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

20 ÉVES
A NAGYRÁBÉI HÍRMONDÓ
1993. augusztus 18.-án jelent meg a Nagyrábéi
Hírmondó első ünnepi száma. Józsa Kálmán, akkori polgármester mondatait idézve ”Az újság – szándékaink szerint – településünk polgárainak őszinte,
tárgyilagos tájékoztatását szolgálná. Teret adva a
jó szándékú megnyilatkozásoknak, kezdeményezéseknek, mindazoknak, melyek falunk gazdasági,
kulturális fejlődését segítik, értéket karolnak fel,
értéket teremtenek”
Amiről írtunk helyi újságunkban, megjelent cikkek, írások: helyi önkormányzati hírek, gazdasági
hírek, vállalkozások megnyitása, óvodáról, iskoláról szóló cikkek, az idősek otthonának életéről, az
egészséggel kapcsolatos írások, közhasznú és közösségi információk, kulturális eseményekről tá-

jékoztatók, ifjúsági rendezvényekről szóló cikkek,
különböző alkalmakról szóló versek, ajánló könyvekről, a Református Templomról, a Nagyrábéról
Elszármazottak köszöntése, ünnepi köszöntések, a
népfőiskoláról, a teleházról, a baráti körről, a szomszédolásról, a határon túliakról.
Igen széles az írások köre. Így írtunk mi
20 éven keresztül. A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület együtt az önkormányzattal jelentette meg a
Nagyrábéi Hírmondót.
A költségek minden szám kiadása esetén az
Egyesületet terhelték.
Köszönjük az íróknak, a terjesztőknek, a szerkesztőknek a segítségét!
Józsa Kálmánné

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
A 12. NAGYRÁBÉRÓL ELSZÁRMAZOTTAK
TALÁLKOZÓJÁRA HAZAÉRKEZŐKET!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Nagyrábé Nagyközség és Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének megállapodása alapján 2013. március 1. napjával megkezdte
munkáját a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal. A hivatal szervezeti felépítésében változás nem
történt, a települések lakossága a már kialakult rend
szerint fordulhat a hivatalhoz.
2013. márciusában három területen indult startmunka program az önkormányzat keretein belül. A
dróthálókészítésre irányuló programban 21 fő foglalkoztatott 2013. december 31-ig áll alkalmazásban.
A belvízelvezetés programban szintén 2013. december 31-ig 38 fő foglalkoztatására kerül sor. A harmadik program a Mezőgazdasági utak rendbetételére
irányul, melyben 2013. november 31. napjáig 70 fő
aktív korú személy foglalkoztatása valósul meg.

2013. áprilisában megtörtént a HURO határon átnyúló program keretiben megvalósult VágTelekhalom út útépítési pályázata.
2013. június 27-én ünnepélyes keretek között elfogadta a képviselő-testület a település helyi esélyegyenlőségi programját.
2013. július 1-jétől a Nagyrábéi Egysége ÓvodaBölcsőde intézményvezetői feladatait 1 év időtartamra történő megbízással Szabó Ferencné óvodapedagógus látja el.
2013. augusztusában a képviselő-testület döntése
alapján benyújtásra került a település szennyvízelvezető- és tisztító rendszerének kiépítését célzó pályázat. A projekt teljes költsége 1.419.660.500 Ft.
Peténé Majoros Emese jegyző

TANÉVKEZDÉS
Halkan útra kel a nyár, s észre sem vesszük, beköszönt az ősz, a szeptember, s vele az új tanév. Az
iskola újra megtelik a gyerekek zsibongásával. Ezt az
alkalmat kihasználva szeretnék tájékoztatást adni iskolánkról, az oktatást érintő változásokról.
Először a közelmúltról: Az Erzsébet program keretében 87 /alsós és felsős/ tanulónk 9 pedagógus kíséretében tölthetett hat, esemény- és élménydús napot
a Balatonon, Fonyód-ligeten. A művelődési házban
felügyeletet kaphattak tanulóink, amit ezúton is szeretnék megköszönni a művelődési ház vezetőinek és
a programban részt vevő segítőknek. Megtörtént tantermeink, tornatermünk és tornaszobánk festése, tisztasági meszelése, karbantartása.
Januártól iskolánkat átvette
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ, mivel
az óvoda már nem
közös fenntartásban működik az
iskolával nevünk
is megváltozott:
Nagyrábéi Móricz
Zsigmond
Általános Iskola a
hivatalos elnevezés. Továbbra is
tagintézményként
hozzánk tartozik
a Bihartordai iskola.
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Az idei tanév több szempontból változásokkal teli
lesz, a mindennapos testnevelés bevezetése már négy
évfolyamot érint. Minden nap lesz testnevelés óra
ezeken az évfolyamokon. (1.,2.,5.,6.) A magasabb
óraszámok az új Nemzeti Alaptanterv bevezetésével
az első és ötödik évfolyamot érintik. Új tantárgyként
jelenik meg az Erkölcstan/Hit-és erkölcstan tantárgy,
amire a tanulóink tanév közben már írásban jelentkeztek.
Az egész napos iskola a mi intézményünkben úgy
szerveződik, hogy az első, második, harmadik évfolyamon „iskolaotthonos” keretben két nevelő váltva
tanítja a tanulókat délután 4-ig, 4. és 5. osztályban napközit szervezünk, 6.-7.-8. évfolyamon tanulószobát.
Délután szervezett
foglalkozásokon,
szakkörökön kötelező lesz a részvétel a tanév elején bejelentkezett
tanulóknak. A 6.
osztályban három
tanóra kivételével
csoportbontásban
szervezzük az oktatást.
Ebben a tanévben is lesz lehetőség zenetanulásra (zongora,
furulya), a „Leg
a láb” művészeti iskola néptánc

