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Hírmondó

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata, valamint a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület időszaki kiadványa

Sárrét íze FeSztiváL Korondi FazeKaS KiáLLítáS
2009. április 24-25-én, III. alkalommal került megrendezésre a Sárrét Íze Főzőfesztivál, mely Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár,
a Sárréti Falusi Turizmus Egyesület és a Bihar Sárrét Leader
Akciócsoport több hónapig tartó közös munkáját dicséri. 24-én
délután került sor a Turisztikai Konferencia megrendezésére,
illetve a korondi fazekas kiállítás megnyitó ünnepségére, a kiállítást Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács Elnöke nyitotta
meg.
A szombati főzőversenyen 30 település 78 csapattal képviseltette magát. Aki éppen nem főzött, csak látogatóba jött el, az
is talált magának látnivalót, hiszen gazdag program színesítette
a nap eseményeit.
Kossuth Lajos sárréti átutazásának 160. évfordulója emlékére szervezett Tavaszi Hadjárat egyik állomása volt Nagyrábé. A
megemlékező huszárok felvonulásának, tiszteletadásának lehettek tanúi az idelátogatók.
A Fesztiválon 12 fővel részt vett Nagyrábé testvértelepüléseként Korond küldöttsége Katona Mihály polgármester úr vezetésével.
Korond 1981. óta a testvértelepülésünk. Románul Corund,
erdélyi falu a mai Romániában, Hargita megyében. A Só-vidék
legnevezetesebb települése, iparművészeti, idegenforgalmi és
művelődési központja. Atyha, Feketeaszó, Kalonda, Pálpataka,
Szencsed települések tartoznak hozzá. A 2002-es népszámlálás-

kor társközségeivel együtt 5896 magyar, 260 cigány, 23 román
és 1 fő német állampolgár lakta.
A község nevezetességei a híres fazekas falu vasas-kénes
gyógyfürdővel, három borvízforrással. A régi templom, a római
katólikus és az unitárius templom, Árcsófürdő, a falumúzeum, a
Barátok-kertjében álló malom. Az országút mellett állandó kirakodó vásár várja az odalátogatókat.
Önkormányzatunk felkérésére fazekasságáról méltán híres
korondi kerámiákból kiállítást láthattak az érdeklődők, ahol lehetőség volt a kiállítási tárgyak megvásárlására is.
A kiállító Máté István folytatja, továbbadja és mesterfokon
végzi ezt az ősi kézműves foglalkozást, melyet nemzedékekre
vezet vissza családjában. Külön készült a Nagyrábéi látogatásra,
ebből az alkalomból „Sárrét Íze Fesztivál” feliratú fakanál tartó
kanalakat készített.
A 12 fős delegációnak az önkormányzat Bihardancsházán
biztosított szállást, ellátásukról pedig a Gémes fogadó közreműködésével gondoskodott. Az itt töltött néhány nap alatt igyekeztünk tartalmas programokat szervezni számukra, így került sor a
debreceni Déri múzeumban történt látogatásra.
Összességében elmondhatjuk, hogy az idei rendezvényünk
ismét öregbítette a település jó hírnevét, s bár apró hibáink voltak, egy színvonalas eseményként emlékezhet mindenki e napra.
Szerkesztőség

Önkormányzati Hírek

Elkezdődött a volt GAMESZ épület pályázati úton történő
felújítása. A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat
hamarosan birtokba veheti az új épületrészt, ezáltal a lakosság
számára egy helyen lesz elérhető minden szolgáltatás.
A képviselő testület a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. által
tett hulladékszállítási díj emelésére tett javaslatát nem fogadta
el, kizárólag az ÁFA emelésből adódó díjemelést ismerte el, így
küzdve a lakossági terhek emelkedése ellen, s remélve, hogy a
Társulás is kiáll e döntés mellett.
Befejeződött az óvoda felújítás első üteme, melynek során a
külső nyílászárók cseréjére, vizesblokk kialakítására került sor.
A második ütemben, amire 5 millió forintot nyert az önkormányzat, a tető felújítására kerül sor.
Az önkormányzat által a rászoruló családok megsegítésére
működtetett szociális földprogram keretében 206 fő részesül

gyümölcsfa támogatásban, 100 fő kapott 50-50 db naposcsibét,
90 fő vetőmagot és 20 fő szociális földet.
Az önkormányzat 120 hátrányos helyzetű gyermek nyári szociális étkeztetését vállalta munkanapokon, 2009. június 16-tól
augusztus 14-ig, akik számára a konyha dolgozói főzik meg a
mindennapi ebédet. Ezúton is köszönjük.
A Képviselő-testület 200 ezer forinttal támogatja a „Nagyrábéi
Képeskönyv” kiadását, hozzájárulva ezzel a falu történetének ily
módon történő megőrzéséhez.
Elkészült az Esze Tamás utca szilárd burkolata, reméljük ezzel is élhetőbbé tettük az arra lakók mindennapjait..
A Képviselő-testület 200 ezer forinttal támogatta a Református Egyház templom felújítási munkálatait.
Peténé Majoros Emese sk. jegyző

RÉGI IDŐK TANÍTÓINAK EMLÉKÉRE…
Áll a felirat a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda
gyönyörűen zöldellő parkjában felállított kopjafán. A pedagógus nap alkalmából felavatott alkotás az egykori nevelők emlékének állít méltó emlékezetet. A Balázs József fafaragó által
készített alkotást, amelyet az iskola jelenkori intézményvezetője kéthavi vezetői pótlékának felajánlásával, -mint magánszemély- készíttetett, Gyarmati Sándorné polgármester és Bíró
Gyula igazgató avatta fel. Az ünnepi köszöntők alkalmával Őri
Józsefné nyugalmazott igazgató emlékezett a régi idők tanítóira, nevelőire és a hivatás „hőskorszakára”, Fegyverné Gyarmati Éva megható „tanítványi” gondolataiban köszönte meg az
egykori általános iskola emberformáló munkáját. A jelenlegi
nevelőtestület méltó utóda kíván lenni az elődöknek és méltó
elődje az utódoknak.
A markáns, de szelíd vonalakkal megfaragott kopjafával
nem csak az iskola, de településünk is egy újabb alkotással
gazdagodott.
SzZs

