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 2. oldal

Fenekestül felforgatta a 
mindennapokat a járvány 
miatti veszélyhelyzet. Nagy-
réde sikeresen vészelte át 
az elmúlt hosszú heteket - 
Siposné Fodor Judit polgár-
mester összefoglalója. 

A lakosság szinte az első perctől 
kezdve komolyan vette az előírások 
betartását, felelősen viselkedett és 
igyekezett megtartani a járványügyi 
szabályokat. 
Már a veszélyhelyzet kihirdetése előtt 

összehívtam az intézményvezetőket és 
az egészségügyben dolgozókat, hogy 
egyeztessünk az előttünk álló felada-
tokról, megkezdjük a védekezés szer-
vezését. 
Március 13-án bezártuk a Nagyrédei 

Gondozási Központot, 16-án pedig az 
óvodát, bölcsődét, a közösségi szín-
teret,  a könyvtárat és a sportcsarno-
kot. Az intézményeink rugalmasan re-
agáltak a megváltozott feladataikra, s 

nagyon sok kreativitással álltak hozzá 
munkatársaink az új helyzet kívánta 
megoldások kidolgozásához.
Sokakat illet köszönet a példás helyt-

állásért. 
Elsőként a Gondozási Központ dol-

gozóinak jár az elismerés, hiszen ők 
folyamatosan a frontvonalban dolgoz-
tak.  Ők voltak azok, akik személyesen 
keresték fel a járványügyi megfigyelés 
alá helyezett lakóinkat, ők intézték a 
bevásárlásokat, a gyógyszerkiváltáso-
kat, ők voltak azok, akik személyesen 
kontaktálódtak. A feladataik bővültek, 
hiszen ezúttal nem csak az intézmény 
ellátottjainak biztosították a szolgálta-
tásokat.
Itt szeretném megköszönni az 

óvódából és más intézményektől a 
Gondozási Központba átvezényelt kol-
légák munkáját is, hiszen az ő segítsé-
gük nélkül nem tudtuk volna a szociális 
területen megnövekedett feladatain-
kat teljeskörűen ellátni.
A veszélyhelyzet előhívta az innovatív 

megoldásokat.

Pillanatok alatt álltak át az óvónők di-
gitális munkarendbe, a polgármesteri 
hivatal berkein belül pedig jól vizsgá-
zott a home office munkavégzés. Azok 
a kollégák, akik nem tudtak távmun-
kát végezni, vagy szabadságon voltak, 
vagy kis csoportokba osztva dolgoztak 
a veszélyhelyzet idején a hivatalban. 
Az ügymenet nem állt le, a megválto-
zott körülményekhez igazodva a fel-
adatellátás és az ügyfelek kiszolgálása 
is maradéktalanul működött. 
A könyvtár és kultúra házhoz megy 

elnevezésű programunk várakozáson 
felüli sikert hozott.
A közösségi színtér csoportjai is tud-

tak dolgozni a veszélyhelyzet idején. 
Az Asszonykórus vezetője kimondot-
tan hatékonynak minősítette az online 
próbákat. 
Nagy köszönet illeti az óvoda konyhá-

ján dolgozókat is. Ők a veszélyhelyzet 
idején folyamatosan gondoskodtak az 
étkeztetés biztonságáról. 

Nagyréde jól vizsgázott
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(Folytatás az 1. oldalról)

Köszönet a dajkáknak, takarító kollé-
gáinknak, hiszen ők is mindent megtet-
tek a szigorú higiénés előírások betar-
tásáért.
Köszönet a karbantartóknak, akik eb-

ben az időszakban is folyamatosan dol-
goztak. Gondozták a közterületeket és 
elvégezték a rendszeres fertőtlenítést 
is.
Emellett, a kényszerűen bezárt intéz-

ményekben elvégezték mindazokat a 
munkákat, amiket egyébként a nyári 
leállás időszakára terveztünk.  
Megszépültek a játszóterek, lefestet-

tük az utcabútorokat, buszmegállókat.
Köszönetet szeretnék mondani a sok 

önkéntesnek, akik a veszélyhelyzet ki-
hirdetése után azonnal jelentkeztek és 
segítettek, például az arcmaszkok var-
rásában, vagy éppen élelmiszer-kiszál-
lításban.
A veszélyhelyzet kihirdetését követő-

en 10 napon belül elkészült ezer darab 
arcmaszk, melyből minden nagyrédei 
lakó igényelhetett, akár több alkalom-
mal is.  A maszkokat az igénylőknek 
házhoz vittük, és elláttuk őket hasz-
nálati útmutatóval is. Összesen 760 
maszkot igényeltek a lakók.
Ebben az időszakban települési szin-

ten 1,5 millió forintot költöttünk a 
védekezésre, ebben benne foglaltatik 
a dolgozóink védőfelszereléssel való 
ellátása, a fertőtlenítőszerek vásárlása 
is. A védekezésre fordított összegről 
tájékoztatást adtunk a Belügyminisz-
tériumnak és bízunk benne, hogy kom-
penzálják majd kiadásainkat.
Sokak életében hozott váratlan ne-

hézséget a veszélyhelyzet, ebben az 
időszakban tizenöt segélykérelem 
érkezett az önkormányzathoz, ezek 
elbírálásáról a rendkívüli jogrendnek 
megfelelően polgármesterként én 
döntöttem. Mind a tizenöt igénylő 
megkapta a kért támogatást. 
A veszélyhelyzet idején nagy hang-

súlyt fektettünk a folyamatos és pon-
tos tájékoztatásra.  Az általunk meg-
osztott információk alapja minden 
esetben Magyarország Kormánya által 
működtetett koronavirus.gov.hu ol-
dal volt. Honlapunkon és a település 
Facebook-oldalán a lehető leggyor-
sabban tettük közzé a vírushelyzettel 
kapcsolatos információkat, emellett 
plakátokat, hirdetményeket, nyomta-
tott tájékoztatókat tettünk közzé. A hi-
teles és megbízható tájékoztatás elemi 
érdek a „normál” hétköznapokban is, 
a veszélyhelyzet idején pedig alapvető 

fontosságú a védekezés sikere szem-
pontjából is. 
A kommunikációs tevékenységünk 

számokban: 
•	 Nyomtatott hírlevél, értesítő min-

den házhoz: 4 alkalommal
•	 Nyomtatott plakát a település 

frekventált helyeire: 80 darab 
(csak kifejezetten járvánnyal kap-
csolatos információk)