Nagyrábéi

HÍRMONDÓ

•

2013. november

Tanévkezdés folytatás a 2. oldalról
oktatást biztosít. Sajnos az oktatási rendszerben bekövetkezett változások sok esetben megnehezítették
dolgunkat.
Rengeteg tanuláson, tanórán kívüli tevékenységet,
programot tervezünk idén is, ezeknek az eseményeknek a sikere nem csak a pedagógusokon, hanem az
azokon résztvevő gyerekek és a szülők aktivitásán is
múlik. Együtt nagyon könnyen tudunk sokszínű, emlékekben gazdag tanévet összehozni. Csak rajtunk
múlik!
Az elmúlt tanévben megbízott igazgatóként láttam el az intézmény vezetését, ebben változás nem
történt, ugyanis a kiírt igazgatói pályázatra nem volt
jelentkező. Két új kolléga érkezett: Puskás Viktória
angolt tanít 7.-8. osztályban, Nagy Marianna a 6.-7.-

8. évfolyamon tanulószobai foglalkozást tart, illetve
visszatért Nagyné Tóth Mária kolléganő elsős osztályfőnökként.
Nekünk, felnőtteknek, szülőknek, nevelőknek kötelességünk gyermekeink jövőjének tudatos tervezése. Ez egyre nagyobb kihívás évről évre. Arra kell
törekednünk, hogy stabil alapokat kapjanak majd felnőtté válva önálló életük megkezdéséhez. Intézményünkben ezekhez az elvárásokhoz a feltételek biztosítottak. Nevelőtestületünk szakmailag felkészülten
várja az új tanévet, nyitottan a tanulók, a szülők és a
társadalmi elvárások felé.
Herczeg Imréné megbízott igazgató

ÖNSZERVEZŐDÉS A 31. SZÜRETIN
A hagyományokhoz híven, idén is Nagyrábé Bihardancsháza – Bihartorda útvonalon haladt a felvonulás, pedig de nehezen indult az egész. Mintha nem
akarták volna az égiek, hogy szüreti legyen Nagyrábén.
A rendezvény egyik motorja, Balogh Sándorné Ilike,
vállát törte, így nem volt, aki oktassa a táncot. Végül
mégis akadt, mert a fiatalok megszervezték önmagukat,
és a tavalyi koreográfiát megtanították az újonnan érkezőknek, hol Balogh Erika, hol Fejes Magdi, hol Tiszai
Réka, Horváth Lali vagy más régi szüretis. A fiatalok
kaptak egy lehetőséget, hogy megszervezzék önmagukat, és éltek a lehetősséggel. Éltek, és nem visszaéltek,
és ez nagy különbség. A fogatosokat Sólyom Lajos segítségével kerestem meg, Biharnagybajomtól Földesig,
akit csak lehetett becserkésztünk. Mégis alig fértünk
fel, mert nagy számban érkeztek résztvevők és a pusztabusz elmaradt az utolsó pillanatban. Kellett a hely a
22 pár szüretisen kívül a „Leg a láb” Művészeti Iskola nagyrábéi csoportjának, a szentjobbi Vadvirág népdalkörnek, az alkalmi nagyrábéi népdalkörnek, amelyben helyet kapott többek között Bai Károly, és végig
énekelte a napot Papp Imréné a dédunokájával, Nagy
Apollóniával. Az alkalmi kórust erősítették a régi szüretisek közül Wéberné Kövér Ildikó, Józsa Péterné és
Kádár Sándorné. Az elszármazottak példát mutattak,
hogy így is lehet, talán jövőre a helyiek is csatlakoznak az éneklőkhöz. A szentjobbiak 2005 őszén alakultak, zeneszerető, énekelni vágyó falubeli lányok, aszszonyok kezdeményezésére László Enikő könyvtáros
szervező munkájával. Heti rendszerességgel, minden
szerdán összeülnek gyakorolni, énekelni. Megalakulásuk óta rendszeresen részt vesznek a községi rendezvényeken, a szomszédos települések rendezvényein, és a
Magyarországi határ menti települések rendezvényein.
Nagyon jó kapcsolatot ápolnak Nagyrábéval, hiszen
évek óta velünk ünnepelnek. Most Molnár József polgármester úr is megtisztelte a rendezvényünket, viszo-
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nozták a nagyrábéi delegáció szeptemberi látogatását.
Győrfi Gyula a tangóharmónikájával már nem fért fel
a szekérre, mint ahogy a jelen sorok írója sem. Kovács
Józsi és Somi Gábor Dancsházára is kilovagolt velünk,
Józsi csikósbemutatóját a figyelmes közönség ott meg
is tapsolta. Harmati Imre, Gyenge Andi és Harmatiné
Rácz Enikő Nagyrábén csatlakozott a menethez, amit
Bihartordáig el is kísértek. A nyolc megállóhelyet követően bevonultak a részvevők a művelődési házba, ahol
az Idősek Napközi Otthona dolgozói finom főztjét fogyaszthatták el. A bálban Kállai Imre és barátai húzták
a talpalávalót, és megválasztották a legszebb csőszlányt
és csőszlegényt, akik ebben az esztendőben: Nagy Erika
és Dajka Dominik lett.
Kocsis Csaba igazgató