Ügyes kezek – ügyes gyerekek

Az „Ügyes kezek” kézműves szabadidős tábor 2009. június 22 – 26.-ig hétfőtől péntekig tartott, 39 fő általános iskolás korú
gyerek részvételével. A környező településekről Bihartorda, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Berettyóujfalu, Debrecen és Budapestről Vámosgyörgyről is jelentkeztek gyerekek, akik nagyszüleik, rokonaik által kötődnek Nagyrábéhoz.
A heti programban szerepelt szalma- és gyékényfonás, gyöngyfűzés, népi játékok, pörgettyű, rongybaba készítés. Kirándultak
Berettyóújfaluba, megnézték a Rendőrség és Tűzoltóság munkáját, a Bihari Múzeumban a fagylalttörténeti kiállítást és jól érezték
magukat a strandon. Tízórai, uzsonna és az Ász étteremben közös ebéd összekovácsolta a gyerekek közösségét.
A tábor munkáját 9 fő felnőtt: Balogh Erika, Kollárik Péter, Oláh Melinda, Oláh Tünde, Somogyi Kata, Nagy Éva, Gyarmati
Judit, Beke János Kocsis Csaba és 4 fő technikai dolgozó: Bilincsi Károlyné, Takács Józsefné, Tóth Elemérné, Gulyás Tiborné
segítette.
A tábor vezetője Balogh Sándorné Ilike volt.
A záró kiállításra sok szülő, nagyszülő
és több érdeklődő eljött. Megcsodálhattuk a gyerekek alkotásait, melyeket nagy
örömmel mutattak szüleiknek, testvéreiknek. Érezni lehetett felszabadult, felhőtlen örömüket, láthattuk rögtönzött kis
műsorukat, melyet lelkesen mutattak be
a közönségnek.
A visszajáró gyerekek száma is megmutatja, a tábor népszerű, a gyerekek
szeretik és igényük van a közösségi foglalkoztatásra.
Frank Zoltánné
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EGYETLEN VALÓSÁG: A JELEN…
- Hírek a Móriczból -

Bizonyára mindannyian gondoltunk már arra, hogy mennyi
fölösleges energiát pazarolunk arra, hogy elidőzünk a múlt és
jövő lehetőségein. Mindeközben elsiklunk az aktuális valóság,
a jelen mellett, visszavágyódunk, vagy a jövővel vigasztaljuk
- ijesztgetjük magunkat. A jelenre való nem odafigyelésünk
a tévedéseink legfőbb oka. Ilyesmi zajlik az oktatásban is. És
még mennyi minden. Nem folyik. Zakatol. A jó tanárok mindig
fejlesztő munkát végeztek. A múltban is. A jövőben is. A jelen
számadása is nívós.
Az iskola társadalmilag szeparáltan nem működhet. Ahhoz,
hogy nevelő és oktató munkánk sikeres lehessen, összefogásra
és együttműködésre van szükség. A szülő nélkül, a szülő támogatása nélkül nem lehet sikeres a munkánk. A hagyományos iskola a „túlélési kompetenciákat fejleszti”, míg a jövő iskolái az
élet kulcskompetenciáit adják útravalóul. Motiváló és innovatív
tanulási környezetre van szükség és nem csak az iskolában, de
otthon is.
Iskolánkban az elmúlt időszakban több olyan nívós eredmény születetett, amely mutatja, hogy nem csupán térségünkben, de a megyénkben és országosan is versenytársak tudunk
lenni nálunk –talán-jobb feltételekkel működő intézményeknek,
városi iskoláknak is:

Iskolai versenyek
A Hevessy György Országos Kémia Verseny Megyei fordulóján Lakatos Gyula (8. o) 5. helyezést ért el. A Curie Megyei
Kémia versenyen Gyuszi 2. helyezést ért el, s tovább jutott az
országos megmérettetésre (felkészítő t.: Bíróné Domokos Ibolya). A Német Megyei Tanulmányi Versenyen Csóka József
(8.o) tanulónk 6. helyezést, Pálfi Edit (8.o.) tanulónk 11. helyezést, Tiszai Sándor (7.o) tanulónk 7. helyezést értek el. Az
Országos Történelem Verseny Sári Gusztáv Megyei Fordulóján
Tiszai Sándor (7. o) tanulónk 24. helyezést ért el (felkészítő t.:
Tóth Judit). A Teleki Pál Földrajz Versenyen Lakatos Gyula
(8.o) tanulónk 11. helyezéssel térhetett haza (felkészítő t.: Tóth
Judit).
Tanulóink a Zrínyi Ilona Matematika versenyen is megméretettek, iskolán két tanulója Németh Emil (6. o) és Tiszai Sándor
(7.o) a középmezőnyben végzett (felkészítő t.: Németh Emil).
Oláh Petra ( 6.o.) a Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny
eredmény értesítőjét várja (felkészítő t.: Ballai Józsefné).
A Megyei Képzőművészeti Pályázaton, ahol iskolánk tanulói
közül senki nem jutott még a megye tíz legjobbja közé, Tiszai
Mónika ( 6.o) 5. helyezést ért el a helyben készített alkotásával
(felkészítő t.: Herczeg Imréné).