•	 „Vigyázzunk egymásra Nagyré-
dén is” - koronavírus ajánlások, 
tanácsok - 11 db kreatív

•	 65 év feletti egyedülálló Nagy-
rédeiek személyes látogatása, 
nyomtatott tájékoztató átadása: 
124 fő 

•	 Nagyréde honlapja koronavírus-
hoz kapcsolódó tájékoztatás: 25 
db, Polgármesteri videó-tájékoz-
tató: 2 db 

•	 Nagyréde hivatalos facebook 
oldala: koronavírus téma: 36 be-
jegyzés;  egyéb téma: 54 bejegy-
zés

A képviselő-testület a rendkívüli jog-
rend idején nem működhetett, azon-
ban köszönettel tartozom Csernyik 
Ottó alpolgármesternek és Szabad Csa-
ba képviselőnek és  Balázs Zoltánnak, 
akik a veszélyhelyzet idején segítették 
a munkámat, részt vettek a település 
védelmének önkormányzatot érintő 
megszervezésében és lebonyolításá-
ban. Rendszeresen érdeklődtek, ötle-
teket, javaslatokat fogalmaztak meg 
és aktívan segédkeztek a munkában és 
anyagilag is segítették a védekezést. 
A veszélyhelyzet immár megszűnt, az 

intézményeink újra megnyitottak, az 
élet visszaállhat kisebb-nagyobb meg-
szorításokkal a normális kerékvágásba. 
Mindez azonban sajnos korántsem je-
lenti azt, hogy úgy folytatódhat az év, 
ahogyan eredetileg terveztük. 
A  koronavírus elleni központi véde-

kezés Nagyréde gazdálkodását is meg-
nehezíti. Idén közel 60 millió forintos 
forráscsökkenéssel számolunk. Vár-

hatóan jelentősen csökkeni fog az ipar-
űzési adóból származó önkormányzati 
bevétel az év második felében. Miután 
a cégeknek csak szeptemberben kell 
beszámolót adniuk, így egyelőre csak 
megbecsülni tudjuk a bevételkiesés 
várható nagyságrendjét.
A veszélyhelyzet idején a kormány el-

vonta a gépjárműadó teljes összegét a 
településektől. Nagyrédének ez évente 
25 millió forintot jelent, amit mostan-
tól, 2024-ig biztosan a központi költ-
ségvetésbe kell befizetnünk, egyetlen 
fillér sem marad belőle a településen. 
Idegenforgalmi adót az év végéig nem 

kell a vállalkozóknak fizetniük, s mind-
ezek tetejébe több milliós normatíva-
kieséssel is számolnunk kell, hiszen 
számos feladatunkat nem tudtuk ellát-
ni a veszélyhelyzet idején. Viszont sok 
olyan feladatot meg el kellett látnunk, 
amelyekre állami finanszírozás nem ér-
kezett, nem érkezik. 
 A 2021-es évtől pedig további nehezí-

tés jön, hiszen Nagyréde bekerül azon 
települések közé, akiknek szolidaritási 
hozzájárulást kell fizetniük. Nagyré-

dén az egy főre 
jutó adóerő-ké-
pesség csaknem 
28 ezer forint. 
Eddig 32 ezer 
forint volt az 
adó határa, ezt 
csökkentette le 
a kormány 22 
ezer forintra, 
tehát már Nagy-
rédének is fizet-
nie kell. Ezek a 
vá l toz tatások 

sérülékennyé teszik gazdasági stabili-
tásunkat. Nehéz és erőt próbáló lesz a 
gazdálkodásunk stabilitásának megőr-
zése.
Mindezek miatt két szülési szabadság-

ra távozó kolléganőnk és egy nyugdíj-
ba vonuló karbantartónk helyére már 
nem veszünk fel új munkaerőt. A fel-
adatok élvégzését belső átcsoportosí-
tással oldjuk meg, ami további terhe-
ket ró a dolgozóinkra.
Ami talán némi reményre adhat okot, 

hogy a központi költségvetésben azt 
látjuk, hogy az elvonásokkal együtt is, 
összességében az önkormányzatoknak 
adható működési támogatásokra a ko-
rábbiaknál nagyobb összeget tervez-
tek be. A részletek még nem ismertek, 
bízunk benne, hogy ezen források el-
osztása legalább részben kompenzálni 
tudja a kiesett, illetve elvont bevétele-
inket. 

Siposné Fodor Judit
polgármester

Nagyréde jól vizsgázott
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A közelmúlt nagyobb esőzései meg-
mutatták, hogy az árkok és átereszek 
tisztán tartása mennyire fontos. Saj-
nálatos módon sok helyen az okozott 
és okoz problémát folyamatosan, hogy 
a zöldhulladék elhelyezésére az árko-
kat vagy az árokpartokat, patakpartot 
használják. A feltöltött – vagy más ese-
tekben egyszerűen elművelt – árkok 
aztán képtelenek ellátni a feladatukat, 
nem tudják elvezetni a csapadékot.

Ezért mindenkit arra kérünk, hogy 
a helyi rendeletnek megfelelően, és 
mindannyiunk közös érdekében tartsa 
tisztán a területéhez tartozó árkokat.
Az önkormányzat a településen lévő 

vízelvezetők karbantartását hetek óta 
folyamatosan végzi: a legrosszabb ál-
lapotban lévőkkel kezdődött a munka, 
párhuzamosan több utcában is. Eddig 
több száz méternyi árok tisztítása, 
szükség szerint burkolatának javítá-
sa történt meg. A munka folyamatos, 
azonban tartós eredménye nem lesz, 
ha az ingatlantulajdonosok továbbra 
sem tesznek eleget a kötelezettsége-
iknek. 
Mindenkit kérünk az együttműködés-

re, a felelős magatartásra!

