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

Békességet, boldogságot, csengőszót és
gyertyalángot, ajándékot, szeretetet,
s mindent, ami fontos Neked.
Békés, Szép Karácsonyt és Boldog Új Évet Kíván
a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület!

Hálaadás nagyrábén
„Ez a hely Istennek háza és a mennyország kapuja.”
Áll a mennyezeten a bibliai ige. Számunkra, számomra ezt
jelenti ez a hely. Sokunknak a megnyugvás, az erőgyűjtés,
a sírás és a könyörgés helye ez a templom. Ahova mindig
jó bejönnünk, mert találkozhatunk egymással, s legfőképp
találkozhatunk a mindenható Istennel, aki elkísér ide bennünket és együtt van velünk közösségben, az Ő házában, a
mi házunkban.
E mai alkalom különleges gyülekezetünk számára. Az
elmúlt 7 év épüléséért, építkezéséért, felújításáért adunk
hálát. s ez nemcsak fizikai, hanem lelki is volt egyaránt.
Mert épületet építeni lehet, de csak akkor van értelme,
ha van kinek, ha meg tudjuk tölteni élettel, szeretettel, igével, imádsággal, s mintegy bástya védelmet, oltalmat, segítséget tud nekünk nyújtani, amikor szükségünk van rá.
Ezek a falak, ezek az
épületek élnek, mert
bennük
vagyunk,
mert Isten van itt
benne köztünk.
Beszámolómban
először is a hála szava
a legfontosabb. Hálásak vagyunk mindenható Istenünknek,
hogy megadta gyülekezetünk számára
annak a lehetőségét,
hogy
építhessünk.
A hálaadás szava legyen hát az első a szívünkben és szánkon,

hogy ilyen csodát tett és művelt közöttünk és általunk.
Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.
Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.
Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal
szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget. /Zsoltárok127,2/
Mi ezt tapasztalhattuk meg Isten kegyelméből, velünk
volt és velünk együtt építette a falat, velünk együtt küzdött.
A gyülekezeti házunk alapjait 2006. augusztus 26-án
kezdtük el ásni. Mindezt az indokolta, hogy nem volt gyülekezeti termünk, (a régi parókai romokban volt) egy iskolai tanteremben tartottuk alkalmainkat, s jogos igénye volt
a gyülekezetnek, hogy ha tudunk, építsünk egy épületet,
termet, ami a miénk. Már itt, ennél a pontnál, a tervezésnél
érezhettünk Isten vezérlő kezét. Hiszen rábíztuk a vezetést,
ha jónak találja tervünket, akkor történjen minden akarata
szerint.
A Gyülekezeti Ház és lelkészlakás terveit Jeney Tibor
építész készítette el, nagy odafigyeléssel. Egy olyan épületet kaphattunk, mely a mai kor igényeinek mindenben
megfelelő, többfunkciós épület.
Itt köszönöm meg Jeney Tibor áldozatos munkáját,
segítségét. Ugyanakkor köszönöm Nagy Zsolt esperes úr
támogatását, segítségét is, hiszen minden eszközzel segítségére volt gyülekezetünknek tervünk megvalósításában.
A kivitelezés munkáit a Nyerges Hungária Kft végezte.
A presbitériumnak fontos szempontja volt, hogy olyan kivitelezőt találjunk, aki helyi vállalkozó. Nyerges Imre személyében meg is találtuk, aki helyi munkaerőt alkalmazva
végezte a kivitelezés munkáit.
Gyülekezeti házunk 2007 októberében elkészült, s első

