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Köszönjük!

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata és a Nagyrédei Gondozási Köz-
pont a település lakossága nevében köszönetét fejezte ki a nagyrédei 
Egészségházban, valamint Bugát Pál Kórház oltópontján dolgozó egész-
ségügyi szakembereknek, akik részt vettek a koronavírus elleni küzde-
lemben, a védőoltás beadásában és az oltások megszervezésében. 
Minden egészségügyben dolgozó számára nehéz és megterhelő volt 

az elmúlt időszak, helytállásukért és kitartásukért mindannyian hálásak 
vagyunk! Köszönjük! 
Ezúton is fontos kifejezni tiszteletünket és köszönetünket a szociális 

ágazatban, az oktatás-nevelés területén, a különféle közszolgáltatá-
sok ellátásában, a kereskedelemben, a postán dolgozóknak, hiszen 
mindannyiukra komoly terheket rótt a járványhelyzet, amelyben meg-
feszített munkával kellett bizosítaniuk az ellátást a járványhelyzetben.
 Továbbra is vigyázzunk egymásra!

Hazai és nemzetközi versenyeken is-
mét kiemelkedő eredményeket értek el a 
nagyrédei borok. 
A Bárdos Pincészet 2020-as Sauvignon 

Blanc bora nemzetközi aranyérmet nyert 
Franciaországban a Challenge International 
du Vin borversenyen, a Budapesten meg-
rendezett VinAgora nemzetközi versenyen 
pedig a 2020-as Irsai Olivér kapott aranyér-
met. Emellett a legjobb magyar Irsai Olivér 
bornak is megválasztották a nagyrédei pin-
cészet kiváló borát a versenyen. 
A pincészet szürkebarátja is büszkélked-

het elismeréssel, hiszen a 2020-as évjáratú 
Pinot Grigio lett 2021-ben Gyöngyös Város 
Bora. A Nagyrédei Falubor idén ugyancsak 
ismét a Bárdos Pincészet egyik bora lett, ez-
úttal a 2020-as Cabernet Souvignon – Pinot 
Noir Rozé viselheti ezt a címet. 
A számtalan elismeréssel büszkélkedhe-

tő Bárdos Pincészet főborásza, Kovácsik 

Krisztián saját pin-
cészetet is nyitott, a 
Kovácsik Pincészet 
már legelső boraival 
is igen határozottan 
felhívta magára a 
figyelmet, s máris 
elismerést szerzett 
magának. 
A Győrben meg-

rendezett XVII. Ma-
gyarországi Újbor- 
és Sajtfesztiválon 
választották meg az 
ország 2020-as évjá-
ratú legjobb újbora-
it. A tehetséges borász Sauvignon barrique 
bora érdemelte ki a Magyarország legjobb 
újbora Champion díjat. Az idei Nagyrédei 
Hegyközségi Borversenyen szintén ez a bor 
kapta a 2021-es Polgármester bora címet, 

a Kovácsik Pincészet Chardonnay barrique 
bora pedig a borverseny legjobb bora elis-
merést kapta. 
Gratulálunk a kiváló borokhoz és a kiemel-

kedő elismerésekhez!

Nagyrédei borok rangos sikerei
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Szent Imre Íjászverseny 
A Zöld Völgy Íjászai Egyesület 15. alka-

lommal rendezte meg 2021. július 31-én a 
Szent Imre Íjászversenyt a nagyrédei íjász-
pályán. 
Siposné Fodor Judit polgármester köszön-

tő beszédében az íjászok tevékenységét, 
erős közösségüket méltatta, és köszöne-
tét fejezte ki az egyesület tagjainak és ve-
zetőjének, Borsik Gábornak az évről-évre 
sikeresen megrendezett, színvonalas ver-
senyért. 
Idén is több kategóriában és korcsoport-

ban lehetett nevezni a megmérettetésre, 
a településre ezúttal is szép számmal ér-
keztek a versenyzők és az érdeklődő ven-
dégek. Bizonyítva, hogy a jó társaság és 
a kiváló szervezés okán másfél évtizede 
töretlenül népszerű az íjászok körében a 
nagyrédei íjászverseny. 
A nemes vetélkedés izgalmait és fáradal-

mait közös beszélgetéssel és vendégvárás-
sal pihenték ki a résztvevők. 

A Magyar Falu Programban elnyert 2 159 000 forintos támogtásból valósult meg a temeői urnafal.  Az urnafal-
lal szemben pihenőpadokat is elhelyeztünk, melyeket saját költségvetésünk terhére finanszíroztunk.

Kitakarítottuk a felső Pincesor Íjászpá-
lyáig terjedő szakaszát. A pandémia során 
rendkívül megnőtt a forgalom a történelmi 
Pincesorunkon. Sikerült a több, mint 20 
éve elburjánzó fákat, bokrokat kivágnunk 
és visszanyerni a területet közlekedés szá-
mára - mondta el Siposné Fodor Judit pol-
gármester. Mint hozzátette: vitathatatlan, 
hogy sok az elmaradás az önkormányzati 
külterületi utak és az azokat övező terüle-
tek karbantartásában. Igyekeznek ezeket 
minél hatékonyabban kezelni, de folyama-
tosan munkaerő-hiánnyal küzd ezen a té-
ren (is) az önkormányzat.
Sok esetben pedig az okoz problémát - és 

jelentős költséget -, hogy ezeken a terüle-
teken az utak mentén, a növények által be-
nőtt területeken ledobott drótok, törmelé-
kek, szemét található, s ezek  rendszeresen 
tönkreteszik a rézsükaszát. 
– Nyomatékosan szeretném arra kérni a 

lakosságot, hogy a külterületi utak mentén 
ne dobálják el az ültetvényekből kiszedett 
drótokat, ne hordják oda az építési törme-
léket. Gondatlanságukkal ugyanis akadá-
lyozzák a munkánkat, ráadásul a hátralé-
kainkat így végképp nehéz lesz ledolgozni, 
hiszen a gép javítása szervízben történik, 
ami viszont meglehetősen időigényes: nem 
ritka, hogy heteket áll a javítóműhelyben 
az eszköz, és így nem tudunk vele dolgoz-
ni, nem tud haladni a munka - ecsetelte a 
polgármester.  

Legyenek tiszták a 
külterületi utak!

Elkészült a kerékpárút, épülhet a bekötő
A Haladás út felújítása, a kerékpárút ki-

alakítása a végéhez közeledik, A műszaki 
átadás-átvétel folyamata lassan lezárul, 
a kivitelező javította a polgármester által 
korábban jelzett hibát. A műszaki átadás-
átvétel, illetve a forgalomba helyezési en-
gedélyek beszerzése után a projekt lezárul.
A bekötő út felújításának időpontja 

is sokakat érdeklő kérdés. Szabó Zsolt 
országgyűlési képviselő szeptemberi 
településbejárásakor tájékoztatott arról, 
hogy a bekötő út a falutábláig megújul, 
remélhetőleg még az idén. Azt is jelezte: 
mindent megtesz azért, hogy az állami köz-
út teljes hosszában – a Horváth-kert utcáig 
– megújuljon.