Az árkok karbantartása közös érdek és feladat

Markó Anita művelődésszervező 
2017 óta dolgozik Nagyrédén, a Mol-
nár József Közösségi Színtér szakmai 
vezetője. 
Munkája során bebizonyosodott kez-

deményezőkészsége, hiszen igyekszik 
minden lehetőséget megragadni, le-
gyen az pályázat, térségi együttműkö-
dés, szakmai tudásátadás vagy helyi 
jó gyakorlat. 
Az elmúlt években több szakmai el-

ismerésben is részesült az intézmény 
(Okosművház 2018 cím, Nemzeti Mű-
velődési Intézet megyei igazgatósá-
gának elismerő oklevele, Emberi Erő-
források Minisztériumának elismerő 

oklevele, Év DJP mentora) 2020-tól 
pedig az Eszterházy Károly Egye-
tem hivatalos gyakorlati helye lett a 
nagyrédei közösségi színtér. 
A vezető gyakorlati tereptanárként, 

mentorként segíti a  szakmai tanulmá-
nyokat végző egyetemi hallgatókat.
A Nemzeti Művelődési Intézet fele-

lős országosan a közművelődési kö-
zépfokú képzések, illetve a szakmai 
továbbképzések megvalósításáért. 
A képzők személyének kiválasztá-

sa vezetői döntés alapján történik, a 
Nemzeti Művelődési Intézet a közmű-
velődési szakmában kiemelkedő szak-
mai munkát végző, és azt magas szín-

vonalon átadni képes szakembereket 
választja ki oktatóként. A Művelődési 
Intézet 2020 júniusában Markó Anita 
művelődésszervezőt is felkérte, hogy 
vegyen részt az oktatói munkában, 
legyen tagja a kiváló és elismert szak-
emberekből álló oktatói csapatnak.  
A Molnár József Közösségi Színtér 

szakmai vezetője örömmel fogadta el 
a felkérés, várhatóan az év második 
felében indított közművelődési kép-
zésekben már oktatóként vehet részt. 
Gratulálunk ehhez a megtisztelő 

szakmai elismeréshez, mellyel mun-
katársunk ismét Nagyréde jó hírnevét 
viszi országszerte!

Újabb szakmai elismerés: oktatónak kérték fel
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A Teleki László Alapítvány pozitív el-
bírálásban részesítette önkormányza-
tunk februárban benyújtott pályázati 
kérelmét a Népi Építészeti Program 
felhívására. A program lehetővé teszi 
a Zsellérház felújításának szakmai elő-
készítését, a népi építészetben jártas 
szakértők bevonásával történő terve-
zést. 
A program második felében lehet 

támogatási kérelmet benyújtani a 
tervezéskor megállapított felújítási 
feladatok megvalósítására. A szakmai 
előkészítés már megkezdődött, a má-
sodik részre benyújtani kívánt pályáza-
ti anyag elkészítése folyamatban van. A 
program mentora szerint jó esélye van 
Nagyrédének a második, konkrétan a 
felújításra nyújtott támogatás elnyeré-
sére is, mivel a bíráló bizottság előny-
ben részesíti majd a szakmai tervezést 
sikeresen megvalósító pályázókat. 

Fontos lépés a Zsellérház megújulása felé

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata az elmúlt években 
tudatosan felépített útfelújítási programot indított, éven-
te 2-3 út teljes felújítása valósult meg többnyire az önkor-
mányzat saját pénzéből finanszírozva, vagy alkalmanként 
pályázati támogatással kiegészítve. 
Mivel a képviselők többsége idén nem szavazott meg a 

2020. évi költségvetésben önerős fejlesztést, az önkor-
mányzat két pályázatot nyújtott be útfelújításra az elmúlt 
hónapokban, hogy külső támogatást szerezzen a felújításra.
A Magyar Falu Programban a Bartók Béla és a Móricz Zsig-

mond utca teljes felújítására pályázik az önkormányzat, itt 
száz százalékos támogatás igényelhető a 15 millió forintos 
beruházáshoz. 
A Belügyminisztérium felhívására benyújtott projektben 

pedig a Széchenyi tér felújítása szerepel, itt az 5.5 millió fo-
rintos beruházás 65 százaléka igényelhető támogatásként.
 A pályázatok eredményére még várni kell, de bízunk ab-

ban, hogy ebben az évben is lehetőség lesz útfelújításra és 
folytatódhat az útfelújítási program.

Két útra pályáztunk

A legnagyobb létszámú művelődő 
közösség, művészeti csoport Nagy-
rédén a Virtus Kamara Táncegyüttes. 
Különböző korosztályú csoportjaik-
ban közel 80 gyermek oktatását végzi 
Albunovics-Besze Zsófia és Albunovics 
Milán. 
A járványhelyzet idején nem találkoz-

hattak egymással a közösségek tagjai, 
de a balett- és néptáncfoglalkozások 
nem álltak meg, a művészeti vezetők 
online oktatás keretében biztosították 

a gyerekek számára a foglalkozási lehe-
tőséget. A táncos gyakorlatok mellett 
a családokra, testvérekre is gondoltak, 
hiszen többször készítettek közös csa-
ládi játékokat is, vagy éppen köszöntő 
videót Anyák Napjára. A kijárási korlá-
tozás enyhítésével megkezdték a sza-
badtéri foglalkozásokat, a gyerekek 
már alig várták, hogy újra személyesen 
találkozhassanak, és együtt táncolja-
nak. Az oktatók két fiatal tanítványuk-
kal, Nádudvari Alinával és Géczi Ger-

gővel együtt csatlakoztak a Trianoni 
békeszerződés aláírásának 100. évfor-
dulójára hirdetett „Összetartozás 100 
folk” felhíváshoz is, így bekerülhettek 
a Kárpát-medencéből összegyűjtött 
néptáncos videó-válogatásba. 
A felvétel, melyben nagyrédei csen-

des csárdást és sergőst táncolnak a fia-
talok, önmagában is nagyon népszerű, 
rövid idő alatt több ezren nézték meg a 
táncosok kezdeményezését.  

A tánc összeköt - akkor is, ha online 

A Magyar Közút Zrt. évente felülvizsgálja a nagyrédei be-
kötőút melletti fasor állapotát és megteszi a szükséges in-
tézkedéseket. A közeljövőben ismét gallyazási és – indokolt 
esetben – kivágási munkákat fognak végezni, erről tájékoz-
tatták az önkormányzatot. 
Mint írják: „Az élet- és vagyonbiztonság elsőbbségének 

szem előtt tartása mellett a meglévő fák megtartása a leg-
fontosabb szempont. Ezért elsődlegesen a fák egészségi ál-
lapotát megőrző gallyazást helyezzük előtérbe. Sajnos ezzel 
egy időben a forgalomra veszélyes fák kivágásáról is gon-
doskodnunk kell”. 
A bekötőút mentén a fasor megújítása az utóbbi években 

megkezdődött, egy szakaszon - az önkormányzat közremű-
ködésével - meg is történt, új telepítésekkel. 
A gallyazásra és kivágásra az önkormányzatnak semmilyen 

hatásköre nincs, azt a Közút végzi, a fentebb írt szempontok 
alapján. Tájékoztatójukban azt is leírták: a kőrisek és nyár-
fák átlagos élettartama 30-50 év, a bekötőúti fasort a 70-es 
évek végén telepítették. 

