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

200 éve épült
református templomunk

Kevesen mondhatják el magukról, hogy több száz éves történelmi
érték van a birtokukban. Mi elmondhatjuk nagyrábéi lakosok, hiszen egy 200 éves műemlék templom örökösei vagyunk, és büszkék
lehetünk arra, hogy több száz évvel
ezelőtt a falu lakossága két kezével,
anyagi és fizikai erejét nem kímélve megépítette számunkra. Nekünk
pedig kései örökösöknek az a feladatunk, hogy vigyázzunk a ránk
bízott értékre.
Egyházközségünk mindent meg
tesz annak érdekében, hogy méltóképpen gondozza a rábízott örök-

séget, s szeretnénk régi fényében
látni, idén 200 éves templomunkat.
A templomunk állapotával szinte mindannyian tisztában vagyunk,
hiszen kívülről is látszanak hibái, a
javításra váró feladatok.
A 2009es évben Isten segítségével hozzákezdhettünk a templom
felújításához. Nemzeti Kulturális
Alap, Régészeti Szakmai Kollégiuma által kiírt pályázaton egyházközségünk 4.500.000 Ft támogatást
nyert, ehhez a Tiszántúli Református Egyházkerület 2.000.000 Ft támogatást adott, így 6.500.000Ftot
költhettünk templomunk szépülésére.
A felújítás során a tető és a torony fazsindely héjazata került javításra, festésre. Ez volt a munka
legnagyobb és legfontosabb része.
Továbbá lefestésre került a torony
külső felülete, az ablakok, párkányok, az óra számlapjai, valamint
megerősítésre került a toronyfeljáró faszerkezete.
Összegzésül elmondhatjuk, hogy
a felújítás szemmel láthatóan szebbé tette templomunkat. Hiszem,
hogy az elvégzett munka mindanynyiunk örömére és megelégedésére
szolgál.

A 2009es év még egy örömteli dolgot hozott számunkra. A
templomot körülvevő kerítés is
megújulhatott, a Közmunka programban résztvevő asszonyok keze
munkájának köszönhetően, akik
aprólékos munkával szebbé tették
a kerítés minden egyes apró részét.
Köszönet illeti ezért Nagyrábé
Nagyközség Önkormányzatát.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 27.849.761.Ft támogatást nyertünk „Vidéki örökség
megőrzése” pályázati célterületen,
a templom további megújítására.
Bár csak néhány dolog lett az
idén rendbe téve, de elindultunk Isten segítségével azon az úton, hogy
templomunk idővel régi fényében
tündököljön. Sok munka vár még
ránk, de bízunk Isten megsegítő kegyelmében és a falu lakosságának
önzetlen segítőkészségében.
Ehhez ad remény számunkra
F. Varga Lajos alább olvasható
harangfelirata: „Bízz magyar! Él
még, aki hazádra fényt derít ismét,
Csak ne feledkezzél Róla, imádva
imádd!”
Michels Richárd - lelkész

Legbensőségesebb ünnepünk:
a Karácsony
Közeledik egyik legszebb és legbensőségesebb ünnepünk: a Karácsony. A gyermekek már biztos nagyon várják, mert számukra örömöt, ajándékot, szeretetet hoz.
De számodra felnőtt testvérem, vajon mit hoz ez a karácsony, mit vársz tőle? Békességet, szeretetet, odafigyelést? A tiéd lesz, vagy ez a karácsony is elszalad melletted, s a néhány nap ünneplés után, minden folytatódik
tovább, mint azelőtt?
A karácsony ünnep, mely értünk emberekért van. Így

érted is Testvérem. Hozzád is jön valaki, aki arra készül
egész évben, hogy találkozz vele, Ő vár téged. Ez a valaki: Jézus Krisztus. Ő a válasz kérdéseidre, Ő tud adni
neked elég szeretetet, elég békességet.
S ha, találkozol vele, vajon mit szeretne neked mondani?
Talán ezt: Régebben gyakrabban beszéltünk, de egy
ideje már nem hallak. Talán elfelejtettél? Én ismerlek
téged már születésed óta, s látom mivel küzdesz azóta,
milyen gondjaid, bajaid vannak? Hidd el, Én tudok és
akarok neked segíteni, együtt mindent meg tudunk oldani. De előbb gyere el hozzám, mondd el nekem, hogy mi
bánt, hogy milyen kívánságaid, kéréseid vannak, én meghallgatom azokat. Cserébe arra kérlek légy hozzám mindig őszinte, s meglásd, minden más lehet az életedben.
A karácsony egy lehetőség, mely előttünk áll, hogy találkozhassunk az értünk megszületett Jézus Krisztussal.
Jöjj el te is, hogy együtt örvendezhessünk!
Ünnepi Istentiszteleteink a következő időpontokban
lesznek megtartva: December 24-én 16 órától a templomban, December 25-26-án fél 11-től a Gyülekezeti
Teremben lesznek istentiszteleteink; alkalmainkra mindenkit nagy szeretettel várunk!
Michels Richárd – lelkész

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
(2009. augusztustól)