Ilyen volt

Ilyen lett 

Folyamatos az árkok
felújítása

Idén közel 200 négyzetméter árok felújí-
tása történt meg saját költségvetésünk 
terhére. Megújult a Szabadság úti közpark 
melletti árok, 80 méter hosszon. Szintén 
újjáépült a  Rákóczi úti játszótér mellet-
ti beszakadt, tönkrement árok,  60 méter 
hosszan. Ez az építkezés is saját forrásból, 
önerős fejlesztésként készült el. 
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A Teleki László Alapítvány kezelésében 
lévő Népi Építészeti Program keretében 
2019-ben a Zsellérház felújításának meg-
tervezésére, majd egy következő felhí-
vásban 2020-ban az épület felújítására 
5 670 794 forint összegű pályázati támoga-
tást nyert Nagyréde.
Mivel a tájház műemlék, ezért már az első 

lépésektől együttműködött az önkormány-
zat a Heves Megyei Kormányhivatal Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Hivatalával, vala-
mint népi építészetben jártas tervezők és 
szakemberek bevonásával valósultak meg 
a projektek – ez a pályázat egyik alapfelté-
tele is volt. 
A felújítás 2021 nyarán kezdődött, a hír-

levél lapzártájának időpontjában az utolsó 
simításokat végzik a szakemberek. Megva-
lósult a tetőszerkezet és a födém megerősí-
tése, kijavították a megcsúszott zsúpfedést 
és fonott tetőgerincet készítettek a tartó-

sabb eredmény érde-
kében. Megoldódtak 
a vízelvezetési prob-
lémák, hagyományos 
technikákkal megerő-
sítették az alapot, az 
épület környékének 
tereprendezése is el-
készült. A falak külső és belső javítását, 
meszelését is elvégezte a kivitelező, a lába-
zat javításával együtt. A nyílászárók javítá-
sa és a faanyagvédelem is megvalósult. A 
lábazat és az ablakok színe megváltozott a 
korábban megszokotthoz képest, a szakér-
tők szerint a korábbi színek az ország más 
területein voltak jellemzők. Az épület fel-
újításának befejezését követően a munka a 
tájház külső környezetének megújításával, 
illetve a berendezéssel folytatódik majd, 
melyhez a Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ban működő Tájházszövetség munkatársai 
nyújtanak majd segítséget. 

Befejeződik a Zsellérház felújítása

Magyarország Kormánya pályázatot hir-
detett a Magyar Falu Program 
keretében a felelős állattartás 
elősegítése érdekében, mely-
re Nagyréde Nagyközség Ön-
kormányzata is benyújtotta 
igényét. 
A pályázati felhívás előzetes 

igényfelmérést írt elő, Nagy-
rédén a Molnár József Közös-
ségi Színtérben és önkéntesek 
segítségével gyűjtöttük össze 
májusban a helyi ivartalanítási igényeket a 
kutya-, illetve macskatulajdonosoktól. 
Az igényelhető legmagasabb támogatá-

si összeg 1,5 millió forint volt, de már az 
igényfelmérésből kiderült, 
hogy a nagyrédei háziálla-
tok gazdáinak ettől is jóval 
nagyobb igénye van a támo-
gatásra. Az önkormányzat 
benyújtott pályázati anyaga 
pozitív elbírálásban részesült, 
összesen 1 495 000 forintot 
kapott ivartalanításra a tele-
pülés. 
A támogatási szerződés alá-

írása folyamatban van, az önkormányzat 
hamarosan értesíteni fogja az igénylőket a 
támogatás igénybevételének részleteiről. 

Sikeres az ivartalanítási pályázat

RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A képviselő-testület négy tagja – Balázs 
József, Balázsné Kelemen Erika, dr. Tóth Esz-
ter és dr. Kovács István képviselők – 2021. 
09. 10-re rendkívüli ülés összehívását kez-
deményezték. Az ülésen a  négy képviselő 
közösen kérte a képviselő-testület munka-
tervének módosítását, melyet Balázs József 
még szóban is kiegészített néhány módo-
sítási igénnyel. A képviselő-testület 4 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással a munka-
terv módosítását elfogadta. 

 Az Erzsébet térre négy új lócát vásárolt az önkor-
mányzat. A következő időszakban a Fő úti öreg köztéri 
padok cseréjét is megkezdik. A régi padokat pedig 
felújítják a tél folyamán, és  jövő tavasszal más közte-
rületekre fogják őket kihelyezni.

A Belügyminisztérium által kiírt pályáza-
ton sikerrel szerepeltünk, és így a Széchenyi 
út felújítására nyertünk támogatást.
A pályázat 65 százalékos támogatási inten-

zitású, ami azt jelenti, hogy a berhuházás 
teljes költségének 65 százalékát fedezi a 
támogatás, a fennmaradó 35 százalékot a 
falunak kell hozzátennie, örenőként. Ez a 
pénz is rendelkezésre áll, tehát az elnyert 
4.5 millió forintos támogatást 2.5 millió 
forinttal az önkormányzat kiegészíti. A be-
ruházás a kivitelező kiválasztása után, 2022 
tavaszán épül meg. 

mEgújuL a SzÉchENyI út

Több, mint egy éve megérkezett a támo-
gatási értesítés arról, hogy több mint 50 
millió forintot nyert Nagyréde az óvoda 
energetikai  korszerűsítésére. Támogatói 
okirat azonban azóta sem érkezett. Mivel 
az építőipari árak ugrásszerűen emelked-
tek, a késlekedés komoly bonyodalmakhoz 
vezethet. Bízunk benne, hogy mihamarabb 
megkezdődhet a beruházás tényleges elő-
készítése, melynek előfeltétele a támogatói 
okirat megléte. Azt is szeretnénk, ha – he-
lyi védettség alatt álló épületről lévén szó 
– belső hőszigetelést valósíthatnánk meg – 
közölte a polgármester. 
 

DöNtÉS VaN, oKIRat NINcS
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A Nagyrédei Gondozási Központ számára új járművet vásárolt az önkormányzat. A használt Dacia Dokkert 
2.34 millió forintért szerezte be az önkormányzat, a jármű a gondozási központ feladatellátását szolgálja. A 
beszerzéssel befejeződött az önkormányzati járműpark megújítása. A gondozási központ által eddig használt 
Renault egy alapos felújítás után továbbra is szolgálatban marad, egyéb szállítási feladatok ellátására.

Szelektív hulladékszállítás
A házhoz menő szelektív hulladékszállítás 

rendje Nagyrédén változatlan a második 
félévben is: minden hónap második és ne-
gyedik csütörtökén viszik el a szelektív ku-
kákat.
Ennek megfelelően a szállítási időpontok: 
október 14.
október 28.
november 11.
november 25.
december 09.
december 23.

Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazga-
tóság, mint tulajdonos az önkormányzat 
jelzése alapján és kérésére a Rédei Nagy 
patak Fűzfa és Temető utcák találkozásánál 
álló hídja  körüli mederrészben rendezte 

a növényzetet. A kitermelt fát az önkor-
mányzat elszállíthatta, és  szociális támo-
gatásként a közeledő télen fogjuk kiosztani 
a rászorulóknak - mondta el Siposné Fodor 
Judit polgármester.