Hálaadás Nagyrábén folytatás
istentiszteleti alkalmunkat 2007. november 4-én tartottuk
mindannyiunk nagy örömére, Istenünk dicsőségére.
Az építkezést folytattuk, s 2008 június közepére elkészülhetett a lelkészlakás is.
A teljes beruházás közel 25 millió forintba került. A
település lakossága, gyülekezetünk tagjai, községünkből
elszármazottak adományai nagy mértékben segítették a
munka megvalósulását. 2006 és 2011 között közel 5 millió
forint adomány gyűlt össze. Amit ezúton is hálás szívvel
köszönünk meg mindenkinek.
Templomunk felújítása hosszú évek óta folyamatos
munkát adott mindazoknak a lelkészeknek, aki itt szolgáltak a templom fennállásának 200 éve alatt. Védett műemlék
épület lévén, nagy odafigyelést igényelt az épület bármilyen újítása, javítása.
Munkánkban segítségünkre volt mind a Gyülekezeti
Ház építésénél, mind a templom felújításánál Vári Attila,
a Tiszántúli Református Egyházkerület főépítésze és Virányi Zsolt műemléki referens, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivataltól.
2009-ben gyülekezetünk előtt első feladatként a tető
állagmegóvása állt, a fa zsindely borítást kezelnünk kell,
mert beázhat a templom. A terv megvolt, már csak a fedezet
hiányzott. A Nemzeti Kulturális Alaptól 4,5 millió forintot nyertünk a templom zsindelyének átfestésére és templomtorony feljárójának javítására és a torony festésére. A
szükséges önrészt, 2 millió forintot a Tiszántúli Református
Egyházkerület biztosította számunkra, amit ezúton is köszönünk. S természetesen köszönöm a munkát Janus-nak,
Katának és csapatuknak, akik mondhatom, halált megvető bátorsággal végezték el, az olykor nem egyszerű és veszélytelen feladatot.
S aztán jött a nagy lehetőség, lehet templomfelújításra pályázni. A pályázatot beadtuk, s rábíztuk Istenünkre. Mellettünk állt, és megsegített bennünket. Nyertünk.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH)
27.8619.761 Ft-ot. Itt köszönöm meg Gyarmati Sándorné
polgármester asszonynak támogatását, segítségét pályázatunkban, hogy támogatta elképzelésünket, s képviselte
ügyünket.
A felújítás munkálatait 2011 júliusában kezdte meg a
Mezei Vill Kft. A falak vizesedése miatt külső-belső vakolatcsere volt szükséges, kicserélésre kerületek az ablakok,
új ajtó készült a déli oldalra. Új festést kapott a belső tér
és a külső homlokzat. Megújult a harangvillamosítása és a
toronyóra. A templomkert pedig díszburkolatot kapott. A
munkákat 2011 októberében fejezte be a kivitelező, akinek
köszönjük áldozatos, alapos munkáját.
Azt gondolom, hatalmas csodát tett velünk az Úr ezalatt
a 7 év alatt. Mindezért csak neki lehetünk hálásak, és neki
köszönhetjük meg.
Én pedig szeretném megköszönni mindazoknak, akik
emberileg mindezt lehetővé tették. Köszönöm a presbitériumok tagjainak, akik döntéseikkel, felelősségükkel az
ügyet vitték és hordozták. Gondnok úrnak, aki mindig segítségemre volt. Köszönet mindazoknak, akik kétkezi munkájukkal segítették az építkezést, akik segítettek kerítést készíteni, vagy festeni, takarítani az épületet, laminált padlót
letenni, füvet nyírni, csigát készíteni, aki a székek kárpitját
áthúzatta, vagy a templomkert, parókia udvar parkosításában tevékenyen részt vettek, annak tervezésében, az ültetésben, gondozásban.
És szeretném megköszönni az özvegyasszonyok két fillérjét, akik szinte a semmiből adtak, templomukra, parókiájukra.
S megköszönjük Istenünknek mindazokat, akik mind
anyagiakban, mind lelkiekben segítettek és támogattak bennünket, de már nem lehetnek közöttünk.
Michels Richárd – lelkipásztor

Az egyházközség
2012. december havi programja

Önkormányzati
hírek

2012. december 9. vasárnap 15 órakor Dezső Ilona
Anna „Bolda, az utolsó igazi sámán” című könyvének bemutatója.
2012. december 16. vasárnap 16 óra: Adventi koncert, Közreműködik a Debreceni Kistemplomi Ispotályi Református Egyházközség énekkara, A koncert
után adventi könyvvásárt tartunk.
December 24. hétfő 16 óra Szentesti istentisztelet a
templomban
December 25. kedd 10:30 Karácsony I. napja úrvacsorás istentisztelet a Gyülekezeti teremben
December 26. szerda 10:30 Karácsony II. napja, úrvacsorás istentisztelet a Gyülekezeti teremben
December 31. csütörtök 16:00 óévi istentisztelet a
Gyülekezeti teremben
2013. január 1. péntek 10:30 újévi istentisztelet a
gyülekezeti teremben.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk.
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(Elhangzott 2012. június 23-án, Nagyrábén a hálaadó istentiszteleten)

A képviselő-testület 59/2012. (VII. 17.) ÖH számú
határozatával döntött arról, hogy a Belügyminisztérium
„Minden gyerek lakjon jól” Alapítvánnyal együttműködve
indított közfoglalkoztatási mintaprogram keretében előállított dróthálót az alapítvány által élőállattal támogatott
családok részére térítésmentesen, természetbeni juttatásként adja át.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be és nyert
„Szennyvíztisztító telep létesítés és szennyvízcsatorna kiépítése Nagyrábén” KIOP-7.1.0/11-2012.0027 azonosítószámú projekt keretein belül, vízjogi létesítési engedélyes
tervek elkészítése és a szükséges vízjogi létesítési engedély megszerzésére.
Az önkormányzat támogatási igényt nyújtott be a
Móricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes ÓvodaBölcsőde nyílászáró cseréjére és hőszigetelésére, melynek
keretében az 5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján, melynek

Nagyrábéi

HÍRMONDÓ

•

2012. december

Önkormányzati hírek folytatás
keretében 6.500.000 Ft támogatást kapott. Ezt az összeget
a képviselő-testület többmint 2.000.000 Ft-tal egészítette
ki, hogy a felújítás teljes egészében elkészülhessen.
Az önkormányzat szeptember 17-i ülésén fogadta el az
önkormányzat 2012. féléves költségvetési beszámolóját.
Ezen az ülésen megalkotta a képviselő-testület az avar és
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat tartalmazó
rendeletét.
A központi jogszabályok előírásainak megfelelően a
testület hatályon kívül helyezte az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletét.
Szeptember 27-i rendkívüli ülésén a napirend másodszori tárgyalását követően a képviselő-testület döntött ar-

ról, hogy az általános iskola üzemeltetését 2013. január 1.
napjától átadja az államnak.
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a BM önerő
alaphoz a szennyvíz-előkészítő pályázat önerejének 50%os támogatására.
91/2012. (X. 17.) határozatával a képviselő-testület
elfogadta a Püspökladányi járási hivatal létrehozásához
szükséges megállapodást.
Az önkormányzat közbeszerzési eljárást indított és
folytatott le a közvilágítás korszerűsítése tárgyában. A közbeszerzési eljárást a Mezei-Vill Kft. nyerte meg.
Peténé Majoros Emese jegyző

