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Sajnos idén nem ünnepelhetjük meg 
az Idősek Világnapját a megszokottak 
szerint, de tudjuk, első a biztonság, leg-
fontosabb az egészség.  2020 és az egész-
ségügyi helyzet okozta változások sok 
mindenre megtanítottak minket. Többek 
között arra is, hogy azzal segítjük és tisz-
teljük meg leginkább időseinket, ha mel-
lettük vagyunk akkor is, amikor fizikailag 
távolságot kell tartanunk. Ha gondolunk 
rájuk, felajánljuk segítségünket, hogylé-
tük iránt érdeklődünk… 
Olyan napokat élünk, amikor nagy a bi-

zonytalanság, folyamatosan változnak a 
megelőző előírások, bármikor kerülhe-
tünk váratlanul nehéz helyzetbe. Ezért 
most még fontosabb, hogy figyeljünk 
egymásra. Ahogy tavasszal, úgy most is 
felajánlja segítségét önkormányzatunk 
Nagyréde közösségének, különös tekin-
tettel az idősebbekre. 
Tisztelettel és szeretettel köszöntök 

minden szépkorú nagyrédei lakost és a 
jubiláló házaspárokat, jó egészséget és 
kitartást kívánok nekik ebben a különös 
helyzetben.  Remélem, hogy a személyes 
ünneplést, a közös beszélgetéseket is mi-
hamarabb pótolni tudjuk majd, legalább 
olyan jókedvvel, mint tavaly. 

Siposné Fodor Judit
polgármester

Ülésezett a képviselő-testület
A képviselő-testület szeptember 24-én 

tartotta soron következő ülését a polgár-
mesteri hivatalban. A tanácskozáson név 
szerinti szavazással döntés született az 
önkormányzat és a Nagyrédei Kecskefarm 
közötti per megszüntetéséről. 
Siposné Fodor Judit polgármester, Cser-

nyik Ottó alpolgármester és Szabad Csaba 
képviselő a per végigvitele mellett érvelt, 
mondván: kizárólag a független bíróság 
dolga megállapítani, hogy történt-e tör-
vénytelenség a közpénzek felhasználásá-
ban a START mintaprogram során. Mint 
fogalmaztak: a közpénzeket nem lehet 
elherdálni, nem szolgálhatják közvetle-
nül egy vállalkozás egyéni gyarapodását. 
Meglátásuk szerint a bíróság ítélete tudná 
- tudta volna - megnyugtatóan és kétséget 
kizáróan lezárni az ügyet, és megállapíta-
ni, hogy érte-e kár a települést, és ha igen, 
milyen mértékű.   Négy képviselő - Balázs 
József, Balázsné Kelemen Erika, Kolyvekné 
dr. Tóth Eszter Enikő és dr. Kovács István 

viszont úgy ítélte meg, hogy a pert nem 
kell folytatni, így az ő szavazataiknak kö-
szönhetően a per nem folytatódik, az er-
ről szóló megállapodás szerint a feleknek 
egymással szemben további követeléseik 
nincsenek.
A tanácskozáson döntés született Nagyré-

de 2024-ig szóló gazdasági programjának 
módosításáról. A korábban Siposné Fodor 
Judit polgármester által készített program-
hoz Balázs József egykori polgármester, 
jelenleg települési önkormányzati képvi-
selő  nyújtott be módosításokat. Siposné 
emlékeztette, hogy az előterjesztésében 
szereplő kiegészítések olyan témákat érin-
tenek, amelyek szerepelnek az eredeti 
programban is, mire Balázs József közölte: 
„nem baj, ha meg van erősítve.”
Balázs József azt is javasolta az előter-

jesztés kapcsán, hogy kétévente emeljék 
az infláció mértékével a helyi adókat, ne-
vesítve a kommunális adót. Siposné Fodor 
Judit polgármester hangsúlyozta: a gazda-

sági programban ő úgy fogalmazott: a helyi 
adóztatás során az Önkormányzat Képvi-
selő-testülete új adónem bevezetését és a 
meglévő adók mértékének emelését lehe-
tőség szerint elkerüli. Csak olyan adóren-
deleteket fogad el, amely a lakosság szá-
mára még elviselhető anyagi terhet jelent 
és nem hat a vállalkozók működésének, 
fejlesztési elképzeléseinek gátjaként. 
Balázs József viszont azzal érvelt: ha most 

12 000 forint egy ingatlan kommunális 
adója, „és ez 5 év múlva is ennyi marad, ak-
kor gyakorlatilag csökken az adóterhelés. 
Ha például 2 évente 500 forinttal emeljük, 
akkor csak az inflációt követjük, nincs adó-
terhelés, ez is egy bevételi forráslehető-
ség” - vélekedett Balázs József. 
Ugyancsak a gazdasági program kapcsán 

vetette fel Kolyvekné dr. Tóth Eszter Eni-
kő, hogy szerinte a Gondozási Központnak 
költséghatékonyabban kellene működnie. 

Tisztelettel és 
szeretettel köszöntjük

Nagyréde
minden idős polgárát!
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Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 
újabb három pályázatot nyújtott be a Ma-
gyar Falu Program 2020. évi felhívásaira. 
A programban idén ismét lehetőség nyílt 
temetőfejlesztésre, az önkormányzat urna-
falak létrehozására nyújtott be támogatási 
kérelmet, közel 2 millió forint értékben. 
A másik két pályázat a Nagyrédei Kastély 

Óvoda fejlesztését tartalmazza: a tornaszo-
ba felújítására, új sporteszközök beszerzé-
sére, valamint az épület teraszának felújítá-
sára nyújtott be kérelmet az önkormányzat. 
Ezek az óvodai fejlesztések várhatóan 6 mil-
lió forintot igényelnek majd és tökéletesen 
kiegészítik a már elnyert 52 millió forint ösz-
szegű energetikai fejlesztést. Amennyiben 
ezek a kisebb összegű pályázatok is pozitív 
elbírálásban részesülnek, az épület legin-
dokoltabb részei 2021-ben végre teljesen 
megújulhatnak. 

Újabb pályázatok 
a Magyar Falu programban

Igényfelmérés: 
MOZGÓ-KÉP-KLUB 

A Molnár József Közösségi Színtér új is-
meretterjesztő klubfoglalkozás indítását 
tervezi elsősorban 14 éven felüli fiatalok 
és felnőttek számára. A „Mozgó-Kép-Klub” 
foglalkozásai alatt a résztvevők megismer-
kedhetnek a fényképezés és a videókészítés 
világával, újdonságokat tanulhatnak és fej-
lődhetnek hobbijukban, gyakorolhatják az 
eszközök és a szükséges programok hasz-
nálatát, és az utómunkálatokat. A klubot 
szakmában jártas foglalkozásvezető tartja 
majd, a találkozások időpontjai, gyakorisá-
ga és időtartama az érdeklődők visszajelzé-
sei alapján lesz meghatározva. Ha szívesen 
részt venne rendszeresen ilyen témájú fog-
lalkozáson, jelezze érdeklődését a közös-
ségi színtérben vagy a muvelodesihaz@
nagyrede.hu e-mail címen keresztül!  