Az elmúlt időszak sem telt el fontos események nélkül. Az
óvodai konyhát 1 év időtartamra (2009-2010-es tanév) bérbe adtuk Sáp Község Önkormányzatának, mivel a náluk folyó óvoda
felújítás miatt másként nem tudták volna megoldani a gyermekek ellátását.
2009. szeptember 30, október 2. között megszervezésre került
a tüdőszűrés, mely során az önkormányzat a kiszállási és energiaköltségen kívül a szűrésért jogszabály által fizetésre kötelezett lakosság terheit is több, mint 50 % -ban átvállalta.
Két fiatal házaspár részesült az első lakáshoz jutási támogatásban fejenként 200.000 Ft összegben.
Módosításra került a fiatal házasok első lakáshoz jutásáról szóló 24/2008 (XII. 22.) rendelet, mely alapján ezután az a fiatal
házaspár is igényelheti a támogatást, akiknél lakásépítés esetén a
jogerős használatba vételi engedély kiadása és a támogatás iránti
kérelem benyújtása között még nem telt el egy év.
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 24 diákot részesített havi 3.000 Ft/fő támogatásban.
Az önkormányzat felújította a ravatalozó tetőszerkezetét, illetve a Sportöltöző épületére nyeregtető került.
Pályázatok:
1.) 5.555.000 Ft-ból felújításra került az óvoda tetőszerkezete.
Az önkormányzat által vállalt önerő összege 555.000 Ft volt.
2.) A Nagyrábéi szociális szolgáltatások infrastruktúra fejlesz-
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tése elnevezéssel pályázatot nyertünk a volt GAMESZ épület
felújítására. Itt alakítottuk ki a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálatot.
A pályázat elszámolható költsége 21.496.628 Ft volt. Ebből a
támogatás összege 20.421.797 Ft.
A különbözetet az önkormányzat saját forrásból finanszírozta.
3.)A szociális felzárkóztató program keretein belül pályázatot
nyertünk egy 20 személyes akadálymentes kisbusz, valamint az
étel kihordásához szükséges zárt dobozos áruszállító jármű és
ahhoz tartozó ételtermoszok beszerzésére.
A pályázat elszámolható költsége: 16.330.551 Ft volt.
A támogatás összege: 15.514.023 Ft.
Az önerőt az önkormányzat saját forrásból fedezte.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2009. december 15-től a Polgármesteri Hivatalban elindítjuk az ügyfélszolgálati irodai működését, melyről bővebb tájékoztatót fogunk
küldeni a lakosságnak.
Szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2009.
december 19-től 2010. január 4-éig a Polgármesteri Hivatal csak
ügyeletet tart. Kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint elintézésre váró ügyeikkel kapcsolatosan ezt megelőzően keressék fel a
hivatalt.
Bízunk benne, hogy valamennyi beruházás a lakosságot fogja
szolgálni.
Peténé Majoros Emese jegyző
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„Minden tányér leves veszteséges?”
Egyik hozzánk közel eső település híres szülötte Karácsony Sándor, - aki vitathatatlanul a magyar nevelésügy egyik
markáns alakja – számtalan korszerű
pedagógiai megállapítást tett, amelyek
alapelveit tanítványai a későbbiekben is
hitelesen terjesztettek. Egy ilyen tanítvány
egy neves pszichológus által elmesélt
anekdota szerint a következőket mondta a
nyolcvanas években az akkori közoktatás
gyakorlatát kritizálva. „A szocialista vendéglátóipar teljesítményének úgy látszik,
egyetlen akadálya van: a vendég. Hiszen
minden tányér leves veszteséges. És ehhez
mérten bánnak is el vele. A félelmetes,
hogy vannak olyan iskolák a mai oktatási rendszerben, amelyek állításuk szerint
jól működésük és a tanterv teljesítésének
egyetlen akadálya: „a fránya gyerek”,
akit nekünk oda öntenek, hogy kezdjünk
vele valamit. Ha ezt a kérget kicsit jobban
megkotorásszuk, felmerül a kérdés, hogy
ki öntötte oda azt a huncut gyereket, és
bizonyosan és teljes egészében fránya- és
huncut-e az a gyerek. Egyik oldalról. Másik oldalról: vajon hogyan lett olyanná „a
folyton cseszegetett, vagy éppen békén
hagyott gyermek”?
Na de, beszéljünk komolyabb dolgokról. Beindult a tanév. Bizonyos mértékben „dübörgőnek” is lehetett volna beharangozni, de nem tették. Nem véletlen.
A 2010. évi költségvetés komoly fejtörés
tárgyává teszi azt a bizonyos „hatékonyság – gazdaságosság” kérdését már a
2009/2010 tanévben is. Milyen jó lenne,
ha az oktatás valósága csak a fent említett
szakmai polémiákról szólna, akár vitákról
és egy iskola is azon töprengene a tanévindítást megelőzően, hányféle szakkört és
egyéb szabadidős és gyermek- családbarát programot valósít meg ez évben. Ez
a tanév is így indult. Az oktatás jelenének egyik legnagyobb problémája, túl a
szakmai kérdéseken, hogy tervezhetetlen.
Fontos-e, hogy mi találjuk ki a jövőnket
és egyáltalán érdekel-e valakit a jövő és a
jövő iskolája? Szerintem igen. Jó magam
boldogan veszem föl a mamitól kapott régi
ruháimat, és hasonló boldogsággal veszem
föl „az asszonykától” kapott új inget is. A
kettő együtt ugyanolyan értéket hordoz
számomra.
Iskolánkban a tanévet Nagyrábén 215
fő, Bihartordán 98 fő kezdte meg.
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Első osztályos iskola polgáraink Nagy