Tanévkezdés

a Móricz Zsigmond Általános Iskola
és Egységes Óvoda-Bölcsődében
2012 őszén már az új Nemzeti Köznevelési Törvény
lépett életbe az oktatásban és számos jelentős változást hozott magával. Első és legfontosabb változás az új köznevelési törvény hatályba lépése. A törvény ugyan szeptember
elsejétől hatályos, de a tanulókat és pedagógusokat érintő
komoly változások majd tanév közben, januárban vagy a
következő tanévtől lesznek érzékelhetőek. A fenntartás,
szakmai ellenőrzés, irányítás újdonságai a gyerekek, szülők és a kollégák mindennapjait remélhetőleg kis mértékben befolyásolják. A mindennapos testnevelés bevezetése
az első és ötödik évfolyamokat érinti. Ennek személyi és
tárgyi feltételei most még megoldhatók.
A nyári szünet végén gyors tempóban kezdődött meg
az iskola nyílászáróinak cseréje és szigetelése. Köszönjük
a fenntartó önkormányzatnak ezt a lehetőséget, hisz nem
csak szépült iskolánk, hanem energiatakarékosabbá is vált,
ezt a fűtési szezon megkezdésénél már tapasztalhattuk is.
A tanórán kívüli foglakozásokra továbbra is kevés
költségvetési pénz jut. Integrációs pályázatot idén is nyújtottunk be. Eszközfejlesztésre, kirándulásokra, programja-
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ink költségeinek fedezésére szeretnénk fordítani az elnyert
támogatást.
Napközit, illetve tanulószobát változatlan formában
szerveztük, vagyis minden olyan tanuló számára biztosított ez a lehetőség, aki ezt igényli.
Tovább csökkent a tanulók létszáma. Nagyrábén 184,
Bihartordán 84 iskolai tanulónk van. Óvodai intézményegységeinkbe Nagyrábén 68, Bihartordán 40 óvodás jár.
Tanulóink számára igyekszünk változatos, sokszínű
programot szervezni. Sokféle versenyen mérhetik össze
tudásukat más iskolák tanulóival. A Mustoló, a Kádár vitéz nap, az Állatok világnapja, az Egészséghét mind közösség formáló, nagyon jól sikerült programok. A családok is részt vehetnek ezeken az eseményeken. Igyekszünk
nyitott, befogadó iskola lenni és minden változás ellenére
töretlen hittel dolgozni.
„A múlt már nincs. A jövő még nincs. Egyetlen valóság
a jelen.” Popper Péter
Herczeg Imréné mb. igazgató
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HUro pályázat
A Magyarország - Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében kiírt pályázatra,
iskolánk és a települési önkormányzatunk közös pályázatot nyújtott be három román partnerrel karöltve.
Az EDNET címet viselő projekt eredményes elbírálást kapott. Ennek köszönhetően az elmúlt nyáron
és a tanév során több tevékenységben is a romániai
alsó-lugasi iskola tanulóival, tanáraival közösen vettünk, veszünk
részt.
Első
ilyen
elem volt, hogy
meg szerve zésre került két
nyári tábor. A
nagyrábéi gyerekek közül összesen 58-an vettek
részt valamelyik
táborban, teljesen ingyenesen.
Magyar oldalon, Nagyrábén
voltak elszállásolva a gyerekek, így lehetőség volt
arra, hogy a lugasi gyerekek tüzetesen megismerkedjenek településünkkel. A tábor alatt csillagtúraszerűen
kirándulást szerveztünk Debrecenbe, Hajdúszoboszlóra, Dévaványára, Vésztőre, Sárrétudvariba, ahol a
környező települések nevezetességeivel ismerkedtek
a gyerekek. A résztvevők azóta is emlegetik a felejthetetlen tábori élményeket, a kalandparki, élményfürdői, lovardai, csúszdaparki emlékeket.
Augusztusban kiköltözött a tábor Romániába, és
az alsó-lugasi iskola szervezésében romániai hely-
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színeken folytatódtak tovább a közös programok. A
Dregán völgyében, Kolozsváron, a tordai hasadéknál,
Nagyváradon jártak tanulóink, aki közül sokan most
először vettek részt táborban.
A pályázat egyik fontos eleme az iskolák szakmai
együttműködése. Ennek égisze alatt pedagógusaink,
tanulóink látogatást tettek az alsó- lugasi, valamint az
örvendi iskolában, és természetesen a romániai kollegák, gyerekek is
eljöttek hozzánk
megismerkedni
a mi iskolánk
életével, tevékenységeivel. A
látogatások fő
célja a tapasztalatcsere, illetve
az egymás munkájának megismerése, majdani
segítése, közös
tematikus oktatási hálózat kialakítása.
Komoly hozadéka még a pályázatnak, hogy kiépítésre kerül iskolánkban egy digitális nyelvi labor,
amely az intézményünkben oktatott mindkét idegen
nyelv tanításánál nagy segítséget jelent majd.
A projekt zárásának várható időpontja február végére tehető, a záró konferencia helyszínéül a
nagyrábéi Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár szolgál majd.
Németh Emil
igazgatóhelyettes
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Turisztikai szálló és ifjúsági ház
Felépült a BIKE szálló
2006 áprilisában alakult meg a Barangoló Ifjúsági és
Kulturális Egyesület azzal a céllal, hogy saját maguknak és
a település fiataljainak új szórakozási formát teremtsen. Az
első találkozási hely a teleházban központosult, majd később
péntek esti játékestekké nőtte ki magát a művelődési ház
nagytermében.
2009-ben megfogalmazódott bennünk, hogy szeretnénk
most már egy saját helyet, ahova szabad bejárásunk lehet,
bármikor. Sikerült elérnünk, hogy az önkormányzat bérbe
adjon nekünk egy régi épületet, ami iskolai konyha és napköziként funkcionált.
Saját erőnknek megfelelően berendeztük, átalakítottuk
kicsit és itt folytattuk tovább a péntek esti játékesteket. Nyári
szünetben az általános iskolásoknak napközi tábort szerveztünk. Szerettünk volna sátorhelyeket kialakítani, valamint
néhány helyiséget felújítani, amit saját erőből már nem tudtunk megoldani.
Ekkor jött a lehetőség, hogy pályázhatunk ifjúsági szálláshely kialakítására. Mi ugyan csak béreljük az épületet,
ezért engedélyt kellett kérnünk erre az önkormányzattól, és
ők nemcsak engedélyt adtak, hanem támogattak is minket.
Így került sor e nyertes pályázat beadására a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER Csoportjához. Az MVH-s
határozat szerint bruttó 50.019.376 Ft-ot „B kategóriájú, 30
férőhelyes gyermek és ifjúsági tábor” építésére.
A közbeszerzési eljárás eredményeként a pályázat szerinti beruházási munkát az Agrogépszolg. Kft-t végezte el.
Ennek azért is örültünk, mivel már akkor is és azóta is foglalkoztat nagyrábéi embereket. Az építkezések során ügyeltek
arra is, hogy hogyan lehetne minél otthonosabb az épület a
fiatalok számára. A szálló felépült, emellett az ifjúsági házon