HÍRMONDÓ

3

NAGYRÁBÉN JÁRTUNK
2013. augusztus 18-24 között 44 kérsemjéni, nábrádi,
magosligeti általános iskolás és négy kísérőjük - hatnapos
táborozáson vettünk részt a Hajdú-Bihar megyei Nagyrábé
községben. Első látványosságként a debreceni Nagyerdei
Kultúrparkba látogattunk az odafelé vezető úton. A táborban
eltöltött szűk egy hét alatt rengeteg élménnyel gazdagodtunk:
mindennapos karate edzésen formáltuk jellemünket és tanultunk önvédelmi fogásokat; meglátogattuk a nagyrábéi református templomot (a bátrabbak a toronyba is felmehettek); a
helybéli mezőgazdasági régiségeket felvonultató magángyűjteményt; a Malomkő-tavat és az ott kialakított vendéglőt;
székely népmesét dolgoztunk fel Őri Józsefné Zsuzsa néni,
nyugdíjas magyar tanár, volt iskolaigazgató segítségével; a
helyi tájházban férje, a szintén nyugdíjas tanár, Őri József
kalauzolt bennünket; a nagyrábéi kultúrház vezetője, Kocsis
Csaba , költő, festő, fotográfus a helyi galériában kiállított
festmények között tartott nekünk interaktív mini koncertet
megzenésített versekből egy szál gitárral; a kultúrházban kézműves foglalkozások keretein belül karkötőket és poháralátéteket készíthettünk, valamint táncházas foglalkozáson népi
tánc- és country-lépéseket tanultunk, táncoltunk, játszottunk,
animációs filmet nézhettünk. Meglátogattuk az eredetiben
felépített 18. századi lovardát, amely a Des Echerolles család
tulajdona volt; ugyanitt láthattuk a felújítás alatt álló franciás stílusú Füsti-kastélyt kívülről, hűsöltünk a majd 300 éves
kocsányos tölgy alatt, a birtok szélén pedig tevéket, lámákat
és struccokat, valamint külföldről hozatott különleges fákat is láthattunk, fényképezkedtünk az idén átadott lószobor
előtt. Megtekintettük Módos Károly, nyugdíjas vadász mini
vadasparkját, ahol mosómedvéket, szarvast, őzeket, borzokat,
görényt és aranyfácánt láthattunk háztáji környezetben.
Nagyrábén kívül Bihartordán műfüves focipálya-avatón
vettünk részt, majd kisvonat szállított minket a falunap helyszínére, ahol különböző népi és nem népi kulturális programokat
tekinthettünk meg: íjászbemutatót, karate bemutatót, a helyi
óvodások és iskolások műsorát, népdalkört, operettdalokat, a
műsor fénypontja a rögtönzött gangnam style-parti volt. Sajt-

kóstoláson vettünk részt Bihardancsházán, Piroska „néni” saját készítésű szörpjeit, joghurtját, körözöttjét, a durbancs nevű
sós lepényt is megízlelhettük és meglátogattuk kecskefarmját
is. Ugyanebben a faluban megnéztük a sok-sok régiséget rejtő
tájházat és a kertben megkóstolhattuk a földig roskadt, gyümölccsel teli szilvafa termését; délután a helyi focipályán és
az ott található játszótéren játszhattunk, lovaskocsikáztunk. A
7-8 km-es hazautat gyalogosan tettük meg sok-sok énekléssel, humorral, viccelődéssel, jutalomként fényképezkedtünk
a Nagyrábé falutábla alatt. Ételeinket a Gémes fogadó szolgáltatta, készséges pincérek hordták asztalainkra a mindennapi betevőt, néha extra kívánságokat is teljesítve. A gyerekek
játszhattak a fogadó udvarán felállított hajót utánzó csúszdán,
az utolsó előtti este pedig ugyanitt tartottunk tábortüzet szintén rengeteg viccel, nevetéssel, énekkel fűszerezve.
Kísérőtársaim - Váradiné Kicska Mária (Jánkmajtis),
Bákonyi Krisztina (Kérsemjén), Dezső Attila (Magosliget) –
nevében is szeretnék köszönetet mondani a fehérgyarmati kistérség vezetőinek, Magosliget, Kérsemjén és Nábrád községek
polgármestereinek, hogy lehetővé tették ezt a kirándulást. Továbbá szeretném megköszönni a szíves vendéglátást Nagyrábé
község elöljáróinak, a kultúrház dolgozóinak, a Gémes fogadó tulajdonosának és dolgozóinak, Bagdács Mariannának és
mindenkinek, aki egy kicsit is segített és elviselt bennünket.
Utoljára, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani táborvezetőnknek, Őri Krisztián rendőr századosnak, akit a
gyerekek maguk között „háromdanos fekete öves népi táncosnak” becéztek. Karate foglalkozásain mi, felnőttek is szívesen
vettünk részt, díjaztuk humorát, ötleteit és pedagógusként is
sokat tanultunk tőle. Az utolsó napon sírással küszködve szálltunk fel a buszra, a gyerekek a falvakban is sírva vettek búcsút
egymástól. Örökre szóló barátságok köttettek, örökre szóló élményekkel gazdagodtunk. Köszönjük szépen!
Dezső Attiláné (Magosliget)

