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Nagyréde Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa

Hozzuk haza a harangunkat!
Keserû, szemrehányó levelet ho-
zott a postás... Az ügy jó,  a meg-
valósítás azonban kissé balul
sikerült. 

A megújult ravatalozó új lélek-
harangja elkészült - igaz, a
megrendelésérõl sem tudott az új
önkormányzat. A harangöntõ
mester levelébõl derült ki, hogy
õ, a befogadott, de még ki nem
fizetett elõlegszámla után elké-
szítette a harangot. Csak ki
kellene most már fizetni...

- A mester arról tájékoztatott,
hogy az árajánlatát az elõzõ vezetés
elfogadta, az elõlegszámlát befogadta, ám ez
után nem sikerült már kapcsolatba lépnie a
polgármester úrral... A harangot ennek
ellenére elkészítette, hiszen senki nem szólt
neki, hogy esetleg még sincs rá szükség.
Szeretném, ha végre Nagyrédére kerülhetne

az új harang. Az egyetlen baj, hogy a
megrendelésérõl mit sem tudtunk, így az
egyébként is szûkös költségvetés tervezése-
kor ezzel a több mint 800 ezer forintos
tétellel nem számolhattunk, nem szerepel a
költségvetésben - mondta el a harang-ügy
kapcsán Siposné Fodor Judit polgármester.

A harangra szükség lenne,
hiszen mint plébános úr fo-
galmazott: mindannyiunkat meg-
illet a harangszó utolsó földi
utunkon. Ezért az önkormány-
zat a temetõ üzemeltetõjével
közösen keresi a kifizetés lehe-
tõségét. 

- A pénz elõteremtésére gyûj-
tést is szervezünk, amihez
magánemberként magam is hoz-
zájárultam  - mondta el a polgár-
mester.

Aki adománnyal szeretné se-
gíteni a harang hazahozatalát, az

átutalással megteheti a 11739030-15378864-
00000000 számlaszámra, a közleménybe
kérjük írja be: „lélekharang adomány”.

Készpénz adomány befizetésére a polgár-
mesteri hivatal házi pénztárában van lehe-
tõség. 

Köszönjük!

A harang felirata: Nagyréde 2014 - Elõdeink emlékére öntettek
engem
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Tisztul a kép
Hol tart ma Nagyréde, mik a lehetõségei, mik az esélyei? Lehetnek-e egyáltalán

nagyratörõ tervei a falunak? Siposné Fodor Judit polgármestert kérdeztük.

- A napokban fogadta el a képviselõ-testület
a falu idei költségvetését. Milyen évünk lesz?

- Nehéz. Nehéz, de sikeres, abban az érte-
lemben mindenképp, hogy mûködõképesek
leszünk, ellátjuk a feladatainkat. Szigorú és
nagyon takarékos költségvetést fogadtunk
el. A költségvetés fõösszege 397.8 millió fo-
rint, ennyibõl gazdálkodik 2015-ben Nagy-
réde.  Takarékos, a kiadások ésszerû kordá-
ban tartására, a bevételek növelésére helyezi
a hangsúlyt az idei költségvetés. Fontos,
hogy a nehéz helyzet ellenére az önkor-
mányzat nem tervez létszámleépítést, és a
dolgozók cafeteria-juttatását sem csökken-
tette, mert úgy ítélte meg, hogy az jelentõs
jövedelemcsökkenést okozna.

- Bevezetett viszont egy új adónemet...
- Mert nem tehetett mást. Az építmény-

adót, már a bevezetésekor is mondtuk,
ideiglenes intézkedésnek tekintjük, jövõre
szeretnénk megszüntetni, ha ez mégsem
sikerülne, az biztos, hogy jelentõsen csök-
kentjük, s a következõ évben vezetjük ki.
Mindenki elõtt ismert a falu pénzügyi
helyzete. Ha mi magunk nem tettünk volna
meg mindent, népszerûtlen intézkedéseket
is vállalva az egyensúly megteremtéséért - a
túlélésért -, akkor hiába fordultunk volna
bárhová máshová segítségért. Így meg-
tettük, mint a kettõt.

- A remélt kormányzati segítségre utal?
- A 2015-ös költségvetésbe Nagyréde be-

tervezte ötven millió forint fejlesztési hitel
felvételét, ami az „örökül kapott” lezáratlan
beruházások rendbetételéhez szükséges.  A
belügyminisztérium illetékes államtitkára, a
megyei kormányhivatal vezetõje, valamint
Szabó Zsolt államtitkár úr is osztja azt a
véleményt, hogy Nagyréde gazdálkodásának
rendbetételéhez indokolt a hitel felvétele, s
most, hogy a képviselõ-testület döntött a
hitelfelvételi szándékról, bízunk benne,
hogy a kormányzattól zöld utat kapunk
erre. Ezzel „lélegzethez” jutunk, s bár feszes
és szigorú gazdálkodású évnek nézünk
elébe, de egyenesbe jön Nagyréde.

- Korábban szó esett a pénzügyi helyzet
kapcsán „problémás” beruházásokról. Ezek
ügyében történt valamilyen elõrelépés?

- Elõször talán azt tisztázzuk: olyan
beruházásokról van szó, amelyek szükséges-

ségét sosem vitattuk. A baj az, hogy ezek
egy részébe úgy vágott bele - jellemzõen
tavaly - a falu, hogy nem volt meg hozzá a
pénz. Ezt ki-ki vérmérséklete szerint érté-
kelheti. A másik problémacsoport, hogy
sajnos több esetben is a pályázati pénzek
lehívását veszélyeztetõ adminisztrációs, és
esetenként mûszaki - finoman fogalmazva -

hibák csúsztak a megvalósításba. A ravata-
lozó esetében öt havi munkába került, hogy
mára elmondhassuk: végre lezárható a pro-
jekt, elszámolható, megkaphatjuk a tízmillió
forintos pályázati támogatást. Az egészség-
ház-projekt zárása is megtörtént, megkezd-
tük a használatbavételi eljárást. Itt hadd
utaljak vissza az építményadóra: összesen
mintegy 33 millió forintot kellett március-
ban kifizetnünk az egészségház-projekt
lezárása érdekében a kivitelezõnek és a
NAV-nak. Ez annyi, mint az elsõ félévi adó-
bevételünk, az építményadó nélkül. Vagyis,
ha az építményadó nem lenne, egyetlen fillér
nélkül maradtunk volna. Viszont a projektet
zárni kellett, hiszen ha március végéig nem
rendezzük a kifizetést, vissza kellett volna
fizetni a 60 milliós uniós támogatást is. A
nincsbõl. A Fáy-kastély esetében, miután a
pályázati idõszakot meghosszabbították,

végig tudjuk vinni a beruházást, reális esélye
van a sikernek. 

- Ez azt is jelenti, hogy nyugodtabb idõ-
szak következhet?

- Nehéz, tanulságos, de eredményt hozó
hónapok állnak mögöttünk - legyen elég
ennyi. Nem hiszem, hogy a nagyrédeieket

olyan „apró részletkérdések” lázba hoznák,
hogy például hogyan lehet olyan ravatalozót
építeni, amibe nem fér be a halotthûtõ; vagy
hogy miért mehet tönkre alig egy év alatt
egy nagyon drága térburkolat; vagy hogy az
elsõ hónapokban ki mindenki jelentkezett,
hogy hónapok, vagy akár évek óta tartozik
neki a falu. Az átvilágítás eredményét min-
denki ismeri. Arra végképp nincs idõ, hogy
szándékosan félremagyarázott mondatokon
cívódjunk bárkivel. Nem erre szerzõdtünk,
ha szabad így fogalmaznom.