Sport versenyek
Remek sport sikert is elkönyvelhetnek a III. korcsoportos focistáink, akik a Sárrétudvariban megrendezett Jókai Kupán 1.
helyezést értek el, ezzel elhódítva a kupát is (testnevelő-edző:
Németh Emil). Óvodás focicsapatunk: 2., 1-2. osztályos korcsoportunk 3. helyezést értek el. Az U11 korcsoportunk a NUDI
tornán 3., az U13 csapatunk a diákolimpiai csapatunk a megyei
elődöntőn negyedik helyezést ért el. A Grundbirkózás megyei
elődöntőjében csapatunk 3. helyezést ért el.
A Petőfi Sport Kör Birkózó szakosztályában tanulóink Diákolimpián vehettek részt, ahol Balku Tamás (3. o) 5. helyezést,
Lakatos Balázs (3. o) 3. helyezést és Garabuczi László (4. o) 8.
helyezést ért el (edzők: Papp István és Papp Istvánné Inci). Gál
Martin (6. a o.) egyéni teljesítményével a küzdősportok terén
szerzett országosan is jelentős eredményeket korosztályában.
A Nestlé Nutrikid Olimpián Nagyrábé Vitaminmanók (6. b
osztály) csapata, Tiszai Sándorné osztályfőnök vezetésével készített versenymunkája különdíjban részesült, amelynek szelle-
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mességét és kreativitását a megyei és országos média is méltatta
és bemutatta.
A 6. a osztály a területi történelem versenyen méretettek meg
és szereztek 4. helyezést (felkészítő t.: Baloghné Zalasch Mónika).
Iskolánk immár harmadik éve és alkalommal rendezte meg a
térség legnagyobb, alsó tagozatosainak a „Képzelet Varázspálca” rajz és versmondó versenyét, amelyen százötven rajz alkotás
érkezett és negyvenkettő versmondó mérhette össze tudását a
külső szakmai zsűri értékelése alapján. Az első – második osztályos korosztályban Bilincsi Zsolt (2.o) tanulónk 2. helyezést
ért el (felkészítő t.: Hagymásiné Nagy Ildikó). A verseny helyezettjeinek nevét és fotóit az intézmény honlapjára – www.
moriczsuli.hu - látogatva érhetik el. Házi sportversenyeink
eredményeit és képeit is iskolánk honlapján tekinthetik meg.
Kirándulásokban gazdag év áll mögöttünk. Alsó tagozatunk
Budapestre és Debrecenbe kirándult ebben az évben, míg felsőseink Debreceni múzeumtúrán vehetett részt pályázati forrásból.
„Elszántak túráján” Salgótarján mellett túrázhattak felsőseink.

Pályázatok
Iskolánk közel két millió forint értékben gazdagodott informatikai eszközökkel –laptopok, asztali számítógépek, projektor,
interaktív tábla, interaktív tananyagok, TV és DVD lejátszó
készülékek, stb.-. Az integrációs pályázaton nyert támogatásból tovább folytatódhattak tanterem bútorzat cseréink, aminek
keretében az idei évbe három tanterem került teljes felújításra
és tanulóbaráttá való átalakításra. 32.000.000 forintos nyertes
pályázati forrás keretében kezdődhet meg a következő tanévtől
a kompetencia alapú oktatás-nevelés kidolgozása iskolánkban
és óvodánkban. A szülői munkaközösséggel közösen rendeztük
meg ez évben is jótékonysági bálunkat, ahol közel kétszázharminc vendég szórakozhatott gyermekeink és nevelőink műsorán. A jól sikerült rendezvényt védnökölő Gyarmati Sándorné
polgármesterasszony személyes felajánlásából a Hevesből érkező zenekar négy óráig szolgáltatta a kellemes zenét. A bál
tiszta bevétele: 532.000 Ft, amelyből az intézmény udvari fedett kiülőket, padokat telepített a főépület parkjába és az alsó
tagozat udvarára. A megvásárolt udvari elemeket a tavaszi jó
idővel a gyermekeink birtokukba is vehették. Köszönve az idei
felajánlóinknak, támogatóinknak és a segítő szülői és települési
szándéknak tovább szépülhet intézményünk környezete és ezzel
településünk is.
Nyolcadikos továbbtanulási mutatóink 2008/2009 tanévben:
Gimnáziumi felvételt nyert: 12 fő (Debrecen: 7 tanuló, Beret�tyóújfalu: 4 tanuló, Biharkeresztes: 1 tanuló), Szakközépiskolai felvételt nyert: 12 fő (Debrecen: 3 tanuló, Berettyóújfalu:
6 tanuló, Püspökladány: 1 tanuló) Szakiskolai felvételt nyert:
9 tanuló (Berettyóújfalu: 8 tanuló, Püspökladány: 1 tanuló).
Ballagó nyolcadikosaink közül hárman, a nyolc éven keresztül tartó kitűnő tanulmányi eredményükért Móricz Bronz
Emlékplakettet vehettek át: Pálfi Edit Eszter, Lakatos Gyula és
Csóka József. Móricz Díszoklevelet adományozott a nevelőtestület: Hagymási Tamás tanulónknak.
Korunk sokirányú elvárást támaszt az iskola felé. Nem csak
az iskola felé. Bízva a nyugodt, oldott légkörű, kiegyensúlyozott, kreatív és boldog iskoláskorba – és nem csak abban- várjuk
a nyári szünidő utáni újbóli kezdést.
Bíró Gyula igazgató