SZENT ISTVÁN KUPA
A „Szent-István Kupa” területi horgászverseny 2013. augusztus 18-án került megrendezésre a Nagyrábéi Malomkőtavon. Az egyesület vezetése azért döntött a Malomkő-tavon
történő horgászverseny megrendezése mellett, mert esőben is
megközelíthető, a partja körbejárható, fedett terasszal, elegendő ülőhellyel és parkolási lehetőséggel rendelkezik. Az épületben folyóvíz és áramellátás biztosított. A tóban kapitális méretű (10 kg feletti) halak is vannak.
A versenyre a mellékelt meghívók kerületek postázásra (8
horgászegyesület és Veres Ferenc a MOHOSZ Hajdú-Bihar
Megyei Szövetségének Elnöke részére).
A meghívást minden meghívott elfogadta és a versenyen
részvételét tette. A 8 meghívott csapat és a rendező egyesület
csapata (27 versenyző) a 3 hektár területű tavon kényelmesen
elfért.
A verseny a mellékelt meghívókon feltüntetett ütemterv
szerint lett megrendezve és lebonyolítva. A verseny napján a
meleg napsütésre tekintettel óránként hűsítő védőitalt osztottunk szét a versenyen résztvevőknek.
A halak étvágyuknál voltak, már az első órában több 4 kg
feletti hal került megfogásra, melyek mérlegelés után azonnal
visszakerültek a vízbe.
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A versenyt végül a Kaba HE nyerte 6. helyezési számmal.
A legnagyobb halat (4,92 kg) Fazekas Lajos fogta (Kaba HE).
A verseny jó hangulatban, kultúrált környezetben, jó időben, szervezetten került megrendezésre.
Eredményhirdetés után a napot közös ebéddel zártuk, mely
a vízparton került elkészítésre és elfogyasztásra.
Petőfi Horgász Egyesület 4173 Nagyrábé, Hunyadi J. u. 33.
Jenei Lajos Petőfi Horgász Egyesület elnök
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XI. SZÜNIDEI IFI PARTY
ÉS I. KÖZÉPKORI FORGATAG
NAGYRÁBÉ 2013. AUGUSZTUS 2-3.
Az idén immár 11. alkalommal megrendezésre
kerülő Kistérségi Ifjúsági Találkozó az évek során
hagyománnyá vált településünkön. Túl a kerek évfordulón, beépült a 2 napos programsorozatba egy újdonság, ami a rendezvény nevéből is kiderül…
Az előkészületek már a hét első felében elkezdődtek
egy jó hangulatú hétvége megvalósítása érdekében. A
találkozó péntek délután vette kezdetét. A nagy nyári
meleg elől a kiállítóterembe húzódhattak az érdeklődők, ahol a Szélső Érték Kör Egyesület kiállításának
megtekintése közben gitár- és zongoradarabokat hallhattak fiatalok előadásában. A kiállítást Jantyik Zsolt
közművelődési
szakember, az év könnyűzenei előadója nyitotta
meg, és tartott vitaindítót Hogyan mondjam el
címmel, melyben a mai
dalszövegek mondanivalója került terítékre.
A beszélgetést követően a Barangoló Ifjúsági
és Kulturális Egyesület
közreműködésével
a
vendégek egy kellemes,
karaoke party-val egybekötött szalonnasütésen
vehettek részt. A hangulat remek volt, mely méltóan lezárta az első napot.
Szombat reggel motorok zúgásától volt hangos a település, ugyanis a megszokott módon 9 órakor kezdetét
vette a Motoros Felvonulás Nagyrábé, Bihartorda és
Bihardancsháza utcáin, melyhez Motorszemle is társult
a Rendezvény Motorja cím megszerzéséért. Ezt köve-

tően egészen a kora délutáni órákig a Debreczeni Dósa
Gyalogos Bandériumé volt a főszerep. Idén látogattak
el először hozzánk a fesztiválra, de reméljük az elkövetkezendő években az ő részvételük is hagyománnyá
válik nálunk. Műsoruk a templomtól a művelődési házig történő felvonulással kezdődött, majd megnyitották
a Középkori tábort, ahol a nyitótáncot követően láthattunk többek között középkori haditorna bemutatót
korhű öltözetben, interaktív páncélbemutatót, íjászatot,
vívást, csatacsillag- és kelevézdobást. A bemutatók
után lehetőség volt kipróbálni az eszközöket, fegyvereket, így a mai kor gyermeke, ha csak egy kis időre
is, de elődeink helyébe
képzelhette magát. Délután 5 órakor kezdetét
vették a színpadi programok, melyben hastánc, néptánc, mazsorett
műsorok, ének produkciók és karate bemutató
volt látható. A napot, és
az egész rendezvényt
egy hosszú koncertblokk zárta, melyben
fellépett a hajdúszováti
Perfect Együttes, a
püslökladányi Kabinláz
zenekar, a Cube zenekar
Debrecenből, és a hajnalig tartó gyepibál hangulatfelelőse, a Seniorock együttes Berettyóújfaluból.
Reméljük jövőre is sikerül egy legalább ennyire
színvonalas és tartalmas rendezvényt megvalósítanunk, melyre várunk mindenkit nagy szeretettel!
Bende Nóra

