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Mintegy 50 millió forintos állami elvonás-
sal kellett megtervezni Nagyréde 2021-es 
költségvetését. Ennek ellenére az elfoga-
dott költségvetés biztos lábakon áll, mint 
Siposné Fodor Judit polgármester fogalma-
zott: nincs hitelünk és minden beszállítónk 
felé pontosan teljesítünk, nincsenek fizetési 
elmaradásaink, tartozásaink, lejárt számlá-
ink.
Nagyréde 2021. évi költségvetése a koráb-

biakhoz képest kevesebb önerős fejlesztést 
tartalmaz, és sokkal erősebben fókuszál a 
kötelező feladatok ellátásának zavartalan 
biztosítására. Ez sajnos azt is jelenti, hogy 
a nem kötelező, önként vállalt feladatokat 
kényszerűen „hátrébb kellett sorolni.” 
Mindezekkel együtt is egy szigorú és fe-

gyelmezett gazdálkodással tartható és 
betartható költségvetés készült, ami sta-
bilitást és biztonságot ad a működéshez. 
Ugyanaz a szigorú és költségtakarékos gaz-
dálkodás jellemzi az intézményeket és az 
önkormányzatot jelenleg is, mint a korábbi 
években.

Az országos adatokból leszűrhető, hogy 
ismét országszerte növekszik a korona-
vírussal fertőzöttek száma. Hogy egyszer 
vége lehessen az egy éve tartó helyzetnek, 
kiemelten fontos, hogy mindenki felelősen 
viselkedjen, saját és mások egészségének 
megóvása érdekében.

Hamarosan kerek egy esztendeje lesz an-
nak, amikor operatív tanácskozást hívtam 
össze 2020. március 10-én a koronavírus-
járvány miatt. Mint oly sok mindenkinek 
akkoriban, nekünk sem volt pontos képünk 
arról, hogy mivel is állunk szemben. Azt 
tudtuk, hogy veszélybe kerültünk és a ve-

szélyt minden lehetséges 
módon csökkenteni kell 
– emlékeztetett Siposné 
Fodor Judit polgármester 
a tavalyi eseményekre. A 
„koronavírus-évforduló” 
kapcsán arról is beszélt: 
sajnálatos módon ismét 
romlik a helyzet, újra szi-
gorú korlátozásokat, le-
zárásokat vezetett be a 
kormány, ezért kiemelten 
fontos, hogy mindenki be-
tartsa a korlátozásokat, s 
vigyázzon maga és mások 
egészségére.
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Csak magunkra és egymásra 
számíthatunk

Elkészült a
költségvetés
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Sajátos okok miatt a nagy projektjeink 
egyike-másika évek óta húzódik. Ezzel 
együtt jó hírek is vannak: az idei év első 
felében végre megvalósulhat a Haladás úti 

fejlesztés, amelyre még 2017-ben pályáz-
tunk és nyertünk uniós forrást – mondta el 
Siposné Fodor Judit polgármester.
A  beruházás eredményeként a Haladás 

utat 6 méter szélesre bővíti a kivitelező és 
az út két oldalán nyitott kerékpársáv épül. 
Az óvoda energetikai felújítására mintegy 

ötven millió forintos pályázati támogatást 
nyert Nagyréde. A döntés már megszüle-
tett, a támogatói okirat megérkezése után 
kezdődhet a közbeszerzési eljárás, majd 
ennek sikeres lebonyolítása után a kivite-
lezés. 
A Magyar Falu programban elnyert támo-

gatásnak köszönhetően április közepéig 
elkészül az óvodai tornaszoba felújítása. Új 
sportpadlót kap a tornaszoba, megújul a 
világítás és új fejlesztő játékok és eszközök 
érkeznek az óvodába.
Szintén a Magyar Falu program támoga-

tásának köszönhetően tavasszal elkezdő-
dik az urnafalak kialakítása a temetőben, 
sokak kérésének téve eleget. 
– Szintén tavasszal megkezdődik az óvoda 

teraszának felújítása is. Reményeink sze-
rint az óvodai ballagást már ezen a megszé-
pült, megújult teraszon rendezhetjük meg, 
és nagyon-nagyon bízom benne, hogy már 

korlátozások nélkül – jegyezte 
meg a polgármester.
A Zsellérház felújítása is a 

megvalósítás szakaszába lé-
pett. Az előkészítés, tervezés is 
pályázati támogatással zajlott, s 
a kivitelezésre is sikerült támo-
gatást nyernünk a Népi Építé-
szeti Program jóvoltából. A ki-
vitelező kiválasztása várhatóan 
hamarosan lezárul, a tényleges 

kivitelezés augusztusban be is fejeződhet. 
A pályázati forrásszerzés elengedhetetlen 

a fejlesztésekhez, ez a munka természe-
tesen továbbra is hangsúlyos feladat. A 
Magyar Falu Program újabb kiírására egy 
közösségszervező foglalkoztatására pályá-
zik Nagyréde, melynek révén  egy közmű-
velődési szakember foglalkoztatására van 
lehetőség egy éven keresztül.
Ugyancsak a Magyar Falu Program kere-

tében pályázik Nagyréde a Horváth Laura 
parkkal szembeni területen egy játszó-
tér megépítésére. A játszótér kialakítá-
sa előtt a terület rendezése lezajlott. Két 
öreg, beteg fát ki kellett vágni, további öt 
fa gallyazása is megtörtént. Az előkészítés 
részeként a park és az út közötti betono-
zott árkot is fel kell újítani. Az új játszótér 
kerítéssel lesz körbevéve. A program útfel-
újítási pályázati keretéből a Bartók Béla út 
felújítását szeretnék megvalósítani. 
A Belügyminisztérium által kiírt útfelújí-

tási pályázaton is szeretne támogatáshoz 
jutni Nagyréde. Ebben a pályázatban a 

beruházások költségének 65 százaléka 
nyerhető el, 35 százalékot saját erőként a 
pályázónak kell beletennie a projektbe. A 
Széchenyi tér aszfaltos felújítására nyújtott 
be pályázatot az önkormányzat – immár 
másodszor, a tavalyi pályázatot ugyanis 
forráshiány miatt elutasították. 
A Magyar Falu Programban megjelent a 

civil szervezetek támogatásának lehető-
sége is. Ebben a pályázatban a Nagyrédei 
Polgárőrség ad be pályázatot egy új pol-
gárőr autó beszerzésére. A pályázat elké-
szítését a Molnár József Közösségi Színtér 
művelődésszervezője, Markó Anita vállalta 
magára. Ezzel is igyekszünk segíteni a civil 
szervezet munkáját.
Ebben az évben elkészülhet a 24139 sz . 