- Félremagyarázásnak tartja azt a
vélekedést is, mely szerint Önök „feltalálták
a csõben a lyukat” például az intézményi
átszervezésekkel?

- Biztosan van, aki így gondolja. Mi meg
úgy gondoltuk, hogy rendet kell tenni, lehet
fokozni a hatékonyságot, meg kell nézni,

Siposné Fodor Judit: sok munkával és erõs összefogással ledolgozható a hátrány
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hogy kinek mi a dolga, és biztosan azt csi-
nálja-e, és úgy végzi-e, ahogyan az a legjobb.
Nem a döntés minõsítése a fontos, hanem az
eredménye: ma már a tapasztalatok bizo-
nyítják, hogy némi ésszerûsítéssel hatéko-
nyabbá lehetett tenni a feladatok ellátását.
Egyszerûen azért, mert a feladatokhoz rendel-
tük hozzá az erõforrásokat, és nem fordítva.

- Ha már az erõforrásokat említette:
jutott, jut pénz fejlesztésekre?

- Kevés. Egyelõre. A decemberi falugyû-
lésen úgy fogalmaztam: sok feladat nem,
vagy nem csak pénz kérdése, meg kell talál-
nunk azokat a lehetõségeket, amelyekkel
saját erõnkbõl, minimális kiadásokkal tu-
dunk javítani a nagyrédeiek életkörülmé-
nyein. Én ide sorolom a Horváth-kert és a
Kossuth utca már elkészült kátyúzását.
Nem végleges megoldás, hiszen meddõvel
kátyúztattuk ki az utat, ezt engedték meg
egyelõre a lehetõségeink. Külön is köszö-
netet kell mondanom Tóth Géza képvise-
lõnek, aki tiszteletdíja felajánlásaként
meddõt vásárolt a falunak, ezzel járulva
hozzá a két, nagyon rossz állapotban lévõ
utca javításához. De említhetem a megnyert
napelemes pályázatot is - igen, azt, amit az
elõzõ testület adott be. Ez a dolgok normális
menete. Ezt a pályázatot már mi bonyolítjuk
le, így rajtunk lehet majd számon kérni.
Ugyanígy sikerként könyvelem el - bár nem
fejlesztés, de fontos lépés -, hogy sikerült
rendezni Szücsivel, a közös önkormányzati
hivatal finanszírozása miatt fennálló elszá-

molási vitát. Megegyeztünk a patakmeder-
beruházás kivitelezõjével a javítások ügyé-
ben. „Megmentettük” az elnyert mûfüves-
pálya-támogatást, miután sikerült megegyez-
nünk, hogy nem idén, hanem jövõre épül
meg. De legalább megépül, nem veszik el az
elnyert pénz. De ha szabad tágabban értel-
mezni az erõforrások felhasználását, itt említ-
hetem a szociális kérdéseket: az új rende-
letünkben megtartottunk egy sor települési
támogatási formát. 

- A szûk mozgástér és a nehéz pénzügyi
helyzet ön szerint meddig lesz a minden-
napok leggyakoribb kifejezése Nagyrédén?

- Amíg le nem dolgozzuk a hátrányt. A
hátrányt pedig sok munkával és erõs össze-
fogással lehet ledolgozni. A képviselõ-testület
elkötelezett a falu irányába, természetes, hogy
vannak vitáink, de ezekben a vitákban a meg-
egyezésre törekszünk, és nem a békétlen-
ségre. Nagyon remélem, hogy ugyanígy a falu

közössége is - mint azt már sokszor bizo-
nyította - továbbra is képes és hajlandó lesz jó
célokért összefogni, akár idõt, energiát
áldozni a közös célok megvalósításáért.
Nagyon bízom abban, hogy sikeres lesz a
közterületeink rendezésére meghirdetendõ
programunk, amikor is a képviselõ-testület
tagjai önkéntes munkára hívják a helyieket. 

- Nagyobb fejlesztésekre mikor vállalkoz-
hat Nagyréde?

- A felelõs gazdálkodás az én fogalmaim
szerint egyenértékû a szigorú és takarékos
gazdálkodással. A 2020-ig szóló fejlesztési
elképzeléseinket megfogalmaztuk, ezek
között intézményi-, turisztikai- és sportcélú
projektek egyaránt szerepelnek. Több pro-
jekt-ötletünk települési, térségi összefo-
gásokon alapul. Meggyõzõdésem, hogy egy-
két éven belül az átgondolt gazdálkodás
meghozza a várt eredményt, és egyre
nagyobb takaró alatt nyújtózkodhatunk.

Példás adófizetési morál
- A márciusi adóbevételeink kapcsán köszönetet kell mondanom a nagyrédei
lakosoknak, mert idõben, fegyelmezetten és pontosan teljesítették köte-
lezettségüket. Tudom, hogy adót fizetni senki nem szeret, ezért is fontos
hangsúlyoznom, hogy Nagyréde lakói viszonyulásukról tettek tanúbi-
zonyságot, példás adófizetési morálról számolhatunk be.
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Múzeumpedagógiai
órák a Mátra
Múzeumban

Mátra Múzeum által kínált múzeumi órák
és foglalkozások, a kiállítások anyagát és
témáját feldolgozó tanórán kívüli isme-
retszerzést szolgáló fórumok. Az órák
felépítésébõl és témaválasztásából adó-
dóan a földrajz, biológia, történelem, kör-
nyezetismeret, természetismeret, honis-
meret tárgyak tanmenetéhez kapcsolha-
tók, az iskolai órák anyagát kiegészítõ, de
önmagukban is feldolgozható ismereteket
nyújtó foglalkozások.

Iskolánkból a 2.a,b, a 3. a 4. és az 5
osztályos tanulók vesznek részt a kö-
vetkezõ foglalkozásokon: „Álomszuszék
állatok és az ébredõ természet csodái”,
„Változó természet”, Barangolás a ma-
mutok földjén”, „Egy hangya szemszö-
gébõl”. A belépõjegyet és az utazást is a
KLIK finanszírozza.

Nyersen
az igazi!

Februárban az egészséges táplálkozás
napját tartottuk iskolánkban. Az 1-6.
osztályos tanulóink a Gyöngyfruct Kft.
jóvoltából friss gyümölcsöket, zöldségeket
kóstoltak az iskolagyümölcs program
keretében. Az ajándékba kapott zöldsé-
geket, gyümölcsöket a dadus nénik, tanár
nénik megtisztították és étvágygerjesz-
tõen tálalták a gyerekeknek. Szívesen és
gyorsan elfogyasztották a nyers céklát,
karalábét, karfiolt, sárgarépát, sárga-
dinnyét, szõlõt és földiepret. Ezt követõen
megrajzolhatták kedvenc gyümölcseiket,
az alkotások az iskola bejárata melletti
üvegfalra kerültek. Reméljük kedvet
kaptak tanulóink ahhoz, hogy gyakrabban
fogyasszanak nyers zöldséget, gyümölcsöt!

ISKOLAI HÍREK RÖVIDEN

KISKERTÉSZEK - A Vesd Bele Magad
programhoz idén újra csatlakozik iskolánk
alsó tagozata. Már ötödik éve biztosít az
Agrya, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szö-
vetsége vetõmagokat tanulóinknak. Az idei
csomagban  négyféle zöldségmag - para-
dicsom, zöldborsó, hónapos retek, paprika -
és egy fajta virágmag - estike - lesz található.
A kiskertészektõl  beszámolókat, fényké-
peket várok majd, amik felkerülnek a prog-
ram honlapjára.  www.vesdbelemagad.hu . 