Elektronikai hulladékgyűjtés
október utolsó hétvégéjén

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 
elektronikai hulladékgyűjtést szervez októ-
ber utolsó hétvégéjén.
Az elektromos és elektronikai berende-

zések leadhatók a polgármesteri hivatal 
udvarán:
október 30. pénteken 7.30 – 15.30
október 31. szombaton 7.30 – 12.00
óra között.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel!

Ülésezett a képviselő-testület
Folytatás az 1. oldalról

A képviselő asszony felvetette azt is, hogy 
a Gondozási Központot egy bölcsődei rész-
szel kellene bővíteni, és így az egy főre eső 
költségek alacsonyabbak lennének.
Siposné Fodor Judit polgármester el-

mondta: a jelenlegi 12 bölcsődei férőhely 
elegendő, a kihasználtság teljes, de nincs 
várólista, nem indokolt a férőhelyek bő-
vítése, sem a Gondozási Központhoz kap-
csolódóan, sem egyéb módon. Ráadásul az 
idősek nappali ellátásának és a bölcsődei 
ellátásnak egészen eltérő szakmai követel-
ményrendszere van. 
A Gondozási Központ tevékenységéről 

szóló beszámoló kapcsán is újra felvető-
dött a költséghatékonyság kérdése, a már 
említett bölcsődei ötleten túl Balázs Jó-
zsef önkormányzati képviselő úgy véleke-
dett: gyakorlatilag 20 gondozott ellátása 
mintegy 30 millió forint önkormányzati 
pénzt igényel évente. „El kell azon gon-
dolkodni, hogy lehet ezt a későbbiekben 
mérsékelni”-fogalmazott, illetve felvetette 
azt is, hogy szedhetne díjat az önkormány-
zat az nappali ellátásért.
Siposné Fodor Judit polgármester elmond-

ta, hogy nem csak a 20 gondozott nappali 
ellátásáról van szó, a házi segítségnyújtás-
sal és a szociális étkeztetéssel együtt több 
mint hetvenen veszik igénybe a szolgálta-
tásokat. Siposné emlékeztetett arra is: a 
Gondozási Központon keresztül az önkor-
mányzat kötelező feladatát látja el - bár 
korábban ezt hosszú évekig nem tette meg, 
mondván, hogy az idősek nappali ellátására 
nincs szükség és igény Nagyrédén. A koráb-
bi településvezetések  ezzel mulasztást kö-
vettek el. A központ 2016 óta kiemelkedően 
teljesítve működik, közmegelégedésre. Azt 
is hangsúlyozta: mivel kötelező önkormány-
zati feladatról van szó, ezt mindenképp el 
kell látni, egy részét az állam finanszírozza, 
a többit pedig hozzá kell tenni.
Balázsné Kelemen Erika képviselő, a Szent 

Imre Általános Iskola igazgatója azt vetette 
fel, hogy az iskolaudvar fejlesztéséhez ön-
kormányzati hozzájárulás szükséges. 
Siposné Fodor Judit polgármester em-

lékeztetett: a Magyar Falu Programban 
a fenntartó - a KLIK - pályázhatott volna 
az udvar fejlesztésére, ahogyan az önkor-
mányzat is pályázott, és nyert - fenntartó-
ként - az óvodaudvar fejlesztésére. A pályá-
zati lehetőség a fenntartó számára nyitott, 
tehát a KLIK-nek kellett volna lépnie az 
ügyben. Ezzel együtt támogatásáról bizto-
sította az ötletet, hogy akár a jövő, akár az 
idei költségvetésben erre a célra az önkor-
mányzat különítsen el összeget. 
Döntött a képviselő-testület arról is, hogy 

Nagyréde idén is csatlakozik a Bursa Hun-
garica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, 
s a felsőoktatásban tanuló fiatalok támo-

gatásához az önkormányzatot terhelő ösz-
szeget biztosítja. 
Szintén döntés született a szociális tűzi-

fa-támogatást szabályozó rendeletről. A 
vitában többen felvetették, hogy többek 
számára elérhetővé kellene tenni ezt a tá-
mogatási formát. 
Dr. Vanó Szilárd jegyző emlékezetette a 

képviselőket: az állami programban kötött a 
kiosztható mennyiség, a helyi szociális ren-
delet pedig a maximumokban állapította 
meg a támogatásokat, a rászorultság krité-
riumait  pedig magasabb rendű jogszabály, 
törvény rögzíti. Tehát nem mindenkinek le-
het adni, akit a képviselők esetleg úgy ítél-
nek meg, hogy szociálisan rászorult. 
A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcé-

lú Társulása létre kívánja hozni a demens 
nappali ellátást és az idősek átmeneti gon-
dozóháza ellátását. Miután a települések 
lakossága öregszik és sok az egyedül élő 
idős,  ezért a képviselő-testület támogatta 
ezen ellátási formák bevezetését. 
Az ülés végén a képviselői kérdések között 

vetette fel dr. Kovács István, hogy a Hunya-
di úti lakosok tiltakoznak az út páratlan ol-
dalán épülő ipari létesítmények miatt.
Dr. Vanó Szilárd jegyző elmondta: a kér-

déses területet 2002-ben nyilvánította gaz-
dasági övezetté az akkori önkormányzat. Ez 
azóta sem változott, így az önkormányzat 
ebben a kérdésben sem az engedélyezés, 
sem egyéb vonatkozásban nem kompe-
tens. Az engedélyező hatósághoz lehet a 
konkrét ügyben fordulni. A lakossági ész-
revételt ezzel együtt a településrendezési 
terv tárgyalásakor a képviselő-testület elé 
fogják vinni. 
Balázs József önkormányzati képviselő 

arról is érdeklődött, hogy az önkormány-
zatnak van-e engedélye zöldhulladék 
aprítékolására, a jegyző emlékeztette: ez a 
tevékenység nem engedélyköteles.
Szintén Balázs József önkormányzati kép-