rábén 23 fő, Bihartordán 11 fő. Óvodás
gyermekünk az idei tanévben Nagyrábén
75 fő, Bihartordán 35 fő.
Óvodáink (az önkormányzat által) megújulva kezdhették az idei évet. Nagyrábén
két ütemben
17 millió forintos épületrekonstrukció
történt, melynek keretében új vizesblokk,
teljes burkolatcsere, teljes nyílászáró csere,
tetőcsere valósulhatott meg. Bihartordán 8
millió forintos óvoda rekonstrukció valósulhatott meg a nyár folyamán. A fenntartó önkormányzatok ügyeltek arra, hogy a
gyermekek mellett a dolgozók komfortérzetét is jelentősen javítsák. Iskolánkban a
nyár folyamán a tantermek festése és színezése történt meg. Három éves fejlesztési
ütemünknek megfelelően a tantermeink
bútorzatának 90 %-át cseréltük, és folyamatos a tanulóbarát környezet kialakítása
is. Az idei tanévben újabb technikai feltételeket sikerült javítani: 6 db laptop áll
tanáraink rendelkezésére, DVD-lejátszók,
projektor és digitális tábla segíti a korszerűbb ismeretelsajátítást.
Könyvtárunkat az elmúlt két tanévben
a tanév kezdésére 600 ezer forint értékű
állománygyarapítással fejlesztettük és fejlesztő- és sportszerek beszerzése is történt.
Integrációs pályázaton intézményi szinten
4,5 millió forintot nyert az intézmény,
amelyet decemberig használ föl. A tanév
vidám indítása gyanánt szeptember 7-től
13-ig az 5., 6., és 7. osztályok (85 fő) a
Pécs melletti Sikondán táborozhatott. 5,2
milliós nyertes pályázatunk jóvoltából.
Kul-Túra-Élmény pedagógiai pályázaton,
amely tavasszal kerül megrendezésre, az
osztályaink Nyíregyházára kirándulnak.
Köszönet a szervező nevelőknek, Tiszai
Sándornénak és Gyenge Zsigmondnénak.
Alsós munkaközösségünk Hortobágyra
szervezett egy napos kirándulást, melynek
fotói megtekinthetők iskolánk honlapján:
www.moriczsuli.hu.
Ballainé Ilike néni és maroknyi irodalom szerelmes csapata múzeumlátogatáson
vett részt Debrecenben. A lósportot szerető fiatalok Gyenge Zsigmondné Ica néni
vezetésével Budapesten Lovasfesztiválon
vettek részt.
Bár a versenyszezon még nagyon a
kezdetén van, de tanulóink máris szép
eredményekkel büszkélkedhetnek, így a
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Ballai Józsefné tanárnő által felkészített
csapatunk „Szépen, helyesen, magyarul”
címmel megrendezett országos anyanyelvi
verseny döntőjében mérettettek meg, szép
eredményt elérve (Németh Emil, Nyerges
Rebeka, Oláh Petra, Ványai Georgina 7.
osztályos tanulók). Móra Ferenc megyei
prózamondó versenyen Lakatos Péter 6.
o. tanulónk első helyezést ért el (ft.: Ballai
Józsefné), és szépen szerepelt Mohácsi
Zita 7. o. tanulónk. A Költő Nagy Imre
tiszteletére megrendezett sárrétudvari szavalóversenyen Makula Zita első helyezést
ért el, Balogh Bianka szépen szerepelt (ft.:
Ballai Józsefné). Balogh Bianka és Makula Zita 7. osztályos tanulóink a Hencidán
megrendezett közös napon képviselték
iskolánkat. Szőkéné Papp Ibolya tanárnő
és az alsó tagozatos munkaközösség akadályversenyen mérkőzött meg „az híres
vándorcipő” díjért A Püspökladányban
megrendezett közlekedési versenyen első
helyezést értek el alsós móriczosaink
(Tóth Dániel 1.o., Bogár Norbert 2.o., Ötvös András 3.o., Gyenge Krisztina Napsugár 4.o.), felkészítő tanár: Nagyné Sólyom
Judit tanítónő.
A mustoló után ebben az évben is megrendeztük Kádár Vitéz emléknapunkat és
túránkat, ahol szülők, gyermekek tartalmas
és szórakoztató programokon tölthettek el
egy kellemes szombat délelőttöt a Füstikastély parkjában. A negyedik osztály 3.
évben nyerte el szülői csapatával az Arany
Fakanál díjat, így örökös arany fakanálra
cserélhették be díjaikat. Ebben az évben
a 3. osztályosok nyerték el a csodálatos,
minden vonatkozásában csillogó, Arany
Fakanál díjat. Futballcsapatunk Németh
Emil tanár úr felkészítésében „bundamentesen” veszi az akadályokat a korosztályos
bajnokságokban.
Az ünnepvárás az idei évben sem marad
el iskolánkban, hisz alsó tagozatos munkaközösségünk remek szervezésében adventi
kézműves délutánra várjuk a kedves szülőket és gyerekeket, valamint zenés szórakoztató műsorral búcsúztatjuk az évet.
És hogy mennyire fontos számunkra „minden tányér leves”, mutatja, hogy
iskolánk változatlanul megtesz mindent
azért, hogy ne csak „leve”, de „sűrűje” is
maradjon a kanálon. Szülők nélkül, jó pedagógusok „szakácsok” nélkül bizony ez
egy sótlan recept is lehetne.
Bíró Gyula igazgató
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Új helyen a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat
Ünnepélyes keretek között – 2009. november 30-án
- került sor a polgármesteri hivatal udvarán található új
irodánk átadására. A „Nagyrábéi szociális szolgáltatások
infrastruktúra fejlesztése” című projektnek köszönhetően
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat új helyre költözhetett. A 95%-os támogatottságú pályázat az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
alap társfinanszírozásával valósult meg. A több mint 20
millió forintos beruházás gesztora Földes Nagyközség
Önkormányzata volt. Jeneiné Egri Izabella Földes polgármestere és Gyarmati Sándorné Nagyrábé polgármester