Gallyazás és kivágás
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A veszélyhelyzet ideje alatt sem a 
Molnár József Közösségi Színtér, sem 
a nagyrédei könyvtár nem fogadhatott 
látogatókat a központi rendelkezések 
szerint, de az intézmények zárt ajtók 
mögött is működtek. Nem a meg-
szokott módon, hanem teljesen más 
szemlélettel kellett dolgozni. Nagyon 
hiányoztak közösségeink, de igyekez-
tünk online lehetőségekkel, felhívá-
sokkal, saját videók készítésé-
vel tartani a kapcsolatot velük 
és az újranyitás utáni időszakra 
készültünk. A közösségi médiá-
ban saját felületet hoztunk lét-
re, ahol minden nap kulturális 
cikkeket, könyveket, élő közve-
títéseket, filmeket, kiadványo-
kat, kreatív kézműves ötleteket 
ajánlottunk. A programajánló 
csoport létszáma rövid időn 
belül meghaladta a 180 főt. 
Elindítottuk könyvet házhoz 

programunkat, így a helyi la-
kosok házhozszállítással is 
kölcsönözhettek könyveket, 
folyóiratokat a könyvtárból. 
A Digitális Jólét Program Pont 
ablakos ügyfélfogadás megszervezésé-
vel működött, valamint szintén inter-
neten, telefonon, e-mailben tudtunk 
segítséget nyújtani azoknak, akik felke-
restek bennünket, és az újranyitás utá-
ni digitális képzés indítását is elkezdtük 
szervezni. Mindeközben megvalósult a 
helyiségek fertőtlenítése, kisebb kar-
bantartási munkákat is elvégeztünk, 
segítettünk a koronavírushoz kapcso-
lódó értesítők kihordásában, rend-

szereztük az iratainkat és rengeteg 
adminisztrációs feladatot végeztünk a 
koronavírushoz kapcsolódó adatszol-
gáltatások miatt. 
Folyamatosan egyeztettünk a terve-

zett programokról és újra átdolgoztuk, 
módosítottuk a folyamatban lévő pá-
lyázatokat, valamint új felhívásokra is 
nyújtottunk be támogatási kérelmet.
Hat folyamatban lévő pályázatot kel-

lett módosítani az elmúlt 3 hónapban 
és 6 új pályázatot is benyújtottunk, 
melyek eredményére várunk. 
Emellett elkezdtük megvalósítani a 

Zsellérház felújításának szakmai előké-
szítését, és megkezdődött a felújítási 
munkákra egy újabb pályázati anyag 
elkészítése. 
A Csoóri Sándor Programban ismét 

szeretnénk közösségeink számára tá-

mogatáshoz jutni, az új felhívások már 
megjelentek, ezért az előkészítés már 
ezen a területen is zajlik.  
A közösségi színtér szakmai dolgo-

zói tanulásra is fordították idejüket a 
veszélyhelyzet alatt. Amellett, hogy a 
kulturális dolgozókra vonatkozó jogsza-
bály előírja a meghatározott óraszámú 
továbbképzési kötelezettséget, fontos-
nak tartjuk, hogy képezzük magunkat.    

Kovácsné Erki Dalma hama-
rosan befejezi könyvtárosi ta-
nulmányait, Albunovics-Besze 
Zsófia megszerezte közműve-
lődési diplomáját, jómagam 
pedig szakirányú mesterdiplo-
mám megszerzéséért tanulok. 
Továbbképzésen is részt vet-
tünk a veszélyhelyzet alatt, a 
Nemzeti Művelődési Intézet 35 
órás „Színháziskola” képzését 
végeztük el sikeresen, online 
oktatás formájában. 
A járványügyi rendelkezések 

enyhítésével egyes csoportja-
ink szabadtéren megkezdték 
a foglalkozásokat, készültünk 
az újranyitásra, átdolgoztuk az 

éves programtervet és nyári táborok 
szervezésébe kezdtünk. A veszélyhely-
zet zárásának megünneplésére egy 
közösségi pikniket szerveztünk. Bízunk 
abban, hogy az év második felében 
már zavartalanul működhet intézmé-
nyünk és megvalósulhatnak program-
jaink, közösségi rendezvényeink.

Markó Anita
művelődésszervező

Összefoglaló és újrakezdés 

A veszélyhelyzet megszűnése után végre közösségi prog-
ramon találkozhattak a Nagyrédeiek, a Molnár József Kö-
zösségi Színtér szervezésében megrendeztett Újranyitó ren-
dezvényen. Az előzetes regisztrációhoz kötött programon 
sajnos két, nagyobb létszámú csapat végül nem tudott részt 
venni, akik viszont eljöttek, azok végre együtt élvezhették 
a nyáresti pikniket. A kereteket és eszközöket a közösségi 
színtér biztosította, a harapnivalóról és a jó hangulatról pe-
dig a baráti társaságok maguk gondoskodtak. 

Közösségi piknikkel indult újra a szezon
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A Mókusok nagy szeretettel fogadták 
március hónaptól az új óvó nénit Detti 
nénit. Gyorsan beilleszkedett, nagyon 
jól érzi magát óvodai kollektívánkban.
A kialakult vírushelyzet miatt óvodánk 

2020. március 16-án bezárt. A dadus 
nénik a következő héten fertőtlenítet-
ték a csoportszobákban a játékokat, a 
bútorokat, textíliákat, a mosdókat, fo-
lyosókat.
Óvó néni, gondozó néni, dadus nénik 

és a konyhás nénik segítségével ké-
szítettük el a maszkokat a Nagyrédei 
Önkormányzat részére, ezzel segítve a 
lakosok vírus elleni védekezését.
A vírushelyzet enyhülésével először 

csoportonként öt gyermekkel működ-
tünk, majd létszámkorlát nélkül fogad-
tuk a gyerekeket. A mosdókba biztosí-
tottuk a fertőtlenítő szappant, amely a 
gyermekek számára is megfelelő, a da-
dus nénik folyamatosan gondoskodtak 
a szigorú higiéniai előírások betartásá-
ról, a fertőtlenítésről.
Óvodásoknak, iskolásoknak, szociá-

lis- és vendégétkezőknek, karanténban 
lévő lakosoknak eldobható műanyag 
edényben folyamatosan biztosítottuk 
az ebédet. A kezdeti anyagbeszerzési 
nehézségeket leküzdve az étkeztetés 
zavartalanul folyt és egyre többen vet-
ték igénybe.
Az SZMK bál bevételéből lehetőségünk 

nyílt két csoport öltözőszekrényének 
cseréjére. A szép  új bútorokat örömmel 
vették használatba a gyerekek. Jövőre a 
másik két csoportnak is szeretnénk le-
cserélni az öltözőszekrényét.
Áprilisban – ezúttal elektronikus 