viselő vetette fel egy Hunyadi úti lakos jel-
zésére hivatkozva, hogy a volt TSZ-irodánál 
két nagy cső jelent meg a vízelvezető árok-
ban, és érdeklődött, hogy ez engedélykö-
teles-e.
Siposné Fodor Judit polgármester válaszá-

ban elmondta: mint közismert, az ingatlan 
magántulajdonba került. A csövek koráb-
ban is ott voltak, csak most újra cserélték 
őket. Az ingatlanon zajló beruházás min-
den engedéllyel rendelkezik. 
A képviselő-testület ülése egyébként né-

miképp eltérően zajlott az eredetileg meg-
hirdetett napirendtől, miután Balázs József 
önkormányzati képviselő javaslatára levet-
ték napirendről az önkormányzati bizottsá-
gok hiányzó tagjainak pótlását, valamint az 
önkormányzat első félévi gazdálkodásának 
megtárgyalását. Ez utóbbiról október 15-
én rendkívüli ülésen tanácskoznak. 
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Önkormányzati intézményeink érintés nél-
küli testhőmérséklet-mérést követően és 
maszk helyes viselésével látogathatók, 
emellett fertőtlenítünk, gyakran szellőzte-
tünk helyiségeinkben, a munkavégzés típu-
sától függően igyekszünk tartani a szüksé-
ges távolságokat. 

Dolgozóinkat folyamatosan ellátjuk védőeszközökkel, fertőt-
lenítőszerekkel, az intézmények látogatói számára biztosított a 
fertőtlenítő kézmosás és a gyakran használt területeken a kézfer-
tőtlenítés lehetősége. Közterületeinken is végzünk fertőtlenítést, 
különös tekintettel a buszmegállókra. 
Kérjük, tartsák be az intézményi előírásokat is a járvány terjedé-

sének lassítása érdekében és figyeljék tájékoztatásainkat, mert a  
központi rendelkezések gyorsan változhatnak.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal épületébe az ajtó mellett lévő csengő 

használatával, kizárólag szájat és orrot eltakaró maszk használa-
tával lehet belépni, testhőmérséklet mérését követően. Az ügy-
intézés megfelelő távolságtartás mellett ügyfélfogadási időben 
lehetséges hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00 és 16:00 között. 
A hivatal épületében a dolgozókon, hivatalos ügyben érkező sze-

mélyeken és ügyfeleken kívül más személy nem tartózkodhat, az 
ügyféltérben kísérő személy csak kivételesen indokolt esetben le-
het. Az előírások a kísérő személyekre is vonatkoznak.

Nagyrédei Kastély Óvoda
A gyermekeknek legkésőbb  8:30-ig meg kell érkezniük az oviba, 

belépni csak érintés nélküli testhőmérséklet-mérés után lehet. 
Szülő, kísérő az intézmény területére nem léphet be (kizárólag 
az intézményvezető előzetes engedélyével, indokolt esetben). A 
gyermekek átadása a bejárati kapunál történik, ahonnan dolgozó-
ink kísérik be a gyermekeket. Az ebéd után távozó gyermekek szü-
lei az óvoda előtt várakozhatnak, a gyerekeket  12:30-kor kísérjük 
ki, 15:30-tól hasonlóan ugyanígy történik a gyermekek kiadása.
Az ovit kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek lá-

togathatja. A szülő köteles értesíteni az intézményt, ha a gyerme-
ke esetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van és gon-
doskodnia kell a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje 
alapján orvosi vizsgálatról. 

Nagyrédei Gondozási Központ
Az intézményben a központi előírásoknak megfelelően 50%-os 

férőhely-kihasználtsággal működik az idősek nappali ellátása. Az 
épületbe testhőmérséklet ellenőrzését követően lehet belépni, 
az az ellátottakon és a dolgozókon kívül kizárólag indokolt eset-

ben, előzetes egyeztetést követően tartózkodhat más személy, , 
az intézményvezető engedélyével, szájat és orrot eltakaró maszk 
viselésével, a szükséges távolságok megtartásával. 
A központ további szolgáltatásai (például a házi segítségnyújtás) 

az érvényben lévő jogszabályok szerint, megváltozott renddel ve-
hetők igénybe, melyről minden esetben az intézményvezető ad 
tájékoztatást a meglévő és új ellátottaknak egyaránt.

Molnár József Közösségi Színtér
A közösségi színtér kizárólag szájat és orrot eltakaró maszk vise-

lésével látogatható, a rendszeres foglalkozások, csoportok részt-
vevői kizárólag a foglalkozás helyiségében vehetik le maszkjukat a 
foglalkozás, próba idejére.  Az intézmény épületébe csak testhő-
mérséklet mérését követően lehet belépni. A színtér programjain, 
csoportos foglalkozásain 65 év feletti személyek részvétele nem 
ajánlott! 
A rendszeres foglalkozáson kívüli programok résztvevőinek min-

den esetben egészségügyi nyilatkozat kitöltése kötelező!
A Digitális Jólét Program Pontot korlátozott időtartamban, szer-

da délelőtt és péntek délután látogathatják az ügyfelek. 

Könyvtár
Az iskola épületében működő települési könyvtár a kormány-

rendelet szerint külső látogatók számára nem látogatható, a 
könyvtárban csak az iskola dolgozói és tanulói tartózkodhatnak. 
A „Könyvet házhoz” program folytatódik, a közösségi színtérben 
pedig  „Könyvtár-Pont” került kialakításra. Kölcsönzött könyveiket 
itt átvehetik személyesen, vagy igény esetén házhoz szállítjuk.

Tornacsarnok 
A tornacsarnok épületét reggel 8 órától délután 16 óráig a Szent 

Imre Általános iskola tanulói és dolgozói látogathatják. 16 óra 
után az épület helyiségeit kizárólag a dolgozók és az ökölvívó 
edzés résztvevői használhatják. Testhőmérséklet mérése után. Kí-
sérő vagy más személy a létesítménybe nem mehet be! 

Köszönjük türelmüket és megértésüket! Vigyázzunk egymásra!

COVID-szabályok az intézményeinkben

Jövő évtől az ország teljes terü-
letén tilos az avarégetés és a kerti 
hulladék égetése.
Ugyancsak jövő év január 1-jétől törlik azt 

a rendelkezést, ami alapján az önkormány-
zatoknak lehetőségük nyílt szabályozni az 
avarégetést. Ez a lehetőség megszűnik, így 
így általánossá válik a levegő védelméről 
szóló kormányrendelet alapján a tilalom az 
egész országban. 