megköszönték a kivitelező munkáját. Úgy vélték, hogy
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai munkájára eddig sem volt panasz, most már a technikai feltételek is megfelelőek. A „Gamesz” épület nemcsak kívül
- belül újult meg, hanem a családgondozók munkáját az is
könnyíti, hogy nevelési tanácsadó, egyéni foglalkoztató,
és irattár is rendelkezésünkre áll. Az irodák a mozgássérültek számára is könnyen megközelíthetőek, külön parkolóhely is a rendelkezésükre áll.
Kollárik Péter családgondozó
Gyermekjóléti Szolgálat

Teleház hírek
Az elmúlt hónapokban több rendezvényt sikerült aktív munkánkkal segíteni, megvalósítani.
Gobelin kiállításon vettünk részt Nagyszalontán a nagyrábéi
Népfőiskolás asszonyok és a táborban résztvevő gyerekek társaságában. Népfőiskolásaink csodálatosan szép kézimunkái is kiállításra kerültek. A közös kiállítással erősödött kistérségi és a
határon túli kapcsolatunk Földessel és Nagyszalontával.
2009. október 31-én megrendeztük a 10. Nagyrábéról Elszármazottak Találkozóját, melyet hosszadalmas munkálatok és sok
készülődés előzött meg. A meghívott vendégek közül nagy számban vettek részt a találkozón.
Átadásra került a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület által kiadott Nagyrábéi Képeskönyv, mely Józsa Kálmán sokéves fotó
gyűjteményét foglalja össze Nagyrábéról, az itt élt és élő emberekről, intézményekről, szervezetekről és még sok más eseményről.
Egy pályázat segítségével Teleházunk egy új számítógéppel és
tárgyalóasztallal bővült.
Az Internet nyújtotta lehetőségeket, valamint a különféle számítógépes játékokat most is nagy számban veszik igénybe a fiatalok és az idősebb korosztály. A jövőben szintén nagy örömmel
várjuk a lehetőségek iránt érdeklődőket.
A teleházat 2000-től a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület tartja fenn és működteti.
Köszönjük mindazoknak, akik a 2008. évi SZJA 1 %-át a
Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület részére ajánlották fel. A
116,810 Ft-ot szervezetünk céljai megvalósítására és működésére
használja fel.

SZOLGÁLTATÁSAINK
• Nyomtatás (fekete-fehér, színes, fotópapírra, színes lapra)
• Fénymásolás (A/4, A/3-as lapra, fehér és színes lapra)
• Számítógép használat (gépelés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés)
• Hangosbemondás • Faxolás • Internet használat • Spirálozás • Laminálás
• Névjegykártya szerkesztés (fekete-fehér, színes)
• CD és DVD írás • Videofilm digitalizálás • Skype használat
• Helyi kiadványok árusítása (falukönyvek, hírmondó, képeslap, zsebkalauz, nagyrábéi receptes gyűjtemény, nagyrábéi képeskönyv)
• Szórólap, plakát, meghívó, oklevél készítése
• MÁV és Volán menetrend, utazással kapcsolatos internetes információ
• Munkaügyi Központtal kapcsolatos tájékoztatás
• Lakossági ügyintézés (kérvények megfogalmazása, nyomtatványok kitöltésében, interneten történő ügyintézésben való segítés stb.)
• Vérnyomásmérés
• Közérdekű információk helyi adattára anyagának biztosítása
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 800-1200/1300-1700, szombat, vasárnap: zárva

Hagymásiné Szabó Róza & Bilincsi Mária
teleház munkatársak

Könyvajánló
Megszelídülő világ

December 18-án – a Kisebbségek napján - Bíró Gyula szerkesztésében és Demeter Ilona fordításában, Fné Tóth Zsuzsanna
illusztrációival látott napvilágot „Megszelídülő világ” címmel egy magyar és cigány nyelvű szövetgyűjtemény, amely az erények iskolai feldolgozását segítő anyag, melyet a helyi CKÖ és AMENCA szervezetek jóvoltából az etikát tanuló gyermekek
ingyenesen kaphatnak meg.
Bíró Gyula igazgató

Újra megjelent

A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület ismét megjelentette a Nagyrábéi Falukönyv első és második kötetét. A harmadik kötettel együtt és külön is megvásárolható a Teleházban.
Szerkesztőség
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A 10. NAGYRÁBÉRÓL ELSZÁRMAZOTTAK
TALÁLKOZÓJA