HÍRMONDÓ

3

Gobelin kiállítás
A gobelin története
A magyar köznapi szóhasználatban gobelinnek nevezik a kézzel szőtt, művészi
igényű falikárpitot és az ezt utánzó hímzést egyaránt. Maga a gobelin elnevezés a
francia Gobelin családtól származik, akik
fonalfestéssel és takácsmesterséggel foglalkoztak. A falikárpit a festmények szövött sokszorosítása. Magyarország legnagyobb egyénisége a kiváló képzőművész
Ferenczy Noémi volt. Az első nemzetközi
falikárpit kiállítás 1962.-ben Svájcban
volt.
A Nagyrábén megrendezett gobelin
kiállítást sok szervezőmunka előzte meg,
Kocsis Csaba a művelődési ház igazgatója felhívást adott közre, szeretné ös�szegyűjteni és egy kiállításon bemutatni
a nagyrábéi asszonyok birtokában lévő,
otthonaikat díszítő gobelineket.
A felhívásra megmozdultak a falu as�szonyai, lányai. A várakozást túlszárnyalva sok értékes, régi és legújabb alkotás
érkezett, melyekből csodálatos kiállítás
nyílt.
A kiállítás legszebb, legértékesebb
darabja Kuklis Józsefné Erzsike alkotása
volt, melyet mindenki megcsodált. Erzsikét felkerestem otthonában, hogy mi is

megismerjük ennek a hihetetlenül gyönyörű falikép elkészültének a történetét.
Erzsike: Németországban a rokonaimnál láttam hasonló méretű gobelin képet,
és első látásra beleszerettem. Nem véletlen, már régebben is kézimunkáztam,
melyet önképző módon tanultam, gobelin
képeket is varrtam, /a kiállításon több korábbi képem is szerepelt,/ de ez a kép a
nagyságával ragadott meg és elhatároztam Én is készítek magamnak.
Egy német katalógusból választottam
ki a képet, mely egy Botticelli festmény
„Gobelin varró lányok” című kép változata. Az alapot, a cérnákat Franciaországból küldték. A mintát, a láncfonalakat
keresztező, azokat teljesen elfedő színes
vetülékfonalak képezik, melyek anyaga gyapjúfonál. Az alakok keze és arca
tügobelinnel van elkészítve, a teljes kép
pedig gyapjúfonállal van hímezve. Speciálisan kifeszített keretben van az elkészült
kép, ezt szintén Németországban keretezték, az általunk választott kerettel.
A kép közel 4 év alatt készült el „gobelinvarró” fotelemben, az állólámpa fénye mellett sok-sok éjszakát töltöttem el,
minden szabad időmet, energiámat erre

áldoztam. A családom támogatása és toleranciája nélkül nem sikerülhetett volna.
Nagy munka volt. Büszke vagyok rá,
az otthonunk dísze.
A kiállítás elérte célját, megmutatkozott milyen értékek vannak az itt élők tulajdonában, ezt elénk tárták, a szervezők
és alkotók büszkeségére, a látogatók gyönyörűségére szolgált.
Frank Zoltánné

Dávid Beri kiállitása

Daróczi Ágnes köszönti a magukat és egymást megtalált közösségeket, a jelenlévőket. Külön köszönti Dávid Beri festőművészt, és Kocsis Csabát a Művelődési Ház igazgatóját.
Jó hazajönni, ez Bihar.
Dávid Beri alkotásait a XXI. század szentképeinek is mondhatnánk. Ebben a zajos, előítélettel teli világban képeit áthatja
a harmónia, tisztaságot sugároz, szuggesztív közös mondanivalója van, a megtalált út érzését keltve. E szavakkal nyitja meg
a kiállítást. Alkotásait szimbólumok használata jellemzi, a táj, a
kereszt, vagy Jézus figyelő szeme. Dávid Beri művészetét sem a

cigányok, sem a többségi társadalom nem értette meg. Az Ő válasza: ha nem sikerül a közösséget megváltani, akkor megváltom
az egész népem. Ez a korszaka a misztikus korszak.
1985-ben „világgá ment”. Németországban kért és kapott menedéket, szerény körülmények között, egy pincében folytatta tovább az alkotást.
Most hazatért, küldetés tudata nem csökkent, úgy érezte a cigányokra is ki kell terjeszteni a rendszerváltást. Hitvallása: Találjuk meg együtt az utat, mely Istenen keresztül vezet.
Frank Zoltánné

A Nagyrábéi Hit Gyülekezet

Egyházunk harminc év alatt egy néhány fős felekezetközi imacsoportból, mára hazánk negyedik legnépesebb egyházává növekedett.
A Hit Gyülekezete világméretekben mintegy ötszázmillió tagot
számláló, úgynevezett pünkösdi karizmatikus keresztény megújulási mozgalomhoz tartozik.
Egyházunk felelősséget érez az elesettek és bajba jutottak
megsegítése iránt. Ennek érdekében többirányú karitatív (így pl:
szociális, egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelmi) tevékenységet végez.
Egyházunk Budapesten és vidéken több közoktatási intézményt
(óvoda, általános iskola, gimnázium) is működtet. Annak érdekében, hogy ezzel is hozzájáruljon az ifjúság minőségi tudásának,
versenyképességének szilárd erkölcsi értékrendjének kialakításához. Nagyrábén 1991 óta működik imacsoport, ahol a nagyrábéi
hívőkön kívül a Bihardancsházán és Sárrétudvariban élő gyülekezeti tagok is részt vesznek. A nagyrábéi közösség többször
rendezett szeretetvendégséget, nyitott alkalmakat az érdeklődők
részére, zenés evangelizációkat, könyvárusítást, filmvetítést, bábelőadást. (Ez utóbbi teljes bevételével a nagyrábéi iskolát támogatta). Több alkalommal a gyülekezetünk tagjai segítették a kör-
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nyéken élő rászoruló embertársaikat ruhaneművel, élelmiszerrel.
Az idei nyáron aHit Gyülekezete gyerektáborának két csoportja
látogatja meg az újjáépülő nagyrábéi kastélyt, ahova 2009.07.17én és 24-én érkeznek az amerikai sulibuszukkal. A Hit Gyülekezete tagjainak vágy aés célja, hogy a Jézussal való személyes
közösség megtalálása által sokaknak az egyéni sorsa jobbra forduljon, és ez segítse elő lakóhelyünk felemelkedését is.
Összejöveteleink nyitottak minden érdeklődő előtt!
További információk országos: www.hit.hu, tel.: 06-1-4322700, postacím:1143 Budapest Pf. 219, e-mail: hit@hit.hu
Istentiszteletek: X.ker. Gyömrői út 63-65. Vasárnap 10 órától
Szerda 18 órától
Élő közvetítés Vidám Vasárnap címmel a Magyar ATV-n,
minden vasárnap délelőtt 11 órától.
Debrecen Olajfa út 4. Szombaton 15 órától, kedden 18 órától.
Tel.: 06-52-502-140
Berettyóújfalu Járási Hivatal díszterme, vasárnap 15 órától,
tel.: 06-70-402-1896, e-mail: ujfaluhit@freemail.hu
Nagyrábé iskola kéthetente pénteken 18 órától, vezető: Erdődi
Attila Tel: 06-20-391-0470
Balku Tamás
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Önzetlenségi díj