úton – rendben megtörtént az óvodai 

beiratkozás. Szeptembertől  29 gyer-
mek kezdheti meg kastélyunkban a 
2020/2021-es tanévet. 
Az ovikert program keretén belül hoz-

zánk is megérkeztek a palánták, me-
lyeket a gyermekek közreműködésével 
ültettünk el. Bízunk benne, hogy a nyá-
ron jókedvűen falatozhatnak majd a 
maguk által megtermelt zöldségekből.
 Június 19-én búcsút vettünk nagycso-

portosainktól.  Idén a kialakult helyzet 
miatt kastélyunk udvara adott otthont 
a ballagási ünnepségünknek. Az elbal-
lagó gyerekek egy hagyományteremtő 
faültetéssel búcsúztak. A ballagás után 
a gyerekek az óvodában maradhattak, 
egy meglepetés-
sel készültünk 
nekik. Túrázni in-
dultunk a pince-
sorra, pizzapartyt 
rendeztünk, majd 
indult a mulat-
ság és az éjsza-
kai udvari játék, 
csillagles, projek-
toros mozizás. A 
gyerekeknek azt 
is felajánlottuk, 
hogy itt alhat, aki-
nek kedve van. A 
gyerekek és mi 
felnőttek is na-
gyon élveztük az együtt töltött időt, 
reméljük, hogy jövőre is meg tudjuk 
valósítani ezt a programot,  a gyere-
keknek egy örök élményt szerezve.
A ballagási ünnepségen Siposné Fo-

dor Judit polgármester asszony elis-
merő szavakkal búcsúzott Nagy Béláné 
Erzsike óvó nénitől, aki 40 évet töltött 

a pedagóguspá-
lyán, ebből 38 
évet a nagyrédei 
óvodában. Er-
zsike óvó néni 
szeptember től 
már pihenés-
sel tölti idejét, 
kívánunk neki 
nagyon boldog 
nyugdíjaséveket 
egészségben és 
szeretetben csa-
ládja körében. 
Hiányozni fog a 
gyerekeknek és 
az óvodai kollek-
tívának.
A pályázaton 

megnyert új óvo-
dai játszóelem 
t e l e p í t é s é h e z 
szükséges terep-
rendezés az apu-

kák segítségével megtörtént, emellett 
az udvaron található összes farönköt 
kiásták. A nehéz munka után az eső 
sem volt akadálya egy közös nyársalás-
nak a családokkal. Köszönjük minden 
anyukának, apukának akik részt vettek 
a munkában.
A kivitelező cég már legyártotta a ját-

szóelemet, az időjárás függvényében 
remélhetően néhány héten belül el is 
helyezik az udvarunkon a játszóvárat. 
A nyár folyamán nem tervezzük az óvo-

da, a családi bölcsőde négy hetes kar-
bantartási bezárását, nyitvatartásunk 
folyamatos lesz, amennyiben a jár-
ványhelyzet nem szól közbe.

A nyár további részére jó pihenést, ki-
kapcsolódást színes családi programo-
kat kíván az óvoda kollektívája! 

Kovácsikné Groszmanek Krisztina
óvodavezető

Egy korszak lezárult…
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2020. március 13. napjá-
tól „történelmet” élünk meg 
a már sok mindent megélt 
ellátottakkal. Feltehetően 
benne lesz a későbbi törté-
nelemkönyvekben a 2020 
évi világjárvány, aminek 
mindenki megélője, résztve-
vője, megtapasztalója (volt). 
Mégis mi történt a Gondozá-
si Központban, ha nem lehe-
tett benn egy ellátott sem? - 
biztosan sokakat érdekel ez 
a kérdés. 

Az intézmény tevékenysége és műkö-
dése pillanatok alatt átalakult, rugal-
masan követve az aktuális helyzetet, 
az aktuális iránymutatásokat, szakmai 
ajánlásokat, még akkor is, ha voltak 
benne kacifántok, az egyik napon még 
érvényes a másik napon már vissza-
vont rendelkezések. Biztosan megta-
pasztalta a kedves olvasó is, hogy szin-
te naponta változtak az előírások, a 
védekezési módszerek. Ebben az érde-
kes helyzetben kellett megtalálnunk a 
megfelelő utat ahhoz, hogy a szakmai 
kívánalmaknak és a veszélyhelyzettel 
kapcsolatos előírásoknak egyszerre 
meg tudjunk felelni. Nagy segítséget 

jelentett számunka a 
fenntartó határozott 
iránymutatása, mind 
a humánerőforrás 
biztosítása, mind az 
aktuális előírások ér-
telmezésében nyúj-
tott támogatása, me-
lyekről folyamatosan 
értesülhettek a tele-
pülés honlapján.
A Gondozási Köz-

pont segítő bázissá 
alakult. 
Kezdve azzal, hogy 

polgármester asz-
szonnyal közösen 
felkerestük az egye-
dülálló 65 év feletti 
lakosokat, hogy tájékoztassuk őket a 
helyzetről, s mindazokról a segítség-
nyújtási formákról, amelyeket a ve-
szélyhelyzet idején biztosított a gon-
dozási központ. Hozzánk érkeztek be 
a segítséget kérő hívások, voltak, akik 
gyógyszert szerettek volna felíratni, 
kiváltatni, mások élelmiszereket, tisztí-
tószereket megvásároltatni, vagy pos-
tai ügyintézést kérni. Az sem volt ritka, 
hogy csak egy kicsit „panaszkodni”, be-
szélgetni szerettek volna, a magányt, a 
bezártságérzést enyhíteni, a szociális 
megszorultságban segítséget kérni. 