A módosítás célja az indoklás szerint a 
levegő minőségének javítása, a lakosság 
egészségének védelme. 
Az agrárminiszter által benyújtott, a kör-

nyezet védelmének általános szabályairól 
szóló törvény és a természet védelméről 
szóló törvény módosítását 148 igen szava-
zattal, 21 tartózkodás mellett fogadta el az 
Országgyűlés, megtiltva ezzel 2021 január-
jától a kerti hulladékok és az avar égetését.

Nincs több égetés januártól

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 
megrendelésére a kommunális szolgáltató 
zöldhulladék-gyűjtést rendez Nagyrédén 
2020. november 21-én.
Kérjük, figyeljék az aktuális 

hirderményeinket, és a szabályoknak meg-
felelően vegyék igénybe a szolgáltatást.

Zöldhulladék-gyűjtés 
novemberben
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A Magyar Falu Program keretében meg-
nyert új óvodai játszóelem letelepítéséhez 
szükséges tereprendezés az apukák segít-
ségével megtörtént, emellett az udvaron 
található összes farönköt kiásták. A nehéz 
munka után az eső sem volt akadálya egy 
közös nyársalásnak a családokkal. Köszön-
jük minden anyukának, apukának akik 
részt vettek a munkában.
Az új játszóelem letelepítését a kivitelező 

cég 2 nap alatt elvégezte, a biztonsági elő-
írások miatt egy hétig türelmesen várakoz-
tak óvodásaink.
Ünnepélyes keretek között Szabó Zsolt or-

szággyűlési képviselő és Siposné Fodor Ju-
dit polgármester asszony adta át az új hat 
tornyos játszóelemet, a fejlesztő lépegető 
játékot, 2 rugós játékot az óvodásoknak és 
1 rugós játékot a családi bölcsődéseknek. 
Különös örömteli hírként jelentette be 
országgyűlési képviselőnk, hogy önkor-
mányzatunk sikeresen pályázott az óvo-
da épületének energetikai felújítására, 
amely több mint 50 millió forintból újul-
hat meg. A kivitelezés elindításához szük-
séges lépések már elkezdődtek, folynak az 
egyeztetések, tervezői munkálatok.
A nyár folyamán a Bethlen Gábor Alap-

kezelő Zrt. pályázatán is nyertünk, ahol a 
nagyrédei és a peredi nevelési intézmé-
nyek szakmai együttműködésére pályáz-
tunk. Jelenleg kértük a pályázat határ-

idejének meghosszabbítását a fennálló 
járványveszélyre hivatkozva.
Júniusban 27 gyermektől vettünk búcsút, 

most helyettük 24 új óvodás érkezik. Az új 
gyermekek befogadása fokozatosan törté-
nik, az elválás megkönnyítése érdekében 
az óvó nénik, a dadus nénik sok segítséget 
nyújtanak a kicsik és szüleik számára egy-
aránt.
A 2020/2021-es tanévet 2020. szepember 

1-én kezdtük meg. Óvodánkban személyi 
változások történtek. Nagy Béláné, Erzsi-
ke óvó néni 40 év után elbúcsúzott, kívá-
nunk egészségben és szeretetben nagyon 
gazdag nyugdíjas éveket! A Pillangók nagy 
szeretettel fogadták az új óvó nénit Erika 
nénit, aki gyorsan beilleszkedett, nagyon 
jól érzi magát óvodai kollektívánkban.
Siraki Judit óvónéni anyai örömök elé néz, 

így tőle is elbúcsúzunk a tanév folyamán 
egy rövid időre, kívánunk neki sok-sok örö-
möt és boldogságot!
Önkormányzatunk az elmúlt időszakban 

két pályázatot adott be a Magyar Falu Prog-
ramba az óvodát illetően. A tornaszoba fel-
újítására és tornaszobai fejlesztőjátékokra 
2,5 millió forint értékben, illetve a hátsó 
terasz felújítására. Reménykedve várjuk a 
pályázatok pozitív elbírálását, hogy óvodánk 
tovább szépülhet, gyarapodhat ezzel szebbé 
téve gyermekeink mindennapjait.
Mire remélhetőleg minden kisgyermek 

belerázódik az óvodai életbe, októbertől 
elindulnak az ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatásaink. 
Az idén is szeretettel és szakértelem-

mel készülnek az óvó nénik a játszóház, 
a gyurmóka, a láb és tartásjavító torna 
foglalkozásokra. Az önkormányzat támo-
gatásával ebben az évben is elindul a ba-
lett- és néptáncoktatás Albuvonics Milán 
és Albunovics-Besze Zsófia vezetésével, 
ide középsős és nagycsoportos korú gyer-
mekeket várnak. Óvodánkban lehetősé-
get biztosítunk még hittan oktatáson való 
részvételre az érdeklődő gyermekeknek.

Óvodánkban a kialakult vírushelyzetre 
tekintettel az alábbi intézkedések érvé-
nyesek:
A gyermekek érkezése reggel 8 óra 30 

percig történhet, az óvoda területére való 
belépés előtt érintés nélküli testhőmér-
séklet-mérésre kerül sor. Szülő, kisérő az 
intézmény területére nem léphet be (kizá-
rólag az intézményvezető előzetes engedé-
lyével, indokolt esetben). A gyermekek át-
adása az ajtóban vagy a kapuban történik 
az óvoda dolgozóinak segítségével, akik a 
saját csoportjukba kísérik az óvodásokat. 
Ebéd után 12:30-kor, délután 15:30-tól 
lehet a gyerekeket haza vinni. A szülők az 
óvoda előtt várakozva kapnak segítséget 
az óvoda dolgozóitól.
A játékok, az asztalok, székek, szekrények, 

ajtók, mosdók fertőtlenítése folyamatos, 
az önkormányzat és a kormányhivatal is 
biztosítja számunkra a szükséges fertőt-
lenítő szereket, maszkokat, kesztyűket, 
hőmérőket. Ezúton is szeretném meg-
köszönni az óvodai dolgozók lelkiismere-
tes munkáját, akik mindent megtesznek 
azért hogy óvodás gyermekeink minél 
zökkenőmentesebben vészeljék át ezt az 
időszakot.

Kérjük a szülőket, hogy kizárólag egész-
séges, tüneteket nem mutató gyermek 
látogassa az óvodai közösséget.

KÉRJÜK TARTSÁK BE AZ ELŐÍRÁSOKAT A 
JÁRVÁNY TERJEDÉSÉNEK LASSÍTÁSA ÉR-
DEKÉBEN!