Papp Imréné Ibolya a Nyugdíjas klub munkájában aktívan részt vesz. Szereplésre
ösztönzi klubtársait. Tizedik éve a helyi Nyugdíjas klub dalkörét segíti, szóló énekléssel gazdagítja a közösség fellépéseit. Szép hangjával már sok-sok dalkedvelő embernek szerzett örömet. Zsenge korában édesanyja volt tanítója, énekes példaképe.
Gazdag nóta és dalkinccsel rendelkezik. Színes egyéniség, jó közösségi ember.
Az Összefogás a Sárréti Kistérségért Egyesület szervezésében harmadik alkalommal került átadásra az Önzetlenségi díj. A kistérség település vezetői által felterjesztett
jelöltekből 2009. évben Nagyrábén az önzetlenségi díjat Papp Imréné Ibolya vehette
át a Kabán megrendezett ünnepségen.
Gratulálunk, jó egészséget kívánunk.
Frank Zoltánné

4. Táncgála

4. alkalommal rendeztük meg a Tanévzáró Táncgálát 2009.
június 6-án a Művelődési Házban.
Ebben a tanévben 5 korosztály részére 6 csoportban folyt
a tánc tanítása szabadidős klubfoglalkozások keretében a
nagycsoportosok: Ovis párducok, alsó tagozatosak: a Kölyökpárducok, felső tagozatos csoportok: a Tinipárducok és a 8.
osztályosok, középiskolások és dolgozó fiatalok: a Fekete Párducok, valamint az Idősek Napközi Otthonából a Nyugdíjas
táncklub igényelte a közös foglalkozásokat. A 6 csoportban
összesen 80 fő tanult táncot a tanév folyamán.
A koreográfiákat a csoporttagok közösen állítják össze. A
Táncgálán 15 táncprodukciót láthattunk, ebből egy cigánytáncot, amit Balogh Bianka és Mátravölgyi Nikolett mutatott be
önálló felkészülés eredményeként. Az óvodások babajátékot,
bikaviadalt, ovis rockit és macitáncot táncoltak. A Kölyökpárducok 4. éve táncolnak együtt, több településen és helyben is
rutinosak, most countryt, csillagtáncot, charlestont mutattak
be. A nyugdíjasok csárdást és kendős slow foxot adtak elő,
melyet a nyugdíjas találkozókon is bemutatnak. A 8. osztályosok angolkeringővel és rock and rollal gazdagították a gálát. A
Tinipárducok hip-hop és sapkás táncot adtak elő, a Feketepárducok countryztak és szambáztak. A 2 csoport több alkalommal fellépett már a határon túl is. Az Angol dalkör tagjai és a
Gitársulisok énekekkel és zenével bővítették a színes műsort,
vezetőjük Kocsis Csaba. A csoportok tagjai a műsor végén emléklapot vettek át, majd a fináléban Hagymási Tamás énekelt,
a csoporttagok pedig együtt táncoltak. Jó hangulatban telt az
est, sokan megnézték a műsort. Büszkék lehetünk a fellépőkre,
hisz ők a tanév során szabadidejükben heti 1-2 alkalommal
folyamatosan gyakoroltak, hogy mennél szebben adhassák elő
műsorukat, s közben közösséggé formálódtak.
Balogh Sándorné csoportvezető

2009. július

•

Nagyrábéi

Az eltűnt idő nyomában

Nem is értem, hogy Kocsis Csaba barátom miért engem kért
fel fotókiállításának megnyitására, én ugyanis pár éve még dühödt ellensége voltam a fényképezésnek. Persze nem általában
a fényképeknek és a fotóművészetnek, hanem – ahogy a közhely mondja – a „pillanat kimerevítésének”. Sokáig azt gondoltam ugyanis, hogy az élete legemlékezetesebb pillanataira
minden ember emlékszik, minek hát megörökítenünk azt, amit
úgyis elfelejtenénk? A felejthető pillanatoknak mi szükségük
van a konzerválásra?
Akkor jöttem rá, milyen nagy hülyeséget beszélek, amikor
egy régen elfeledett fotón megpillantottam régen elfelejtett
gyermekkori barátaimat, s rájuk nézve az volt az első gondolatom: hihetetlen, hogy milyen pusztítást végzett arcukon az idő.
Azóta tudom, hogy a fényképezés nem csak a fény művészete,
hanem az idő művészete is. Külön örülök neki, hogy ennek a
kiállításnak a címében ez a gondolat benne van.
S most néhány szó a képekről.
Ezek közül az egyik legkedvesebb képem az ágas-bogas:
akár egy temetőben is készülhetett volna, ahová nem embereket, hanem fákat temetnek, és a síremlékeket nem márványból
készítik, hanem lakóházakból. Nagyon szeretem a bojt című
képet is, amelyről majdnem azt írtam, hogy festmény. Tizenhetedik századi, németalföldi festők sötét tónusú alkotásain
lehet fölfedezni hasonló stílusjegyeket. Ez a kép annyira időtálló, hogy akár ötszáz éve is készülhetett volna.
S végül egy szó a gulyás című fotóról, amelyen nem csak
egy embert és egy kutyát látok, hanem eltűnő életformát, kultúrát, magyarságot és persze: pusztulást, mi mást. Ezen a képen egy kihalófélben lévő ember van, akire ha ránézek, azt látom: Kocsi Csabának örökérvényű tekintetet sikerült elkapnia
az utolsó előtti pillanatban.
Köszönöm neki, hogy megtette.
Kácsor Zsolt
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Országos
Polgárőr Nap