Az idén mindszentek (október) havának utolsó napjára
esett a kétévente ismétlődő , sokunk által szívesen és rituálé-szerűen látogatott találkozó. Az idei programot színesítette a nagyszalontai Sinka István Kézműves Kör csodálatos, múltidéző munkáiból, értő kezekkel összerakott,
lelkes, meleg szavakkal és egy kis rögtönzött, de nagyon
jól sikerült műsorral megnyitott kiállításon kívül a polgármesterasszony, - az eddigiekhez képest, formabontó
beszámolója a falu életében legutóbb beállt változásokról
és a jövő reményeiről. Ugyancsak kedves színfolt volt az
elszármazottak leszármazottainak a műsora.
A fő attrakció mégis csak a Józsa Kálmán és még sokan mások áldozatos munkájával, adományai révén, régi
fotókból összeállított könyv volt, ami sikeres kísérletet
tett arra, hogy visszaidézze a mindannyiunk elől elillanó
időt, a múlt pillanatait, kedves vagy szomorú emlékeit,

fiatalságunkat.
Most is, - mint mindig, - remek hangulat uralkodott a
zsúfolásig megtelt kultúrházban, köszönhetően a jó zenének , enni és innivalónak.
Sajnos egyre kevesebb rokonnal , ismerőssel találkozhatunk, ahogy múlik felettünk az idő. Legtöbben már
Rábé valamelyik temetőjében nyugszanak, akikhez nekünk, élőknek kell ilyenkor kizarándokolnunk.
Egy dolog azonban mindig változatlan: úgy érzem
ilyenkor, hogy itthon vagyok, és rám sugárzik felmenőim, rokonaim, ismerőseim és nem utolsó sorban a találkozót rendező, azért fáradozó minden ember figyelme és
szeretete.
Ezt az ismétlődő, lelki feltöltődést adó élményt mindenkinek szívből köszönöm.
Csillag Endre a találkozó résztvevője

Az Idősek Klubja hírei

Az idei évünk is éppoly mozgalmasan telt
el, mint az előző évek.
Több ízben voltunk fürdőben Füzesgyar
maton és Földesen. Ehhez a buszt az önkormányzat biztosította, így időseinknek csak
a belépő jegyet kellett fizetni. De nem csak
pihenéssel töltöttük a nyarat.
Nagyon sok klub hívott meg bennünket
fesztiválokra. Kabán, és Földesen voltunk
táncversenyen, Hajdúszoboszlón tánc fesztiválon.
Falunapon vettünk részt Bihardancsházán,
Bihartordán, Sárándon és Szentpéterszegen.
Nosztalgia fesztiválon vettünk részt Sá
rándon.
A helyi rendezvényekből is kivesszük a
részünket: Szent György napi rendezvény,
Színjátszó fesztivál. /Ez az idősek és a művelődési ház szervezésében zajlott/.
Résztvettünk a Mézes-kalács kiállatás
megnyitóján.
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Készülünk az Adventi süti-fesztiválra.
Fenyő ünnepségünkre az iskolás gyerekeket várjuk nagy szeretettel.
Úgy gondolom, ezeket a programokat
olvasva senki sem gondolhatja, hogy az
idősek unatkoznak.
A házi segítség nyújtás keretén belül
bővült a gondozási és gondozotti létszám.
Kérjük az idős lakosságot, éljenek ezzel a lehetőséggel és vegyék igénybe a
szolgáltatásainkat.
Miklósné Hegedüs Katalin

Nagyrábéi

Barangoló
Ifjúsági Ház

A Barangoló Ifjúsági és Kulturális
Egyesület 2009. augusztus 24.-én megnyitotta a régi napközi épületében az Ifi
Házat, ahová várjuk a fiatalokat. A fiatalok délutáni időtöltésére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: biliárd,
csocsó, darts, ping-pong, és kártyajátékok. A játékok használata BIKE tagoknak
ingyenes, másoknak jelképes összeg ellenében vehető igénybe. Szeptemberben
induló foglalkozások: kézműves és népi
játszóház alsó tagozatosok részére péntekenként 16 órától, színjátszó szakkör
csütörtök délután 16 órától, illetve filmklub keddenként 18 órától. Decembertől
nálunk tartja foglalkozásait Erdei Lajos,
a sakkosztály vezetője, melyet péntekenként 18 és 22 óra között.
Nyitva tartás: hétfő: 13-17, kedd: 13-20,
szerda: 13-17, csütörtök: 13-17, péntek: 13-22
Oláh Melinda
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Kiállítás megnyitó

Kolozsváriné Ugrai Mári festőművész kiállítását Gyarmati
Sándorné polgármester nyitotta meg.
Méltatta a művész sokoldalúságát, és felkérte beszéljen, művészi pályafutásáról, az elért eredményeiről, és céljairól.
Kolozsváriné Ugrai Mária szívesen beszélt önmagáról
Alkotásaival már gyerekkorában rajzversenyeket nyert. Az
1980.-as évek elején egy országos válogatás soron került be
egy tehetségkutató verseny eredményeként a Magyar Pannónia
Rajzfilmstúdióba, ahol fázisrajzoló és festőként dolgozott. A
festészet és a rajz szeretete vezérelte, amikor építészeti munkája
mellet képzőművészeti körben kezdett rajzolni, művésztanárok
vezetésével.
Csoportos és egyéni kiállítások, expók következtek, alkotótáborokban vett részt.
A festészet és a grafika tölti ki az élete nagy részét. Bármilyen technikával szívesen dolgozik.
Művészetével szeretné felkelteni és megerősíteni az emberekben az érzést a természetességben rejlő szépség, harmónia,
nyugalom iránt.
Fontosnak tartja a megfelelő művészeti nevelés és oktatás
elősegitését fiatal tehetségek részére.
Költői kérdéssel zárta bemutatkozását: Mit is jelent számára festeni? „Olyan varázslat, amelyet a szellem gondolatvilága
repít szíveden, belső lényeden keresztül kezedbe és irányítja az
ecsetet. Megjelenik a vásznon a kép, amelyet alkottál. Tükrözi
hűen a művész ars poeticáját valóban úgy, ahogy Renoir mondta: „A művész szenvedélyét adja át ez az áram, amely sugároz, s
melyet arra használ, hogy a nézőt is bevonja a szenvedélyébe.”
Frank Zoltánné