Jó kertészkedést kívánok Mindenkinek!    
Rédei Gabriella

SZÉP BESZÉD - A Kazinczy "Szép
Magyar Beszéd" verseny területi döntõjét
februárban Gyöngyösön rendezték meg.
Iskolánkat Kulcsár Anna Gréta 7.a, Papi
Nóra, Nagy Anita Enikõ 6. osztály és
Lehotai Vivien 5. osztályos tanuló kép-
viselte. Diákjaink nagyszerûen szerepeltek a
népes mezõnyben, ahol 11 iskola 32
tanulója mutatta be a magyar nyelv
szépségeit, a helyes kiejtés és hangsúlyozás
jelentõségét. Gratulálunk tanulóinknak!
Felkészítõ tanár: Bozsik István

NYUGÍJASOK - Decemberben újra ven-
dégül láttuk iskolánk nyugdíjas dolgozóit.
Örömmel vettük, hogy szinte mindenki
elfogadta meghívásunkat. A hangulatos,
szórakoztató mûsort az iskolások és ta-
náraik elõadásában élvezhettük, ezt
követõen kötetlen beszélgetéssel, múltidé-
zéssel, fényképek nézegetésével telt az idõ.
Jó volt együtt lenni, várjuk a következõ
találkozót!

KÖRNYEZET - A Szülõi Munkaközösség
jóvoltából a tavalyi jótékonysági bál be-
vételébõl és a Gyermekeink Jövõjéért
Alapítvány támogatásával új hintát kaptak a
napközis gyerekek, valamint a meglévõ
játékok is megfelelnek az uniós szab-
ványnak. Terveink szerint a befolyó támo-
gatásokból tovább újítjuk, szépítjük
iskolánk környezetét.

Félévi hangverseny: 
mosolygós dallamok

2015. január 13-án délután a zeneiskola
félévi vizsgahangversenyére került sor a
Mûvelõdési Házban, ahol 32 tanulónk
lépett fel. Az egyes tanszakok az elsõ félév
munkájából mutattak be néhány zenemû-
vet. A résztvevõ szülõk és hozzátartozók a
sokféle hangszeren megszólaló dallamok-
ban gyönyörködhettek. A növendékek
lázas izgalommal próbáltak helytállni,
hiszen néhányuk életében ez volt az elsõ
nyilvános fellépés. A szorgalmas gyakorlás
eredményeként mindenki a maga szint-
jének megfelelõen teljesített az est során,
mosolyogva jött le a színpadról.

Köszönjük felkészítõ tanáraik: Buty-
káné Bágyi Judit, Hermanovszky Csilla,
Kévés Tünde és Fodor Bálint munkáját!

Kerekné Szilva Andrea
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Régi-új szabályok a tûzgyújtásra
Nagyréde jegyzõje tájékoztatót adott köz-
zé, a tûzgyújtás szabályainak változása
kapcsán.

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat
(OTSZ) rendelkezései március 5-én léptek
életbe. A jogszabály kimondja: „Ha jog-
szabály másként nem rendelkezik, a lábon
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék sza-
badtéri égetése tilos.”

Ez azt is jelenti, hogy egyéb jogszabály -
például önkormányzati rendelet - mó-
dosíthat az országos rendelkezés szigorán. 

Nagyréde képviselõ-testületének 2012-
es, „Az  avar és kerti hulladék égetésének
szabályairól” szóló rendelete alapján „az
avart és kerti hulladékot az ingatlan te-
rületén belül égetni kizárólag pénteki
napokon, szélcsendben, személyes felügyelet
mellet lehet. Ünnepnapon és a hét egyéb
napjain az égetés szigorúan tilos. Tilos az

avar és kerti hulladék égetése közterületen,
valamint egészségügyi és gyermekintézmé-
nyek 100 méteres környezetében az intéz-
mény mûködésének ideje alatt.”

Az OTSZ a külterületi égetés szabályairól
is rendelkezik, egyebek mellett kimondja,
hogy Külterületen az ingatlan tulajdonosa,
használója a tûzvédelmi hatóság engedé-
lyével legfeljebb 10 ha egybefüggõ területen
irányított égetést végezhet. Ehhez azonban
elõzetesen kérelmet kell benyújtania a
tûzvédelmi hatósághoz.

A tûzgyújtási szabályok szigorítása - az
OTSZ erre is kitér - után sem érinti kor-
látozás a kerti grillezést és a tûzön történõ
sütés-fõzést, természetesen az általános
szabályok betartásával, így például nem
hagyható õrizetlenül a tûz, illetve ha már
nincs rá szükség, el kell oldani. 

A részletes szabályozás elérhetõ kataszt-
rofavedelem.hu, valamint a nagyrede.hu
honlapon is.

Májusra kijavítják 
a patakmeder hibáit

Garanciális bejáráson tekintették át az önkormányzat és a kivitelezõ képviselõi a patak-
meder-beruházás utáni teendõket.

A bejáráson megállapították, hogy a beton-
elemeken az emelõfülek kiállnak, gátolják a
víz lefolyását, a hordalékot megfogják. A
kivitelezõ vállalta, hogy a füleket folyás-
irányban lehajtják. Ugyancsak vállalta, hogy
az oldalelemeknél tapasztalható, két centi-
méternél nagyobb elmozdulásokat kijavítja.

A bejáráson részt vevõk egyetértettek
abban is, hogy a kivitelezés során elbontott
mintegy 100 folyóméternyi kerítés helyre-
állítása szükséges, csakúgy, mint a Malom-
árokban található repedt elem javítása.

A kivitelezõ a fenti javításokat május
12-ig kijavítja.

Mivel a rézsû meredeksége és mélysége
miatt a meder karbantartása nem oldható
meg normál eszközökkel, az önkormányzat
tervezõi javaslatot vár a probléma
orvoslására.

A bejáráson tapasztaltak alapján Siposné
Fodor Judit polgármester azt is elmondta:
a patak menti ingatlanok tulajdonosai
„meglehetõsen vegyesen” viszonyulnak a
telekhatár és a patakmeder közötti terület
tisztán tartásához.

Bár ez jogszabályi kötelezettségük (len-
ne), néhány jó példától eltekintve a tulaj-
donosok nem fordítanak erre gondot, sõt,
néhol - elfogadhatatlan módon - szemét-
lerakónak használják a szóban forgó
területeket. Az önkormányzat felhívja a

tulajdonosok figyelmét, hogy tegyenek
eleget kötelezettségeiknek e tekintetben.

Szóba került a mederépítés során kiter-
melt, egyelõre a Kossuth és Rákóczi út
közötti területen lerakott  tuskók és egyéb
törmelékek elszállításának kérdése is, erre
az önkormányzat és a kivitelezõ közösen
keresi a megoldást.

JEGYZÕ - Munkába állt
Nagyréde új jegyzõje: 2015.
március 1-tõl Dr. Bálint
Edina Ida irányítja a nagy-
rédei hivatalt. A fiatal szak-
ember a Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karán végzett
2009-ben. A gyöngyösi városházán elõa-
dóként, majd két éven át Atkáron aljegy-
zõként dolgozott.

EBZÁRLAT - A Heves Megyei Kor-
mányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Járási
Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ
Hivatala Nagyréde település közigazgatási
területeire vonatkozóan, ide értve a
település külterületeit is, 2015. március 31-
tõl 2015. április 13-ig terjedõ idõszakra
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az intézkedés oka a rókák veszettség elleni
immunizálása.

VENDÉGMUNKA - Az év elsõ két
hónapjában nem érkezett idegenforgalmi
adóbefizetés az önkormányzathoz, mi-
közben egyértelmû, hogy több tucatnyian
laknak a faluban olyanok, akiknek nem ez a
bejelentett lakhelyük. A helyzet tisz-
tázására a jegyzõ - mint elsõfokú adó-
hatóság - ellenõrzéseket kezd, s akik a
felszólítás után sem tesznek eleget be-
jelentési és adófizetési kötelezettségüknek,
azokra kénytelen lesz bírságot kiszabni. Az
ellenõrzések során az elszállásolt szemé-
lyek lakókörülményeit is vizsgálni fogják,
ugyanis sok esetben vélelmezhetõ, hogy
akár közegészségügyi veszélyeket is rejt a
vendégmunkások „elszállásolása”.