bekötőút felújítása a falutábláig. Ígéretünk 
van rá, hogy egy újabb pályázati forrás-
ból a falun belüli állami közút egészen a 
Horváthkert útig megújulhat.
– Természetesen vannak még további 

pályázataink előkészítés alatt. Folyamatos 
egyeztetések zajlanak a Rákóczi utca felújí-
tására vonatkozóan. Szeretnénk a Fő úttól 
a búcsú térig megújítani, újra aszfaltozni 
a Rákóczi utat. A Művelődési ház felújítá-
sára is vannak elképzeléseink. Zajlanak a 
tervezési munkálatok, egyeztetések, 350 
millió forint támogatást szeretnénk elhoz-
ni Nagyrédének Szabó Zsolt országgyű-
lési képviselőnk segítségével – mondta 
el végezetül a polgármester, hozzátéve: 
ha mindezek a fejlesztések megérkeznek 
és megvalósulnak Nagyrédén, akkor már 
eredményesnek mondhatjuk a 2021-es 
évünket.

Új játszótér, bekötőút - pályázati összefoglaló

A gyűjtőedények használatával egyszerre 
védjük környezetünket és támogathatjuk a 
nagyrédei óvodás gyermekeket is!
Márciusban elkezdődött a a használt 

háztartási sütőolaj és zsiradék begyűjtése 
Nagyrédén, megérkezett a 3 biotrans gyűj-
tőedény a településre.
Gyűjtőpontok: Nagyrédei Polgármesteri 

Hivatal udvara, Nagyrédei Kastély Óvoda 
udvara, Molnár József Közösségi Színtér.
A járványhelyzet ideje alatt az intézmé-

nyek bejárata előtt találhatók meg a gyűj-
tőedények, a könnyebb és biztonságosabb 
hozzáférhetőség érdekében, így a három 
gyűjtőpontra az intézmények nyitvatartási 
idejében lehet elvinni a sütőolajat, kizáró-
lag zárt olajos flakonban vagy jól záródó 
befőttes üvegben.
A Biotrans Környezetirányítási és Hulla-

dékgazdálkodási Kft. a leadott használt sü-
tőolaj kilójáért cserébe 25 forint összegű 
támogatást nyújt a Nagyrédei Kastély Óvo-
da Alapítványa számára, amit évente egy 

összegben utalnak át az alapítványnak az 
elszámolást követően.
Gyűjtsük össze a használt sütőolajat, véd-

jük környezetünket!

Az óvodát segítheti a használt sütőolaj leadásával
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Nagyréde 2021. évi költségvetése a köte-
lező feladatok ellátására koncentrál.
Mint mindenki tudja, a gépjárműadó-

bevételt teljes egészében elvette a tele-
pülésektől a Kormány. Nagyrédén a gép-
járműadóból befolyó adóbevétel évente 
mintegy 25 millió forint. Ebből a bevételből 
már 2014. óta csak a bevétel 40 százaléka  
maradt a településen, 2020-ban pedig már 
ezt is be kellett fizetnünk a Magyar Állam-
kincstárba. Idéntől pedig a gépjárműadót 
a NAV veti ki és oda is kell befizetniük az 
adózóknak az adót.
A Kormány a kkv-knak azzal nyújtott se-

gítséget, hogy azoknak, akik 2021. február 
15-ig bejelentkeztek a NAV-nál az iparűzé-
si adó csökkentése miatt, csak az adó fe-
lét kell befizetniük önkormányzatoknak. 
Ez szintén jelentős bevételkiesést jelent a 
településeknek. Hogy a vállalkozásoknak 
mekkora segítséget jelent az 1 százalékos 
adómérték, az nyilvánvalóan erősen vállal-
kozásfüggő.
Az állam ígérete szerint a 25 ezer fő alatti 

településeket iparűzésiadó-bevétel kiesé-
se miatt kompenzálni fogja az év során, 
azonban ennek részleteiről semmilyen in-
formációval nem rendelkeznek egyelőre az 
önkormányzatok. Sem a számítás módjá-
ról, sem a kompenzáció összegéről, sem az 
ellentételezés időpontjáról vagy időpont-
jairól. 
2021-től Nagyréde bekerült azok közé a 

települések közé, akiknek szolidalitási hoz-
zájárulást kell fizetniük.
Mindezeket a tényeket alapul véve a tava-

lyi bevételeinkhez képest 50 millió forint-
tal kevesebb bevétellel számoltunk az idei 
költségvetésben.
A kötelező feladatok elvégzésére kon-

centráltunk a költségvetés készítésekor és 
a nem kötelező, önként vállalt feladatokat 
kénytelenek voltunk hátrébb rangsorolni.
Az önerős fejlesztéseink mértéke is csök-

ken a 2016-2019 évek között megszokott 
nagyságrendhez képest.
Legfontosabb feladat 2021-ben az ön-

kormányzat és intézményeinek zavartalan 
működtetése, az önkormányzat kötelező 
feladatainak ellátása (pl: közvilágítás, zöld-
terület gondozás, köztemető fenntartása, 
intézmények működéséhez kapcsolódó 
kiadások).
Ugyanaz a szigorú és költségtakarékos 

gazdálkodás jellemzi az intézményeket és 
az önkormányzatot jelenleg is, mint a ko-
rábbi években.
Elmondhatom, hogy az elvonások ellené-

re is Nagyréde költségvetése biztos lába-
kon áll, nincs hitelünk és minden beszállí-
tónk felé pontosan teljesítünk, nincsenek 
fizetési elmaradásaink, tartozásaink, lejárt 
számláink.  
Gazdálkodásunkat továbbra is jó gazda 

gondosságával irányítom. 
A költségvetési rendelet Nagyréde hon-

lapján teljes terjedelmében elérhető az ér-
deklődők számára.