is nemcsak a pályázat szerinti munka készült el, hanem az
önkormányzat karbantartói, dolgozói is a pályázatban nem
szereplő épületrész felújítását végezték el. Mivel a pályázatban az épületek berendezése sem szerepelt, így ebben is az
önkormányzat segített, hogy funkciójának megfelelően mielőbb birtokba vehessük.
A közös eredményt látva új célok is megfogalmazódtak
meg:
- már meglévő és jövőbeni ifjúsági és más kapcsolataink
csoportjainak a rendezvényeken való elszállásolása, táboroztatása, valamint településünk nevezetességeinek, látnivalóinak bemutatása.
- Nagyrábé civil, egyházi, gazdasági szervezeteinek is, de
még magánszemélyeknek is például nagyobb családi összejövetelekre segítséget nyújthatunk a szállás lehetőséggel.
2006 óta az egyesületi tagok összetétele ugyan nagyon
megváltozott, sokan kirepültek, sokan csatlakoztak hozzánk.
Reméljük, hogy az újaknak nem kell majd mindent újra kezdeni az elejéről, mint nekünk és folytatják majd ezt az utat
a jövőben is, és a pályázatban vállaltakat teljesíteni tudjuk,
tudják.
Balogh Erika

Tizedjére is partyztak!
X. alkalommal került megrendezésre
Nagyrábén a Szünidei Ifi Party. Idén is
két naposra terveztük az ifjúsági találkozót. Augusztus 3-án az első napon került
átadásra a pályázati finanszírozású Turisztikai Szálló és Ifjúsági Ház, ahol Balogh
Erika az egyesület elnöke mondott ünnepi
beszédet, majd a műsort követően Balogh
Erika, Gyarmati Sándorné és Miklóssy
Zoltán közös szalag vágására került sor.
Az átadást követően az esti koncertekre vártuk kedves vendégeinket. Másnap reggel augusztus 4-én a motorosok
ébreztették a falut, megmutatva szeretett
járműveiket. A felvonulás után szavazást
indítottak a rendezvény motorja címért,
melyet az 1. számú motor és tulajdonosa
Varga Lajos nyerte meg. A délelőtt folyamán biciklis bemutatóra került sor, ezt követően a hozzánk érkező csoportok vetélkedőn vehettek részt. A vetélkedőn nagy
sikert aratott a smink verseny, a vízibomba