Változás a 
szociális ellátásokban

A szociális ellátások rendszere 2015. már-
cius elsejétõl átalakult, az alábbi ellátások
már a járási hivatalnál igényelhetõk:

- idõskorúak járadéka
- ápolási díj (alap- és emelt összegû,

kiemelt ápolási díj)
- közgyógyellátás (alanyi és normatív

jogcímen)
- az egészségügyi szolgáltatásra való

jogosultság
- az aktív korúak ellátása.

A kérelem-formanyomtatványok besze-
rezhetõk és benyújthatók

- a járási hivatalnál
- az önkormányzatnál
- a kormányablaknál
- aktív korúak ellátása esetében annál a

munkaügyi központnál, ahol az álláske-
resõt nyilvántartják.

A kérelmek beadhatók a járási hivatalok
ügysegédeinél is. Nagyrédén az ügysegéd
minden csütörtökön várja az ügyfeleket a
polgármesteri hivatalban.

Nagyréde önkormányzata megalkotta a
települési támogatásokról szóló rende-
letét, mely szerint 2015. március 1. után az
önkormányzatnál igényelhetõ támoga-
tások:

- rendkívüli települési támogatás
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- temetési támogatás
- elemi kár enyhítésére adott támogatás
- köztemetés 
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

RÖVID HÍREK

kopogtato_2015_1.qxd  2015.03.25.  18:26  Page 5



XXIII. évfolyam 1. szám Rédei Kopogtató 2015. március

�� 66

Erasmus Plus - Angliában jártak
A Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola
három szaktanára Erasmus Plus pályázat
keretén belül egy angliai kéthetes szakmai
továbbképzésen vehetett részt 2014 õszén.
Paulik György és Zödös Szabolcs idegen

nyelvi kurzuson fejleszthették tudásukat,
Csabáné Ivony Ildikó pedig tanításmód-
szertani tanfolyamon bõvíthette szakmai
ismereteit. Folytatásként a kollégák idén
tavasszal ismét pályázatot nyújtanak be, mely-

nek célja az intézmény ökológiai profiljának
fejlesztése. Reméljük, hogy pályázatuk siker-
rel jár, és intézményünk tanulói más országok
diákjaival együtt mélyedhetnek el a környe-
zetvédelem témakörében.

Dohányzás elleni kiállítás

A Károly Róbert Fõiskola az ÁNTSZ-szel
összefogva egy speciális dohányzás-ellenes
vándorkiállítást szervezett az érdeklõdõ
intézmények számára. Ebbõl a kiállítási
anyagból mutattak be a mi iskolánkban is
néhány tablót a Fõépület emeletén.

A képek, az egyszerû, hatásos mondatok
segítségével szeretnénk a gyerekeket ráéb-
reszteni arra, mekkora árat fizetnek azzal,
ha rászoknak a dohányzásra. A statisztikai
adatok azt mutatják, hogy átlagosan már 14

éves korban elkezdik a dohányzást, minden
7. gyerek már e kor elõtt legalább egyszer
rágyújtott.

A tablók sokkoló képi világa nem a
megszokott „szokj le a cigirõl” kampány,
hanem õszinte, figyelemfelkeltõ és könnyen
megjegyezhetõ.

Reméljük, hogy a kiállítás által indított
gondolatok a késõbbiekben is nagyobb
visszatartó erõt jelenthetnek a káros szen-
vedélytõl.

Farsang az alsó
tagozatban

Az idei tanévben nagyon hamar, január
végén elérkezett a farsangi bál a kisdiákok
számára.

A kezdõdõ fertõzõ idõszak ellenére is
sok gyermek, szülõ, nagyszülõ, tisztelte
meg a rendezvényt.

Nagy örömmel láttuk újra az ötletes
jelmezeket, a lelkes fellépõ kisiskolásokat
és óvodásokat.

Az idei bálon nagy sikert aratott a
gyermekek között a - sok ötletet adó -
kivetítõn futó táncok, figurák sora, melyet
nagy lelkesedéssel próbáltak utánozni,
követni a táncoló gyerekek. 

A napot ezúttal is a várva várt tombola
zárta, amely mindig nagy izgalommal tölt
el gyermeket, szülõt, pedagógust egyaránt.
S ahol bizony mindig vannak nagyon
boldog, illetve csalódott kis arcok is.

De tudjuk mindenki nem nyerheti meg a
fõnyereményt! Talán majd jövõre…!

S hogy ez valóban legközelebb is ilyen
jól sikerüljön, ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a zenészek, a büfében dolgozók,
a támogató szülõk, a pedagógus kollégák
szíves közremûködését a bál lebonyo-
lításában! S akikre ugye számíthatunk
jövõre is, hisz a gyerekeknek is azt ígértük:
„farsang lesz jövõre is.”

Paulik György
alsós munkaközösség vezetõ
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Úszni járunk

Idén sikerült több év kihagyás után újra
megszervezni a gyerekek vízhez szoktató
tanfolyamát a szülõk hozzájárulásával. Elsõ-
sorban a nagycsoportos korú gyermekek
két héten át naponta a gyöngyösi uszodába
járnak az óvónénik, dadusnénik felügye-
letével. A tanfolyam célja, hogy a gyer-

mekek idõben szokjanak a vízhez, érezzék
jól magukat a vízben. A kéthetes gyakorlás
jó alap egy késõbbi úszótanfolyamhoz.

Jó látni a fejlõdésüket, az elsõ nap még
bátortalan kis apróságok alig mernek
bemenni a vízbe, a két hét elteltével pedig
már vidáman siklanak, úsznak a vízben.

Barátaink a
madarak

A nagyrédei Kastély Óvoda több éve
tartozik a Zöld óvodákhoz és a Madárbarát
intézményekhez. Februárban madárgyûrû-
zést szerveztünk a gyerekeknek. Egy erre
szakosodott madarász volt a vendégünk, aki
kora reggel érkezett és kifeszítette a hálóját
a fák és bokrok között. Tízórai utánra
elegendõ kismadár gyûlt össze ahhoz, hogy
csoportonként megfigyelhessék a gyerekek
a folyamatot. 

A madarak tulajdonságainak megbeszé-
lése, megfigyelése után kapták meg a gyûrût,
és engedték õket szabadon. Negyvenegy
madarat láthattak a gyerekek,  a madarász
sok érdekességet mutatott meg a  gyere-
keknek a madarak tollazatáról, szárnyáról,
csõrérõl.

Azt is megtanulhattuk, hogy hogyan

különböztethetõ meg a hím és a tojó a
hasaaljának színébõl. A  vállalkozó kedvû
gyerekek megfoghatták - persze szaksze-
rûen -, és õk engedhették szabadon a
kismadarakat. 

A legtöbb széncinege volt, néhány
kékcinege, egy barátcinege, egy meggyvágó
és egy csuszka kerülhetett kezünkbe.
Hihetetlen élményben volt részünk az

óvoda kertjében, megérdemlik madár bará-
taink, hogy egész évben gondoskodjunk
róluk. Tartalmas és nagyon érdekes délelõtt

volt a gyermekeknek és a felnõtt dolgo-
zóknak egyaránt.

Király Istvánné óvodavezetõ

Óvodai hírek 
Három éves kortól

kötelezõ az ovi

A nagyrédei Kastély Óvoda jelenleg
77 kisgyermek második otthona.
Négy vegyes életkorú csoportban lát-
juk el a gyermekeket. 