Siposné Fodor Judit
polgármester

Az állami elvonások ellenére is stabil az idei költségvetés

Újra jöttek és most is tartanak a szigorítá-
sok és korlátozó intézkedések Nagyrédén 
is. A Gondozási Központ október vége óta 
nem fogadhatja az időseket a nappali ellá-
tás keretében, de minden nap beszélnek 
az idősekkel kollégáim. Hetente többször 
meglátogatják őket, segítik mindennapjai-
kat.  A házi segítségnyújtás és a szociális ét-
keztetés ugyanúgy zajlik, mint békeidőben.  
A Gondozási Központ dolgozói minden nap 
terepen vannak, hiszen aki az önkormány-
zathoz fordul segítségért, azok velük talál-
koznak. Ők látogatják mindazokat is, akik 
a covid karantén miatt nem mehetnek el 
bevásárolni, segítenek számukra.
Mindenkinek segítünk, akik jelzik kérésü-

ket az önkormányzat felé.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ már 

a második hullámban sem adott ki adato-
kat  a fertőzöttekről az önkormányzatok 
számára. A második hullámban csak azokat 
tudtuk segíteni, akik jelezték felénk prob-
lémáikat. Mostanra annyi változást tapasz-
talunk, hogy kapunk a Népegészségügyi 
Központtól jelzést arra vonatkozóan, ha 
valaki segítséget kér a napi bevásárlásai-
hoz. Nagyon örülünk, hogy legalább ennyi 
megtörténik, hiszen végre kapunk infor-
mációt a felettes szervtől arra, hogy kinek 
van szüksége segítségre.
Rossz gyakorlatnak tartom azt, hogy az 

önkormányzat semmilyen járványügyi 
adatot nem kap meg a települést illetően. 
Az önkormányzat van legközelebb a lakos-

sághoz, mi helyben, szinte azonnal tudunk 
reagálni a problémákra. Addig minden-
képp, amíg mi is le nem betegszünk.
Ezért is rendkívül fontosnak tartanám a 

szociális területen dolgozók, illetve a pe-
dagógusok és pedagógiai intézményekben 

dolgozók soron kívüli oltását. Ők nem tud-
ják kikerülni a kontaktálódást, őket csak az 
egyéni védőeszközök védik.  És ugyan min-
den óvintézkedést és szabályt betartanak 
és betartunk, mégis folyamatos veszély-
ben dolgoznak kollégáim.
Az önkormányzat intézményei – a közpon-

ti előírásoknak megfelelve – gyorsan rea-
gáltak a „vírushelyzetre”, alkalmazkodtak 
és az egy éve tartó rendkívüli helyzetben is 
példásan látják el feladatukat. A dolgozók 
derekasan helyt állnak, gyakorta nem is 
kizárólag a sajkát posztjukon, hanem más 
feladatokban is – mikor mire van szükség. 
Mindezt elhivatottan teszik minden nap, az 
önkormányzatokat sújtó állami elvonások 
közepette is. Csak egymásra és magunkra 
számíthatunk. Mindannyian felelősek va-
gyunk magunkért és a környezetünkben 
élőkért is. Nagyréde az elmúlt egy évben 
bebizonyította, hogy képes ezt belátni és 
ennek megfelelően működni. Tudom, sőt 
megélem magam is, hogy egyre nehezeb-
ben viseljük a helyzetet. A maszkviselést, 
a kijárási és egyéb korlátozásokat és tilal-
makat, hiányzik a megszokott életünk, hi-
ányzik a szabadságunk. De sajnos életek is 
hiányoznak: nagyrédeiek, akik a vírusnak 
estek áldozatul. Mindent meg kell tennünk 
továbbra is, hogy ne veszítsünk el életeket. 
Rokont, barátot, szomszédot, ismerőst. Ez 
közös felelősségünk.

Siposné Fodor Judit
polgármester

Csak magunkra és egymásra számíthatunk!
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2021. januárban visszatért az élet az óvo-
dába. Nehéz időszakot zártunk le az elmúlt 
évben. Decemberben az óvodában dolgo-
zó covid-fertőzöttek magas száma nagyon 
megnehezítette az óvodai ellátást. Köszö-
net illeti dolgozóinkat, akik minden felada-
tot elláttak, ahol csak segíteni kellett. A 
fertőzött betegek csak negatív teszt után 
jöttek dolgozni, január közepére minden 
dolgozónk visszatért a munkába. Nemcsak 
dolgozóink, hanem a gyermekek is öröm-
mel jöttek óvodába. A karácsonyi ajándé-
kokat a csekély gyermeklétszám miatt, 
nem kapták meg a gyerekek, így januárban 
a csoportok létszámához igazodva leptük 
meg őket. Igyekeztünk megvárni, hogy 
minél több gyermek legyen a csoportban, 
igaz karácsonyfát természetesen már nem 
állíthattunk, de az öröm annál nagyobb 
volt. 
Kihasználtuk a téli időjárás adta lehető-

ségeket, szánkóztak a gyerekek a kastély 
mögötti füves területen, Guszti bácsival 
hóembert építettek. Igaz csak néhány na-
pig, de élvezték a tél örömeit, a kint töltött 
idő minden percét. 
Idén a hagyományosan a Szülői Munka-

közösség által szervezett Jótékonysági bált 
nem lehetett megrendezni. Nagyon sajnál-
juk, hiszen kiemelkedő eseménye minden 
esztendőnek az ovis bál.
A farsangi jelmezes bált azonban az óvo-

dában megszerveztük, a gyerekek legna-
gyobb örömére. A csoportszobák díszí-
tését a szokástól eltérően az óvó nénik 