A rászorulókhoz kerül a kivágott fa

A Nagyrédei Polgármesteri Hivatal adó-
ügyes munkatársa, Sziltcsenkó Melinda 
anyai örömök elé néz, ezért munkakörét új 
kollégánk, Zólyomi Ádám veszi át. Keressék 
bizalommal, az adóügyekkel kapcsolatos 
elérhetőségek változatlanok:
Telefon: 06-30-737-0302;  06-37-573-

000/3031  E-mail: adougy@
nagyrede.hu

Új munkatárs

A Nemzeti Művelődési Intézetnél nyílt le-
hetőség 1 millió forintig pályázni kistelepü-
léseknek programok támogatására. Éltünk 
a lehetőséggel, hiszen   a 2021. évi költség-
vetésünkben, tekintettel a covid miatti álla-
mi elvonásokra (gépjárműadó már nem az 
önkormányzat bevétele, illetve mint tavaly 
is, az iparűzési adó felét idén is elvonta az 
állam az önkormányzatoktól, és a minket 
újként érintő szolidalitási adó bevezetése 
miatt) rendezvényekre, nem kötelező fel-
adatokra nagyon visszafogottan terveztünk 
forrást. Az általam képviselt álláspont a 
költségvetés elfogadásakor az volt, hogy az 
állami elvonások révén csökkenő bevételek 
miatt az önkormányzati kötelező feladatok 
végrehajtására koncentrálunk - közölte Si-
posné Fodor Judit polgármester, hozzátéve, 
bízik benne, hogy a pályázat sikeres lesz és 
elnyerjük a támogatást.

Programokra pályáztunk

A Volánbusz Zrt. menetrendváltozásról 
adott hírt az elmúlt időszakban, melyben 
2021. augusztus 20-tól a Nagyrédét érin-
tő buszmenetrend és a megszokott közle-
kedési útvonal is megváltozott több járat 
esetében. A változtatást felháborodással 
fogadták a nagyrédei utasok, hiszen szá-
mukra kedvezőtlen módosításokat vezet-
tek be a közlekedésben: megszűntek egyes 
megállóhelyek, járatok és átszállási lehető-
ségek is. 
A lakossági visszajelzéseket követően Si-

posné Fodor Judit polgármester azonnal 
megkezdte az egyeztető tárgyalásokat a 
busztársasággal, mindeközben pedig a 

Nagyrédei Digitális Jólét Program Pont is 
segítséget nyújtott a településen élőknek 
a személyes tapasztalatok és panaszok 
elektronikus beküldésében. 
A tárgyalások még zajlanak, a Volánbusz 

Zrt. vizsgálja a problémák kiküszöbölésé-
nek lehetőségeit. A megfelelő megoldás 
érdekében az egyeztetésekbe a KTI Köz-
lekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
munkatársai is bekapcsolódtak. 
A végleges döntésekig a Volánbusz a la-

kosság türelmét és megértését kéri, ide-
iglenes megoldásként pedig biztosította a 
társaság az egyes járatok csatlakozási lehe-
tőségét.

Egyeztetést kezdeményeztünk 
a problémás menetrend miatt

Változott az iskola neve
Miután az alapfokú művészetoktatás a 

Kocsis Albert Zeneiskola telephelyeként 
valósul meg a nagyrédei iskolában ettől 
a tanévtől, az intézmény neve is megvál-
tozott: Nagyrédei Szent Imre Általános Is-
kola. A tankerület tájékoztatása szerint az 
átszervezés a zeneoktatás gyakorlati meg-
valósításán nem változtat:  a tanulók foglal-
kozásai továbbra is a nagyrédei iskolában 
valósulnak meg, ugyanazon pedagógusok 
bevonásával, akik eddig is tartották az órá-
kat. Tehát a hangszeres oktatásban változás 
nem következik be.
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új oRVoSI ESzKözöK
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a 

Magyar Falu Program keretében meghir-
detett orvosi eszközbeszerzés pályázatra 
nyújtott be kérelmet. Önkormányzatunk 
a két nagyrédei praxis háziorvosával, a 
fogorvossal és a területi védőnővel való 
egyeztetés után írta meg a pályázati anya-
got, melyben új egészségügyi, irodai és 
várótermi eszközök vásárlására nyílt lehe-
tőség. A benyújtott pályázat eredményes 
volt, Nagyréde önkormányzata 1 806 309 
forint összegű, vissza nem térítendő támo-
gatást kapott, melynek köszönhetően az 
egészségház szolgáltatásaihoz szükséges 
eszközállomány bővítése valósul meg. Az 
eszközök beszerzése az önkormányzaton 
keresztül történik és azok tartós használat-
ra kerülnek orvosainkhoz és a védőnőhöz.

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ BÉRTÁMOGATÁSA
2021-ben már harmadik éve van lehe-

tősége az önkormányzatoknak a Magyar 
Falu Programban bértámogatást igé-
nyelni közösségszervező munkatárs fog-
lalkoztatásához. Nagyréde Nagyközség 
Önkormányzata már a harmadik sikeres 
pályázat megvalósításának időszakában 
van, augusztusban kaptuk a hírt, hogy a 
2021/2022-es évre is elnyertük az éves 
bértámogatást. A Molnár József Közösségi 
Színtérben dolgozó egyik közművelődési 
munkatársunk munkabérét a támogatás-
nak köszönhetően már harmadik éve kizá-
rólag pályázatból finanszírozzuk, a telepü-
lés költségvetését ez a foglalkoztatás nem 
terheli.
 A program óriási jelentőségű, hiszen e 

nélkül a Képviselő-testület 2020-as dön-
tése szerint csak egy közösségszervezőnk 
lehetne, hiszen a képviselők többsége lét-
számelvonás mellett döntött a Molnár Jó-
zsef Közösségi Színtér esetében a  2020. évi 
Költségvetési rendelet elfogadásakor.
A Programnak köszönhetően 2022. 08. 31-

ig biztosított a feladatellátáshoz szüséges 

létszám a Közösségi Színtérben. Köszön-
jük Magyarország Kormányának a Magyar 
Falu Programban nyújtott támogatásokat!

POLGÁRŐR AUTÓ: ISMÉT PÁLYÁZTUNK
A Magyar Falu Program nemcsak önkor-

mányzatokat támogat, hanem civil szer-
vezetek számára is biztosít lehetőséget 
a fejlesztésekre. A Nagyrédei Polgárőr 
Egyesületnek már 2020-ban is segített ön-
kormányzatunk az új polgárőr autó beszer-
zését igénylő kérelem elkészítésében. Miu-
tán a pályázat tartaléklistára került, ezért a 
2021. évi új felhívásra ismét benyújtottuk 
az egyesület támogatási igényét. Az ered-
mény sajnos ebben az évben sem volt más, 
forráshiány miatt ismét tartaléklistára ke-
rült az új autó beszerzésének lehetősége. 
A polgárőrség régi autójának lecserélése 
már időszerű volna az eredményesebb 
munkavégzés érdekében, ezért továbbra is 
figyeljük és keressük a lehetőségeket az új 
autó beszerzésére. 