Kovácsikné Groszmanek Krisztina
óvodavezető

Kezdődhet az óvoda teljes felújítása

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium még 
2016-ban írt ki felhívást önkormányzatok 
számára szabadtéri sportparkok létesíté-
sére, melyre Nagyréde Nagyközség Ön-
kormányzata is benyújtotta támogatási 
igényét. A Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark program lebonyolítását szaka-
szosan, több éven keresztül valósítják meg, 

településünk idén kapta meg a hivatalos 
támogatási döntést. A helyszíni bejárás 
szeptemberben megvalósult, a szabadtéri, 
tetővel fedett „C” típusú sportpark várha-
tóan a közösségi színtér melletti területen 
kap majd helyet, közel a sportlétesítmé-
nyekhez és az iskolához. A megvalósítás 
időpontját még nem közölte a kivitelező, 

de bízunk benne, hogy 2021-ben megépül-
het a nyolc különféle elemet tartalmazó 
kondipark. A szabadtéri sporteszközök le-
hetőséget biztosítanak majd minden főbb 
izomcsoport átmozgatására és népszerű-
sítik a rendszeres testmozgást, az egészsé-
ges életmódot.

Kültéri Sportpark épül Nagyrédén
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A nagyrédei Molnár József Közösségi Szín-
térben ezen a nyáron 5 héten keresztül 
valósultak meg napközis nyári táborok, ér-
dekes és fejlesztő foglalkozásokkal, kirán-
dulásokkal, szabadidős foglalkozásokkal 
fűszerezve. Tekintettel arra, hogy a koro-
navírus első hulláma alatt sok családban 
elfogytak a szülők szabadnapjai, idén min-
den tábort egész napos formában szervez-
tünk meg.  Lehetőség volt meleg ebédet 
kérni és minden nap reggel 8 órától 17 órá-
ig biztosítottunk programokat, felügyele-
tet a résztvevő gyerekeknek. 
Július közepén Vadnyugati kalandokkal 

kezdődött a tartalmas programsorozat. A 
kreatív kézműves és könyvtári tábor meg-
valósulását az egri Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár, Nagyréde Nagyköz-
ség Önkormányzata és a közösségi színtér 
dolgozói is támogatták alapanyagokkal, az 
étkezés térítésével, a kirándulás költsége-
inek biztosításával. A tábor napjai western 
hangulatban teltek, a sok játék mellett a 
gyerekek fejleszthették kézügyességüket, 
megismerkedtek a könyvtárhasználattal, 
könyveket kölcsönöztek és a hét zárása-
ként egy izgalmas kiránduláson is részt ve-
hettek. A tordasi élményfaluba, „western 
faluba” látogattak el a táborozók, ahol át 

is élhették azokat a vadnyugati kalando-
kat, melyekről a hét során hallottak. A 
támogatásoknak köszönhetően majdnem 
teljesen ingyenes volt a táborban való 
részvétel, csupán az élményfalu belépője-
gyének 50%-át kellett téríteniük, minden 
más programon térítésmentesen vehettek 
részt és minden nap meleg ebédet is kap-
tak a gyerekek. 
A következő héten a Virtus Kamara 

Táncegyüttes ifjúsági csapata folytatta 
a táborozást élményekkel fűszerezett ke-
mény szakmai munkával. Új koreográfiák, 
néptánc, éneklés, erőnléti edzések, sok 
gyakorlás jellemezte a táborozók napjait. 
Emellett persze jutott idő a szórakozásra, 
csapatépítésre is, az új táncosok sikeresen 

beilleszkedtek, még erősebb közösséggé 
formálódott a fiatalok csapata. Össze-
foglalásként egy kis videót is készítettek, 
melyben a résztvevők maguk mesélik el, 
hogyan érezték magukat a tábor hetében. 
Július utolsó hetében a már évek óta meg-

szokott Festőtábor valósult meg Lángné 
Gréczi Margit nagyrédei festőművész ve-
zetésével. Mancika néni – ahogy a tanítvá-
nyok szólítják – minden évben önkéntesen 
vállalja ezt a feladatot, akárcsak az évközi 
szakkört, melyet térítésmentesen, ingye-
nesen tart a gyerekeknek. Idén újdonság 
volt, hogy a tábori foglalkozások nem csak 
a délelőtti órákban tartottak. Délelőtt a 
rajzolás, olajfestés technikai ismereteit sa-
játíthatták el, ebéd után pedig szabadidős 
foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, 
vagy éppen kis emlékeket, apró tárgyakat 
festhettek, díszíthettek maguknak. 
A tábor utolsó napján Siposné Fodor Judit, 

Nagyréde polgármestere, a Közösségi Szín-
tér dolgozói és a táborozó gyerekek egy kis 
ajándékkal, közös tábori emlékkel, csoport-
képpel köszönték meg a művész munkáját, 
odafigyelését, a gyerekek tanítását. A tábor 
sikerét az is bizonyítja, hogy már többen 
bejelentkeztek az évközi szakkörre, hogy 
ismereteiket tovább gyarapíthassák.  
Augusztusban is folytatódott a táborozás, 

a közösségi színtérben nagy volt a nyüzs-
gés. Az első héten videós, fotós, filmes 
foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek 
és fiatalok. A nyári médiatábor megvalósu-
lását szakmai foglalkozásvezetővel az Esély 
Otthon pályázatból és egyéb támogatás-
ból finanszírozta az önkormányzat, így a 
táborozók számára teljesen ingyenes volt 
a részvétel és az étkezés is. 
A sok fotó és videó készítése, valamint az 

elmélet tanulása mellett két kiránduláson 
is részt vehettek a táborozók. A Nemze-
ti Művelődési Intézet támogatásával egy 
egész napos kirándulást tettek Lakitelek-

re, ahol megnézhettek egy színházi elő-
adást, illetve a Népfőiskola épületeit, a 
Hungarikum Ligetet és a Művelődési Inté-
zet új székházát is. A tábor utolsó napján a 
Gyöngyösi Városi Televízió fogadta a cso-
portot, ahol igazán belekóstolhattak a gye-
rekek a média világába, kipróbálhatták ma-
gukat különböző szakmákban is. A tábort 
egy közös szalonnasütéssel, szabadtéri já-
tékkal, jó hangulatú beszélgetéssel zárták 
a résztvevők, a szülők és a szervezők. 
Az ötödik héten a Virtus Kamara Tánc-

együttes gyermek néptánctábora valósult 
meg, ahol a táborozók sok-sok érdekes fog-
lalkozáson vehettek részt a néptáncoktatás 
mellett. A tánc, a papírmerítés, az éneklés, 
a népi játékok, az óriás buborékfújók készí-
tésén túl a népmesék világába is elkalan-
doztak. Az eseménydús tábor ezen a héten 
is egy jó hangulatú táborzáró programmal, 
a szülőkkel és táborozókkal közösen meg-
valósított szalonnasütéssel lett teljes. 
A táborok megszervezésében, lebonyolí-

tásával végzett munkát köszönöm kollégá-
imnak, hiszen nem volt kis feladat 5 héten 
keresztül egyéb feladataink mellett is folya-
matosan biztosítani a táborok zökkenőmen-
tes megvalósítását. 
Mindez természetesen nem lett volna 

olyan egyszerű és eseménydús, ha nem 
lettek volna mellettünk fiatal önkéntes 
segítőink, egy-egy programelem megva-
lósításában aktívan részt vállaló közremű-
ködőink. Köszönjük lelkes részvételüket, 
segítségüket! 
Végül, de nem utolsó sorban pedig kö-

szönjük a megvalósításhoz elengedhetet-
len anyagi jellegű támogatásokat, valamint 
az ingyenes kirándulási lehetőségeket 
partnereinknek, támogatóinknak! 