A mindennapokban a környezeti
nevelést, az egészséges életmódot
emeljük ki a nevelésünkben. A ta-
vaszra egészséghetet tervezünk és egy
túrát a falu határában a szülõkkel
közösen. 

A gyermekeknek a szülõk kérésére
külön foglalkozásokat is szervezünk
havonta délutánonként, az óvónénik
irányításával (kézmûves, gyermektánc
és játszóház).

A leendõ kis óvodásaink most
ismerkednek az óvodával, a Totyogó
klubban, minden hónap utolsó csü-
törtökén délután. Idén lép életbe a 3
éves kortól kötelezõ óvodába járás.
Azoknak a kisgyermekeknek kötele-
zõ szeptembertõl óvodába járni, akik
2015-ben töltik be a 3. életévüket. Az
óvodai beíratás idõpontjáról késõbb
értesítjük a kedves szülõket.

Óvodánkban kapott helyet a családi
napközi, ahol a bölcsõdés korú
gyermekeket látjuk el. Így lehetõsége
nyílik a dolgozni visszatérõ anyukák-
nak a gyermek elhelyezésére. Egy
csoporttal mûködik, nincs igény má-
sik csoportra. Kérem idõben jelentkez-
zen, aki szeretné beadni a gyermekét.

Király Istvánné
óvodavezetõ
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Toborzó - Kulturális csoportok a Mûvelõdési Házban

A Nagyrédei Mûvelõdési Ház fõ szakmai
feladatának tekinti a helyi, a térségi, valamint
a Kárpát-medencei néphagyományok szelle-
mi és tárgyi örökségének gyûjtését, ápolását,
bemutatását. Több mûvészeti csoport mû-
ködik e területen: a Nagyrédei Asszony-
kórus, a Csanak Citerazenekar, a Virtus Ka-
mara Táncegyüttes, a Kenderike és a Kecele
Gyermek Táncegyüttesek, a Ködmön Kö-
szörülõk hagyományõrzõ csoport, a Nagy-
rédei Férfi Dalárda.

Minden csoport várja új tagok
jelentkezését.

A Nagyrédei Asszonykórus 1981-tõl,
34 éve énekel együtt. A helyi palóc hagyomá-
nyok õrzésére, ápolására vállalkoztak, s te-
szik ezt ma is. Számos díj, minõsítési fokozat
birtokosai. Ötször nyerték el az „Arany
Páva” díjat, 2008-ban az „Arany Páva
Nagydíjat” is kiérdemelték. Nívódíjat 1988-
ban és 2007-ben kaptak. Három rádiófel-
vétel, egy TV felvétel, és a kórus önálló CD-
je õrzi az Asszonykórus dalcsokrait.

A kórusvezetõ Kalocsainé Csillik Mária.
A próbák csütörtöki napokon 18.00

órakor kezdõdnek.

A Csanak Citerazenekar 2012 márci-
usában alakult. Zenekaruk több korosz-
tályból áll, tagjaik között vannak az általános
iskolástól a nyugdíjas korúig.

Számtalan helyi rendezvényen szerepel-
tek, a környezõ településeken is visszatérõ
vendégek a kulturális rendezvényeken.

2013-ban a „Ködellik a Mátra” Regionális
Népzenei Találkozó és Országos Citeraze-
nekari Fesztiválon DICSÉRETES minõ-
sítést kaptak.

A citerazenekar célja, hogy a népzene
iránti szeretetet, alázatot minél több em-
bernek átadhassák.

A zenekar vezetõje Bódi György.
A próbák keddi napokon 16.30 órakor

kezdõdnek.

A Virtus Kamara Táncegyüttes 2014
februárjától dolgozik a Nagyrédei Mûvelõ-
dési Házban. A Táncegyüttes repertoárját
kismagyarországi és erdélyi táncok alkotják,
mûsoraikon keresztül bemutatják a letû-
nõben lévõ hagyományainkat, jeles napi szo-
kásainkat.

Egy éves kutatómunka eredményeként a
Magyar Tudományos Akadémiától megkért
archív felvétel alapján a csoportok ebben az
évben kezdik el az autentikus nagyrédei
táncok tanulását.

Albunovics Milán vezetésével - aki 12 évig
volt a Zsuráfszky Zoltán által vezetett
Budapest Táncegyüttes táncos szólistája - az
óvodástól a senior csoportig mûködnek
néptánc-foglalkozások.

A néptánc-foglalkozások a következõ
heti beosztásban történnek:

óvodai néptánc hétfõn és csütörtökön
17.00 órától,

általános iskolások részére hétfõn és
csütörtökön 15.45 órától,

senior csoport csütörtökön 18.30 órától,
Virtus Kamara Táncegyüttes hétfõn és

pénteken 18.30 órától.

A Nagyrédei Férfi Dalárda közösségi
kezdeményezésre 2014 szeptemberében in-
dult. Elsõsorban a férfi virtus és énekes
hagyományok - bordalok, mulatók, katona-
dalok, betyárdalok, bujdosók, pásztornóták
- bemutatását tûzték ki célul. Céljuk to-
vábbá a magyar paraszti népzene megsze-
rettetése, hogy az újra közösségteremtõ erõt
jelentsen, és a mindennapi élet szerves
részévé válhasson. A helyi hagyományokon
kívül örömmel mutatják be más települések,
népcsoportok dalait is.

Vezetõjük Kovács Zoltánné Lajos Krisztina.
A próbák pénteki napokon 17.00 órakor

kezdõdnek.
Hagyományaink életben tartása, gyakor-

lása, megismertetése a fiatalokkal, jövõké-
pünk kiteljesedését jelentheti.

Várjuk az érdeklõdõket, akik szívesen
bekapcsolódnak a hagyományõrzõ mun-
kába. Énekelni, zenélni, táncolni jó szóra-
kozás, tartalmas idõtöltés minden korosz-
tály részére, ha megtaláljuk az egyénisé-
günkhöz illõ tevékenységet.

Mészáros Éva mûvelõdésszervezõ

Gyarapítsuk együtt az Értéktárat!
A múltidézõ rendezvénysorozat margójára

A magyar nemzeti értékek és a hungari-
kumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV.16.) kormányrendelet tematikája alapján
tavaly létrejött a Nagyrédei Települési Ér-
téktár. A Települési Értéktári Bizottság a
kormányrendelet által meghatározott kate-
góriákba sorolva rendszerezte azokat a
szellemi és tárgyi értékeket, amelyekre
büszkék lehetünk Nagyrédén.

A Nagyrédei Települési Értéktár kultu-
rális örökség szakterületi kategóriában ka-
pott helyet Majoros János fotóarchívuma,
hiszen több évtizede fotózza a település
jeles eseményeit, a hétköznapokat, a rédei
embert, a falut, természeti és épített kör-
nyezetünket.

Fotóarchívuma nem csak saját fotóit
tartalmazza, gyûjti a településen még fellel-
hetõ, a megyei, az országos levél- és fotótá-
rakban található nagyrédei dokumentumokat.

A Mûvelõdési Házban két alkalommal
ismerhették meg a résztvevõk a gyûjtemény
1960-as évekre datálható részét. Egyebek
mellett láthattak egy 1960-ban készült nagy
felbontású légi felvételt, melybõl kirajzo-
lódott az akkori településkép, szinte bete-
kinthettünk a házak udvarába. A gyûjte-
mény részeként megismerhettünk egy 1961-
as kiadványt a „Szõlõskert” Termelõszö-
vetkezet elsõ évének történetérõl, valamint a
Gink Károly fotómûvész képeit tartalmazó,
a nyugati országok számára 1961-63 között
készült kiadványt a fejlõdõ faluról, Nagy-
rédérõl.