KOROND – NAGYRÁBÉ
Korond község Önkormányzat Helyi tanácsa, Katona
Mihály polgármester úr meghívására utaztunk az Árcsói
turista fogadónál megrendezett XXXVI. Korondi fazekas
vásárra, 2013. augusztus l0-11-én. A két település közötti
kapcsolat felvételére már 1990. január 12-én sor került. A
testvér települési megállapodást Józsa Kálmán polgármester és Szász Domokos polgármester, 1996.augusztus 1011-én Korondon írta alá. Korond község és a községhez
tartozó falvak Atyha, Fenyőkut, Pálpataka képviselői tisztelettel és szeretettel fogadták Nagyrábé település képviselőit. A Fazekas vásár megnyitó ünnepségén hivatalosan
köszöntötték a megjelent testvértelepüléseket, ajándékok
átadására-átvételére is sor került. Nagy megtiszteltetés
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jeleként küldték Nagyrábé lakosságának Korond község
címérét és a Román állam által engedélyezett települési
zászlót, melyre nagyon büszkék voltak. Hivatalos megbeszélések keretein belül átadtuk Nagyrábé község meghívását a 2014. évi Sárrét Íze Fesztiválra. Számba vettük a
két település/ kulturális- idegenforgalmi, civil/ értékeinek
feltérképezését, a két település közötti kölcsönös együttműködés megteremtése, a kapcsolat fenntartása, továbbfejlesztése érdekében.
A szíves vendéglátást megköszönve, a viszontlátásban
bízva köszöntünk el Korondi vendéglátóinktól.
Frank Zoltán Jánosné és Korponai Sándor
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DEZSŐ ILONA ANNA KIÁLLÍTÁSA
NAGYSZALONTA
2013. július 12-én a Nagyszalontai Nyugdíjas
Érdekvédelmi Egyesület és az Arany János Emlékmúzeum meghívására és szervezésében megrendezett kiállításra utaztunk Nagyszalontára, Dezső Ilona Anna író, költő, festőművész olaj és akril
képeinek kiállítására, „A lélek szirmai” címmel. A
kiállítás megnyitó után került sor, „Bolda, az igazi,
utolsó sámán” című kisregényének könyvbemutatójára. A megjelenteket Illés Lajos alpolgármester
úr és Rádai Mária főszervező köszöntötte. A kiállítást méltatta Bagosi Imre Tibor képzőművész.
A kiállítás a szervezők kérésére 2 hétig volt látható az Arany Palota nagygalériájában. Az érdeklődők megtekinthették az Arany János múzeumot
és Arany János szülőházat, az Arany-portát. Az
alkotónak szívből gratulálunk és további sikeres
pályafutást kívánunk.
Frank Zoltánné

„Szép értelme, földi dolgainknak”

SINKA ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK
Sinka István (1897-1969) sokáig pásztor volt, önműveléssel küzdötte fel magát! Első könyve 1933-ban jelent
meg. A népi írók mozgalmához kötődött, de a háború idején
jobbra tolódott.
1949-57 között nem publikálhatott. A népköltészet és a
népi tudat mitologikus rétegei formálták szemléletét, amelylyel teljesen egyéni hangot hozott költészetünkbe.
A népi mitológia sokakra hatott. Leghíresebb versei:
Anyám balladát táncol, Virágbontás, György vezér a tüzeknek suttog.
Önéletrajzi leírása a Fekete bojtár vallomásai (194244-ig) címmel jelent
meg. A nagyszalontai pásztor családból
származó Sinka István
sok szállal kötődött
Vésztőhöz. Közel tíz
évet élt a település, a
falu határában lévő
Mágorpusztán, ahol
számadó juhász volt.
Itt készült a Fekete
bojtár című regénye.
Innen indult el a hírnév felé. Itt kötött barátságot a Biharugrán
élő Szabó Pállal.
Sinka István többször is összeütközött
a mindenkori hata-

6

lommal. Az 1956-os forradalmat verssel köszöntötte (Üdv
néked ifjúság).
Halála után 1990-ben kapott Kossuth díjat. A Sárrét jó
ismerője Pernyés, Kisrábé világa műveiben visszatükröződik. Költői világát a népköltészet balladás rétege és az
átélt szegény sors motiválta. Kocsis Csaba művelődési ház
igazgató szerkesztésében emlék műsort mutattunk be Sinka
Istvánról. A műsort láthatta a berettyóújfalui és nagyrábéi
verskedvelő közönség. Október 23-án pedig Ártándon fogjuk bemutatni verssel, prózával és énekkel gazdagított műsorunkat.
Szereplők: Papp Imréné, Kocsis Csaba, Kiss Tamás,
Lakatos Antal, Bai Károly, Varga Dezső.
Bai Károly
Sinka István:

Alkonyatkor
Aludj, hazám, Bihar. Tájad mezőivel
birkózik az este és a szállongó por.
A nyáj hazaballag. Most látom utólszor,
amint távolodik síró csengőivel.
Virít a tökvirág, imbolyog a bodza.
Neveld őket hazám, vénséges anyókám,
s ha sohase tetted, most vess egy jó szót rám.
Ím sürget az este, s kér a sárnak foglya.
S mondd el én Biharom: volt-e már fiad,
ki annyi könnyel ment itt át a lejtőn,
bölcsődalt dalolva felejtőn?
S bolyongott-e körötte alkonyat,
amitől kísérték hosszú, néma árnyak,
míg nagy rónáidon állt vagy tovafáradt?