2012. december

•

csata, a szappanos fóliafutás, a 200 Ft-ért
vásárlás és még sok más izgalmas feladat.
Délután a hozzánk ellátogató csoportok
műsorait tekinthettük meg. Latin táncokat és hastáncot láthattunk a Váncsodi
(Zsáka) Eldorádó csoporttól, érdekes hastáncbemutatót a Berettyóújfalui Keleti
gyöngyöcskéktől, mazsorett bemutatót a
Hosszúpályiból érkező Csillag mazsorett
csoporttól, ének előadást a Hajdúszováti
Perfekt együttestől, társastáncokat a debreceni Valcer Táncstúdiótól, karate bemutatót a BUSHIDO karate csoporttól, énekműsorával Hagymási Tamás szórakoztatta
a közönséget. A helyi csoportok közül a
Tinipárducok moderntáncokat, a Feketepárducok pedig keleti hip-hopot adtak elő.
A műsorok után esti koncertek várták a
szórakozni vágyókat. Az est sztárvendége
a P.BOX együttes volt. A rendezvény idei
megszervezéséért köszönetet szeretnénk
mondani Balogh Sándornénak a kitartó
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munkájáért és minden Barangoló Ifjúsági
és Kulturális Egyesületi tagnak az aktív
részvételéért!
A rendezvény a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetéhez benyújtott Térségi Ifjúsági Találkozók szervezése című pályázatból valósult meg, melyre
a Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesület összesen bruttó 3.584.258 Ft utófinanszírozású támogatást nyert és ebből több
rendezvényt valósított meg az év során.
Varga Judit
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20 éves a Nők életmód
népfőiskolája Nagyrábén
A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület a településen
egy kulturális közösségfejlesztő folyamat eredményeként
1991-ben alakult meg, 33 taggal. Ma 55 fős közhasznú
civil szervezet, 2000-ben a Teleház indításával kibővült az
egyesület tevékenysége a településen élő különböző korosztályú lakosság számára nyújtott szolgáltatások által.
Az 1989-ben elindított közösségfejlesztő folyamat inspirálta a közösségi élet erősödését.
Így jött létre a Nők életmód népfőiskolája is.
„Nagyrábén ha csütörtök, akkor népfőiskola…”
A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület kezdeményezésére indult el településünkön a 20. éve működő népfőiskola, illetve a népfőiskola jellegű kurzusok szervezése.
A programok megvalósítása során a művelődési ház
infrastrukturális hátteret jelent ma is. A kurzusok résztvevői nők, 50-80 éves korúak, heterogén társadalmi réteget
képviselnek. Tagjaink voltak korábban és részben jelenleg is azok: a könyvtáros, a pedagógus, a vállalkozó a 8
osztályt végzett háztartásbeli, a nyugdíjas, a Gyes-en lévő.
Ősztől-tavaszig, októbertől-áprilisig hetenként ugyan azon
a napon vannak az összejövetelek kb. 15-18 alkalommal.
Majd családi vetélkedővel, országjáró kirándulással, szalonnasütéssel, kenyérlángos sütéssel, tanúsítványok átadásával zárul a kurzus.
A vetélkedőkön a férjek mellett sok gyerek, unoka és
nagymama is részt vett.
Az összejöveteleken lehetőség nyílt az előadások mellett párbeszédre, vitára is.
A hallgatók baráti találkozókon cserélik ki tapasztala-

taikat a szomszéd település – Földes – népfőiskolás as�szonyaival.
Az eltelt időszak bizonyítja ennek a közösségi művelődési formánk a személyiségfejlesztő, hatékony ismeretelsajátító szerepét. Helyi társadalmi igényt kielégítő tanulási-szórakozási lehetőség. A település egyfajta szervező
erejét jelenti ez az érdek nélkül szerveződött közösség.
Mindig fontosnak tartottuk, hogy az elkezdett folyamat
ne szakadjon meg. Kerestünk forrásokat, az új formát és
tartalmat a megváltozott társadalmi körülmények között.
Évről-évre csatlakoztunk a Művelődés hete, a tanulás ünnepe országos rendezvénysorozathoz. A Nagyrábéi Baráti
Kör és egyesület adta ki, – a Népfőiskolai közösség tagjai
gyűjtötték és szerkesztették, a Nagyrábéi ízek – Ahogy
elődeinktől tanultuk c. receptes könyvet, melynek igen
nagy sikere volt és van jelenleg is.
Az eddig eltelt évek alatt a népfőiskolai kurzusaink
átfogó témakörei voltak: a szülők, gazdaasszonyok népfőiskolája; lányok asszonyok nagymamák népfőiskolája;
életmódprogram az ezredfordulón; nemzedéktől nemzedékig – családi népfőiskola; - a táguló világ; nők a változó
világban; életmód és művelődés a XXI. században: tanulás, életmód és művelődés a XXI. Században.
Az eltelt évek alatt közel 100-an vettek részt a kurzusokon. Volt, aki a kezdetektől tagja volt a közösségnek,
többen elmaradtak, majd újabb tagok jöttek közénk.
Kivonat a Művelődés - Népfőiskola - Társadalom a
Magyar Népfőiskolai Társaság 2012/2. kiadványából.
Józsa Kálmánné programvezető

HÍREK – 2012 NYARÁN
1. Újabb támogatás az állattartóknak: a VM idén
is meghírdeti azt a nemzeti támogatást, amelyet az
állati tetemek elszállítási és ártalmatlanítási költségeire fordíthatnak a gazdák. A támogatás hozzájárul
az állattartó telepeken keletkező állati hullák ellenőrzött, biztonságos elszállításához és ártalmatlanításához. Az intézkedéssel javúl a hazai állattartó
telepek egészségügyi biztonsága.
2. A kalászosok betakarítása befejeződött. Az
őszi búza mennyisége elmarad a várt – remélttől, de
a minőség, és főleg az ár, ellensúlyozza a termelők
ráfizetését. A takarmány – kalászosok ára is kúszik
felfelé, ami jó hír, ha az ember „eladó”, de kevésbé
jó, ha állattartó, és vásárolni kénytelen.
3. KILÁTÁSOK: a Nemzetközi Gabonatanács
az elmúlt 6 év legrosszabb gabonatermésére számít.
A kormányközi szervezet szerint a világ kukoricatermése 115 millió tonnával fog visszaesni, és a
2012/13-as évre tovább romlanak a gabonatermés –
6