Ezek mellett sok-sok korabeli fotó került
terítékre, melyeken ismerõs arcok, hely-
színek tûntek fel 50 év távlatából, a fotók-
hoz kapcsolódó élmények, történetek hang-
zottak el, találgatás egy-egy személy kilété-
rõl, eseményrõl, idõpontról.

A rendezvénysorozat folytatódik, tízéves
bontásban mutatjuk be a további fotókat,
dokumentumokat.

A fotóarchívum helytörténeti anyagát
szeretnénk folyamatosan bõvíteni, telje-
sebbé tenni. A Mûvelõdési Házba várjuk
azokat a fotókat, és minden más helytör-
téneti értékkel bíró dokumentumot, ami
történelmünkhöz valamiféle információt ad.

(Az anyagot digitalizálva gyûjtjük, az ere-
deti példányok visszakerülnek tulajdono-
saikhoz.)

Így rendelkezünk majd egy olyan
adatbázissal, amibõl kirajzolódik a II.
világháború utáni történelmünk, a Dr.
Molnár József által megírt két monográfia
folytatásaként.

Mészáros Éva
mûvelõdésszervezõ
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Kisebb szünet után ismét olvashatnak a
hegyközség életérõl, a szõlõ-bor ágazat
érdekességeirõl, aktualitásairól. 

A szüret után már nem tudtam beszámolni
az eredményekrõl, érdemes most vissza-
tekinteni az elmúlt év betakarítási munkáira. 

A szüret viszonylag gyorsan lezajlott,
korai kezdéssel, bizonytalan szõlõárakkal,
de biztosnak tûnõ felvásárlókkal. A 2014-es
szüret elsõ fajtája szenvedte el az elsõ
pofont, és mint kiderült, egyben a legna-
gyobbat is. Az Irsai Olivér felvásárlási ára
harmadával  csökkent a 2013-as árakhoz
képest. Továbbra is keresett volt a fajta, ám
az ára jelentõsen befolyásolta az eladható-
ságát. Már nem volt õrült hajsza minden kiló
Irsaiért, nem álltak sorban a pálinkások,
északi szomszédaink, vagy akár a délebbre
húzódó borvidékeink egyike. Kellett a
szõlõ, de csak ennyiért. Nem volt ez más-
képp az ország más borvidékein sem,
természetesen fajtánként, minõségenként,
mennyiségenként voltak eltérõ felvásárlási
árak az ország különbözõ pontjain, de nagy
szórást nem mutatott az összkép.
Gyakorlatilag minden fajtánál jelentkezett a
szõlõ felvásárlási árának átlagosan 10-15
százalékos esése.

Milyen veszteség érhette még a gazdákat? 
2014 egy rendkívül nehéz év volt nö-

vényvédelmi szempontból. A szakemberek
erõs próbatételnek voltak kitéve, hogy a
szõlõt egészséges állapotban meg tudják
õrizni a szüret idõpontjáig. Elsõsorban
gombabetegségek jelentettek nagy fejtörést,
de foglalkozni kellett az ékköves araszoló,
vagy a kendermag bogár lakmározásaival is.
Ilyen párás, csapadékos, szélsõséges körül-
mények között kellett összehangolni a
zöldmunkákat és a vegyszeres növényvédel-
met, de örömmel jelenthetem, hogy hegy-
községünk fennhatóságához tartozó telepü-
léseken jó, Nagyréde tekintetében kiváló
eredményeket értek el egyes „maszekok”,
szolgáltatók a növényvédelem terén. 

Nem így volt ez az ország más borvi-
dékein. A szüret közepére megjelentek az
alföldi felvásárlók, a top borvidékeken pedig
szedd magad akciót hirdettek, csak hogy
mentsék a tõkét a gombafertõzött termés-
tõl. Azt gondolom sok pincészet, szõlõs-
gazda szeretné egy életre elfelejteni a 2014-
es évet, évjáratot, pedig nagy hiba lenne. 

Sikerek
A Mátrai Borvidéken kifejezetten szép
borok készültek az elmúlt évben. Miért?
Egyszerû. Amint már említettem a növény-

védelem magas szinten bizonyított a
borvidéken. A Mátrai borok jelentõs része a
reduktív típusú, gyümölcsös, friss borok
hazája. Ahhoz, hogy ilyen borok készül-
jenek, ahhoz az elmúlt év szeszélyes, inga-
dozó idõjárása tökéletesen megfelelt. Egy jól
eltalált szüreti idõponttal, egy jó techno-
lógiával, egészséges szõlõbõl, csak kiváló
borok születhetnek. 

Büszkén hirdethetjük, hogy az elsõ
komoly sikert már bezsebelte a Mátrai
Borvidék, még az elmúlt évben. Ugyanis az
országos újbor versenyen, egyedüli pince-
ként, a Bárdos és Fia Pincészet két bora is a
Top 10-be került, ami azt jelentette a pince
számára, hogy a Sauvignon Blanc és a
Chardonnay palackokra felkerülhet a
Magyarország Legszebb Újbora elismerés.
Gratulálunk a kiváló eredményhez, az õ
sikerük egyben a Borvidékünk sikere is.
Reméljük, nemzetközi szinten is megállják a
helyüket a Mátrai borok, és a következõ
Kopogtatóban már egyéb, nagy borverse-
nyekrõl származó elismerést is megoszt-
hatok az olvasókkal.

Téli Esték
A sikeres növényvédelem alappillére a
szaktudás. Ennek bõvítéséhez, fenntartá-
sához kiváló lehetõséget nyújtott gazdáink
számára a Téli Esték rendezvénysorozatunk.
Négy alkalommal ültünk össze a Mûve-
lõdési Ház klubtermében, minden elõadá-
son kiváló elõadók próbálták saját
terméküket belopni a szívünkbe, de a
növényvédõs szakemberek mellett helyet
kapott egy felnõttképzésrõl szóló elõadás is,
illetve kamarai tanácsadónk jóvoltából,
minden aktuális tennivalónkról tájékozta-
tást kaptunk. Minden elõadáson értékes
információkat hallhattunk, minden elõadá-
son meleg volt, minden elõadáson tombolát
sorsoltunk, minden elõadás után vacsoráz-
tunk, de én mégsem ezt tartom a legfonto-
sabbnak, hanem azt, hogy alkalmanként
összejött az a 25-30 ember, beszélgettek és
közösségben, jól érezték magukat. 

Köszönöm az elõadók kitartó munkáját,
fáradozását, és köszönöm mindenkinek, aki
eljött, és ezáltal sokrétû ismeretekkel és
emberi kapcsolatokkal gazdagodott. 

Mire számíthatunk?
Ránk ijesztett a tél, vagy inkább a tavasz.
Már februárban találkozhattunk megduz-
zadt, barkás rügyekkel, esetenként egy-egy
vizelõ tõkét is láthattunk. Sietõsre kellett
venni a metszést, az idõjárás ehhez jó
partnernek bizonyult, a március gyönyörû
napsütéssel segítette a határi dolgozók
munkáját. De mire készüljünk idén? Tél
nem nagyon volt, 2 éjszaka volt csak -15 fok
közelében a hajnali hõmérséklet. Egészséges
vesszõnél rügykárról nem beszélhetünk, ám
egy tavaly elhanyagolt, lisztharmatos
vesszõnél lehettek vesszõbeérési gondok. 