VÁRNI KELL MÉG AZ ÚJ JÁTSZÓTÉRRE
A közterületi játszótér kialakítására és 

fejlesztésére irányuló 2021. évi pályázati 
felhívásra Nagyréde is pályázott. A Hor-
váth Laura Parkkal szemben található ön-
kormányzati terület minden szempontból 
alkalmas lenne egy új játszótér létrehozá-
sára. Az önkormányzat elkészítette a szük-
séges terveket a pályázat benyújtásához, 
a környék lakói is várakozásukat és pozitív 
véleményüket fejezték ki az új játszótér le-
hetőségének hallatán. A Magyar Falu Prog-
ram felhívására benyújtott kérelem sajnos 
tartaléklistára került, de Siposné Fodor Ju-
dit polgármester elmondta: bízunk benne, 
hogy sikerül rá év végéig támogatást sze-
reznünk. A pályázat nem tartalmazza a te-
lepítés költségeit, illetve az elkerítés költ-
ségeit melyet önkormányzatunknak kell 
biztosítania. A forrás költségvetésünkben 
mind a telepítés költségeire, mind a kerítés 
kialakítására rendelkezésre áll. 

A polgár-
mester a 
j á t s z ó t é r 
kialakítását 
k i e m e l k e -
dő feladat-
nak tartja, 
és mindent 
megtesz a 
köze l jövő -
ben azért, 
hogy a közterületi fejlesztés mielőbb meg-
valósulhasson. Úgy vélte, ha nem érkezik 
támogatás, akkor a jövő évi költségvetés-
ben önerős beruházásként kell forrást ta-
lálni a játszótér megépítésére.

MEGÚJULHATNAK A JÁRDÁK
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 

a Magyar Falu Program „Önkormányzati 
járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” al-
programja keretében 30 folyóméter hosz-
szú Fő úti járdaszakasz, 35 folyóméter hosz-
szú József Attila úti járdaszakasz, valamint 
27 folyóméter  hosszú Erzsébet tér – Fő út 
közötti járdaszakasz felújításához igényelt 
anyagtámogatást. Önkormányzatunk ké-
relmét elfogadták, 3 663 750 forint összeg-
ben vásárolhat Nagyréde alapanyagokat 
a megvalósításhoz. Az önkormányzatnak 
másfél millió forintot kell saját pénzéből 
a beruházásra - a munkadíjra - fordítani. 
A felújítással a Fő út páros oldala is teljes 
hosszában térkőburkolatot kap, ugyanúgy, 
mint ahogy a páratlan oldal már elkészült.  
A felújítás a tervek szerint legkésőbb 2022 

augusztusáig megvalósul. 

BARTÓK BÉLA ÚT
Több mint 12 millió forintra pályáztunk a 

Bartók Béla út felújítására. A pályázat meg-
felelt a követelményeknek, azonban for-
ráshiány miatt tartaléklistára került. Bízunk 
benne, hogy a közeljövőben a kormány biz-
tosít további forrást a programra, s így el-
készülhet a Bartók Béla út teljes felújítása.

Pályázatok: amit megnyertünk, és amit nem

A játszóterek karbantartása kiemelt település-üzemeltetési fel-
adat. Idén több, mint 20 köbméter homokot hozatott az önkor-
mányzat Nagyréde köztéri játszótereire, kicseréltette a  Zrínyi úti 
játszótéren a megrongált csúszdát is.  Sajnos visszatérően  jelen-
tős munkát – és költséget – jelent a rongálások, a nem rendel-
tetésszerű használatból eredő sérülések javítása, helyreállítása.
– Ezért is lenne fontos a felnőtt sportpark megépítése, hiszen az 

szolgálná a nagyobb gyerekek, fiatalok, felnőttek igényeit. Sajnos 
a beruházás megrekedt, 2016-ban pályáztunk, 2020 júliusában 
született meg a támogató döntés. Azóta a kivitelezőt várjuk, hi-
szen a Kormány döntése szerint kötelezően a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. a 
sportpark építtetője, ám a társaság egyelőre még nem jutott el 
Nagyrédére – mondta el a polgármester.

Óvjuk a játszótereket addig is, míg a sportpark végre  meg nem épül!
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Áprilisban megtörtént az óvodai beiratko-
zás személyesen és elektronikus formában 
is, 29 új gyermek kezdhette meg szeptem-
bertől kastélyunkban a 2021/2022-es tan-
évet, így maximális az óvoda kihasználtsága.
A pandémia helyzet intézkedései végett a 

tervezett Gyalogkakukk túra, Erdei Óvoda 
és a szülők által szervezett Sportnap nem 
kerülhetett megrendezésre.
Május végén a Gyermeknapot meg tudtuk 

tartani, sajnos ezúttal a szülők részvétele 
nélkül, ám változatos programlehetősé-
get kínálva óvodásainknak. Volt táncház 
Besze Zsófiával, zenés torna Markó Anitá-
val, emellett ugrálóvár, rendőrautó, csil-
lámtetoválás tette még élménydúsabbá 
a gyerekek napját. Az udvari eszközök új 
homokozójátékokkal és új labdákkal bővül-
tek. A nap végén a gyerekek ajándék plüss 
játékokkal térhettek haza.
Részt vettünk a Molnár József Közösségi 

Színtér által rendezett gyereknapi „Moz-
dulj ki program” 3+1 próbás Mesekörútján.
Az Ovikert Program keretén belül az idei 

évben is megérkeztek hozzánk a palánták, 
melyeket a gyermekek szorgos kis kezei se-
gítségével ültettünk el. Nyáron jókedvűen 
falatozhattak a maguk által megtermelt 
zöldségekből.
Nagy örömünkre Nagyréde Nagyközség 

Önkormányzata a Magyar Falu Program 
pályázaton támogatást nyert a tornaszoba 
és a kastély teraszának felújítására. Ezek el 
is készültek 2021. nyarán. A tornaszobában 
a világítás cseréje, új padlóburkolat, tor-
naszobai fejlesztő játékeszközök – többek 
között a Magyar Gábor által kifejlesztett 
Mozgáskotta- – kerültek beszerzésre. 
A kastély teraszának felújítását több ok 

is indokolta. A lépcső szerkezete teljesen 
instabillá, balesetveszélyessé vált. A terasz 
burkolata újra lett rakva, megtartva és ki-
javítva a régi burkolatot. A lépcső teljesen 
megújult, a régi korlátelemek hiányában új 

elemekek készültek és kerültek beépítésre. 
A munkálatok az óvodai életet nem befo-
lyásolták, zökkenőmentesen zajlottak.  
Június 4-én bú-

csút vettünk nagy-
csoportosainktól. 
Idén is kastélyunk 
udvara adott ott-
hont a ballagási 
ü n n e p s é g ü n k -
nek. Az elballagó 
gyerekek egy ha-
gyományterem-
tő faültetéssel 
búcsúztak. A bal-
lagás után a gye-
rekekre a tavalyi 
évhez hasonlóan 
meglepetés várt, 

az óvodában maradhattak estére, túrázni 
indultunk a pincesorra, visszaérve pizza 
partyt rendeztünk, majd indult a disco és 
az esti udvari játék, buborékfújás. A gyere-
kek és mi felnőttek is nagyon élveztük az 
együtt töltött időt, reméljük, hogy jövőre 
is meg tudjuk valósítani ezt a programot, 
ezzel is egy újabb hagyományt teremtve.
Nyáron a tervezett négy hét helyett három  

hetet voltunk zárva, ez idő alatt történtek 
meg az aktuális karbantartási munkálatok. 
Óvodánk épületének teljeskörű takarítása 
megtörtént. A főzőkonyhában és a napközi 
tálaló konyhájában, az étkezőben is kifes-
tettek. Óvodánk udvarának karbantartása 
is megtörtént, a fa kerítés festésére is sor 
került, emellett a balesetveszélyes elemek 
cserélve illetve javítva lettek. Az udvarról a 
farönkök el lettek távolítva.