„Az örömökön túl„

2009. november 16.-án, a Művelődési Ház kiállítótermében
ötödik alkalommal tartott felolvasást saját elbeszéléseikből Balogh
Gyula, Bíró Gyula, Kocsis Csaba .
Az Oberhauser László Társaság kiadásában megjelent, „Az örömökön túl” c. kiadványhoz Fecske Csaba ajánlóját olvashatják.
„Mi van az örömökön túl? Erre a kérdésre keresi a választ novellájában három író: Balogh Gyula, Bíró Gyula és Kocsis Csaba.
Három személyiség, három lehetséges válasz.
Bíró Gyula essziétikus, filozofikus, ugyanakkor költői novellája reflektál Balogh írására – ez vice versa így van – s vélhetően
a novellahős is Balogh-alteregó. „Az örömökön túl lakik a bánat.
A megvilágosodás, a kegyelem „/ezeket a szavakat Balogh is leírja/ -mondja Bíró. /…/ „S az örömökön túl? A boldogság hullatja
szirmát.”
Balogh Gyula novellahőse /s mi férfiak szinte valamennyien/
a nőkben látja az örömök forrását. Nála minden nő után van egy
másik nő. Tehát az örömökön túl van az újabb öröm, legalább is az
öröm utáni vágy, annak kiolthatatlan reménye.
Kocsis Csaba novellájának hőse örkényi groteszk figura, a
táltosfiú, a „kisnyomi” ki nem mondott válasza talán ez, az örömök után a halál van- halni tanulunk egész életünkben-, a sokszor
eljátszott halál. És a halál után? Az örökélet, az Isten? A hívő embernek biztosan.
Aki elolvassa ezt a három novellát, lehet, hogy nem tud választ
adni a feltett kérdésre, de másképpen fogja nem tudni. Szebben,
gazdagabban, igazabbul. Már csak ezért is érdemes elolvasni őket.
A kiadvány 300 számozott példányban készült, kereskedelmi
forgalomba nem kerül. Az érdeklődők a szerzők által dedikált füzetecskével és a személyes előadás élményével gazdagodva térhettek haza.
Frank Zoltánné
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Író olvasó találkozó
Böszörményi Zoltánnal
2009.október 28-án Bíró Gyula író beszélgetett Böszörményi
Zoltán író, költővel, aki Monacóban él és most Nagyrábéra látogatott el, hogy megismerjük életútját, munkásságát.
Aradon született, 1951-ben. 1981-ben Kanadába emigrált.
Torontóban, a York Egyetemen filozófiából diplomázott, majd
sikeres üzleti karriert kezdett. A Luxten Lighting Fényforrásgyár Co. R.T. Alapítója /1993./ és 2003-ig főrészvényese.
Első verseskötete, az Örvényszárnyon 1979-ben jelent meg,
a második, a Címjavaslatok szintén Bukarestben jelent meg.
1981.-ben. Aranyvillamos 1999. Pécs, Aranyvillamos Második
szakasz 2001. Pécs, Aranyvillamos Harmadik szakasz 2004. Pozsony. A szerelem illata 2005. Pozsony. Vanda örök, Míg gondolom, hogy létezem című regény, 2005 A semmi bőre, versek
2oo8. Pozsony. Az éj puha teste, regény, Budapest 2008
Jelenleg a Nyugati Jelen napilap és az Irodalmi jelen folyóirat főszerkesztője. Tulajdonosa az Irodalmi Jelen Könyvek kiadójának.
2002-ben a Romániai Írók Szövetsége Temesvári Szervezetének évi költészeti díját kapta:
2009.-ben Gundel Művészeti Díjat,
Megtiszteltetés volt találkozni az íróval, az érdeklődnek személyes ajándékként saját köteteit dedikálta. Az est folyamán
megtudhattuk, nagyra becsüli a hagyományőrzést, ezért Kocsis
Csaba a Művelődési Ház igazgatója Józsa Kálmán napokban
megjelent Nagyrábéi Képeskönyvét adta át.
„Igazat?
Jó verset,
Sorsomra se
Rímel rá a versem.
Mindent,
Semmit,
Felesleges!
Nem fér el egy versben.„
(Böszörményi Zoltán: A versről)
Frank Zoltánné

HA CSÜTÖRTÖK,
AKKOR NÉPFŐISKOLA…

Ismét elindult a Nők életmód népfőiskolájának 2009/2010es évadja, melynek során „Életmód és művelődés a XXI. században„ című kurzus foglalkozásait tartjuk meg.
Ezek témakörei: a táplálkozás, a csontritkulás, az influenza,
mozgás fontossága, a női szerepek alakulása a XXI. században, az asztrológia és a pszichológia összefüggései, a jóslás,
étkezéstörténet, régi és új filmek vetítése, virágkötészet, a Karácsony, művelődéstörténet, úti élmény beszámoló, kézimunka
kiállítás, a kenyértészta készítésének, sütésének a titkai és az
elmaradhatatlan országjáró kirándulás, szomszédolás Földesre.
A foglalkozások 2009. októberétől 2010. ápriliság tartanak
hetente egy alkalommal, csütörtöki napokon. Rendezvényeinknek a művelődési ház ad helyet.
A Nők életmód népfőiskolájának szervezője, rendezője a
Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk összejöveteleinkre.
Érdeklődni és jelentkezni a Teleházban lehet.
Józsa Kálmánné programvezető