A kórokozók átteleléséhez adott volt az
idõjárás és a kemény szerek folyamatos
háttérbe szorulásával nem számíthatunk
semmi jóra. Ha az idõjárás csak fele annyira
lesz csapadékos, mint tavaly, akkor is oda
kell figyelni a gombákra, közben figyeljük az
ékköves araszoló, vagy kendermag bogár
munkáját, lehetõség szerint védekezzünk az
Aranyszínû Sárgaság vektora ellen, és lehet,
hogy már idén valós problémaként fog
jelentkezni a sokak számára jelentékte-
lennek tûnõ muslica. Az új „generációs”
muslica az egészséges termésbõl táplálkozik,
nem pedig a rothadó, erjedõfélben lévõ
gyümölccsel. Atkáról pedig még nem is
beszéltünk. Az üzemanyag ára dinamikusan
emelkedik, a növényvédõ szerek árai is
emelkedtek, a napszám is, de mennyi lesz a
szõlõ ára? Nem tudhatom. 

Beszéltem több nagy felvásárlóval. A
szõlõ idén is kell. Úgy tûnik fajtától
függetlenül, minden. De az is tény: szinte
még senki nem kötött termékértékesítési
szerzõdést a borvidékünkön. 

Telepítés, kivágás 
Nem ajánlatos engedély nélkül sem tele-
píteni, sem kivágni, mert szigorú ellenõrzé-
sekre és hiba esetén jelentõs bírságokra
számíthatnak a gazdák. 

A kivágási engedély minden hegyközségi
tag esetében ingyenes, és jó esetben azonnal
elintézhetõ. A telepítési engedély egy
kicsivel bonyolultabb. Fontos, hogy aki idén
nem ad be Egyéni Tervet, az mai állapot
szerint 2018-ig nem tud támogatással
telepíteni! 2018-tól elvileg folytatódik a
támogatott telepítés, de arról érdemben
bármit is mondani, felelõtlenség lenne. Aki
telepíteni szándékozik, keressen meg sze-
mélyesen a hegyközségi irodában. 

Eredményes, kiváló évet kívánok!

Csernyik István hegybíró

HEGYKÖZSÉGI HÍREK
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Szõlõskert SC 
- Elért eredmények, tervek a jövõben 

A Szõlõskert Nagyréde Sport Club vala-
mennyi szakosztálya remekül szerepelt a
2014-es évben. Kezdeném a legrégebben
mûködõ szakosztállyal, a Labdarúgással.
Felnõtt csapatunk az elsõ helyen tért pihe-
nõre az õsszel. Ilyen eredmény pontosan 10
évvel ezelõtt volt, ekkor nyertük meg a
bajnokságot, és a megye legjobb csapata
lettünk. Reméljük, újra megismételjük ezt a
teljesítményt, a súlyos anyagi nehézségek
ellenére. Az ifjúsági (U-21) csapatunk az
elõzõ bajnokságban az elsõ helyen végzett,
ami Nagyréde történetében még nem volt,
(megye I-ben). Az õszi szezont az ötödik
helyen zárták. A játékosok szerint dobogón
kellene végezni az ifjúsági csapatnak. A
kisebbeknél sajnos állandó létszámhiánnyal
küzdünk. Ennek több oka van, (barátok,
szülõk, sértõdések, komolytalanság). Ezek-
tõl a problémáktól eltekintve, a szakosztály
a megoldást az utánpótlás-nevelésben látja.
Legfõbb szempontunk, minél több fiatal
labdarúgót adni az alközpontoknak, esetleg
Akadémiáknak. Ugyanis a magasabb támo-
gatásokat csak az utánpótlás-nevelés ösz-
tönzésére és fejlesztésére adják.

A második legrégebben mûködõ szakosz-
tályunk az Ökölvívás, amely történetének
legsikeresebb évét zárta 2014-ben. A heti 4-
5 edzésnek megvan az eredménye, szinte
minden versenyrõl érmekkel térnek haza
fiatal öklözõink. Minden korosztályban
vannak versenyzõink, akik között már van-
nak válogatott öklözõink  is. A létszámunk
folyamatosan nõ, jelenleg huszonöten láto-
gatják az edzéseket, ebbõl tizenöten rend-

szeresen versenyeznek. A múlt év ered-
ményei alapján elnyerték a hónap mûhelye
címet, amellyel a Decathlon 500.000 Ft
értékû vásárlási utalványát nyerték.

A fõ cél: a fiatal, utánpótlás-korú verseny-
zõk felkutatása, kinevelése.

Következõ szakosztályunk a Vívók. 2014-
ben jelentõs változások történtek létszám
terén. Beindult a gyöngyösi oktatás is.
Jelenleg a létszám 26 fõ, melybõl 9 fõ
nagyrédei, 17 fõ pedig gyöngyösi. Az ed-
zések heti 4 alkalommal vannak. Két fegy-
vernemben versenyeznek a fiatalok: tõr és
kard. Céljaink: 2015 évben a diákolimpián
való részvétel és sikeres szereplés, valamint
az utánpótlás-nevelés a vívó társadalomnak.

A csodálatos lányok bemutatásával zárom
a szakosztályok 2014 évi értékelését. A
DTC  Cheerleading csoport Gyöngyösön
kezdte a múlt évi bemutatkozást májusban,
ahol elsöprõ gyõzelmet arattak. Ebben a
hónapban bemutatkoztak Ausztriában is.
Majd következett Németország, júniusban,
ahol a válogatottban is szerepeltek lányaink.
Augusztusban Nagyrédén táboroztak a
szakosztály tagjai. Nemzetközi Bajnoksá-
gon vettek részt decemberben  Dunaúj-
városban. Büszkék lehetünk rájuk, a hazai és
a külföldi remek szereplésük miatt. A 2015
év elõrelátható terveink, utazásaink: Romá-
nia, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia
(E.B.) és edzõtábor Nagyrédén.

Elmondhatjuk, szakosztályaink Országo-
san, és Nemzetközileg is ismerté tették
Nagyrédét.

Fejlesztéseink 
2014 évben átadtuk a Sportöltözõ tetõtér
beépített részét. Ebben helyet kapott a
Játékvezetõi öltözõ, vizesblokkal, iroda,
konyhai rész, valamint a klubhelyiség. Fel-
avattuk a szurkolói vizesblokkot is. Sajnos a
pályázaton elfogadott összeg nem fedezte a
beruházás teljes költségét, ezért a Sporttá-
mogatásokból fedeztük a kifizetéseket.
Ebbõl kifolyólag hiány keletkezett a költ-
ségvetésben. Jelenleg csak az Önkormány-
zat támogatására számíthatunk, és a hiány
megszüntetésében bízunk.

A jövõ elképzelései, tervei: tavasszal
szeretnénk megépíteni a fedett lelátót, TAO
támogatásból, Önkormányzati önrésszel. A
vívó szakosztálynak - sikeres pályázat esetén
- 3 vagy 4 pástos edzõtermet kialakítani, a
régi ökölvívó helyiségben. Továbbá az
óvodásoknak és a tíz éven aluliaknak egy
12x24 m mûfüves grundpályát, ahol elsajá-
títanák a labdarúgás alapszabályait, szakkép-
zett edzõk irányításával. Ezt a beruházást
2016-ra halasztottuk, anyagi fedezet hiá-
nyában.

Nyártól klubmenedzsert szeretnénk
alkalmazni,  aki terveink szerint felelõs lenne
a sportlétesítmények - ide értve a torna-
termet is - gazdaságos üzemeltetésért. Ezt
az állást TAO támogatásból és önkor-
mányzati önrészbõl oldanánk meg.

Hajrá Szõlõskert!!!
Hajrá Nagyréde!!!

Kovács László
SzNSC. Elnöke

Eddigi legeredményesebb évét zárta az Ökölvívó szakosztály. Tavaly a hónap mûhelye díjat is elnyerte

kopogtato_2015_1.qxd  2015.03.25.  18:26  Page 10



1111 ��

XXIII. évfolyam 1. szám Rédei Kopogtató 2015. március

A közfoglalkoztatás megítélése országszerte
igen vegyes, Nagyréde biztosan azok közé a
települések közé tartozik, ahol jó célokat
szolgál sikerrel a program.