Szintén a gondozási központon ke-
resztül kaptak segítséget a hatósági 
és önkéntes karanténban lévők. Az át-
állás a megváltozott működési rendre 
gyorsan megtörtént, és folyamatosan 
biztosítottuk a megszokott szolgálta-
tásainkat a veszélyhelyzeti előírások 
betartásával.
 A szociális étkezést egyszer haszná-

latos edényben, ingyenes kiszállítással 
biztosítottuk az önkormányzat jóvoltá-
ból. Megtisztelő, hogy az adott hely-
zetben mertek hozzánk fordulni és 
több új igénylő is kérte ezt az ellátási 
formát.

Mi történt a Gondozási Központban?
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A házi segítségnyújtás tekintetében 
az előírt legkevesebb személyes kon-
taktus megtartásával biztosíthattuk a 
szolgáltatást. Nagy szükség volt a csa-
ládtagokkal való együttműködésre, a 
minél kevesebb közvetlen érintkezés-
re, hiszen a legkiszolgáltatottabb kor-
osztály tartozik ebbe az ellátotti cso-
portba is.
A nappali ellátásban részt vevő klub-

tagjaink hétköznapjai változtak meg 

leginkább ezalatt az időszak alatt. Gon-
dolják csak el, azoknak, akik korábban 
minden nap találkozhattak, láthatták 
egymást, beszélgethettek, tornázhat-
tak, perlekedhettek egymással, ren-
geteg közös élményt élhettek meg, 
most otthon kellett maradniuk: a ko-
ruk, egészségi állapotuk miatti kiszol-
gáltatottság érzésével megküzdeniük. 
Velük úgy oldottuk meg a „találkozá-
sokat”, hogy telefonon keresztül tar-
tottuk a kapcsolatot, jó beszélgetések 
születtek, emlékeket idéztünk fel, apró 
memóriafeladatokkal élesítettük az 
elmét, a napi aktualitásokat vitattuk 
meg. Üzeneteket tolmácsoltunk az 
egyik klubtagtól a másikig, így érezték, 
hogy gondolnak egymásra, törődnek 
egymással. 
Fizikailag nem találkoztunk, de mégis 

együtt voltunk. A klubtagok kaptak ott-
honra feladatokat, hogy karban tart-
sák a memóriájukat, a kreativitásukat, 
a kézügyességüket. Gyönyörű mun-
kák születtek, van, aki otthon magától 
puzzlet állít össze, a családtagoktól 
kapott kifestőt színezi, a kis naptárába 
jegyzetel, rajzol. 
Ezek azért fontosak, mert érezni le-

het, hogy a befektetett munka, a ki-
alakított szokások milyen biztonságot, 
erőt, kapaszkodót adnak. Van, akinek 
csak annyi elég, hogy a beszélgetések 

kapcsán megnyugtassuk, hogy itt va-
gyunk és holnap is itt leszünk és várjuk 
vissza, és visszük az ebédet és találkoz-
ni fogunk. 
Nagyon nehéz a bezártság, az elszi-

geteltség, innen biztatom a kedves 
klubtagokat, hogy tartsanak még ki, 
hamarosan találkozunk, folytatjuk, 
együtt leszünk, mert számítanak, mert 
nagyon fontosak!  
 Kibővült feladatainkat, kibővült mun-

katársi gárdával, 
szociális munkások-
ká avanzsálódott 
bölcsődés gondozó-
nőkkel, konyhai dol-
gozókkal, hivatali 
alkalmazottal láthat-
tuk el. A humán erő-
forrást köszönjük 
polgármester asz-
szonynak, aki napi 
szinten támogatott 
minket jelenlétével, 
igényeink felmérésé-
vel, fertőtlenítősze-
rek, maszkok bizto-
sításával, kitartásra 
buzdításával, mert 
sokszor nekünk is 
csak annyi kellett, 
hogy érezzük, érté-
keli a munkánkat, 
látja a napi befekte-
tett energiát és hite-

lesen támogat bennünket. 
Ugyancsak hálásan köszönjük a ru-

galmasan alkalmazkodó, a pillanatok 
alatt szociális munkássá vált, nagy se-
gítséget adó, vidám bölcsődés gondo-
zónőknek: Fodorné Huczka Tündének, 
Fodor Zsófiának, Ivánkovicsné Balogh 
Melindának. 
Ők segítettek a bevásárlásokban, a 

gyógyszerek kiváltásában, az áru szor-
tírozásában, a klubtagok „házi felada-
tainak” kiötlésében és az idősekhez 
való eljuttatásában, az intézmény fo-
lyamatos takarításában és fertőtlení-
tésében.
A polgármesteri hivatalból átirányí-

tott diszpécserszolgálatot és irodai 
munkákat, bevásárlást, takarítást is 
nagyszerűen ellátó, Kovácsné Réz Bog-
lárkának. 
A konyhai dolgozóknak, Ludányi Jó-

zsefnének, Menyhárt Jánosnénak, 
Molnár Istvánnénak, Sulyok Krisztiná-
nak, Szakács Istvánnénak, akik nem 
csak a fakanalat, de az ecsetet is ki-
válóan forgatták, amikor a Gondozási 
Központ kerítését festették. 
Fontos elmondani, hogy a települé-

sen üzemelő gyógyszertárral – ahol 
szinte naponta megjelentünk –  vala-
mint az üzletekkel is sikerült megfelelő 
együttműködést kialakítanunk, hogy 
mindannyiunk munkáját megkönnyít-

sük. Ezúton is nagyon szépen köszön-
jük a segítségüket!
  
Ezzel a segítséggel sikerült a vészhely-

zet idején helyt állni. 
Egyet értek Henry Ford gondolatával:

„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”

A fent leírtak mellett az alábbi számok 
beszéljenek most, amelyek megmutat-
ják, hogy az eltelt, mintegy negyed-
évnyi időtartam alatt (2020.03.13.-
2020.06.12.) a következő feladatokat a 
megjelölt gyakorisággal láttuk el:

•	 Házi segítségnyújtást biztosítot-
tunk:  154 alkalommal,

•	 Szociális ellátást biztosítottunk:  
1821 alkalommal,

•	 Nappali ellátásban kapcsolatot 
tartottunk:  940 alkalom-
mal,

•	 Bevásároltunk:  157 alkalom-
mal,

•	 Gyógyszert írattunk és kiváltot-
tunk:  137 alkalommal,

•	 Postai ügyintézést végeztünk:  
26 alkalommal,

•	 760  db maszkot szállítot-
tunk ki, adtunk oda az azt igény-
lőknek, 

•	 Szociális segítséget kérőket ke-
restünk fel személyesen:  6 al-
kalommal,

•	 Hatósági házi karanténban lévő 
személyeket kerestünk fel:  20 al-
kalommal 

•	 Egyedül élő, 65 év felettieket ke-
restünk fel:  124 esetben. 