Kovácsikné Groszmanek Krisztina
óvodavezető

A Nagyrédei Kastély Óvoda életéből
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A közösségi színtér idén nyáron is meg-
szervezte három napközis gyermektábo-
rát, ahol a nagyrédei gyerekek táboron-
ként 20-25 fős létszámmal vehettek részt 
különböző témájú programokon, érdekes 
foglalkozásokon és kirándulásokon. 
Július első hetében Nagyréde Nagyközség 

Önkormányzata és az egri Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár támogatásával 
valósult meg a detektív tábor. 
A gyerekek támogatott formában vehet-

tek részt a táborban, a családokat csak a 
kiránduláshoz kapcsolódó belépőjegy ára 
terhelte, a foglalkozásokat, alapanyago-

kat, étkezést és a 
kirándulás útikölt-
ségét támogató-
ink és a közösségi 
színtér munkatár-
sai biztosították.  A 
hét minden napja a 

nyomozásról, rejtélyek megoldásáról, gon-
dolkodásról és a szórakozásról szólt. A sza-
badidős játékok mellett a gyerekek kipró-
bálhatták a közösségi színtérben kialakított 
új szabadulószobát, részt vehettek nyomo-
zós játékban, rendőrségi jegyzőkönyvet 
töltöttek ki, ujjlenyomatot is vehettek, ki-
próbálhatták a rendőrségi felszereléseket, 
a rendőrautót és megtanulták a nyom-
keresés fortélyait. A táborozók többször 
meglátogatták a könyvtárat is, ahol be-
iratkozhattak, könyveket kölcsönözhettek, 
kipróbálhatták a könyvtári játékokat és 

megismerkedhettek a legismertebb detek-
tívregények hőseivel. 
A tábor egyik napján Budapestre kirándult 

a táborozó csapat. A napot a Városligetben 
töltötték a gyerekek, ahol a Vajdahunyad 
várában működő Mezőgazdasági Múzeum 
tárlatait megvizsgálva kellett egy rejtélyes 

ügyet megoldaniuk az ifjú nyomo-
zóknak. A tábor utolsó napján a 
Bokréta Nyugdíjas Kör tagjai lát-
ták vendégül a gyerekcsoportot 
egy finom bográcsos ebéddel. Kö-
szönjük nekik a jó hangulatot és a 
házias ízeket! 
A következő héten más témá-

jú táborban vehettek részt a 
nagyrédei gyerekek és fiatalok: 

megtanulhatták a fényképe-
zés és a videók készítésének 
elméleti és gyakorlati alapjait, 
valamint médiaismerettel is 
foglalkoztak. A tábor Nagyréde 
Nagyközség Önkormányzatá-
nak támogatásával valósulha-
tott meg, a családoknak csak 
az ebéd árát kellett téríteniük. 
A tanulást persze játékokkal, 
szórakozással és mozizással is 
színesítettük a tábor napjain. 
A tartalmas héten sok fénykép 
és egy jó hangulatú közös videó is készült. 
Bízunk benne, hogy a tanultakat minden 
gyermek és fiatal tudja majd hasznosítani 
a jövőben! 

A harmadik héten festő- és kreatív tábort 
tartottunk a színtérben. A délelőtti foglal-
kozásokat Lángné Gréczi Margit festőmű-
vész tartotta, aki megtanította a gyerekek-
nek a rajzolás és az olajfestés módszereit, 
technikáját. Mancika néni hosszú évek óta 
önkéntes alapon, térítésmentesen vállalja 
a nagyrédei gyerekek és fiatalok oktatását 
évközi szakkör és nyári tábor keretében 
egyaránt. Ezúton is nagyon köszönjük fá-
radhatatlan munkáját és lelkes, önzetlen 
hozzáállását! 
Délutánonként játékok és kézműves fog-

lalkozások várták a gyerekeket a táborban, 
ahol rengeteg gyönyörű festmény, rajz és 
kreatív alkotás készült el. 
Köszönjük, hogy idén is ilyen sokan ér-

deklődtek és részt vettek tábo-
rainkban és köszönjük minden 
támogatónknak és segítőnknek, 
akik részt vettek a táborok szer-
vezésében és lebonyolításában.
Szintén köszönettel tartozunk 

azoknak a szülőknek, csalá-
doknak is, akik a táborozó gye-
rekeknek szörpöt, innivalót, 
rágcsálnivalót és gyümölcsöt 
ajánlottak fel.
Reméljük, hogy minden tábo-

rozó jól érezte magát a közösségi színtér 
foglalkozásain és bízunk benne, hogy jövő-
re is velünk tartotok a nyári szünet néhány 
hetében!

Nyári gyerekzsivaj a közösségi színtérben
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK - Siposné Fodor Judit polgármester és Szabad Csaba képviselő köszöntötte a település legidősebb lakóját, Gácsi Szilárdnét 100. szü-
letésnapja alkalmából. Marcsa néni vidám hangulatban fogadta a látogatókat, akik átadták neki Magyarország Kormányának emléklapját és a település önkormányza-
tának ajándékát. Ezúton is kívánunk az ünnepeltnek a település minden lakója nevében még nagyon sokáig ilyen jó egészséget, erőt és olyan jókedvet, amilyennel a 
köszöntésére érkezőket is fogadta!

A Molnár József Közösségi Színtér tartalmas nyári 
kirándulásra hívta meg a Bokréta Nyugdíjas Kört a 
Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával. 
A júliusi kirándulás úti célja Lakitelek volt, ahol a 

Nemzeti Művelődési Intézet 2020-ban átadott új 
székházát, a Lakiteleki Népfőiskolát és a Hungarikum 
Ligetet ismerhette meg a csoport. 
Az intézményi látogatások mellett a kirándulók egy 

színházi előadást, egy olasz vígjátékot is megnézhet-
tek a békéscsabai Jókai Színház színészeinek tolmá-
csolásában. 
Reméljük, hogy minden résztvevő jól érezte magát 

és a jövőben még több kirándulás szervezésére lesz 
lehetőségünk!

Lakitelken járt a Bokréta

A nagyrédei MeseMorzsa bábcsoport a nyári szü-
net után ismét folytatja foglalkozásait a közösségi 
színtérben.A Nemzeti Művelődési Intézet ismét felkérte 
a nagyrédei közművelődési szakembereket, hogy vegye-
nek részt a 2020-2021-es bábos projektben, mely a He-
ves megyei bábcsoportok működését, illetve új bábcso-
portok létrehozását támogatja. 
A nagyrédei csoport vezetője Kovácsné Erki Dalma, aki 

ezúttal egy ismert mesét, a Piroska és a farkas történetét 
dolgozta fel a bábcsoporttal. 
A Heves megyei gyermek bábcsoportok októberben 

mutatják be produkcióikat, a legügyesebbet szakmai 
zsűri fogja kiválasztani. A csoport a verseny után is heti 
rendszerességgel működik a Molnár József Közösségi 
Színtérben, a foglalkozásokra szeretettel várják az új je-
lentkezőket, minden korosztályból! 