Nagyrábéi
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Jogdíjfizetési kötelezettség
az után-termesztett vetőmag után
Megalakult, és július végétől bejegyzett cégként működik a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. Ez a szervezet hivatott ellenőrizni , hogy a mezőgazdasági termelők milyen fajta-oltalommal rendelkező vetőmagot
használnak, és ha szükséges, megfizették-e a jogdíjat a fajta használata
után. A céget a növényfajta-tulajdonosok alapították.
Az „után-termesztett” vetőmagok jogdíjainak beszedése a rendelet hatálybalépése után kezdődik, mivel az adatszolgáltatási kötelezettség ekkor indul. Visszamenőlegesen nem érvényesíthető a jogdíjak beszedése.
Fő szempont, a fémzárolt minőségi vetőmag használatának ösztönzése, a jobb minőségű termény előállítása, az élelmiszerbiztonsághoz
szükséges nyomon-követhetőség elősegítése, a nemesítő intézetek, fajtatulajdonosok költségeinek fedezése.
Eddig az oltalommal rendelkező növényfajták „után-termesztése” elvileg tilos volt. (A gyakorlatban viszont széles körben alkalmazták) A
megjelent törvénymódosítás viszont ezt megengedi, amennyiben a termelő meghatározott díjat fizet.
A törvény szerint a következő növényekre kell alkalmazni a díj-fizetési előírásokat:
Takarmánynövények: csicseri borsó, sárga csillagfürt, lucerna, takarmányborsó, alexandriai here, perzsa here, lóbab, lednek
Gabona-félék: zab, árpa, rizs, madár köles, rozs, tritikálé, búza,
durum-búza, tönkölybúza
Burgonya-félék: burgonya
Olaj- és rostnövények: olajrepce, réparepce, lenmag (kivéve: rostlen)
A díjfizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor a termelő szaporítási célra fordítja a betakarított termést. Fontos tudni, hogy a díjfizetési
kötelezettség nem terheli a 20 ha-nál kisebb szántóterületen növénytermesztéssel foglalkozó termelőt.
A díj mértékében a jogosult és a termelő megállapodása az irányadó.
Amennyiben nincs megállapodás, akkor a fizetendő díj a legalacsonyabb
szaporitási fokú fémzárolt vetőmag árába beépített licencdíj mértékének
50 %-a.
Kissné Parti Ilona AK tan.adó

Végső búcsút vettünk
2009. évben:

Kenderesi Ferenc
Sólyom Lajosné (Török Piroska)
Szabó János
Bende Józsefné (Birizdó Margit)
Molnár Gyula
Csapó Imre
Halmágyi Sándor
Sarkadi Balázs
Varga Gyuláné (Dajka Mária)
Karalyos Zsigmondné (Német Julianna)
Nemes Imre
Kuklis Jánosné (Csóka Piroska)
Bende Károly
Szűcs Sándor
Oláh Zoltán
Kóti Gyula
Angalét Gáspárné (Bézi Ilona)
Elek Lajos
Sallak Csaba
Papp Tibor
Kovács Jánosné (Bói Irma)
Kozák Imre
Szabó Károly
Török Sándor
Balogh Sándor
Gyenge Lajosné (Takács Ilona)
Szabó Gyula
Farkas László
Patai János
Rácz Jánosné (Incze Erzsébet)
Dajka Lajosné (Szőke Zsuzsanna)
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Liszt Ferenc krt. 2.
Rétszentmiklósi út 57.
Bem József u. 2.
Liszt Ferenc krt. 34.
Füsti út 9.
Ady u. 27.
Vénkert u. 48.
Rétszentmiklósi u. 44.
Széchenyi út 50.
Füsti út 11.
Ady u. 26.
Rákóczi u. 13.
Nyíl u. 20.
Nádasrét u. 6.
Vörösmarty u. 7.
Vénkert u. 78.
Hunyadi u. 16.
Széchenyi u. 37.
Damjanich u. 23/b.
Rögös u. 5.
Bartók Béla u. 10.
Vénkert u. 10.
Rétszentmiklósi út 18/a.
Rétszentmiklósi út 40.
Kistorony u. 13.
Széchenyi u. 19.
Arany János u. 8.
Vénkert u. 10.
Hajnal u. 15.
Pusztaér u. 22.
Telekhalom u. 29.

Nagyrábéi

Gólyahírek

2009-ben születtek:
Mikula Tivadar Brendon 2009. január 15.
Hárshegyi Tamás
2009. január 16.
Damu Lara
2009. február 28.
Sallak Adrián
2009. március 11.
Magócs Csilla
2009. március 14.
Bagosi Marianna
2009. április 2.
Varga Csaba
2009. április 18.
Dan Péter
2009. május 5.
Oláh Anna Vivien
2009. július 9.
Patai Imre
2009. július 27.
Éles Gyula
2009. október 5.