előrejelzések, főleg Amerikában, ahol még mindig
óriási a szárazság, és továbbra is száraz időre van
kilátás.
4. Szomszéd – helyzet: Rendkivűli állapot kihirdetését és a gabonaexport azonnali felfüggesztését követelik a kormánytól a romániai gazdák az
országot sújtó rendkivűli szárazság miatt. A helyzet drámai, a felmérések szerint a kukorica-termés
80 %-a megsemmisűlt, búzából és napraforgóból
fél – termés várható.
5. FÁBÓL – BIODÍZEL: Kb. 300 millió éve hirtelen befejeződött a kőszén felhalmozódás. A kutatók úgy vélik, hogy a fehérrothadást okozó gombák
felszaporodása okozta a hirtelen folyamat leállást.
Ezek a gombák ugyanis, az általuk termelt enzim
segítségével, bontják a lignint, ami nélkűl nincs kőszén-képződés. Ha az elmélet igaz, akkor fából és
ami jóval ésszerűbb, szalmából is lehetne biodízelt
előállítani.
Folytatás
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6. Helyi termelői piacok – fellendülőben. A bürokrácia egyszerűsítésével, anyagi támogatással, jogszabály-módosítással segíti az agrár-tárca a termelői piacok létesítését, fenntartását. Jelenleg mintegy 50 piac
működik, de ennek több – tízszerese is létjogosúlt
lenne.Egyelőre a frekventált körzetekben (Balaton,
Duna-kanyar) működnek életképes piacok, de véleményünk szerint ez a jövő útja, nem a 2000 km-t „utazó” sárgarépa.
7. Valószínűleg nem csökken a tojótyúk állomány
a ketrec – bővítés miatt, de az első felmérések szerint
csökken az előállított tojás-szám. A gazdák szerint az
új helyzet stresszeli a tyúkokat, a több mozgás miatt
kevesebb energia marad tojástermelésre, magasabb
az egy tojás előállításához szükséges takarmány, így
várhatóan további tojás – áremelkedés lesz (és még
nem beszéltünk a mostanra kialakult magas takarmány-árakról).
Kissné Parti Ilona AK tan.adó

2012-ben végső búcsút vettünk:

Név
Asztalos Imréné Sólyom Róza
Horváth Gyula
Horváth Gyuláné Domokos Zsuzsánna Juliánna
Török Lajosné Sólyom Ida
Varga Sándorné Kántor Irén
Bende Gyula
Pongrácz István
Frank János
Nemes József
Kovács Ferencné Jenei Margit
Papp István
Bende Imre
Máté Mihályné Patai Róza
Muschitz Béláné Herceg Juliánna
Szegedi Ferenc
Németh Antal
Balogh Miklós
Csepi Jánosné Bordács Erzsébet
Oláh Dánielné Kovács Ilona
Nagy Károly
Kovács Lajosné Szabó Zsuzsánna
Módos Ambrus Károlyné Gyenge Mária
Ács Józsefné Szaniszló Mária
Karalyos Gyula
Hegyi Károly
Makula József
Reinik Lajos
Varga Imre
Vajda György
Rab Gézáné Erdélyi Ilona
Elek Zoltánné Bécsi Margit
Tarpai Ferenc
Nyerges Imréné Takács Zsuzsanna
Bézi Károly
Ötcös Sándorné Máté Etzsébet

Lakcím
Liszt Ferenc krt. 42.
Ady 8.
Ady 8.
Széchenyi 20.
Nádasrét 24
Tank 1
Vörösmarty 33
Hajnal 4
Bem J. 12
Esze T. 18
Bogárzó 5
Telekhalom 9
Nádasrét 26
Rétszentmiklósi 41
Bánát 7
Sóskút 3
Bogárzó 9
Vénkert 48
Vörösmarty 29
Esze T. 16
Érhát 20
Vénkert 2
Rét 8
Telekhalom 33
Liszt Ferenc krt. 14
Damjanich 29
Nyíl 12
Hunyadi 3
Érhát 8
Bartók B. 10
Tank 23
Ady 36
Vörösmarty 35
Esze Tamás 2.
Vörösmarty u. 11.