Ha a számokat sporttevékenységek-
ben mérjük, csak a mért és megtett 
kilométer száma: 1928 km, ami 600 
km-rel több, mint átlagos, hétköznapi 
időszakban. Volt közben súlyemelés 
a bevásárlások alkalmával, nyugalom 
megőrzés a sorban állások kapcsán, az 
idősávok betartásakor, több száz fer-
tőtlenítés, kézmosás, „gumikesztyű-
pusztítás”, maszk elviselés, szemüveg 
párátlanítás, mert a maszk mellett be-
párásodik a szemüveg, mindemellett 
számolhatatlan mosoly, köszönöm, 
hála... hát ez történt a Nagyrédei Gon-
dozási Központban.
Ha észre sem vették, hogy vagyunk, 

az azt jelenti, hogy jól csináltuk, szociá-
lis munkásként, készenlétben és mégis 
állandóságot, biztonságot, megfelelő 
hátteret biztosítva, nyugodtan, csön-
desen, de erős alapként. 

Pardi Beatrix
intézményvezető
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A 14 éves fiatal nagyrédei focista en-
nél többet szeretne tenni. Tóth György 
elhatározta, hogy egyedülálló kezde-
ményezésével hívja fel a figyelmet a 
világ számos országában, így Szene-
gálban is jelen lévő vízhiányra. Szülei 
segítségével és Nagyréde Nagyközség 
Önkormányzatának támogatásával jú-
lius és szeptember között adományo-
kat gyűjt az UNICEF Magyarország ré-
szére, amely szervezet azért dolgozik, 
hogy a világon mindenki számára elér-
hető legyen a tiszta víz.
Gyuri szülei segítségével és Nagyréde 

Nagyközség Önkormányzatának támo-
gatásával valósítja meg tervét, ado-
mánygyűjtő dobozai megtalálhatók a 
Polgármesteri Hivatalban, a Molnár Jó-
zsef Közösségi Színtérben, illetve több 
nagyrédei boltban is. 

Honnan jött az ötlet? 
Hogyan jut eszébe egy ilyen kezde-

ményezést elindítani egy tizenéves fi-
atalnak? 
Gyuri mesélt kalandjáról, mely meg-

hozta a gyűjtés elindításának ötletét. 
2019-ben részt vett Barcelonában egy 
igen rangos sporteseményen, a Da-
none Nations Cup-on. Ez a rendezvény 
egy U12-es focisták számára évente 
megrendezett nemzetközi futball tor-
na, egy világbajnokság, melyre Gyuri is 
kijutott akadémiai csapatával. A torna 
ideje alatt minden csapat egy helyen 
lakott – akárcsak egy olimpiai faluban – 
így volt ideje a résztvevő csapatoknak 
jobban megismerkedni, együtt tölteni 
a szabadidőt. Gyuri együtt focizott sze-
negáli kortársaival, mely felejthetetlen 
élményt nyújtott számára. „Minden 
mozdulatnak együtt örültünk, egymás 
hátára ugráltunk.” – így emlékezett 
vissza azokra a napokra. A nagyrédei 
fiatal ennek hatására döntött úgy, 
hogy adománygyűjtésbe kezd.

Csatlakozzunk Gyurihoz és segítsünk 
együtt a kezdeményezést sikeressé 
tenni. Támogassuk az UNICEF Magyar-
országon keresztül a vízhiány csökken-
tését! 

Adnál vizet egy szomjas embernek?

Az önkormányzat illetve a polgármes-
teri hivatal a személyes és telefonos 
ügyintézésen túl  további  csatornákat 
is biztosít az ügyfeleknek arra, hogy 
kérdéseiket, észrevételeiket eljuttas-
sák az illetékesekhez. A tapasztalatok 
szerint még mindig sokan vannak olya-
nok, akik a közösségi médiafelületeket 
használják panaszaik közzétételére. 
A Facebook-on több csoport, oldal 

foglalkozik Nagyrédével. Ez jó, hiszen 
a helyiek aktivitását mutatja. Érdemi 
ügyintézésre viszont ezek a felületek 
nem alkalmasak. 
Az önkormányzat és a polgármeste-

ri hivatal dolgozói ezeket az oldalakat 
és csoportokat nem figyelik, ezekben 
hivatalos kommunikációt nem folytat-
nak. Erre sem kapacitás sem szándék 
nincs.
A hivatalos kapcsolatfelvételi infor-

mációk elérhetők Nagyréde honlap-
ján. A település 
Facebook-oldalán 
szintén lehetőség 
van üzenetküldés-
re is. 
A polgármester-

rel és a jegyzővel 
bármikor lehe-

tőség van személyes találkozásra, de 
kizárólag előzetesen egyeztetett idő-
pontban. Akkor viszont biztosan. 
Kérjük tehát, hogy a hivatalos elérhe-

tőségeinken keressenek minket!
Köszönjük az együttműködésüket!

Ha kérdése, észrevétele, javaslata van...

     nagyrede.hu
     facebook.com/NagyredeKozsegiOnkormanyzat
     nagyrede.hu/kapcsolat-telefonkönyv

06-37/573-000
titkarsag@nagyrede.hu
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A polgármester kérésére az 
íjászpályán alakították ki a 
lakossági zöldhulladék foga-
dására alkalmas lerakót. Az 
április közepe óta működő 
létesítmény nagy népszerű-
ségnek örvend a helyiek kö-
rében.