Józsa Kálmán:

Nagyrábéi képeskönyv
Nagyrábé, 2009.
Kiadja a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület
Felbecsülhetetlen értékű munkát végzett Józsa Kálmán,
Nagyrábé nyugalmazott polgármestere, aki szülőfaluja iránti tiszteletből ötszázhatvan történeti forrásértékű fényképek
gyűjteményét nyújtja át olvasóinak. Józsa Kálmán a múlt
emlékeinek ápolását, megőrzését mindig fontos feladatának
tekintette, legyen szó tájházról, falukönyvről, hagyományápolásról, a civil szervezetek támogatásáról.
Az első fellelhető fényképtől az l970-es évekig öleli fel e
gyűjtemény Nagyrábé mindennapjait, családi és egyházi ünnepeit, az oktatás és a kultúra eseményeit. Helyet kapnak e
könyvben a katonaélet mindennapjairól készült felvételek s
a már megszűnt Pernyéspuszta és Füstpuszta településrészek
egykori képei is.
Az igényes, szép kiállítású könyvet dr. Vajda Máriának, a
Déri Múzeum főmuzeológusának írása nyitja meg és olvashatjuk Józsa Kálmán személyes hangvételű sorait is.
Az első kötetnek szánt könyv megjelenését magánszemélyek, intézmények, gazdasági és civil szervezetek támogatták.
(Dr.Vikárné Kéry Judit, Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, Debrecen,)
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TÉK-VEGYIÁRU
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G Y K ER Á R O N

festék és vegyiáruk értékesítése nagyker áron
mind a három üzletünkben!
számítógépes színkeverés azonnal ÉPÍTŐANYAGOK BEVEZETŐ ÁRON

Több, mint 12.000 féle árucikk állandóan készleten
szerszámok, vasáruk, növényvédőszerek, vetőmagok, kötőelemek,
kályhák, kandallók, víz-gáz,szerelvények, villamossági szerelvények
hűtők, fagyasztók, gáztűzhelyek, televíziók, számítástechnikai termékek, üveg-porcelán,
papír-írószer, játék-ajándék, ruházati termékek, lakástextíliák, cípők széles választékban

ALACSONY ÁRAK !

Cím: METALION KERESKEDŐHÁZAK VAS-MŰSZAKI BOLTJAI:
NAGYRÁBÉ, RÉTSZENTMIKLÓSI ÚT 1. TEL/FAX:54/477-196
BIHARNAGYBAJOM, RÁKÓCZI ÚT 3.
TEL/FAX: 54/472-024
BIHARKERESZTES, SZÉCHENYI ÚT 65. TEL/FAX: 54/430-022

Rendőrségi
Hírek

Felhívnám a lakosság figyelmét, hogy területünkön ismét
besurranásos, illetve trükkös lopással foglalkozó személyek
jelentek meg.
Ezen személyek főleg az egyedül álló idősebb személyeket
célozzák meg, általában most már nem kérnek pénzt, hanem
felajánlják, hogy hoztak, de mivel nagyobb címletű fizető eszközük van, ezért kérik annak felváltását ez által kívánnak bejutni a lakóházba és az ott lévő kézpénzt illetve az értékesebb
értéktárgyakat, ékszereket eltulajdonítják.
Idegen, nem ismert személyekkel legyenek sokkal óvatosabbak, ha hatóságként adják ki magukat, kérjék azok igazolványát, jegyezzék fel járművük rendszámát és mellőzzék a
lakóházukba történő beengedését.
Utólagosan is fölhívnám a figyelmet, hogy minden készpénz visszatérítést előzetes értesítést követően fizetnek ki, melyet általában a postás szokott kézbesíteni.
Kérem, figyeljenek jobban az ünnepek ideje alatt és az ünnepek előtti vásárláskor értéktárgyaikra, illetve kézi táskájukra, főképp nagyobb bevásárlóközpontokban.
Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok a Biharnagybajomi Rendőrőrs nevében.
Deák László r. tzls. Nagyrábé kmb.

Ct: Csóka József

Adventi Süti fesztivál
2009. december 11-én a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar
megyei Egyesülete és a Nagyrábéi Kossuth Lajos Művelődési
Ház és Könyvtár közösen rendezte meg az ünnepi készülődés
jegyében az Adventi süti-fesztivált.
Ehhez kapcsolódott a gyermekrajz pályázat rajzainak kiállítása és eredményhirdetése.
A jelenléti ív szerint 176 fő részvevő és látogató volt.
Megnyitó beszédet mondott Gyarmati Sándorné polgármester, Arnót Sándor Püspökladány polgármestere, és Fejes
Antalné a HBm-i Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi
csoportvezetője. Műsort adtak az általános iskola tanulói és az
INO-tagjai, a résztvevő települések képviselői verssel, énekkel tették emlékezetessé ezt a szép napot.
A fesztiválra kategóriák szerint: édes süteményekkel 35 fő,
torta különlegességekkel 9 fő, sütés nélküli édességekkel 6 fő,
és sós süteményekkel 4 fő nevezett.
A díjakat felajánlották: Gyarmati Sándorné polgármester,
Berettyóújfalu „Berettyó Pék 2007 Kft”, Mozgáskorlátozottak
HBm-i Egyesülete, Sziki Róbert a Gémes fogadó tulajdonosa,
Széchényi Lajos a Mozgáskorlátozottak HBm-i Egyesület elnöke.
Eredményhirdetés után „Süti kóstolás az utolsó morzsáig”
programmal fejeződött be az egész napos rendezvény.
Frank Zoltánné

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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