Tapasztalatcsere
a Nagyrábéi Baráti Kör
és Egyesületnél

2009. július 04-én a Nagyrábé Polgárőr Egyesület közösen a Bihardancsházai polgárőrökkel részt vett a XV. Országos Polgárőr napon. Közel 10.000 fő volt jelen az ország
minden részéből Püspökladányban. Egész napos rendezvényen egyesületünket megtisztelte jelenlétével Nagyrábé és
Bihardancsháza Polgármesterei, majd az Országos Polgárőr
Szövetség a megyei és országos rendőr-főkapitányság képviselői. Kicsi, de lelkes csapatunk közösen készítette el ebédjét,
amit a sok kíváncsiskodó és kóstolgató személyek nagy megelégedésére fogyasztott el. A rendezvényen minden korosztály megtalálta a neki megfelelő műsort. Így megtekintettük a
rendőrség kommandósainak bemutatóját, Liszter Sándor műsorát és a Desperado együttes koncertét. A gyerekek arcfestésen, rajz és ügyességi versenyen vettek részt.
Fáradtan, élményekkel telve a késő délutáni órákban indultunk haza.
Kovács József elnök

proHáló: Hálózat a nonprofit szolgáltatások és nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért.
A proHáló hálózatban hagyománya van annak, hogy a tagok
egymás tevékenységének megismerésére, jó helyi gyakorlatok
bemutatására tanulmányutakat szerveznek. A Kelet magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány Debrecen, Groskáné Piránszki
Irén szervezésében látóut keretében helyi közösségfejlesztő folyamatokat tanulmányoztak Nagyrábén.
A Baranya megyei civil szolgáltató központ képviselőit a Baráti Kör és Egyesület tapasztalatcserére látta vendégül. A Pécsi Nevelők Háza Egyesület Kiemelten Közhasznu Egyesület, éves költésvetése 40 millió forint. Elérhetőségük www.civilhaz-pecs.hu.
A Nagyrábéért Nők Életmód Népfőiskola tevékenységét
Frank Zoltánné, a Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesületet
Kollárik Péter és Balog Erika mutatta be. Pépeiné Elek Antónia
a megjelent Falukönyvekről, a Pávakör sikereiről beszélt, Józsa
Kálmánné a Baráti Kör és Egyesület munkáját, Józsa Kálmán
Nagyrábé történetét ismertette.
Frank Zoltánné

Nők Életmód
Népfőiskola

Jubileumi horgász verseny

A Nagyrábéi Petőfi Horgász Egyesület 2009. május hónapban jubileumi horgászversenyt hirdetett. A versenyen a kiírásnak
megfelelve lehetett nevezni, az előirt szerelékkel, a szabályokat
betartva. Az időjárás kedvező volt, csak a halak nem jöttek.
A verseny végén a mérlegelésnél nem sok halat tudott felmutatni a csapat, azért az eredmények megszülettek, és jóízűen elfogyasztottuk a finom birkapörköltet és a sört.
1. helyezett Kövér János Beretyóujfalu
2. helyezett Csapó Imre Nagyrábé
3. helyezett. Herczeg Imre Bihartorda
A felnőtt horgászversenyt a gyermekeknek meghirdetett, a Malom Tüzép jóvoltából, a Malomkő-tónál megtartott verseny előzte meg. A gyerekek nagyon készültek, mindent megtettek a jó
fogásért. A verseny végén pogácsa és üditő várta őket, no meg a
dij: Az első három helyezett pecabotot kapott ajándékba.
1. helyezett Radócz István Nagyrábé
2. helyezett Nagy Gyula Nagyrábé
3. helyezett Für József Bihartorda
A horgászversenyen résztvevő minden egyesületi tag jubileumi
oklevélben részesült.
Megköszönjük az Önkormányzat támogatását, mely lehetővé
tette, hogy ünnepeljünk.
Frank Zoltánné
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A Nagyrábéi Nők Életmód Népfőiskola foglalkozásait ősztől
tavaszig, minden héten csütörtökön tartja.
Évzáró országjáró kirándulásunkon Mátraderecskén a
MOFETTA Egészségközpontot, a Recski Nemzeti Emlékparkot
és a Siroki várat látogattuk meg.
Májusban vendégül láttuk a Földesi Népfőiskolás csoportot.
Barátainkkal 11 éve szomszédolunk. Radnóti Miklós születésének 100 évfordulója alkalmából Virágh Tibor, a Magyar Versmondók Egyesületének képviseletében Radnóti válogatott verseiből összeállított műsorát hallgattuk meg közösen. A megható
irodalmi műsort követően a délután Gyarmati Lajosné Katika,
Gyenge Imréné Jucika és Reszegi Zoltánné Marika által főzött
finom gulyáslevessel, otthon sütött túrós béléssel és sokféle finom sütemény kóstolgatásával, baráti beszélgetéssel telt.
Frank Zoltánné