Új darabot próbál a Mesemorzsa bábcsoport



9Nagyrédei Hírlevél2021 szeptember

A Nagyrédei Digitális Jólét Program Pont 
változatlan formában működik továbbra 
is a Molnár József Közösségi Színtérben. 
Amennyiben fénymásolásra, nyomtatásra, 
szkennelésre, vagy segítségre lenne szük-
sége a digitális eszközök használatában, 
valamint az elektronikus ügyintézésekben, 
keresse bizalommal a közösségi színtér 
munkatársait!
A DJP Pont nyitvatartása: 
Hétfő: 14:00 - 16:00
Kedd: 10:00 - 12:00
Szerda: 14:00 - 16:00
Csütörtök: 10:00 - 12:00
Péntek: 12:00 - 14:00
Előzetes egyeztetés alapján egyéb idő-

pontokban is elérhetők a DJP Pont szolgál-
tatásai. 
A DJP Pont szolgáltatásai teljesen ingyene-

sek, de a megnövekedett másolási igények 
miatt kérjük, hogy aki öt oldalnál nagyobb 

terjedelmű nyomtatási vagy fénymásolási 
igénnyel érkezik, az legyen szíves hozzon 
magával megfelelő mennyiségű fénymáso-
lópapírt. Köszönjük megértésüket!
A Digitális Jólét Program Pont szolgáltatá-

sainak bővítése érdekében egy pályázatot 
nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz, 
melyben egy KIOSK gépet igényeltünk. Az 
eszköz lehetővé tenné, hogy néhány kor-
mányhivatali ügyintézést (mint például 
okmányok érvényességének meghosszab-
bítása, új okmányok igénylése) a helyi DJP 
Ponton is el lehessen intézni. 
Bár a minisztérium első körben csak teszt 

jelleggel telepít majd néhány ilyen eszközt 
az ország egyes településein, bízunk ben-
ne, hogy mi ezen néhányak között leszünk, 
és hamarosan Nagyrédén is lesz majd le-
hetőség az új 
szolgáltatások 
igénybevételé-
re. 

Pályáztunk: okmány-ügyintézés
is lehet helyben, ha nyerünk

A Molnár József Közösségi 
Színtérben a járványhely-
zet ideje alatt sem állt meg 
a munka. A megváltozott 
körülmények ugyan sokféle 
tevékenységet korlátoztak, 
ám egyúttal lehetőséget nyi-
tottak arra, hogy kisebb át-
alakításokat, belső átszerve-
zéseket végezzünk kulturális 
létesítményünkben. 
Néhány bútorfelajánlásnak 

köszönhetően átalakítottuk 
a raktározást, belső tere-
ink rendezettebbé váltak. 
Az átrendezésekkel elértük, 
hogy 2-3 helyiségünk felsza-
baduljon, így kisebb felújí-
tásokkal, tisztasági festéssel 
létrehoztunk 2 új foglalkoz-
tató helyiséget, a színpad 
alatti pincében pedig egy 
szabadulószoba játéktér ka-
pott helyet. 
A látogatási korlátozások 

júniusi feloldását követően 
a nyári időszakban még nem tért vissza 
minden csoport és közösség a színtér falai 
közé, de az új helyiségeknek már a nyári 
szünetben is nagy hasznát vettük. Szep-
tembertől minden művelődő közösségünk 
személyesen folytatja foglalkozásait, így a 
látogatottabb időszakokban sem okoz majd 
problémát, ha egyszerre több csoport ér-

kezik a színtérbe, vagy párhuzamosan több 
program zajlik az épület falain belül. 
A szabadulószoba játékot a nyári táborok 

ideje alatt már több gyerekcsoport kipró-
bálhatta, de a jövőben szeretnénk minden-
ki számára látogathatóvá és egyre színe-
sebbé tenni ezt a szabadidős lehetőséget. 
Szívesen fogadjuk családok, baráti társasá-
gok jelentkezését is a szabadulószoba ki-

próbálására, ehhez bejelentkezés, előzetes 
időpont egyeztetés szükséges személye-
sen, vagy a Molnár József Közösségi Színtér 
elérhetőségein.
Bízunk benne, hogy a nagyrédei közössé-

gi színtér ezekkel a kisebb újításokkal még 
kedveltebb színtere lesz a helyi közössé-
geknek. 

Kisebb átalakítások - új terek, új lehetőségek

A Molnár József Közösségi Színtér „Fecs-
kebarát hely” lett. A molnárfecskék kedvelt 
helye volt eddig is az épület oszlopcsarno-
kos bejáratának környéke, több fészket is 
építettek itt a madarak az elmúlt években.
A meglévő fészkek megóvásával, megerő-

sítésével, illetve műfecskefészkek felhelye-
zésével igyekszik az önkormányzat megóvni 
a fecskék élőhelyét. 
A műfészkek készítője szerint 2-3 év is el-

telhet, mire a fecskék befészkelnek olyan 
fészekbe, melyet nem ők készítettek, de 
bízunk benne, hogy a következő években 
felfedezik a madarak az új lehetőséget és 
egyre több fészeknek lesz új lakója. 

Fecskebarát
közösségi színtér
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Amikor azon gondolkoztam, hogy miről 
írjak a kedves olvasónak (mert azt min-
denki tudja milyen nehéz volt átvészelni 
az úgynevezett harmadik 
hullámot, mennyi energia, 
mennyi veszteség, mennyi 
minden történt a színfa-
lak mögött) az újrakezdés-
sel kapcsolatban jutottak 
eszembe legfőképpen gon-
dolatok. 2021 júliusától a hosszú bezártság 
után újból kezdtük a gondozási központban 
a „jelenléti” munkát. Végre személyesen, 
közösen találkozhattunk. ÚJRA KEZDTÜNK! 
Megfogyatkozva, kissé átalakulva, mert 
szinte mindenkiben történt valami megfo-
galmazhatatlan változás, ami miatt minden 
más lett és mégis minden ugyanaz. Elkezd-
tük tehát „félgőzzel”, már, ami a létszámot 

illeti. Hiszen oda kell figyelni a vészhelyzeti 
előírásokra, az intézményben a lehetséges 
ellátotti létszám fele van jelen, az ebédet 
még mindig otthonukban költik el klubtag-
jaink, a gyakori fertőtlenítés, a belépéskor 
az elmaradhatatlan kézmosás, testhőmér-
séklet-ellenőrzés már rutinná vált, mint 
a reggeli kávézás. Nagy energiákkal be-
fektetve újból visszaépítettük a korábban 
megszokott napi ritmust. A jó kis tornákat, 
a hangulatos beszélgetéseket, a kézműves- 
és a hangszeres foglalkozásokat, a közös 
tervezgetéseket, célkitűzéseket. 
Ebből a célkitűzésből több dolog is meg-

valósulhatott már, az egyik a tudás, az is-
meretek bővítése oly módon, hogy a 80-90 
évesekkel közösen használjuk a technika 
vívmányait, az általuk csak egyszerűen 
„nyavalyának” nevezett számítógépet, in-
ternetet. Részt vettünk online előadáso-

kon melyek az egészség megőrzését hiva-
tottak szolgálni. Az előadásokra meghívást 
kaptunk klubtagunk unokájától, Kövérné 