Márciusban negyven fõvel újra elindult a
közfoglalkoztatás a faluban. A Start Minta-
program teljes, mintegy 60 millió forintos
költségét az állam finanszírozza.

Az agrárprogramban a már megszokott
tevékenységi körök - szõlõtermesztés, állat-
tartás, melegházi növénytermesztés, közte-
rület-karbantartás - mellett immár a dísznö-
vénykertészet és a gombatermesztés is
bekerült a feladatok közé.

A saját nevelésû növények a falu virágo-
sítását szolgálják majd, a közfoglalkoz-
tatottak ültetik ki, és gondozzák egész
évben a virágokat.

A megtermelt zöldséget és gyümölcsöt
továbbra is elsõsorban az óvoda konyhája
használja fel. Az állattenyésztés is bõvül,
húshasznú szarvasmarha-tenyésztéssel. 

Nem „csak” a közfoglalkoztatásban részt
vevõk, de a szélesebb nyilvánosság számára
is világos, hogy valódi értékteremtõ munka
folyik a közfoglalkoztatás keretében.

- Nagyrédén abban a szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy a közfoglalkoztatási

programnak és a szociális szövetkezet
fejlesztésének van motorja Mészáros Tibor
személyében. Az õ és szakmai stábja lelkes
munkája viszi ezt a programot elõbbre és
elõbbre. A „motor” mellé azonban üzem-
anyag is kell. Az állami támogatás mellé az
önkormányzat ereje is szükséges. A szociális
szövetkezet által megtermelt javak fõ
felvevõ forrása a kezdeti idõkben az önkor-
mányzat  - mondta el a közfoglalkoztatási
program kapcsán Siposné Fodor Judit
polgármester. Megemlítette azt is: miután

Nagyréde pozitív példa a közfoglalkoztatás
hasznára és eredményeire, bízik benne, hogy
a kormányzat továbbra is támogatandónak
ítéli a közfoglalkoztatásban elért ered-
ményeket.

Agrárprogramot a késõbbiekben - térségi
szintû - energianövény-termesztéssel is
tervezi bõvíteni az önkormányzat. Ennek
megalpozására a mostani programban
megtörténik a majdani elsõ energianád-
ültetvény telepítésére alkalmas terület
elõkészítése.

Folytatódik a mintaprogram 
Negyven embernek ad munkát

Bokrétások
Amikor 2012-ben megalakult Nagyrédén a
Bokréta Nyugdíjas Kör, kellett a cél, hiszen
a nélkül mit sem érne az egész!

A cél pedig mi lehetne más, mint: érezzük
jól magunkat együtt, tegyünk szeretett
falunkért.

A család, az otthoni munka mellett bi-
zony még van idõnk és erõnk ahhoz, hogy
aktívan „pihenjünk.”

A teljesség igénye nélkül szeretném
néhány mondatban bemutatni közössé-
günket.

A Mûvelõdési Ház csoportjaként mûkö-
dünk. Minden hónap elsõ szerdáján jövünk
össze. Megbeszéljük a következõ hónapok
programjait, beszélgetünk, örülünk egy-
másnak. Felköszöntjük az a hónapi névna-
posokat… aztán egyszerre csak elõkerül a
tangóharmonika és már énekelünk, táncolunk.

Közösen ünnepeljük a „kerek” születés-
napokat, a farsangot és a karácsonyt. 

A faluban rendezett programokban is
részt veszünk. Sütünk, fõzünk, felvonulunk

a szüreti mulatságon, „természetesen” jel-
mezben. 

Az elmúlt esztendõben megszerveztük a
„Téli esték” beszélgetõs programot: az
elõadóktól nagyon sok érdekes ismeretet
szereztünk községünk múltjáról, vidám
életképek elevenedtek meg és kicsit a
nagyvilágba is kitekinthettünk.

Évente legalább egy alkalommal elme-
gyünk közösen kirándulni, esetleg színház-
ba is. Ezek is mindig nagyon jó hangulatban
telnek.

Kapcsolatot tartunk a környékünkön
mûködõ nyugdíjas klubokkal. Néhány

alkalommal az általuk szervezett esemé-
nyeken is ott voltunk. Büszkén mond-
hatom, hogy mindig méltón képviseltük
falunkat. 

A falunkban mûködõ más csoportokkal,
intézményekkel is igyekszünk jó kapcso-
latot fenntartani.

Itt szeretnék köszönetet mondani a falu
elõzõ, illetve jelenlegi vezetõinek a sok
segítségért. Köszönjük, hogy támogattak,
támogatnak bennünket.

A legnagyobb köszönet mégis a Bokré-
tásokat illeti. Köszönöm, hogy vagytok és
remélem, még nagyon sokat leszünk együtt,
mindannyiunk örömére.

Les Brown idézettel kezdtem ezzel is feje-
zem be:

„Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod
is, a csillagok közt landolsz.”

Deák Istvánné
Bokréta Nyugdíjas Kör 

vezetõje

„Soha nem lehetsz túl öreg egy
újabb cél kitûzéséhez és egy
újabb álom megálmodásához”

Les Brown

A saját nevelésû dísznövényeket a közfoglalkoztatottak fogják a faluba  kiültetni és gondozni
egész évben.
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Szépítõ szombat
Közös faluszépítésre hívunk mindenkit! A képviselõ-testület tagjai április
11-én, szombaton 10 órától faluszépítõ akcióba kezdenek, lefestik a
patak fahídját. Várunk mindenkit, aki szívesen segítene a munkában.
Anyagot, eszközt és némi harapnivalót biztosítunk. (Sz)építsük együtt
falunkat!

LEZÁRULT AZ
EGÉSZSÉGÜGYI

KÖZPONT
KIALAKÍTÁSA
NAGYRÉDÉN

A „Komplex egészségügyi központ kia-
lakítása Nagyréde községben az alap-
ellátások fejlesztésével” címû ÉMOP-
4.1.1/A-12-2013-0053 azonosító számú
pályázat sikeresen lezárult. Az egész-
ségházat hamarosan birtokba vehetik a
szolgáltatók és a szolgáltatásokat igény-
be vevõ nagyrédeiek.

A „Komplex egészségügyi központ
kialakítása Nagyréde községben az
alapellátások fejlesztésével” címû
É M O P- 4 . 1 . 1 / A - 1 2 - 2 0 1 3 - 0 0 5 3
azonosító számú pályázaton elnyert 60
millió forint támogatás felhasználásával
107 944 161 forintból valósult meg az
egészségház épületének teljes felújítása,
illetve a funkcióváltást támogató átala-
kítása.

Az 1972-ben bölcsõdének épített
ingatlan-együttesben kapott helyet a
két háziorvosi körzet rendelõje, a
fogászati ellátás és a védõnõi szolgálat.

Az egészségház birtokba vétele után
a település lakói - a korábbiakkal
ellentétben - egy helyen, korszerû
körülmények között érhetik el az
egészségügyi alapellátás szolgáltatásait.

A beruházás során az épület teljes
külsõ és belsõ felújítása, energetikai
korszerûsítése, épületgépészeti felújí-
tása illetve korszerûsítése és teljes
akadálymentesítése valósult meg.

Az egészségházban a két háziorvosi
körzet, a fogorvosi ellátás és a védõnõi
szolgálat a használatbavételi eljárás
befejeztével kezdi meg mûködését. A
létesítmény nagyban javítja Nagyréde
egészségügyi ellátását, a szolgáltatások-
hoz való hozzáférést.
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