Könyvajánló
Laube, Sigrid: Sissi titkos szerelme

Az osztrák írónő valódi beleéléssel, a rendelkezésre álló dokumentumok és tények alapján dolgozza fel Sissi gyermek- és ifjúkorát.Megismerhetjük a szülőket, nevelési elveiket és viszonyukat hét gyermekükhöz, és persze a családnak
otthont adó palotát. A történet a Ferenc József osztrák császárral kötött házasság előestéjéig kíséri nyomon az eseményeket és az igazi kis vadóc Sissi életét.
Elgondolkodhatunk, vajon hogyan alakult volna a történelem és a szereplők
sorsa, ha az akkoriban tizennyolc éves császár nem tiltakozott volna a számára
kiszemelt menyasszony ellen, és nem Sissit vette volna feleségül, hanem annak
nővérét, akit kifejezetten erre a szerepre neveltek...
Pépeiné Elek Antónia könyvtáros
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TELEHÁZ HÍREK

Az elmúlt hónapok mozgalmas és szórakoztató eseményekkel gazdagodtak. Megrendezésre került a III. Sárrét
Íze Fesztivál, mely nagy tömeget vonzott magával, nemcsak falunkból, hanem a környező településekről is. Örömmel vettünk részt az előkészületekben, és igyekeztünk eleget tenni a lakosság részéről felmerülő igényeknek is.
Ebben az évben is lehetőséget biztosítottunk a számítástechnika iránt érdeklődőknek! Ennek eredményeként
7 fő részére számítógépes tanfolyam megszervezését és
lebonyolítását segítette a Teleház. A továbbiakban is szervezünk számítógépes tanfolyamot kellő számú jelentkező
esetén.
Az idén 10. alkalommal kerül megrendezésre az Elszármazottak Találkozója, melyre várjuk az elszármazott rokonok ismerősök címét, amit a Teleházba kérünk behozni.
A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület ebben az évben egy Nagyrábéi Képeskönyv kiadását tervezi mely
Nagyrábéról, az itt élő emberekről, intézményekről és
még sok más eseményről tartalmaz több mint 500 képet.
Ezúton várjuk a lakosság támogatását is célunk megvalósításához.
A sokféle szolgáltatások mellett most is segítséget nyújtottunk az őstermelők adóbevallásához.
Az internet nyújtotta lehetőségeket, valamint a különféle számítógépes játékokat most is nagy számban igénybe
veszik a fiatalok. A jövőben is nagy örömmel várjuk e lehetőségek iránt érdeklődőket.
A Teleház nyitvatartása 2009 szeptember 1-jétől:
Hétfőtől-péntekig: 800-1200, 1300-1700-ig
Hagymásiné Szabó Róza
Major Katalin

Gólyahírek

2008-ban születtek:
Oláh Bence
2008. február 21.
Tóth Róbert
2008. április 2.
Madar Inez Enikő
2008. augusztus 17.
Makula Ramóna Anna
2008. szeptember 3.
Tóth Attila Levente
2008. szeptember 2.
Bai Hajnalka
2008. szeptember 28.
Tiszai Kinga
2008. szeptember 30.
Mohácsi Szabina
2008. november 1.
Tóth Zoltán Máté
2008. november 3
Nagy Nándor Imre
2008. november 9.
Nyerges Zora
2008. december 6.
Fekete Dominika
2008. december 16.
Fekete Erik
2008. december 16.

Végső búcsút vettünk
2008. évben:

Varga Sándor
Aranyi Sándor
Jakab József
Somogyi Károly
Ványai Imréné (Varga Zsófia)
Farmasi József
Balogh Lajosné (Varga Róza)
Mózsik Ferenc
Ajtai Jánosné (Varga Teréz)
Kasza Sándorné (Marsi Margit)
Oláh Imre
Varga Károlyné (Szőke Ilona)
Horváth Zoltánné (Fejes Erzsébet)
Lóga Andrásné (Perecz Julianna)
Nemes Lajosné (Varga Lenke)
Herczeg Imre
Gyarmati Imréné (Gyenge Margit)
Farkas József
Hajdú László
Szabó Józsefné (Tóth Jolán)
Balogh Lászlóné (Szabó Gizella)
Dajka Jánosné (Nemes Ilona)
Somogyi József
Szabó Péter
Szemán Sándor
Karalyos Béla
Szegi Imre
Patai József
Németh József

Nádasrét u. 24.
Bartók Béla u. 5.
Széchenyi u. 36.
Nádasrét u. 20.
Kossuth u. 30.
Ady u. 32.
Rét utca 1.
Érhát u. 30.
Tank út 11.
Jókai Mór u. 18.
Rétszentmiklósi út 64.
Füsti út 25.
Nádasrét u. 10.
Tank út 16.
Bocskai u. 17.
Rákóczi F. u. 11.
Damjanich u. 3.
Jókai Mór u. 24/a.
Vénkert u. 46.
Arany János u. 40.
Pusztaér u. 34.
Nádasrét u. 1.
Érhát u. 12.
Rákóczi u. 5.
Jókai u. 22.
Hunyadi János u. 49.
Dózsa György u. 29.
Rétszentmiklósi u. 52.
Vörösmarty M. u. 19.

Anyakönyvi hírek

50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték
2008-ban:

Gratulálunk, jó egészságet kívánunk!
- Nagy P. János Bói Emma (Bartók Béla utca) december 13.
- Karalyos Gyula Nagy Ilona (Széchenyi u.) december 20.
- Varga Imre Farmasi Margit (Hajnal u.) december 24.
- Kovács Lajos Szabó Zsuzsánna december 27.