Nagyrábéi

Református Élet, 1940. október 19.

HÍRMONDÓ

•

2013. november

IDŐSEK NAPJA
2013. OKTÓBER 11.

Bai Károly szeretettel és tisztelettel köszöntötte nyugdíjasainkat Sinka
István: Anyám balladát táncol című versével, melyet Papp Imrénével adtak
elő. Aranyi Anikó szakmai egység vezető köszöntötte a kedves megjelenteket,
Gyarmati Sándorné polgármestert, Tiszai Károly alpolgármestert és a megjelent képviselőket, Ráczné Hegedüs Ilonát, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetőjét, a Hajdu-Bihar
megyei Nyugdíjas Szövetség képviseletében megjelent Molnár Ferencnét és
Bodnár Antalnét.
1991 óta október 1. az idősek világnapja. Ráczné Hegedüs Ilona intézményvezető megköszönte a hosszú évek munkáját, türelmét, a fiatalok nevelését, tanítását, a tudás átadását. Tisztelet és megbecsülés övezi nyugdíjasainkat.
A társadalom elfogadó, támogató szeretete veszi körül őket intézményeinkben. Jó egészséget, jó szórakozást kívánt.
Gyarmati Sándorné polgármester szeretettel köszöntött mindenkit, nyugdíjasként is van jelen, köszöntötte Michelsné Oláh Szilvia lelkészt és Dr. Szabó Józsefet, Bihartorda nyugalmazott polgármesterét. A forgatókönyv szerint
23 műsorszámhoz adták nevüket a klubok, jó szórakozást és a vacsorához jó
étvágyat kívánt.
A Hajdu-Bihar megyei Nyugdíjas Szövetség nevében Molnár Ferencné
köszöntötte a megjelenteket. Az idősek napját csak állami szinten ünnepeljük,
családban nem. Nekünk, időseknek jól esik a figyelem, a törődés, boldogan
éljük idős napjainkat. Keressük a társaságot és az ősz fénye beragyogja életünket. Kívánja, hogy minden napunk ilyen szép legyen.
Az óvodások és az első osztályosok műsorát nagy tapssal jutalmazta a
hálás közönség.
Bai Károly a délután műsor vezetője megköszönte a felajánlott tombolaajándék tárgyakat.
A Családsegítő Szolgálat nevében Juhász Ivett, a „Sziget” című mesét olvasta fel, melynek tanulsága, az életben legfontosabb a szeretet.
Az időközben megérkezett Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntötte a vendégeket. Ma Magyarországon minden ötödik ember 60 éven
felüli. 2010 óta a kormány kiemelten kezeli az időseket. A 40 év munkaviszony után járó nyugdíjat 108 ezren vették igénybe. Kívánja, hogy nyugdíjas
éveiket töltsék jó egészségben, problémájukkal forduljanak bizalommal hozzá. Az idős emberek legnagyobb ellensége a magány. A 80 éven felülieknek
ad lehetőséget a magány leküzdésére a Segítő Kezek új programja.
Miklósné Hegedüs Katalin a Nagyrábéi Borostyán Nyugdíjas klub vezetője egy ősi ír áldással mondott köszöntőt:
Fekete Imréné a Püspökladányi 2. számú idősek Klubjából hallgató nótát énekelt. A Bihardancsházi Nyugdíjas Klub tagjai a Csámpás család című
vidám darabot adták elő. A Bihartordai Nyugdíjas klub táncos produkcióját
láthattuk. Aranyi Anikó, Tóthné Róza:” Becsüld meg az időseket” című versét
mondta el. A Segítő kezek 2. számú Idősek Klubja Mama-mazsorettcsoportja
szalagok –táncát adták elő. A Segítő Kezek 3. számú Idősek klubja előadásában „Táncoló mamák” produkcióját láthattuk. Németh Imrénétől Szeress,
amíg szeretni tudsz című verset hallhattuk. Dr. Szabó József Erdélyországi
dalaiban, a hazaszeretetről, szűkebb pátriája szeretetéről dalolt. Dajka Károly
Nagyrábéi Borostyán Nyugdíjas Klubból, Tóth Béláné: Egy öreg nyugdíjas
családi köre című művet olvasta fel.
A Püspökladányi Segítő Kezek 2. számú Idősek Klubjától Kőhalmi
Lászlóné zenés versét hallhattuk, saját könyvéből idézve nemes gondolatokat.
A Nagyrábéi Borostyán Nyugdíjas Klub „Vicces jelenetével nevette meg a közönséget. Tóth Imre Bihardancsházáról bordalokat énekelt, előadása magával
ragadta a közönséget és együtt énekeltünk.
A Nagyrábéi Borostyán Nyugdíjas Klub Tátika produkciója következett,
Bai Károly, „Elszálltak az évek felettünk című dallal berobbanva, megadta a
délután jó hangulatát. Ezt követte Miklósné Hegedüs Katalin és Herczegh
Imréné, „Azt csinálok, amit Én akarok” című dal, Papp Imréné „Mit ér a május” című dallal az örökké tartó szerelemről énekelt. Bajnok Jánosné, Dankó
Szilvia: Egy kis boldogságra vágyom című dalát adta elő. Tarpai Zoltánné
Margit néni és a „háttértáncosok” „Roma lány, fekete romalány” című produkciója felejthetetlenné tette a mai napot, mindenki tapsolt. Margit néni rácáfolt a korára és az évek múlására, a mai délutánon megállította az időt.
A délutánt a Nagyrábéi Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak műsora zárta.
A finom vacsora után a felajánlott tombola sorsolása következett. Reméljük, hogy ezen a szép délutánon mindenki jól érezte magát.
Frank Zoltánné
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KÖSZÖNET
A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület részére
2012. évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásból 61.570 Ft érkezett.
A támogatást megköszönjük, kérjük, ha lehetősége van, továbbra is támogassa egyesületünket
céljaink megvalósításában.
Adószámunk: 19125857 1-09
Józsa Kálmánné elnök
A Nagyrábéért Közalapítvány részére a 2012.
évi személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásból
2.118 Ft érkezett.
Megköszönjük, hogy felajánlásával támogatta
Alapítványunkat.
Adószámunk: 18547096-1-09
Kissné Parti Ilona elnök
A Petőfi Horgász Egyesület részére 15.626 Ftot utalták át a 2012. évi személyi jövedelem adó
1 %-ból. Köszönjük, hogy támogatta ezt a szép
szabadidős sport tevékenységet.
Adószámunk: 19853167-1-09
Jenei Lajos elnök
A Móricz Alapítvány megköszöni, hogy 2012.
évi személyi jövedelem adója 1 %-kának felajánlásával, 44.935 Ft-tal támogatta intézményünket.
A felajánlott összeget iskolai programok megvalósítására, jutalmazásra fordítjuk.
Adószám: 18564840-1-09
Gyenge Zsigmondné elnök
A Petőfi Sport Kör részére a 2012 évi személyi
jövedelemadó 1%-ból 218.320 forintot ajánlottak fel.
Köszönjük, hogy támogatta egyesületünket
sporttevékenységeink megvalósításában.
Adószám: 19850621-1-09
Tiszai Károly elnök
„Továbbtanulásért Alapítvány” munkájáról.
A Továbbtanulásért Alapítványt a Nagyrábéi Általános Iskola dolgozói hozták létre 1991-ben.
Az Alapítvány célja a tehetséges Nagyrábéi fiatalok nappali tagozaton folytatott középiskolai
(érettségit adó középiskolai) és felsőfokú nevelésének, oktatásának támogatása.
Az alapítványhoz csatlakoztak szülők, magánszemélyek és volt tanítványaink közül néhányan.
A személyi jövedelemadó 1%-ából a kezdetektől kapott az alapítvány, sajnos az utóbbi időben
egyre kevesebbet.
Ebben az évben 76 000 forintot kaptunk céljaink
megvalósításához.
A fiatalokat évente egyszer ösztöndíjjal jutalmazzuk. A kuratórium pályázatot ír ki az ösztöndíj elnyerésére.
A támogatás odaítélésekor kizárólag a tanulmá-