és a dadus nénik rakták fel. Igyekeztünk 
élménydússá varázsolni a hetet, nemcsak 
egy napig, hanem egy hétig tartottak a 
programok. 
Volt például pizsama-nap,  amikor pizsa-

mába öltöztek a gyerekek, volt szín-nap,  
amikor azonos színű ruhákat öltöttek ma-
gukra. Megtartottuk a mesterségek nap-
ját, ekkor egy-egy foglalkozást jelenítettek 
meg az óvodásaink. 
Köszönjük a szülők segítségét, támogatá-

sát, hogy szép jelmezekben jöttek a gyere-
kek. Köszönjük, hogy tombolaajándékokat 
készítettek, süteményekkel és gyümöl-
csökkel tették örömtelibbé az eseményt. 
Reméljük jövőre már ismét a szülőkkel 
együtt közösen díszíthetjük fel a kastélyt a 
gyermekek farsangi báljára.
Egészséghét rendezvényünket is megtar-

tottuk, sajnos idén vendégeket nem hív-
hattunk, de azért láthatóan sikerült így is 
élménydús hetet varázsolni az egészséges 
életmód jegyében a gyerekek számára.
Ismét egy nehéz időszak elé nézünk, 2021. 

március 8-tól rendkívüli szünetet rendeltek 
el az óvodákban. Elektronikus úton, zárt 
csoportokban segítjük a szülőket téma-
terv-javaslatokkal, ötletekkel. Az óvodában 
gyermekfelügyeletet biztosítunk azoknak a 
gyerekeknek, akiknek szülei munkavégzés 
vagy a védekezésben való részvétel miatt 
ezt kérik. Természetesen az étkeztetés is 
folyamatosan zajlik, az igénylők az iskolás 
és óvodás gyermekek részére az ebédet az 
óvoda konyhájáról vihetik el. 

Nagy örömünkre tavasszal elkezdődik a 
tornaszoba és a kastély teraszának felújí-
tása, miután Nagyréde Nagyközség Önkor-
mányzata a Magyar falu pályázaton nyert 
támogatást ezekre a munkákra. A torna-
szobában a világítás cseréje történik meg, 
új padlóburkolat készül és tornaszobai fej-
lesztő játékeszközöket fogunk beszerezni. 
A mára meglehetősen leromlott állapotú 

teraszunk új burkolatot és korlátot kap, a 
lépcsőt teljes egészében felújítják. Ezek a 
munkák az óvodai ellátást, intézményünk 
napi működését nem befolyásolják. 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

testvértelepülési programok és együttmű-
ködések pályázatán a nagyrédei és a peredi 
nevelési intézmények szakmai együttmű-
ködésére sikeresen megnyert másfél millió 
forint rendelkezésünkre áll. A járványhely-
zet miatt kérvényeztük a pályázati határidő 
meghosszabbítását. Bízunk benne, hogy 
ebben az évben sikerül a pályázat megva-
lósítása. 
Nagyon sok szeretettel mondok eddigi 

munkájáért köszönetet Menyhárt Jánosné, 
Erzsike dadus néninek, aki a napközi kony-
háján látta el a mindennapi feladatokat. 
Kívánunk egészségben és szeretetben na-
gyon gazdag nyugdíjas éveket!
Az óvodai beiratkozásról a későbbiekben 

adunk tájékoztatást, kérjük figyeljék elekt-
ronikus felületeinket.

Kovácsikné Groszmanek Krisztina
óvodavezető 

Itt a farsang áll a bál

A nagyrédei Digitális Jólét Prog-
ram Pont az egyik legaktívabb lé-
tesítmény a Gyöngyös és Hatvan 
környékét érintő 11-es számú terü-
leten. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy két egymás utáni évben 
is a nagyrédei DJP Pontról került ki 
a megye ÉV DJP Mentora.
Az Év DJP Mentora kitüntetést az 

országos hálózat vezetői minden 
évben megyénként osztják ki a ki-
emelkedően teljesítő mentorok 
részére, az előző évi teljesítmény 
alapján.
2020 év elején Markó Anita, majd 

2021-ben Albunovics-Besze Zsófia kapta 
meg a címet és a hálózatvezetők elismerő 
oklevelét Heves megyében. 
A nagyrédei djp mentorok nemcsak a 

helyiek számára nyújtanak segítséget di-
gitális szolgáltatásokon keresztül – legyen 
az személyes jelenlétű vagy online forma  
– hanem egyéb digitális felzárkóztatási 
programokban is aktív részt vállalnak, te-
vékenykednek az egész térségben, felmé-

rik az álláskeresés és a képzések digitális 
lehetőségeit, részt vesznek a digitális gyer-
meknevelés fontosságának tudatosításá-
ban, csatlakoznak az országos DJP progra-
mokhoz és kezdeményezésekhez, emellett 
pedig mentortársaiknak is folyamatosan 
segítenek a munkavégzés eredményesebb 
ellátásában. 
A nagyrédei DJP Pont szolgáltatásai a jár-

ványügyi intézkedések miatt jelenleg csak 
online formában érhetők el: 

DJP HÍREK - ismét Nagyrédéé az Év Mentora elismerés

Facebook oldal:  Molnár József Közösségi 
Színtér, Könyvtár és DJP Pont
E-mail:  djp@nagyrede.hu
Telefon: 06/30/702-7488
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A kulturális intézmények te-
kintetében az évkezdés szinte 
változatlan módon zajlott, a 
novemberi zárás létesítmé-
nyeinkben továbbra is fennáll, 
a járványügyi rendelkezések 
kimondják, hogy látogatókat a 
közösségi színtér, a könyvtár és 
a DJP Pont nem fogadhat. Fel-
adatainkat ezért jórészt digitá-
lis formában, az online térben 
végezzük, valamint belső átren-
dezések történnek az épület fa-
lain belül ebben az időszakban. 
Idén a Virtus Kamara Tánc-