Turi Mariannától, aki a hatvani Albert 
Schweitzer Kórház- rendelőintézet Egész-
ségfejlesztési Iroda munkatársa. Érdekes 
nézni, ahogy az idős klubtagok ismerked-
nek az online előadással. Egy kicsit viccesre 
fordítva, nem csak előadást hallgattak az 
ellátottak, de „ppt.”-t is készítettünk, ami 
számunkra nem PowerPoint bemutatót, 
hanem pénteki palacsinta partit jelenti. A 

forró napokon közösen fagyiztunk és az 
intézmény csodálatos udvarában termő 
szilvafa gyümölcsét is felhasználva   finom 
süteményt sütöttünk. Természetesen meg-
ünnepeltük az aktuális születésnapokat is.
A másik célkitűzés ismét a kapcsolatoknak 

és az összefonódó gondolatoknak köszön-
hető, ugyanis felajánlásként kaptunk az 
egyik klubtagunk lányától (Gyurkó László-
nénak ez úton köszönjük) egy csodálatos 
árnyékolót, ami épp kapóra jött, hiszen 
gyakran használjuk az udvart mozgásra, 
levegőzésre, beszélgetésre. Viszont a sík, 
idősek számára biztonságosan használható 
területen nincs árnyék. A gondolati össze-
fonódás pedig az Önkormányzat támogatá-
sával van összefüggésben, ugyanis a máso-
dik miniszüreti fesztiválon lehetőség nyílt a 
Nagyrédei Gondozási Központ támogatásá-

ra, adománygyűjtés formájában. A befolyt 
összeget kerti bútor vásárlására szeretnénk 
felhasználni, melyet az időközben felszerelt 
árnyékoló alá helyezünk el. Ez úton is há-

Újrakezdés: töretlen kedv, új célkitűzések

„az …. újrakezdés olyan ragaszkodás a jóhoz, 
melyet joggal nevezhetünk kitartásnak.”

(Szent-Gály Kata)
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lásan köszönjük fenntartónknak az ötletet, 
a támogatást, a lehetőséget, hiszen ado-
mányként 62.850 forint gyűlt össze. 
Fantasztikusnak érezzük, hogy sokan meg-

tisztelték intézményünket és támogatták, 
hogy közelebb kerüljünk célkitűzésünkhöz. 
Minden egyes adományozónknak nagyon 
hálásan köszönjük a segítséget! Már na-
gyon várom, hogy új fotókkal számolhassak 
be az árnyékoló alatt a kerti bútort használ-
va zajló programunkról.
S ha már a fotókat említettem, íme néhány 

kép a mindennapokról, fogadják szeretettel 
képes beszámolónkat.

Pardi Beatrix
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Örömmel jelentem be, hogy a Nagyré-
dei Gondozási Központ kolléganője, Agócs 
Jánosné, Kata már 25 éve dolgozik közal-
kalmazottként. Ez azt jelenti, hogy 25 éve 
töretlenül tesz a KÖZ-ért, az emberekért, a 
betegekért, az elesettekért. 
Hihetetlen kimondani, hogy ennyi ideje 

szolgál a közszférában. Kezdetben Buda-

pesten sebészeti osztályon szakápolóként 
tevékenykedett. Emlékeit megosztva el-
mondta, hogy még ma is beleborzong ami-
kor eszébe jut, hogy hány betegnek segí-
tett, hogy visszanyerje egészségét.
Nagyrédén már 15 éve szolgálja a telepü-

lés lakosait, 10 évig egyedül látta el a házi 
segítségnyújtás szolgáltatást, majd az in-

tézmény létrejöttekor sem adta fel, és im-
már 5 éve a Gondozási Központ oszlopos 
tagja.
Fantasztikus érzés, hogy ennyi időn ke-

resztül kitartóan, szakmai tudásának legja-
vát nyújtva tevékenykedik. Az eltelt évek-
ben rengeteg öröm és bánat, könny és 
kacagás vésődött munkás hétköznapjaiba. 
Élményeit szívesen megosztja. Úgy érzi, 
hogy neki sok „otthona” van, mert akik 
beengedik az életükbe, ellátást igényelve, 
akikről gondoskodik, akiknek segít, akikre 
odafigyel mindnyájan olyanok, mintha a 
családja egy része lenne. Amikor az ellátot-
takhoz megy, mintha haza menne.
Azt kívánom kolléganőmnek, hogy ma-

radjon meg ez az érzése, maradjon sok 
otthona, legyen hová hazamennie, ahol 
várják, ahol szeretik, ahol jól érzi magát, 
ahol adhat, szolgálhat, segíthet! Köszönöm 
a munkádat Kata! 
 

Pardi Beatrix
intézményvezető

„Az otthon ott van, ahová hazatér a szíved”

A Nemzeti Művelődési Intézet 2021 tavaszán elindította új on-
line felületét a közművelődési jó gyakorlatok országos összegyűj-
tésének érdekében, ezzel is segítve a közművelődési és kulturális 
intézmények működését a korlátozások ideje alatt. A felhívásra a 
Molnár József Közösségi Színtér több olyan programról is készített 
videót, mely a járványügyi intézkedések betartásával megvalósít-
ható helyi programot mutatott be. 

A beküldött videókból az 
NMI szakemberei választot-
ták ki, hogy melyek kerül-
hetnek fel a „jógyakorlatON” 
nevet viselő felületre. Heves 
megyéből elsőként közösségi 
színterünk „Keresztek útján” 
programja kerülhetett be az 
országos jó gyakorlatok gyűj-
teményébe. A húsvéti játék 
kimozdulásra ösztönözte a 
családokat, baráti társaságo-
kat, gyerekeket: a nagyrédei 
út menti keresztek megke-
resésével, összesen 7 isme-
retterjesztő táblát találtak 
a résztvevők. A játékosok a 
keresztekről, húsvéti hagyo-
mányokról és szokásokról 
olvashattak a helyszíneken, 
majd egy internetes felüle-
ten válaszolhattak a kvízjáték 
kérdéseire. A kisebb gyere-
kek rajzpályázaton is részt 

vehettek az esemény kapcsán. A résztvevő és helyesen válaszoló 
csapatok a tavaszi szünet után a közösségi színtérben vehették át 
jutalmukat. 

Májusban Anyák napja ünnepéhez kapcsolódóan invitáltak „sze-
retetsétára” a közösségi színtér dolgozói, akik a jeles nap előtt 
több száz darab festett követ készítettek és hordtak szét szerte a 
faluban. A színes és vidám köveken édesanyáknak, nagymamák-
nak, keresztanyáknak szóló üzenetekkel, pozitív gondolatokkal, 
szimbólumokkal találkozhattak a sétára indulók. A program cél-
ja az anyukák köszöntése mellett az volt, hogy a családok együtt 

induljanak sétálni a település 
utcáin, minőségi időt töltve 
együtt. A festett kövekből 
egyet-egyet emlékbe, aján-
dékba is elvihettek a prog-
ram résztvevői. Az Anyák 
Napi Szeretetséta program-
ról készült összefoglaló videó 
is bekerült a jó gyakorlatok 
adatbázisába, mint olyan 
nagyrédei példa, amely más 
települések szakemberei szá-
mára is követendő lehet.