nyi eredmények alapján döntünk.
Szeretnénk, ha éreznék a fiatalok, szülőfalujuk
gondoskodását, hogy odafigyelünk rájuk, erőfeszítéseiket értékeljük, büszkék vagyunk elért
eredményeikre.
Köszönjük, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ával támogatják alapítványunk céljainak
megvalósítását!
Kérem, ha módjuk áll a jövőben is támogassák
az alapítványt!
Adószám: 19124595-1-09
Törő Barnáné az alapítvány képviselője
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MEGSZÜLETETT A MEGÁLLAPODÁS A KÖZÖS
AGRÁRPOLITIKÁRA VONATKOZÓ ÚJ IRÁNYVONALRÓL
Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és a Bizottság megállapodásra jutott a KAP-nak (Közös Agrárpolitika) a
2013 utáni időszakára vonatkozó reformjáról.
A VM államtitkára elmondta: sikerült képviselni a magyar
gazdák érdekeit az Uniós mezőgazdasági miniszterek tanácsülésén. Kifejtette: a KAP-reformmal kapcsolatos munka még nem
ért véget, de jelentős állomáson jutott túl a folyamat. A három
fő célkitűzés (az élelmiszer-termelés és élelmiszer-biztonság növelése, a fenntarthetóság, azaz a környezetvédelmi szempontok
érvényesítése, és a vidéki foglalkoztatás és a vidéki életminőség
javítása) megvalósítása hozzá fog járulni a fenntartható növekedés globális céljának valóra váltásához.
A KAP igazságosabbá válik:
- a közvetlen kifizetések méltányosabbak lesznek, vége lesz a
„hagyományos referenciák” elavult rendszerének; a SAPS 2020ig hatályban maradhat.
- csak aktív mezőgazdasági termelők részesűlhetnek jövedelem-támogatásban.
- nagy mértékben ösztönözni fogja a fiatal gazdálkodók elindítását
- fokozott támogatás lesz a kedvezőtlen helyzetű térségeknek
- termeléstől függő támogatás lesz pl: a fehérje-növényekre
A KAP erősíteni fogja a gazdálkodók helyzetét az élelmiszerláncban:
- új versenyjogi szabályok lépnek életbe, amelyek ösztönzőleg fognak hatni a szakmai és szakma-közi szervezetek tevékenységére
- a „cukor”-kvóta 2017-ben meg fog szünni, egyúttal szilárdabb alapokra helyeződik a cukortermelő ágazat
- a borágazati telepítési jog rendszerét 2016-tól új, dinamikus
rendszer fogja felváltani, amely 2030-ig lesz hatályban
- új válságkezelő eszközök bevezetésére fog sor kerülni, úgymint: a gazdálkodók kezeljék a forgalomba hozott mennyiségeket; az EU „válságtartalékot” hoz létre; a termelők vegyenek
részt a „kockázat-megelőzési” rendszerben
A KAP környezetbarát jellege fokozódik:
- a mezőgazdaság „kizöldítése”: a közvetlen kifizetések 30%át attól teszi függővé, hogy a gazdálkodó eleget tesz-e a környezet védelmét szolgáló három előírásnak, azaz: a növénytermesztés diverzifikálása,az állandó gyep-területek fenntartása, az
ökológiailag fontos területek 5 majd 7 %-ának megőrzése, vagy
minden olyan intézkedés, amelynek környezeti hatása ezekkel
legalább egyenértékű
- a vidékfejlesztési programok költségvetésének legalább
30%-át agrárkörnyezetvédelmi intézkedésekre, az ökológiai gazdálkodás támogatására kell fordítani.
- az EU szigorítani fogja az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket, amelyeknek ki kell egészítenie a „kizöldítés” keretében
támogatott tevékenységeket
A KAP hatékonyabb és átláthatóbb lesz:
- megkétszereződnek a kutatásra, innovációra fordítható finanszírozási eszközök
- a vidékfejlesztési programok jobban illeszkednek a többi
európai alaphoz, rugalmasabban követik a nemzeti és regionális
sajátosságokat
- a tagállamok egyszerűsített támogatási rendszert alkalmazhatnak a kistermelők megsegítésére
- a KAP keretében nyújtott összes támogatást nyilvánosságra kell
hozni (kivéve a „kistermelőknek” kifizetett alacsony összegeket)