együttes felvételével az online 
térben ünnepeltük meg a Ma-
gyar Kultúra Napját januárban. 
Februárban Szent Bálint Napjához és a 
Házasság Hetéhez kapcsolódva „Szerel-
mes hetet” tartottunk könyvek, filmek, 
kreatív ötletek ajánlásával, illetve a farsan-
gi időszakban a mohácsi busók kerültek 
a középpontba. „Mozdulj ki!” programot 
hirdettünk, ami egyfajta szabadtéri játék 
volt: a település egyes részein elrejtett 
busó-kártyákat kellett megkeresnie, össze-
gyűjtenie a játékosoknak. A Virtus Kamara 
Táncegyüttes farsangi felvételén is megje-
lent egy eredeti mohácsi busó álarc, mely 
teljességgel ámulatba ejtette a gyerekeket 
a színpadon.  
Tavaszi eseményeinken is csak a számí-

tógép előtt kerülhettünk kapcsolatba egy-
mással, Nőnapra is több műsorral készül-
tünk. A Virtus női tánckara a „Nők – Képek 
– Érzések” című koreográfiáját adta elő, 
melyet Albunovics-Besze Zsófia álmodott 
meg, a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár közreműködésével pedig egy is-
meretterjesztő előadást hallhattunk „He-
ves megye híres szülötteiről”, híres hevesi 
nőkről.  
Nemzeti ünnepünket idén már második 

alkalommal ünnepeltük megváltozott kö-
rülmények között. De így is méltó módon 
ünnepeltük meg az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc évfordulóját. A felvéte-
leken polgármester asszony ünnepi gon-
dolatit és a Virtus Kamara Táncegyüttes 
műsorát láthatták az érdeklődők a képer-
nyőkön, emellett pedig a Kiss Kata Zenekar 
is elküldte közösségünknek a Monokon, 
Kossuth Lajos szülőfalujában készült kon-
certjének felvételét. 
A vírushelyzet jelenlegi állása szerint arra 

kell készülnünk, hogy kulturális intézmé-
nyeink „bezárását” még egy ideig nem 
oldják fel, ezért a közeljövőben esedékes 
programjainkat is igyekszünk online for-
mában megvalósítani. Kérünk mindenkit, 
hogy kövesse figyelemmel közösségi mé-
dia felületeinket, ahol megosztjuk felvéte-
leinket, hírt adunk programjainkról és az 
igénybe vehető szolgáltatásainkról. Könyv-
ajánlókat, kézműves ötleteket, digitális 
témakörű cikkeket teszünk közzé, egyéb 
kirándulási és programjavaslatokat is aján-
lunk az érdeklődőknek.  
Facebook oldal: „Molnár József Közösségi 

Színtér, Könyvtár és DJP Pont – Nagyréde”
Facebook csoport: „Programajánló – 

Nagyréde és környéke”
Markó Anita

művelődésszervező

Változatlan évkezdés 

Általános iskolai beíratás
A tanköteles korú gyermekek általános is-

kolai beíratása 2021. április 15-én és április 
16-án 08:00 és 18:00 óra között zajlik.
Tanköteles, azaz 2015 augusztus 31-ig 

született gyermekét a szülő köteles a lakó-
helye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerinti illetékes vagy válaszott iskola első 
évfolyamára beíratni. 
Az első évfolyamra törétnő beíratáskor az 

alábbi dokumentumokra van szükség:
- a gyermek személyazonosságát igazoló 

hatósági igazolvány
- a gyermek nevére kiállított TAJ-kártya

- nyilatkozat a közös felügyeleti jog gya-
korlására vonatkozóan
- (óvodai szakvélemény, egyéb szakvéle-

mény)
A 2021/2022-es tanévre az általános is-

kolákba elektronikus úton is be lehet irat-
kozni. Ebben az esetben a szükséges iratok 
bemutatására az év első tanítási napján 
kerül sor. 
A felvételről első fokon az iskola iazgatója 

dönt, elutasítás esetén 2. fokon a Hatvani 
Tankerülei Központ igazgatója hivatott a 
kérelmet elbírálni.

Az Esély Otthon, „Fiatalok helyben tartá-
sának támogatása Nagyrédén” elnevezésű 
projekt keretében biztosított lakástámoga-
tások 2 éves időtartamra szólnak. A jelen-
legi lakók támogatási szerződése ebben az 
évben lejár, így 2021-ben újra kiírásra kerül-
nek az Esély Otthon lakáspályázatok. 
Pályázatot olyan 18-35 év közötti sze-

mélyek nyújthatnak majd be a felhívás 
megjelenése után, akik a település jövője 
szempontjából értékes végzettséggel, vál-
lalkozással vagy jövőbeli tervvel rendelkez-
nek. Az életkorhoz kapcsolódóan fontos 
tudni, hogy csak olyan pályázó támogat-
ható, aki a támogatás lezárulásáig nem töl-
ti be a 35. életévét. Ez azt jelenti, hogy az 
igénylés pillanatában a pályázó nem lehet 
33 évnél idősebb. További alapvető pályá-
zati feltétel, hogy a pályázó, illetve a vele 
beköltözni kívánó személyek egyikének 
sem lehet ingatlanvagyona, lakhatásra al-
kalmas ingatlannal nem rendelkezhet. 
A pályázati felhívás részletei, az adatlap 

és a szükséges dokumentumok listája is a 
település hivatalos honlapján jelenik majd 
meg, ezért érdemes folyamatosan figye-
lemmel kísérni a www.nagyrede.hu  inter-
netes oldalt.

Újra lesz 
lakástámogatás!

Az Esély Otthon program egyik eleme 
eredetileg egy ingyenes vállalkozóvá válást 
segítő tréning lett volna, de a képzés elin-
dításához nem volt megfelelő létszámú je-
lentkező. 
A fiatalok helyben tartását elősegítő prog-

ram azonban lehetővé teszi más típusú 
képzés megvalósítását is, ezért várhatóan 
angol nyelvi képzést hirdetünk majd a fiata-
loknak 2021-ben, bízva abban, hogy ez  az 
ingyenes kurzus nagyobb érdeklődésre tart 
számot, többen szeretnének nyelvet tanul-
ni, mint amennyien vállalkozás indítását 
tervezik a közeljövőben.  
A nyelvi képzésen való részvétel szintén 

pályázati formában valósul majd meg. 
A járványhelyzet és a folyamatosan vál-

tozó körülmények miatt egyelőre a képzés 
még nem indul, de terveink szerint még 
2021-ben megvalósul a térítésmentes nyel-
vi képzési program. 
A pályázati felhívás emiatt még nem elér-

hető, a nyelvi tanfolyamok indulásáról és a 
pályázat részleteiről a település honlapján 
és egyéb online felületeinket adunk majd 
részletes tájékoztatást.