Markó Anita
művelődésszervező

Öt hét nyári táborozás
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Mi történt a Gondozási Központban?

Az élet a járvány kitörése után sem állhat 
le, 2020. július 1. óta igyekeztünk vissza-
állni a régi kerékvágásba, ugyanis meg-
szűnt az egészségügyi vészhelyzet, helyébe 
válsághelyzetet hirdetett a kormány.  Az 
egészségügyi válsághelyzet megváltozott 
jogrendet ír elő a szociális alapszolgálta-
tások tekintetében is, ennek megfelelően 
a nappali ellátásban az engedélyezett ellá-
totti létszám fele lehet jelen egyszerre az 
intézményben, napi szinten testhőmér-
sékletet ellenőrzünk, az ellátottak nyilat-
koznak egészségi állapotukról és nagyon 
megtanulták már a kézmosás, köhögés-
tüsszentés szabályait.
 A szociális étkeztetés szolgáltatásban 

július 1 óta szintén visszaállt a régi rend, 

már mindenki 
a saját étel-
h o r d ó j á b a n 
kapja az ételt 
kiszállítással, 
elvitellel vagy 
helyben fo-
g y a s z t á s s a l 
attól függően, 
hogy a megál-
lapodásban mi 
került rögzítés-
re.
Házi segít-

s é g n y ú j t á s 
szolgáltatás 
esetében is 

fokozottan betartjuk az előírásokat, hogy 
zökkenőmentesen történjen az ellátás 
biztosítása.  Tehát mintha a régi lenne 
minden… de valahogy mégsem. 
Kolléganőimmel nyomon követjük az 

operatív törzs  bejelentéseit, az EMMI 
útmutatásait és készen állunk arra, hogy 
mint azt a járvány kitörésekor tapasztal-
hatták, esetleges újabb hullám esetén is 
segítséget nyújtsunk mindazoknak, akik 
ezt igénylik.
Elérhetőségeink: 
06-37/506-073;
06-30/446-8472;
gondozasikozpont@nagyrede.hu

Ami viszont járványtól függetlenül is 
nagyon fontos, hogy megköszönjem az 
időseknek, hogy vannak, hogy dolgoztak 
annak idején magukért, a családjukért, a 
jövőért… akik most az unokák, gyerekek, 
fiatalok. 
Mindannyiunk nevében szeretném Garai 

Gábor versével felköszönteni az idősek vi-
lágnapja alkalmából a település régebb óta 
fiatal tagjait, kívánom, hogy erőben, egész-
ségben, szeretetben, jó kedvben éljék meg 
mindennapjaikat.

Pardi Beatrix

Jókedvet adj
Jókedvet adj, és semmi mást, Uram! 
A többivel megbirkózom magam. 
Akkor a többi nem is érdekel, 
szerencse, balsors, kudarc vagy siker. 
Hadd mosolyogjak gondon és bajon, 
nem kell más, csak ez az egy oltalom, 
még magányom kiváltsága se kell, 
sorsot cserélek, bárhol, bárkivel, 
ha jókedvemből, önként tehetem; 
s fölszabadít újra a fegyelem, 
ha értelmét tudom és vállalom, 
s nem páncélzat, de szárny a vállamon. 
S hogy a holnap se legyen csupa gond, 
de kezdődő és folytatódó bolond 
kaland, mi egyszer véget ér ugyan – 
ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

A szentendrei skanzenben mutatkozott be 
Nagyréde a tájházak immár hagyományos 
rendezvényén., a Hagyományok Vendég-
ségben 2020 elnevezésű programon.
A rendezvényen Nagyrédét a Virtus Ka-

mara Táncegyüttes ifjúsági csoportja, a 
Silvatica zenekar képviselhette személye-
sen, miután a járványhelyzetre tekintettel 

az eredetileg tervezetthez képest a szerve-
zők limitálták a résztvevők településenkén-
ti számát.
A gyöngyösi iparosház előtt Nagyréde ér-

tékeit bemutató kiállítás kínált látványossá-
got, a gyerekeket pedig kézműves foglalko-
zásokkal is vártuk.
A délutáni műsorban az ifjú táncosok 

fergeteges produkcióval léptek színpadra, 
megérdemelten nagy sikert aratva. A fő-
színpadi fellépésen túl az iparosház előtti 
téren is többször táncra perdültek, afféle 
közönségcsalogatóként, s ebből a munká-
ból nem csak ők, de a legkisebb táncosok is 
derekasan kivették a részüket.
Az idén negyven éves fennállását ünnep-

lő Zsellérház díszoklevelet kapott, melyet 
Siposné Fodor Judit polgármester és Mar-
kó Anita intézményvezető vett át Csery 
Miklóstól, a skanzen főigazgatójától. A ta-
lálkozó emlékére faültetést is szerveztek, 
melyen Nagyréde képviseletében a polgár-
mester működött közre aktívan.
Az egész napos program nagyban hozzájá-

rult ahhoz, hogy Nagyréde értékeit a széles 
közönségnek megmutathassuk. Sajnálatos, 
hogy nem az eredetileg tervezett „küldött-
séggel” vehettünk részt a programon, hi-
szen csoportjaink már javában készültek a 
bemutatkozásra, amikor jött a járvány mi-
atti „létszámstop”. A Nagyrédei Asszonykó-
rus, a Férfi Dalárda, a Csanak Citerazenekar 
Szentendrére szánt produkcióit a közeljö-
vőben videóra rögzítjük, s online felületein-
ken közzétesszük.