Az összes reform-intézkedés 2014.január 1-én fog hatályba
lépni, kivéve a közvetlen kifizetések új rendszerét, amely 2015ben lép életbe, hogy a tagállamoknak elegendő idejük legyen a
tájékoztatásra, és az agrárinformatikai rendszer átalakítására.
Az államtitkár elmondta: annak ellenére, hogy az Uniós költségvetés 2014 – 2020 között várhatóan 3,5 %-kal, a KAP forrásai mintegy 11,5 %-kal csökkennek, Magyarország számára kb.
1,7-1,8 Mrd Euróval több forrást jelent a KAP.
Kissné Parti Ilona NAK-ÜSZ-tan.adó

GÓLYAHÍREK
2013-BAN SZÜLETTEK

1.

Patai Tamás

január 4.

Nagy Anita

2.

Koszorús Laura Zoé

január 22.

Deli Andrea

3.

Pálfi Bernadett Napsugár

március 13.

Fegyver Éva

4.

Tóth Darinka Loretta

március 23.

Hambalkó Enikő Ibolya

5.

Balogh Anita

április 7.

Kása Ágnes

6.

Földesi Zsófia

április 17.

Kollárik Ildikó

7.

Makula Tihamér

május 5.

Szegedi Angéla

8.

Farmasi Ágnes

június 20.

Szilágyi Ilona

9.

Lőrinczi Dénes András

június 26.

Dajka Katalin

10.

Gáll Norbert

július 20.

Gáll Angéla

11.

Bagosi Ádám

július 22.

Szigeti Mariann

12.

Kerékgyártó Bence

augusztus 14. Szabó Bernadett

13.

Bézi Ádám

október 1.

Szilágyi Szilvia

VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK 2013. ÉVBEN:
1. Szabó Lászlóné (Ágoston Irma Erzsébet)
2. Sziget Imre
3. Torma Jánosné (Lisák Mária)
4. Balogh Imréné (Fejes Margit)
5. Gyenge Károlyné (Bende Mária)
6. Makula Tihamér
7. Balogh Jánosné (Balog Virág)
8. Szilágyi Sándor
9. Papp Gábor
10. Verebi Imre
11. Parti József
12. Sólyom Nikolett
13. Magyari József
14. Hegyesi Lajosné (Bai Erzsébet)
15. Barabás Gyuláné (Tiszai Irma)
16. Zics Imréné (Bordács Terézia)
17. Kalmár Ernőné (Gara Etelka)
18. Török József
19. Parti Sándorné (Somogyi Julianna)
20. Kovács József
21. Topa Lajos
22. Patai Zoltán
23. Katona Sándorné (Bende Éva)

január 24.
január 28.
február 21.
március 15.
március 18.
március 29.
március 30.
április 15.
május 2.
június 5.
június 10.
június 16.
június 22.
július 4.
július 4.
július 19.
augusztus 26.
szeptember 6.
szeptember 15.
szeptember 23.
szeptember 29.
október 6.
október 13.

Jókai u. 12.
Liszt F. Krt. 14.
Liszt F. Krt. 20.
Tank u. 8.
Vénkert u. 2.
Aradi V. útja 36.
Ady E. u. 16.
Vörösmarty u. 39.
Esze T. u. 30.
Ady E. u. 13.
Damjanich u. 25.
Nyíl u. 18.
Liszt F. Krt. 14.
Széchenyi u. 24.
Kossuth u. 47.
Vénkert u. 48.
Arany J. u. 16.
Telekhalom u. 35.
Kossuth u. 43.
Rétszentmiklósi út 47.
Vénkert u. 50.
Kistorony u. 9.
Füsti u. 33.

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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