Minden pénteken 10 és 18 óra között 
fogadja a zöldhulladékot a nagyrédei 
önkormányzati lerakó.
A lerakóba kizárólag zöldhulladék 

szállítható be, nagyobb méretű faágak, 
gallyak, legfeljebb 2 centiméter átmé-
rőig, 1 méter hosszúságra darabolva, 
kötegelve. 
Mennyiségi korlát nincs, a lerakás díj-

mentes. A beszállított zöldhulladékot 
az önkormányzat aprítékolja és letá-
rolja.
– Az eddigi tapasztalatok alapján 

fontos hangsúlyozni, hogy kizárólag 
lakossági lerakást szolgál a telep: csak 
nagyrédei lakcímmel rendelkezőktől 
fogad hulladékot, és csak magánsze-
mélyektől, tehát ipari mennyiségeket 
nem fogad a lerakónk – húzta alá Si-
posné Fodor Judit polgármester, hang-
súlyozva, hogy a lerakáshoz be kell mu-
tatni a lakcímkártyát.
Emlékeztetett arra is: jövőre már or-

szágosan tilos lesz a kerti hulladék ége-
tése, s ezzel az önkormányzatoknak is 
megszűnik az a lehetősége, hogy helyi 
rendeletben engedélyezzék meghatá-
rozott feltételekkel az égetést. 
A polgármester arra biztat minden 

nagyrédeit, hogy éljen a helyi zöld-
hulladék-lerakó kínálta lehetőséggel, 
hiszen helyben van, és már csak emi-
att is kedvezőbb feltételekkel vehető 
igénybe, mint a csányi vagy hatvani 
hulladékudvar. 
A komposztálás és a lerakóba törté-

nő leadás egyaránt fontos eszköz a 

keletkezett zöldhulladék kezelésében. 
A közelmúlt nagyobb esőzései pedig 
megmutatták, hogy ha a közterületek-
re, árkokba, árokpartokra, patakpar-

tokra rakják le a zöldhulladékot, akkor 
az komoly vízelvezetési problémákat 
okoz, ezért mindenképp kerülendő!

Népszerű a nagyrédei zöldhulladék-lerakó
Az egyéb hulladékok elhelyezésé-

re a Szelektív Hulladékhasznosító 
és Környezetvédelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság  ál-
tal üzemeltetett Hulladékudvar kí-
nál legális megoldást. 

Cím: 3000, Hatvan, Csányi út 054/14. 
Hrsz.
Tel.: 37/342-622 , munkaidőben: hét-

fő-péntek: 07.00-15.00-ig

A hulladékudvar nyitvatartása:

Hétfő 8.00 – 15.00
Kedd 12.00 – 18.00
Szerda 8.00 – 15.00
Csütörtök 12.00 – 18.00
Péntek 8.00 – 15.00

A hulladékudvar szolgáltatásainak 
igénybevételére jogosultak a Szelektív 
Nonprofit Kft. szolgáltatási területén 
élő magánszemélyek, akiknek telepü-
lésén hulladékudvar nem üzemel, hul-
ladékszállítási szerződéssel rendelkez-
nek és nincs díjhátralékuk.

A hulladékudvarban leadható 
hulladékok:

Nem veszélyes hulladékból ingatla-
nonként begyűjthető, (átvehető) hul-
ladékok mennyisége:
- mennyiségi korlát nélkül a szelektí-

ven gyűjtött, 15 főcsoport hulladékai 
(Újságok, hullámpapír, csomagolópapír, karton 
PET-palack, fólia, műanyag tárgyak, öblös üveg 
(italos, befőttes, parfümös stb.). Sík üveget le-
adni nem lehet. Üdítős, sörös és egyéb fémpa-
lackok, tiszta konzerves doboz)
- negyedévente 3 m3 mennyiségű 

zöldhulladék (Növényi eredetű kerti hulla-
dékok, darabolt gallyak, falevelek, nyesedék.) 
A hulladékot zsákokban vagy kötegel-
ve, maximum 1 méter hosszúságú da-
rabokban lehet leadni. Nem adhatók 
le gyökerek, fatörzsek.
- negyedévente 1 m3 mennyiségű 

építési jellegű hulladék, sitt. Az építési 
jellegű hulladék veszélyes összetevőt 
nem tartalmazhat!
- negyedévente maximum 200 kg 

lomhulladék a 20-as főcsoport – tele-
pülési szilárd hulladék – hulladékaira 
vonatkozóan (Nagydaraboshulladék, búto-
rok, ruhák, egyéb nem elektromos tárgyak, 
elektronikai hulladék, számítástechnikai hul-
ladék, TV, telefon, elhasználódott háztartási 
gép, mosógép, hűtőgép, stb.)
- évente 4 db személyautó-gumiab-

roncs

Veszélyes hulladék esetén: ingat-
lanonként évente legfeljebb 100 
kg mennyiségű hulladék adha-
tó le. (Elemek, akkumulátorok, festé-
kes dobozok, hajtógázas palackok, olajos 
rongyok,fénycsövek stb.)

A különböző fajtájú és anyagminősé-
gű hulladékok iránymutatás szerinti 
szétválogatása és tároló edényzetekbe 
helyezése az átadó feladata és köte-
lessége!

A körzeti megbízott 
megfelelő helyet kap
A körzeti megbízott rendőri irodájának kérdésével 

már többször foglalkozott önkormányzatunk az el-
múlt időszakban. Most úgy tűnik, a megfelelő iroda-
helyiség kialakítása végre megkezdődhet. Siposné Fo-
dor Judit polgármester felajánlotta a Rendőrségnek a 
Polgármesteri Hivatal egyik irodahelyiségét, melyet a 
rendőrség szakemberei is megfelelőnek és alkalmas-
nak  tartottak. Az iroda kialakítása, berendezése így 
várhatóan hamarosan megkezdődhet. 

Július 25-én 
a Zöld Völgy 
Íjászai ismét 
nemes versen-
gésre hívják 
sporttársaikat. 
A méltán nép-
szerű Szent 
Imre Íjászkupa  
r é s z l e te i r ő l 
nagyréde hon-
lapján is olvas-
hatnak.
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Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa

Kiadásért felelős: 
Siposné Fodor Judit
polgármester

Az önkormányzat hivatalos kommunikációs csatornái:
     nagyrede.hu
     facebook.com/NagyredeKozsegiOnkormanyzat
     polgarmester@nagyrede.hu
     nagyrede.hu/kapcsolat-telefonkönyv 

Kérjük, hogy megbízható forrásból tájékozódjanak! Kérdéseiket, kéréseiket 
a  fenti elérhetőségeken juttassák el hozzánk! 

Levélcím: 
3214 Nagyréde, Fő út 4.

A járványhelyzet idején 
is dolgoztak a karban-
tartóink, a falu közterei 
rendezettek, a virágosítás, 
az utcabútorok festése, a 
játszóterek karbantartása 
is megtörtént.
A Gondozási Központnál 
az új kerítésborítás is elké-
szült. 
Mindezek mellett az intéz-
ményi karbantartásokat is 
átütemeztük, a kényszerű 
leállások alatt a legtöbb 
- az eredetileg nyárra 
tervezett - karbantartási 
munka is elkészült.