Az Európai Unió „zöld” agrárpolitikájának tervezete és vitája
A tagállamok elvileg egyetértenek a KAP kizöldítésével, de attól tartanak, hogy a koncepció újabb bürokratikus
terheket ró a termelőkre. A gazdáknak jelenleg is különböző környezetvédelmi, állatjóléti és sok egyéb előírásnak
kell eleget tenniük. A jövőben azonban a direkt támogatások 30 %-ért (az ú.n. „zöld” komponensért) cserébe további követelményeknek kellene megfelelniük. Ilyen pl.:
hogy a gazdaság területének 7 %-át ökológiai célterületté
kellene alakítaniuk – csalitos, fás, ugaros területté. Ez viszont ellenkezik a KAP fő céljával, az életképes élelmiszertermeléssel.
A tagállamok mezőgazdasági miniszterei a közös
agrárpolitika reformjának egyik legellentmondásosabb
eleméről vitatkoztak május közepén. Az Európai Bizottság olyan módosításokkal érkezett az ülésre, amelyekkel
könnyítene azokon az adminisztratív és megvalósíthatósági nehézségeken, amelyek az eredeti tervezet szerint alap
– előírások.
Dacian Ciolos uniós agrárbiztos elmondta, hogy a Bizottság a zöldítési stratégia mindhárom aspektusában kön�nyítene a tavalyi szabályokon. Először is lehetőséget adna
arra, hogy a gazdák a különböző klíma – és környezetvédelmi célú tevékenységeket az új zöldítési követelmények
részeként könyvelhessék el, így sok plusz-költségtől és
adminisztrációtól kímélhetnék meg a termelőket.
Egy másik könnyítésnek számítana, ha az állandó legelő meghatározása rugalmasabb lenne, és nem vezetne
a művelésbe vont területek csökkenéséhez. A terménydiverzifikációra vonatkozó feltételeken annyival könnyíte-
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nének, hogy 3 ha helyett 3 és 10 ha között húznák meg azt
a birtokméretet, ahol három különböző növény termelését
várja el a KAP a támogatás feltételeként.
Az is szerepel a módosításban, hogy azok az 50 ha-nál
nem nagyobb területen gazdálkodók mentesülnének azon
előírás alól, ahol a terület legalább 50 %-át füves legelő
borítja.
A magyar delegáció vezetője elmondta, hogy Magyarország alapvetően egyetért a zöldítési koncepcióval,
de egyszerűbb és rugalmasabb végrehajtást szeretne. Ha
végül mégis a három pillérű feltételrendszer marad, akkor az állandó legelőre és az öko-célterületre vonatkozó
feltételeket ne üzemi, hanem tagállami szinten határozzák
meg. Három helyett csak 10 ha felett kelljen , és ne három-, csak két-féle növényt termeszteni. Kifogásolta azt
is, hogy a „zöld” előírásoknak való meg nem felelés az
összes támogatásra vonatkozó szankciót vonja maga után
(a tervezet szerint a „zöldítés” alapfeltétele a támogatási
jogosultságnak).
A most folyó költségvetési tárgyalások után, gondolom
újra napirendre kerül a „zöldítés”, és úgy tűnik, még hos�szú és rögös út vezet a végeredményig, de reméljük, hogy
„gazdabarát” lesz, és nem kell aránytalanul sok ésszerűtlen és költséges feltételnek eleget tennünk!
Kissné Parti Ilona AK tan.adó
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Könyvbemutató

Bolda, az utolsó igazi sámán

Örömmel tudatjuk, hogy megjelent Dezső Ilona Anna újabb
könyve, „Bolda, az utolsó igazi sámán” címmel, az Élő könyv Élő irodalom Kiadó gondozásában. A könyv bemutatójára 2012.
december 09-én, /vasárnap/ 15 órakor került sor, a Református
Egyház gyülekezeti termében.Az Adventi várakozás jegyében
készülődtünk az eseményre. A könyvet bemutatta Michelsné
Oláh Szilvia református lelkész. A szerzőt megtisztelte a kiadó,
Szilágyi Mária személyes jelenléte. Közreműködött: Izsóné Kunos Mariann hárfa és zongoraművész.

Az utolsó párttitkár és egyéb történetek

2012. november 15-én, délután 17 órakor került sor az „Irodalmi Jelen Könyvek” kiadásában megjelent „Az utolsó párttitkár
és egyéb történetek” című könyv bemutatójára. A szerzőkkel, Balogh Gyulával, Bíró Gyulával és Kocsis Csabával Kogyila Zsolt
újságíró beszélgetett. A bensőséges hangulatú baráti beszélgetés a
kezdetektől - 2005-től 2012-ig eltelt 7 év felidézésével kezdődött.
A Berettyó tv- archív felvételeit nézve időutazásban lehetett részünk. Megismertük a szerzők személyes önvallomásit, írásaikon
keresztül nyomon követhettük, mit gondolnak az őket körülvevő
világról, az emberi kapcsolatokról. Szívesen beszéltek a hét éven
át megjelent kis füzetek megszületésének, megjelentetésének történetéről. Kedvenc témájukról és a legnehezebben megszületett
elbeszélések körülményeiről. A címeket közösen találták ki, a
téma azonos, de az írások mögött jól felismerhető a három író
személyisége, egyéni stílusa.
Az Oberhauser László Társaság /OLT/ nevében megköszönték a támogatóknak, hogy hozzájárultak a könyv megjelenéséhez. Megköszönték az érdeklődőknek, hogy minden év november
7-én, jelenlétükkel megtisztelték a felolvasó esteket
A füzetek címei: 2005. Az utolsó párttitkár, 2006. Árnyékban
nő a nagy uborka. 2007. Folyékony kenyér. 2008. A magányos
asszony. 2009. Az örömökön túl. 2010. A vessző mindig jön.
2011. A hetedik, és 2012- ben mindez egy kötetben megjelent, a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Frank Zoltán Jánosné