Támogatott angol
nyelvi képzés 
indulhat 2021-ben
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A Nemzeti Művelődési Intézet már második alka-
lommal kérte fel a nagyrédei Molnár József Közösségi 
Színteret, hogy vegyen részt egy Heves megyei bábos 
projektben. A pandémia nehézségei ellenére idén is 
örömmel csatlakoztunk, így 6 megyei település fogott 
össze. Korlátozások között nem könnyű a program 
megvalósítása, de a közösségi színtér munkatársai fo-
lyamatosan egyeztetnek a többi csoporttal, készül a 
kiválasztott mese forgatókönyve és a díszlet, lassan a 
bábok is megkapják saját személyiségüket. Nagyrédén 
a bábcsoportvezetői képesítéssel is rendelkező Kovács-
né Erki Dalma vezeti a csoportot és készíti a gyönyörű 
bábokat. A 6 település munkáját 2 bábművész mentor 
is segíti, velük is folyamatos a kapcsolattartás. 
A program két bábos előadással zárul majd: az elsőt  

Hevesen rendezik meg, ez egyúttal verseny is lesz, ahol 
a 6 csoport előadását szakmai zsűri értékeli. A másik 
előadás Lakitelken lesz, a Nemzeti Művelődési Intézet 
székházánál. A járványhelyzet alakulása miatt a foglal-
kozások és a bemutatók egyelőre még váratnak maguk-
ra, de az előkészületek folyamatosan zajlanak. Bízunk 
benne, hogy a programot változatlan formában meg 
tudjuk majd valósítani, amikor már biztonságos körül-
mények között tudunk egymással találkozni. 

 Markó Anita

„Bábozz Hevesen!”

Zöldhulladék:
egyelőre zárva
a lerakó
Sikeresen lezajlott a márciusi zöldhulla-

dék-gyűjtési akció Nagyrédén. Az íjászpá-
lyán működő önkormányzati lerakót sajnos 
a pandémiás helyzet miatti korlátozások 
miatt egyelőre nem nyithatja meg az ön-
kormányzat. 
A közszolgáltató lerakói és hulladékud-

varai is zárva tartanak. (Lapzártánk idején 
márcus 22-ig szólt a bezárás, azzal, hogy a 
kormány korlátozó intézkedéseihez igazod-
va a zárás meghosszabbodhat. Érdemes 
ezért nyomon követni az ezzel kapcsolatos 
híradásokat is például Nagyréde honlapján 
is.)

A szolgáltató közzétette második 
negyedévi hulladékszállítási naptá-
rát is:
Szelektív gyűjtés: minden hónap második 

és negyedik csütörtök.

április 8. április 21.
május 23. május 27.
június 10. június 24.

Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés: 
június 12., szombat
Lomtalanítás:
május 29., szombat

A Magyar Kultúra Napja alkalmából pol-
gármesteri elismerő oklevelet adott a 
Virtus Kamara Táncegyüttesnek illetve 
vezetőiknek, valamint a Molnár József Kö-
zösségi Színtér dolgozóinak Siposné Fodor 
Judit polgármester.
A polgármester méltatta a Virtus Ka-

mara Táncegyüttes, valamint vezetőik, 
Albunovics Milán és Albunovics-Besze 
Zsófia kiemelkedő szakmai tevékenysé-
gét, illetve azt az elhivatottságot, amellyel 
a pandémia időszaka alatt sem hagyták 
“szétszéledni” a csoportot, hanem online 
órákkal, felvételek készítésével, közösségi 
aktivizáló játékokkal fejlesztették a közös-
séget ebben a helyzetben is.

A Közösségi Színtér, Könyvtár és DJP pont 
munkatársai azért kaptak elismerést, mert 
Nagyréde közművelődési, kulturális intéz-
ményei az utóbbi években folyamatosan 
megújulnak a lehetőségekhez képest. A 
megyében a legjobb és legaktívabb intéz-
mények közé sorolják a közösségi színteret 
a szakmai szervezetek.
Az Eszterházy Károly Egyetem szakmai 

képzésének hivatalos gyakorlati helye let-
tünk és egyre többen ismerik el a Nagyré-
dén folyó szakmai munkát. A könyvtárban 
is egyre több a beiratkozó, mint ahogy a 
Digitális Jólét Program Pont szolgáltatásait 
is egyre többen veszik igénybe.

Elismerések a Magyar Kultúra Napján
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A Nagyrédei Gondozási Központban Las-
san már fél éve, hogy a járványhelyzetnek 
megfelelően, különleges módon látjuk el 
feladatainkat.
Tavaly október 23-án még együtt ünne-

peltünk, nemcsak az 1956-os forradalmat, 
de két klubtagunk (Hevesiné Matild néni és 
Galgócziné Franciska néni) születésnapját, 
majd október 26-tól ismét üres lett a klub.
Szociális munkásként már megszoktuk, 

hogy rendre váratlan helyzetekhez kell al-
kalmazkodni, így a munkafeladatok átszer-
vezése sem jelentett akkora gondot. 
A nehézséget a személyes jelenlét, a kap-

csolatok fenntartása jelenti, hiszen men-
tálisan nagyon nehéz elfogadni a hiányzó 
klubtagokat és úgy tartani a kapcsolatot, 
hogy az „épp elég” legyen. Se tolakodó, 
se kevés, hiszen most mindenki otthon, a 
magánszférájában lehet csak. Intézményi 
kereteket otthon biztosítani kihívást je-
lent. Ennek megoldásaként hol telefonon, 
hol kevés kontakttal, de személyesen lá-
togatjuk meg klubtagjainkat. Aki igényli, 