Nagyréde vendégségben
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95. születésnap – Jó egészséget kívánunk! - Kilencvenötödik születésnapja alkal-
mából köszöntötte Kovács Andrásnét Siposné Fodor Judit polgármester és Szabad 
Csaba önkormányzati képviselő. Az ünnepeltet otthonában keresték fel, szerény 
ajándékkal és sok-sok jókívánsággal, s természetesen a miniszterelnök üdvözletét 
is tolmácsolva. Az ünnepeltnek ezúton is kívánunk még sok-sok boldogságban, 
egészségben eltöltött esztendőt, s kívánjuk, hogy jókedvét, derűjét őrizze meg még 
sokáig!

Szeptemberben négy fejlesztő tréning valósult meg Nagyrédén 
az Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00050 azonosítószámú) 
pályázat keretében. 
Az érdeklődők három tréningfoglalkozáson vehettek részt önis-

mereti és kommunikációs témakörökben, a beszélgetések fő té-
mája a munkahelyi kiégés, a gyermekekkel és kamaszokkal való 
eredményes kommunikáció, valamint a konfliktuskezelés és az 
asszertív kommunikáció volt. 
A negyedik foglalkozás a vállalkozás indítását tervezők, kezdő 

vállalkozók számára volt nagyon hasznos, hiszen a vállalkozás in-
dításához és működtetéséhez kapcsolódó legfontosabb tudniva-
lókat és információkat ismertette az előadó. 
Az ismeretszerzésnek itt még nincs vége, a vállalkozóvá válást 

támogató gyakorlatorientált képzés is hamarosan indul, melyen 
8-10 fiatal vehet majd részt. A jelentkezés várhatóan még ok-
tóberben elindul, ezért érdemes folyamatosan figyelemmel kí-
sérni a település honlapját és hivatalos facebook oldalát.

Esély Otthon: tréningek és 
hamarosan induló képzés

Még februárban pályázott Nagyréde ön-
kormányzata a zsellérház felújításának 
szakmai előkészítésére. A támogatást a Te-
leki László Alapítvány nyújtotta a Népi Épí-
tészeti Program keretében. Az előkészítő 
szakmai munka összesen 1.1 millió forint-
ból valósult meg, melyhez az önkormány-
zatnak 50% saját forrást kellett biztosítania.
A tájház felújításának szakmai elő-

készítő dokumentációja augusztus-
ra készült el, a nyár folyamán zajlot-
tak a helyszíni felmérések, kutatások. 
Elkészült a zsellérház építéstörténeti kuta-
tása, fal- és tetőszerkezeti vizsgálata, szer-
kezetvizsgálati szakvéleménye és faszob-
rász restaurátori szakvéleménye is. Ezek 
alapjá elkészültek az építész műszaki leírá-
sok és a szükséges felújítások tervei.
Többek között kiderült az is, hogy a jelen-

leg látható épület csak egy rekonstrukció. 
Az eredeti épület az 1980-as évek elején 
összeroskadt, így az eredeti tervek alapján, 
szakértők segítségével építették meg újra.
A felújítási tervek megvalósítására újabb 

támogatási kérelmet kell benyújtani a szak-
vélemények beküldésével. A tervezői költ-
ségbecslés szerint közel 7 millió forintból 
el lehet végezni a szükséges állagmegóvó 
és állapotjavító felújításokat az épületen. A 
pályázat benyújtásáról szeptember 10-én 
rendkívüli ülésen döntött a képviselő-tes-
tület az elkészült dokumentáció alapján.
Egy képviselő azt javasolta az ülésen, hogy 

jóval nagyobb összegre kellene pályázatot 
benyújtani, például a zsellérház felújítása 
mellett egy korhű gazdasági épület felépíté-
sével egészítsék ki a projektet, hiszen a teljes 
pályázható keretösszeg 20 millió forint.

A pályázati felhívás egyértelműen leírja, 
hogy új épület vagy épületrész létesítése 
nem támogatható, illetve a meglévő épü-
letek közül is csak a műemléki védelem alá 
tartozó vagy legalább egy éve helyi védelem 
alatt álló épület felújítása támogatható.
A pályázati támogatás ugyanakkor csak 80 

százalékban fedezi a felújítás költségeit, az 
önkormányzatnak saját forrásból kell biztosí-
tania 20 százalék önerőt a megvalósuláshoz.
A pályázatot szeptember 14-én benyújtot-

tuk és a tervezett fejlesztésekről megtör-
tént a bejelentés az Örökségvédelmi Hiva-
tal felé. A hivatal munkatársai szeptember 
végén megtartották a szükséges helyszíni 
vizsgálatot. 
Amennyiben a pályázati kérelem pozitív 

elbírálásban részesül, a kivitelezés 2021-
ben megvalósulhat.

Megújulhat a Zsellérház

1. Felelősség - Mielőtt úgy döntenénk, hogy állatot veszünk 
magunkhoz, ismerjük meg annak természetes igényeit, a vele járó 
kötelezettségeket és gondoljuk át, hogy biztosítani tudjuk-e azo-
kat rendszeresen, az állat egész életén keresztül.
2. Szeretet - Csak akkor vállaljunk állatot, ha azt szívesen tesz-

szük, és szeretjük őt. Legyünk tudatában annak, hogy az állatok is 
érző lények, akik örülni és szenvedni is képesek.
3. Táplálás - A helyes táplálás elsőrendű fontossággal bír az állat 

egészségének megőrzése szempontjából. A megfelelő mennyisé-
gű tiszta ivóvíz is minden állat alapvető szükségletei közé tartozik.
4. Hely- és mozgásigény - Minden faj hely- és mozgásigénye 

eltérő. Ez méretétől és természetes életmódjától is függ. Tájéko-
zódjunk előre és mérjük fel, hogy életterünk, életmódunk össze-
egyeztethető az állat igényeivel.

5. Egészség - Felelősek vagyunk kedvenceink egészségéért: a 
betegségek megelőzésével és kezelésével is foglalkoznunk kell. 
Adassuk be a kötelező védőoltásokat és gondoskodjunk az egyéb 
megelőző kezelésekről (pl. féregtelenítés) megfelelő időben! Ha 
állatunkon bármilyen betegség tüneteit fedezzük fel, azonnal ke-
zeltessük állatorvossal!
6. Utódok - Ha kedvencünknek utódai születnek, ugyanúgy fe-

lelősek vagyunk értük is. Gondoskodjunk megfelelő elhelyezésük-
ről! Ha nem szeretnénk utódokat, előzzük meg a szaporulatot pl. 
ivartalanítással!
7. Környezet - A felelős állattartó nem csak a saját és állata 

igényeire figyel, hanem tekintettel van másokra is, és ügyel arra is, 
hogy a környezetével is harmonikus kapcsolatban legyen.