I. Gazda-bál
Nagyrábén

2012. november 17-én első alkalommal került megrendezésre gazdabál Nagyrábén, Balogh Lajos, Társi László és Dajka
Kálmán szervezésében. A szervezők nevében Balogh Lajos köszöntötte a szép számban megjelent gazda társakat és a Hortobágyi Nemzeti Park Természetvédelmi felelősét, Boruzs András
urat. Köszöntötte Gyarmati Sándorné polgármestert, megköszönve, hogy a termet rendelkezésre bocsátotta. Megköszönte a
szervezők munkáját, nélkülük nem jöhetett volna létre ez a mai
este. Hangsúlyozta, nagy szükség van a gazdák összefogására,
és akik eljöttek, úgy gondolják ez lehetséges. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni és minden évben megrendezni a helyi gazdák részére egy találkozást, terített asztal mellett
beszélgetést, ismeret és tapasztalatcserét. A vendégeket helyben termett barackból főzött, Ványi Gusztáv gazdatársunk által
felajánlott pálinkával fogadták. A gazdabál megrendezésének
ötletét a szervezőknek Farmosi Miklós és Varga Lajos gazdatársunk felajánlása adta. A felajánlott alapanyagokból készült,
finoman elkészített vacsorához jó étvágyat, az est további részében mindenkinek jó szórakozást kívánt.
Balogh Lajosné

Gólyahírek
Születési hely, idő
Lakcím
Anyja neve

Név
Kunos Lara Éva
Bézi Fanni
Balogh Ágnes
Varga Ramóna Izabella
Izsó Krisztián Márk
Fekete Szabolcs Norbert
Szőke Tamás Zsigmond
Oláh Gábor
Horváth Hanna Mária
Gál Dorina Anna
Kollárik Luca
Demeter Armandó
Tóth Dávid Milán
Balogh Kevin
Szabó Zsófi
Szőke Balázs
Kiss Tünde
Tiszai Dániel
Kuklis Attila Zoltán
Kuklis Dorina Jázmin
Éles Ábel
Patai Hanna Barbara
Éles Tamás László
Makula János
Szűcs Gabriella
Varga László Levente

2011.09.07, Debrecen
2011.09.23, Berettyóújfalu
2011.10.07, Berettyóújfalu
2011.10.22, Berettyóújfalu
2011.12.05, Berettyóújfalu
2012.01.23, Debrecen
2012.01.24, Berettyóújfalu
2012.01.26, Kistarcsa
2012.03.03, Berettyóújfalu
2012.03.07, Debrecen
2012.03.23, Debrecen
2012.04.03, Berettyóújfalu
2012.05.15, Berettyóújfalu
2012.05.19, Berettyóújfalu
2012.06.26, Debrecen
2012.06.30, Debrecen
2012.08.09, Berettyóújfalu
2012.08.14, Debrecen
2012.09.26, Berettyóújfalu
2012.09.26, Berettyóújfalu
2012.10.09, Debrecen
2012.10.18, Berettyóújfalu
2012.10.24, Berettyóújfalu
2012.10.29, Berettyóújfalu
2012.11.17, Berettyóújfalu
2012.11.20. Berettyóújfalu

Vénkert 20
Széchenyi 45
Kossuth 27
Damjanich 12
Dózsa Gy. 41/A
Érhát 24
Bem J. 4
Hunyadi J. 33
Kölcsey 9
Rétszentmiklósi 8
Vörösmarty 6
Ady 35
Kossuth 20
Nádasrét 5
Jókai 21
Ady 4
Pusztaér 9
Kossuth 37
Arany J. 40
Arany J. 40
Nyíl 16
Rétszentmiklósi 46
Pusztaér 32
Liszt Ferenc krt. 46
Kossuth 34
Pusztaér 32.

Batta Beáta
Gyöngy Margit
Kása Ágnes
Mezei Izóra
Kunos Mariann
Szabó Alexandra
Szabó Ibolya
Tarpai Mónika
Kása Beáta
Gáll Mariann
Fegyver Andrea
Makula Tünde
Terge Zsuzsa
Balogh Andrea
Sólyom Anikó Ilona
Ványai Beáta
Mózsik Annamária
Kiss Judit
Varga Anita
Varga Anita
Kovács Emese
Szarka Mária Magdolna
Varga Alexandra Erika
Gulyás Nikoletta
Balogh Ildikó
Szalai Timea

Nyugdíjas klub hírei!

Ezt az évet is az előzőekhez hasonlóan tartalmas programokkal töltöttük meg. Tagjaink részt vettek baráti találkozókon, táncgálán, bordal fesztiválon, virágkötészeti
rendezvényen, versmondó versenyen, falunapon és még sorolhatnám. Színvonalas műsorokkal igyekszünk öregbíteni
Nagyrábé hírnevét. Fellépéseinket emléklapokkal, különböző díjakkal jutalmazzák. Keddenként kellemes hangulatban telnek a klubösszejövetelek: Év elején saját készítésű csigával járultunk hozzá a KISE (Kistérségi Segítők
Egyesülete) által szervezett jótékonysági esthez. Nyáron lehetőségünk van szalonnasütésre és főzőcskézésre az udvaron. Az óvodás gyerekek anyák napi műsorát, az iskolások
karácsonyi előadását is nagy szeretettel várjuk. Most csak
néhányat emeltem ki abból a sok programból amin egész
évben részt vettünk. Természetesen ezek mögött rengeteg
munka van felkészülni egy-egy fellépésre. Ehhez kívánok
jó egészséget minden klubtagnak. Szeretettel várunk mindenkit keddenként, délelőtt és a rendezvényeinkre.
Miklósné Hegedűs Katalin, Aranyi Anikó

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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