feladatot kap otthonra, hiszen a meglévő 
fizikai-szellemi funkciók megtartása nagyon 
fontos. A folyamatos kapcsolat megőrzése 
érdekében otthonukban köszöntöttük fel 
a névnapos és születésnapos ellátottakat. 
Nagyon sokat gondolunk rájuk a mindenna-
pokban, számunkra is erőt ad az eddig meg-
élt sok-sok emlék. A napokban egy rádiós 
kívánsáműsorban küldtünk nekik egy nótát, 
egyik kedves klubtagunkat pedig az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fo-
gyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ 
Közhasznú Nonprofit KFT által meghirdetett  
„KreatívKarantén” művészeti pályázaton 
való részvételre is buzdítottuk. 
Bíztunk abban, hogy az újrakezdéskor majd 

mindannyian együtt leszünk, de sajnos két 
oszlopos klubtagunktól is el kellett búcsúz-
nunk. Sánta Imréné Panni néni és a telepü-
lésen szinte mindenki által ismert Mészáros 

Benjamin, Baba Béni bácsi 
is már fentről kíséri figye-
lemmel a klubéletet. 
Emléküket szívünkben 

örökké őrizzük.
A koronavírus miatt fokozottan figyelünk 

a fertőtlenítésre, a higiénés szabályok be-
tartására, figyelemmel kísérjük a tőlünk 
segítséget kérők állapotát, nyomon követ-
jük szociális helyzetük miatt segítségre szo-
rulók mindennapjait. Amiben tudunk, mi 
segítünk, ami pedig meghaladja kompeten-
ciánkat, közvetítjük a megfelelő szerv, in-
tézmény felé. ( Ez jelenti a vöröskereszttel,  
a helyi karitasszal, a kormányhivatalokkal, 
munkaügyi kirendeltséggel, családsegítő 
és gyermekjóléti szolgálattal, szociális ott-
honokkal, hasonló gondozási központokkal 
való kapcsolattartást, átirányítást, konzul-
tációt, jelzést. )
Az eltelt csaknem fél év alatt 215 eset-

ben történt segítségnyújtás részünkről a 
településen élő lakosság számára, szociális 
étkezést 2478 esetben biztosítottunk, házi 

segítségnyújtást 270 
órányi időtartamban 
végeztünk, a nappali 
ellátásban részesü-
lőkről 1760 esetben 
gondoskodtunk vala-
milyen formában.  
A településen élők 

elsősorban bevá-
sárlásban, postai és 
egyéb hivatali ügyin-
tézésben, gyógyszer 

felíratásban, kiváltásban kértek segítséget, 
de volt olyan is, aki a magány csillapításá-
ban, lelki terhének megosztásában számí-
tott támogatásra. 
2021. február 12-17. között az Emberi 

Erőforrások Minisztere a hideg időre való 
tekintettel vörös kód riasztási fokozat élet-
be léptetésről rendelkezett a szociális ellá-
tórendszerben. Fokozottabb figyelemmel 
kísértük a településen élők közül a rászo-
rultabbakat, minden nap kimentünk, érdek-
lődtünk, van- e lehetőség a fűtésre, rendel-
keznek- e tűzifával, megfelelő ruházattal, 
élelmiszerrel, szükség esetén melegedési 
lehetőséget biztosítottunk, forró teával vár-
tuk a hideg időben közlekedőket. 
Szociális étkezést biztosítunk azon kérel-

mezőknek, akik megfelelnek a helyi ren-
deletben foglaltaknak, jelenleg, a hatályos 
kormányrendelet értelmében az ebédet 

szállítási díj felszámítása nélkül visszük az 
étkezőknek. Több esetben vittünk meleg 
ebédet karanténba helyezett családoknak, 
személyeknek, akik így tudták megoldani 
étkezésüket a bezártság ideje alatt. 2020. 
december 12. szombat munkanap volt, az 
étkezést, előzetes felmérés alapján ilyen 
esetekben is biztosítanunk kell. Erre a nap-
ra a Gyöngyösön üzemelő Koháry étte-
remből biztosítottuk az ebédet. Amikor a 
következő munkanapon megkérdeztem az 
ellátottakat, rendkívül elégedettek voltak a 
kiszállított étellel, ami nagyon megnyugtató 
számunkra is. Azt azonban nem gondoltam, 
hogy a nagyrédei származású üzletvezetők-
nek Srajber Ádámnak és Nagy Zsoltnak kö-
szönhetően az ételt és a kiszállítást ellátot-
taink arra a napra ajándékba kapták. Óriási 
meglepetés volt ez a gesztus részükről, amit 
a mai napig nem tudok elfelejteni, ezúton 
is köszönjük támogatásukat, önzetlenségü-

ket, munkájukat.  
Természetesen a házi segít-

ségnyújtás szolgáltatásunkat is 
folyamatosan ellátjuk, szintén 
figyelembe vesszük, hogy ahol 
egészséges hozzátartozó van a 
családban , ott lecsökkentettük a 
találkozásokat, ezzel is óvva ellá-

tottainkat. Itt azonban meg kell jegyeznem, 
hogy az elmúlt hónapokban, noha az ottho-
nukban ellátottak (házi segítségnyújtásban 
részesülők) száma nem nőtt, az állapotuk 
súlyossága miatt a róluk való gondoskodás 
még fokozottabb volt, hiszen a fürdetés, pe-
lenkázás, mozgatás, étkeztetés intenzívebb 
munkát kívánt meg tőlünk.
Nagyon büszke vagyok a csapatunkra, 

bízva abban, hogy nem szólom el magam, 
mindezen munkát úgy vittük véghez, hogy 
a meglátogatottak egészségét megőriztük, 
noha fertőzött embereket is elláttunk és 
minket sem került el a vírus. Ezért buzdí-
tok mindenkit arra, hogy az előírt higiénés 
szabályokat tartsák be, viseljék a maszkot, 
mossanak gyakran alaposan kezet, szellőz-
tessenek sokat, tartsák a szociális távolsá-
got. A védőeszközökkel való ellátottságban 
sokat köszönhetünk az Önkormányzatnak, 
maximálisan támogatta a beszerzéseket, 
munkaerő hiányt sem szenvedtünk, hiszen 
amikor kellet, azonnal kaptunk segítséget, 
átszervezéssel kollégát.  
Mondandóm legelejéhez visszatérve, min-

denkit arra biztatok, hogy legyen türelmes, 
mert a „lehetetlen leküzdéséhez kicsit több 
idő kell”. A kicsivel több idő letelte után 
folytatjuk.