2009. július

•

Nagyrábéi

Házasságot kötöttek 2008-ban:

- Técsi Károly Nagy Andrea május 3.
- Kollárik Péter Fegyver Andrea május 3.
- Tiszai Tibor Orosz Ilona május 14.
- Balogh Viktor Vetési Annamária május 24.
- Lőrincz Máté Dajka Katalin július 19.
- Éles Gyula Kovács Emese augusztus 9.
- Bai Tamás Károly Tiszai Brigitta szeptember 20.
- Rácz Tamás Szőrnyi Tünde Edina december 20.
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A Nagyrábéi
Nyugdíjas klub
életéről röviden
Kis csoportunk az idén próbálkozott meg először a tánctanulással. Nagy segítségünkre volt a bonyolult, de annál
látványosabb táncok elsajátításában Balogh Sándorné, a
Kossuth Lajos Művelődési Ház kultúrfelelőse. Segítségével megtanultuk a alowfox és a menyecske tánc lépéseit.
Tánccsoportunk sikeresen szerepelt ezekkel a nyugdíjasoknak rendezett fesztiválokon: Hajdúszoboszlón, Földesen,
Kabán. A Füzesgyarmati Civil Napon, a táncon kívül magyar nótákat és paródiát adtak elő tagjaink. Nagy örömünkre szolgált, hogy a helyi táncgálán is számot adhattunk
tudásunkról. Korukat meghazudtolva táncoltak tagjaink.
Jelenleg, a helyben megrendezendő II. Kistérségi Színjátszó fesztiválra készülünk, több jelenettel. Ezek mellett nem
maradt el jelesebb napok, mint például az Anyák –napja,
közös megünneplése sem, melyen idén is az óvodás gyerekek kedveskedtek nekünk műsorral. A névnapok megtartása a klubokkal is hagyománnyá vált mára a tagok életében.
Klubunk továbbra is nyitva áll mindenki előtt, szeretettel
fogadjuk a szépkorúakat.

II. Kistérségi Színjátszó Fesztivál
A találkozóra a térségben szervezett több rendezvény miatt
a vártnál kevesebben tudtak eljönni. Akik itt voltak, a maguk
örömére és a közönség szórakoztatására adták elő a tanulságos, vidám kis jeleneteiket, melyre már több héttel előtte izgatottan készültek.
Gyarmati Sándorné polgármester emléklappal köszönte
meg Bakonszeg, Füzesgyarmat, Bihartorda Közösségek képviselőinek és a Nagyrábéi Nyugdíjas Klub fellépő tagjainak
műsorát. A délután közös énekléssel Kocsis Csaba gitár-ének
kíséretével zárult.
Szűcsné Pántya Ilona

MEGNYÍLT!

BETTI KOZMETIKÁJA
Szeretettel várok minden szépülni vágyó kedves vendéget.
Az üzlet helye: a Szolgáltatóház belső udvarán
a volt fodrászüzlet helyén. Kossuth utca
Szolgáltatásaim: • arctisztítás • szemöldök, szempillafestés
• gyantázás • body wrapping /narancsbőr kezelés/
• arc-dekoltázs masszázs • smink • arckezelés
• parafangó (hidratáló kezelés) • gépi kezelések (ultrahang, VIO)
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-12-ig, 13-17-ig szombaton: 8-14 óráig

Szabó Bernadett • Tel.: 06-30-903-6762
E-mail: betty.0924@freemail.hu

RENDŐRSÉGI HÍREK
A lakosságban felmerült kérdésekre a KRESZ idevonatkozó szabályait mellékelem a kerékpározással és láthatósági mellény használatával kapcsolatban.

Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok
54. § (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok ezt
lehetővé teszik - szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint tilos,
kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra
sebességgel a járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban
szabad haladni.
(4) Kerékpárral
a) a kerékpársávról - kivéve, ha jelzőtábla erre utasítást ad, továbbá
ha a kerékpársávot a balra bekanyarodás céljából az úttest felező vonalának közelében helyezték el - vagy,
b) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
c) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem
szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a
gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint - kell az úttesten
áthaladnia.
(5) Kerékpár pótülésén a 18. életévét betöltött vezető egy, tíz éven
aluli gyermeket szállíthat. Egyébként kerékpáron személyt szállítani
nem szabad.
(6) A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön
jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt
hajtó személynek - lakott területen kívül - fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;

b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint - kerékpárutánfutót kivéve egyéb vontatmányt kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hos�szabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a személy- és
vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés c) pontjában, valamint
a (7) bekezdés b)-f) pontjaiban foglalt rendelkezéseket a segédmotoros
kerékpárok közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy
a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni, valamint
b) segédmotoros kerékpáron utast szállítani,
c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni nem szabad.

Állati erővel vont járművek és kézikocsik
55. § (1) Állati erővel vont járművel és kézikocsival szorosan az úttest
szélén kell közlekedni; ha az ilyen jármű a forgalmat lényegesen akadályozná, azzal a leállósávra, illetőleg - ha közlekedésre alkalmas - az
útpadkára kell lehúzódni.
(2) Az állati erővel vont járművet és a kézikocsit éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal
kell kivilágítani.
(3) Tilos
a) főútvonalon állati erővel vont járművel és kézikocsival közlekedni,
kivéve ha más út (útszakasz) nem áll rendelkezésre;
b) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kézikocsival
közlekedni;
c) állati erővel vont járművet - az állatok vonóerejét és az útviszonyokat is figyelembe véve - túlterhelni.
(4) A kézikocsival közlekedő személynek - lakott területen kívül - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

Deák László r.tzls. Nagyrábé kmb.

Kiadja: Nagyrábéi Nagyközség Önkormányzata és a Nagyrábéi Baráti kör és Egyesület
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Nagyrábéi Baráti kör és Egyesület. 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/A. Tel.: 54/534-060 (Teleház)
Tördelés, nyomda: Bihari Reklám és Ügynökiroda Kft. Berettyóújfalu
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