A szakma elismeri a jó ötleteket és jó gyakorlatokat
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2021 első felében még sok korlátozás nehezítette a közösségi ta-
lálkozások lehetőségeit, de a járványhelyzet fokozatos enyhülésével 
egyre több szabadtéri eseményt szervezett a Molnár József Közössé-
gi Színtér. Olyan programokat kellett kitalálnunk, amivel úgy tudtuk 
kimozdítani otthonaikból, megmozgatni az embereket, hogy közben 
a járványügyi intézkedéseket is betartsuk. Ráadásul a belső tereink 
ekkor még nem voltak megnyithatók. 
Áprilisban a Magyar Költészet Napját szabadtéri kiállítással ünne-

peltük, és idén is csatlakoztunk a „Posztolj verset az utcára” kezde-
ményezéshez. A kihelyezett paravánra bárki leírhatta kedvenc költe-
ménye sorait. A tavaszi szünetre Húsvéti játékkal készültünk, ami a 
„Keresztek útján” nevet kapta. Ez a program bekerült a Nemzeti Mű-
velődési Intézet jó gyakorlatokat bemutató országos gyűjteményébe 
is, csakúgy, mint később az Anyák napi szeretetséta programunk. A 
virágokkal körbevett tavaszi szabadtéri dekorációnk is sikert aratott, 
örömünkre egyre több szelfi készült, egyre többen ültek le nálunk 
beszélgetni, megpihenni. Május elsejére újabb dekorációt készítet-
tünk. Gyereknapra Mesekörút programmal készültünk a nagyrédei 
gyerekeknek és családoknak. A falu közepén mesefákat készítettünk, 
a fákról lógó könyvek verses fejtörőket, találós kérdéseket rejtettek. 
A megfejtések nagyrédei helyszínek voltak, melyre a játékosoknak 
el kellett menni. A helyszíneken egy-egy magyar népmesét találtak, 
amit elolvashattak vagy a QR kódot beolvasva videón is megnézhet-
tek. A mesék tartalmából egy kvízjáték kérdéseire adhattak választ a 
résztvevők és rajzpályázatot is hirdettünk a gyerekeknek. Szép rajzok 

és rengeteg helyes válasz érkezett a kérdésekre. A Meseút progra-
mot a helyi óvodásoknak és a Szent Imre Általános Iskola második 
osztályos tanulóinak is bemutattuk, együtt játszottunk. 
A korlátozások enyhítésével később már a személyes találkozások 

is lehetővé váltak, ezért „Újra együtt” közösségi szalonnasütést szer-
veztünk. Nagyon jó hangulatban, közös beszélgetéssel, énekkel és 
tánccal telt a lezárások utáni 
első közösségi esemény Nagy-
rédén. Június második felében 
aztán eljött az a nap, amikor 
újra kinyithattak a közműve-
lődési intézmények elsőként 
a védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők számára, így az 
Országos Közművelődési Nyi-
tónaphoz is csatlakoztunk. A 
nyári időszak már sokkal több 
lehetőséggel és szabadabb 
programokkal telt, de egyes 
korlátozások még továbbra is 
érvényben vannak, melyek a 
nyári időszakban is a létszám 
korlátozására, óvatosságra, 
megfontolt szervezésre hívták 
fel a figyelmet. 

A strófáktól a mulatságig

Kis Róbert vállalkozó és felesége ajándékokkal, nevezetesen játékokkal lepte 
meg az óvodát. Ezúton is, a gyerekek nevében is  köszönjük az adományt

Garázs és raktár lett a tárolóból - a Gondozási Központ korábbi fedett 
tárolóhelyiségéből önerős beruházásként egy zárható garázst és egy raktárat ala-
kított ki az önkormányzat
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Az elmúlt években Nagyréde 
önkormányzata augusztus utol-
só hétvégéjén szervezte meg 
a Nagyrédei Szüreti Napokat, 
melyre a hagyományos formá-
ban utoljára 2019-ben volt le-
hetőség. A világjárvány óvintéz-
kedései 2020-ban nem tették 
lehetővé a program megszerve-
zését, 2021-ben pedig egészen 
júniusig nem volt hír arról, hogy 
lehet-e szabadon látogatható 
rendezvényeket szervezni. Júni-
us második felében jelent meg 
a Magyar Közlönyben a rendez-
vényekhez kapcsolódó új rendel-
kezés, mely az önkormányzati 
rendezvények, falunapok meg-
szervezését az 5000 fő alatti te-

lepülések esetében legfeljebb 
1500 fős létszámmal engedé-
lyezte. Mivel a legutolsó Szüreti 
Napok alkalmával a látogatók 
létszáma meghaladta az 1500 
főt, és azt sem tudhattuk bizto-
san, hogy ez az enyhítés meddig 
tart majd, az önkormányzat úgy 
határozott, hogy elővigyázatos-
ságból inkább több kisebb prog-
ramot szervez. 
A MiniSzüret programsorozat 

3 alkalma 3 különböző helyszí-
nen valósult meg: július 31-én a 
szabadtéri színpadnál, augusztus 
14-én az Erzsébet téren, augusz-
tus 28-án pedig a Pincesoron 
találkozhattak és szórakozhattak 
együtt a Nagyrédeiek. 

Nagyrédei szüreti napok - kicsit másképp
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A program összeállítása és fő célja ezúttal más volt, mint a korábbi években meg-
szokott rendezvényé: a korlátozások időszaka utáni találkozások, beszélgetések, 
a közös kikapcsolódás kapta a fő hangsúlyt, valamint az egyéb helyszínek kipró-
bálása, élettel való megtöltése is alkalmat kapott. Mivel helyi felnőtt és gyermek 
csoportjaink a lezárások miatt hosszú ideig nem találkozhattak, ezért számukra 
későbbi időpontra terveztünk fellépési, megmutatkozási lehetőségeket. 
Az új helyszínekkel kapcsolatban sok pozitív visszajelzést kaptunk, ezért a jövő-

ben szeretnénk megtartani azt a gyakorlatot, hogy a település több pontjára is 
szervezzünk programokat. 
Köszönjük minden támogatónk és segítőnk munkáját, akik részt vettek a szerve-

zésben, lebonyolításban, és akik bármilyen formában hozzájárultak a rendezvé-
nyek sikeréhez! 
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát és 2022-ben már a megszokott 

és hagyományos módon, korlátozások és óvintézkedések nélkül is megtarthatjuk 
szüreti mulatságunkat és nyári programjainkat! 
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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 Szőlőskert Gazdakör 2020-ban 2 millió Ft támo-
gatást nyert a Magyar Falu Programban. Ebből az 
összegből rendezte meg a Szőlőskert Gazdakör, a 
civilek bevonásával a hagyományőrző rendezvényt 
az iskola udvarán. Önkormányzatunk a szervezők ál-
tal kért rédei viseleteket, önkormányzati eszközöket 
(sörpad garnitúrák, asztalok, faházak, egyéb tárgyak) 
maradéktalanul biztosította a programhoz. 