A felelős állattartás 7 aranyszabálya
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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.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a BMSK közös pályázatán sikerrel szere-
pelt a nagyrédei ökölvívó szakosztály a Magyar Ökölvívó Szakszövetség tagszerve-
zetei által használt sportlétesítmények fejlesztésére kiírt pályázaton. A támogatás 
révén egy futópadot, 2 kombinált fitness-gépet, egy evezőpadot, egy spinning-
gépet, egy elliptikus trénet, taposógépet valamint egyéb eszközöket vásároltak. Az 
edzésekhez használt gépeket a tornacsarnok fitnessz-termében helyezték üzembe, 
a helyiség felújítása után. A mintegy három millió forintos támogatásnak köszönhe-
tően az új eszközökkel végzett gyakorlati elemek szerves részét képezik az ökölví-
vó edzéseknek. Az erőnléti gyakorlatokkal biztosítani lehet a sportolók számára az 
állóképességük fejlesztését, valamint a versenyekre való eredményes felkészülést.

Az aktív nyári időszak után a Molnár József Közösségi Színtér, a 
települési könyvtár és a Digitális Jólét Program Pont működése 
is változott a járványhelyzethez kapcsolódó intézkedések miatt 
szeptembertől. Mivel a könyvtár az általános iskola épületében 
van, az intézmény külső látogatót a helyszínen nem fogadhat az 
érvényben lévő kormányrendelet szerint. A könyvtár az iskola 
diákjait és tanárait fogadja személyesen, emellett pedig a Közös-
ségi Színtérben alakítottunk ki egy „könyvtár-pontot”, melyet 
maszk viselésével látogathatnak az érdeklődők. Itt ugyan csak 
egy könyvespolcról lehet válogatni és könyvet olvasni a kényel-
mes fotelekben, de könyvtárosunkkal előre egyeztetve itt át le-
het venni az olvasók által kölcsönözni kívánt könyvet. A tavasszal 
elkezdett „könyvet házhoz” programot is folytatjuk, igény esetén 
házhoz is szállítjuk a kölcsönzött könyveket. Nagyréde Nagyköz-
ség Önkormányzatának támogatásával 2020-tól a beiratkozás 
teljesen ingyenessé vált, reméljük minél többen élnek majd ezzel 
a lehetőséggel.  
A Digitális Jólét Program Pont csökkentett nyitvatartási időben 

fogad ügyfeleket a közösségi színtérben, kizárólag maszk hasz-
nálatával. A wifi korlátlanul használható az épületen kívül, az 
intézményben nyitvatartási időben, maszk használatával lehet 
internetezni. Konkrét ügyek intézésével kapcsolatban kérjük, el-
sősorban szerda délután vagy péntek délelőtt keressenek ben-
nünket!
A közösségi színtérben azok a művelődő közösségek online kap-

csolattartásra tértek át, melyek tagjai között többen 65 év felet-
tiek. Ezekkel a csoportokkal, csoportvezetőkkel is folyamatosan 
tartjuk a kapcsolatot, online munkanaplót vezetünk, tervezzük a 
jövő évi csoport-programokat, egyeztetjük pályázataikat. A többi 
rendszeres foglalkozásunk az óvintézkedések betartásával zajlik 
az intézményben egészen addig, amíg a központi rendelkezések 
azt megengedik. Tervezett rendezvényeinket sajnos nem tarthat-
juk meg ebben az időszakban, de úgy gondoljuk, hogy az egész-
ség sokkal fontosabb, minden más pótolható.  Az elmúlt időszak-
ban nagyobb hangsúly került a kisebb létszámú ismeretterjesztő 
előadásokra, tréningekre, hiszen ezeket az eseményeket az elő-
írásoknak megfelelően, egyelőre nagyobb kockázat nélkül tudjuk 
lebonyolítani. 
Munkánk során az intézmény kisebb belső átalakítását, átrende-

zését is megkezdtük a hasznosabb helykihasználás érdekében: új 
foglalkoztató-helyiség, olvasósarok és gyereksarok került kialakí-
tásra, átrendeztük az irodát, átalakítjuk a raktározási rendszert is. 
Arra törekszünk, hogy a nagy épület minél több helyiségét tudjuk 
közösségi célokra hasznosítani és egyre barátságosabb, kellemes 
légterű intézményt alakítsunk ki a lehetőségeinkhez mérten. 
Tervezzük már jövő évi programjainkat is, melyekhez igyekszünk 

minél több külső, pályázati forrást gyűjteni. Néhány támogatási 
kérelmet már benyújtottunk, több projekten jelenleg is dolgo-
zunk. Bízunk benne, hogy pályázataink eredményesek lesznek és 
az egészségügyi helyzet lehetővé teszi majd megvalósításukat is 
a jövő évben.  

Markó Anita
művelődésszervező

Másképp, de lehet!

A szívférgesség néhány évvel ezelőtt még egzotikus betegségnek 
számított hazánkban.
Sajnos azonban napjainkra egyre inkább terjed ez a nagyon nehe-

zen és igen költségesen kezelhető, szúnyogok közvetítette beteg-
ség. A fertőzőképes lárvák a szúnyogok vérszívása során kerülnek a 
végleges gazdába, a kutyába. A véráramba jutva hónapok alatt vál-
nak kifejlett férgekké, melyek akár 30 cm hosszúak is lehetnek. Az 
első tünetek (fáradtság, heves szívdobogás, ödéma a végtagokon, 
légszomj, köhögés, szívelégtelenség, magas vérnyomás, kondíció-
romlás) kb. 7-8 hónap múlva alakulnak ki.
A nevével ellentétben nem a szívben, hanem a tüdő nagy ereiben 

élnek a paraziták, és a szív utolsó dobbanásával keletkező vákuum 
juttatja a kifejlett férgeket a szív nagy üregeibe.

Szívférgesség megelőzése

A kiskutyák néhány hónapos korban fertőződhetnek életük során 
először a köztigazda szúnyogok vérszívása által. A férgek 7-8 hónap 
alatt fejlődnek ivaréretté, ezért az egy évesnél idősebb kutyákat ér-
demes szívférgességre szűrni, elvégeztetni a gyorstesztet, és csak 
negatív teszt után megkezdeni a megelőző kezelést a szívféreg lár-
vák ellen hatékony állatgyógyászati készítményekkel. 
Fontos tudni, hogy ezeket a készítményeket havi rendszerességgel 

kell adni a kutyáknak azokban hónapokban, amikor az átlag hőmér-
séklet eléri a 14 Celsius fokot (májustól-októberig) szívféreg-elleni 
gyógyszerrel történő kezeléssel.

Vigyázzunk kutyáinkra!