Pardi Beatrix
intézményvezető

„A nehézség leküzdéséhez kell egy kis idő, a lehe-
tetlenhez valamivel több.”

Hioszi Tatiosz

Franciska néni gondolatai a KreatívKarantén pályázat kapcsán

Erőt ad az eddig megélt sok-sok közös élmény
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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.

Mészáros Dániel kötetbe foglalta a 
nagyrédei labdarúgás történetét 1948-tól 
2020-ig. A mű 216 oldalon, gazdag kép-
anyaggal, és még több adattal, jegyző-
könyvvel mutatja be a település eddigi lab-
darúgó-életét.
„A szerző bevallottan nem író emberként 

közelített, hanem megszállott gyűjtőként, 
rengeteg információ és fotó birtokosaként 
kívánt lenyomatot adni a jelenkor képvise-
lőinek és jövő nemzedékének. 

A feladatot nem a keresés, hanem a bősé-
ges adattárból a lényegi részek kiválasztása 
jelentette.” - írta a könyv kapcsán a heol.
hu.
A szerző hatalmas, több mint 15 ezer té-

telből álló adatgyűjteménnyel rendelkezik, 
ebből „válogatva” készült el a sok tekintet-
ben hiánypótló mű.
A kötet elkészítését Siposné Fodor Judit 

polgármester javaslatára az önkormányzat 
is támogatta.

Nagyréde futballkrónikája és sportja

Mészáros Dániel a Nagyréde futballkrónikája és sportja című kötettel             FOTÓ: BERÁN DÁNIEL / HEOL.HU

A koronavírus-járvány fokozódó terjedésének megelőzése 
érdekében a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal ügyfélfoga-
dási rendje a következők szerint alakul:
Az ügyintézés elsődleges formája a telefonon, e-mailen 

vagy postai úton történő kapcsolatfelvétel az ügyintézővel.
Írásbeli megkeresések vagy dokumentumok benyújtására 

postai úton van lehetőség (Nagyrédei Polgármesteri Hiva-
tal, 3214-Nagyréde, Fő út 4.) vagy kérjük használják a Hiva-
tal bejáratához kihelyezett postaládát!
Személyes ügyintézésre csak azok az ügyfelek érkezhet-

nek, akiknek előre egyeztetett időpontjuk van az adott 
ügyintézővel!
A Polgármesteri Hivatalba történő belépés csak és kizá-

rólag szájat és orrot eltakaró maszk viselése esetén, kéz-
fertőtlenítő használatát, valamint testhőmérséklet-mérést 
követően engedélyezett!
Kérjük a személyes ügyintézés során az ügyintéző kollé-

gáktól a 1,5 méteres biztonsági távolságot tartsa meg!

Ügyfélfogadási rend a polgármesteri hivatalban
ügyintézés telefon email cím

Titkárság; Termőföld-kifüggesztés
Lakossági bejelentések; Műszaki 
ügyek

37/573-000
30/55-33-248 kozmunka@nagyrede.hu

Adóügy 30/55-35-576 adougy@nagyrede.hu
Kereskedelmi statisztika, szállás
Ebek, méhek nyilvántartása 30/55-35-398 igazgatas@nagyrede.hu

Hagyatéki ügyek; Szociális ügyek: 
településitámogatás, szociális tűzifa-
igénylés, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény; Anyakönyvi kivonatok, 
házasságkötés, apasági nyilatkozat; 
Lakcímnyilvántartás, házszám megál-
lapítása

30/637-41-79 anyakonyv@nagyrede.hu

Pénztár, számlázás, temetővel kap-
csolatos ügyintézés

37/573-000      
 3008 mellék/ gazdalkodas@nagyrede.hu

Könyvelés; Gazdasági ügyek; Mun-
kaügy 30/730-32-66 konyveles@nagyrede.hu

A hazai és külhoni nemzeti értékek és 
hungarikumok népszerűsítésére minden 
évben pályázatot ír ki a Hungarikum Bizott-
ság. Idén önkormányzatunk nem önállóan, 
hanem a Zemplén Német Iskolaegylettel 
közösen nyújtott be támogatási kérelmet 
a pályázatra. 
Az egyesület régész-történész szakembe-

re a „Kárpát-medencei sárkányok és sár-
kányölők” témakörben kutat, melyhez a 
nagyrédei „Sárkányölő” dombormű is kap-
csolódik. A mű Kóthay Nándor szobrász-
művész alkotása, mely az iskola Napközi 
Otthonának homlokzatát díszíti és szerepel 
a nemzeti értékek nyilvántartásában, kul-
turális örökség kategóriában. 
A pályázat pozitív elbírálása esetén egy 

tudományos ismeretterjesztő kötet és egy 
kiállítás is készül majd, mely Nagyrédén a 
Molnár József Közösségi Színtérben, Nyír-
egyházán a Sóstó Múzeumfaluban és Deb-
recenben, a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtárban kerül bemutatásra. 
Az együttműködés tartalmazza, hogy a 

kiadvány illusztrálásába a nagyrédei gye-
rekeket és néhány művészt is bevonunk 
majd. 
A támogatás megítélését követően a ki-

állítás és a kiadvány elkészítése kezdődik 
meg, melyek nyilvánosság előtti bemuta-
tása várhatóan 2022 tavaszán valósulhat 
meg.  

„Sárkányok és 
sárkányölők”


