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

Ahogy a hópihe száll kitartott kezekre,
úgy szálljon füledbe angyalok éneke.
Melengesse szívedet sok-sok szeretet
így kíván Boldog Ünnepeket!
a falu minden lakója számára
a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület
és Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Önkormányzati hírek
2014. október 12-én Nagyrábé településen is sor
került az új települési önkormányzati és roma nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint Nagyrábé
polgármesterének a megválasztására.
A település új polgármestere Tiszai Károly,
Nagyrábé korábbi alpolgármestere lett. A képviselő-testület tagjai: Gyarmati Sándorné alpolgármester
asszony, Juhász Ivett, Tiszai Lajosné, Kollárik Péter,
Dr. Gál Jenő Attila és Dr. Tverdota László képviselők.
A képviselő-testület két bizottságot hozott létre, a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot és a Népjóléti Bizottságot.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai:
Kollárik Péter elnök, Juhász Ivett, Dr. Gál Jenő

Attila képviselők és Kovács Barnabás János nem
képviselő bizottsági tag.
A Népjóléti Bizottság tagjai:
Juhász Ivett elnök, Dr. Tverdota László, Tiszai
Lajosné képviselők és Elek Sándor nem képviselő
bizottsági tag.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületét teljesen új tagok alkotják. A választásra jogosultak Szabó Kálmánt, Balogh Csabát és Mikula
Ferencet tisztelték meg bizalmukkal, így 2014. október 12-től ők képviselik a település roma lakosságát.
A képviselők alakuló ülésükön Szabó Kálmánt
választották elnöküknek és Balogh Csaba lett az elnökhelyettes.
Peténé Majoros Emese jegyző

Agrárkamarai hírek
A Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzése során tapasztalt hibák a nitrát-érzékeny területen gazdálkodóknál – 2014-ben
A KAP (Közös Agrárpolitika) keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályairól
szóló tanácsi rendelet (73/2009/EK) előírja minden
tagállamban a KM ellenőrzési rendszerének működtetését. Magyarországon , az előírásnak megfelelően
az MVH és a NÉBIH végzi az ellenőrzést.
Az ellenőrzés több területet érint, melyek közül
most a növénytermesztéssel foglalkozókat és a nitrát
érzékeny területen gazdálkodókat érintő előírásokkal
foglalkozunk, kiemelve a tipikus hibákat és a várható
szankciókat.
A felszín-alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet értelmében az ellenőrök azt vizsgálják,
hogy a gazdák juttatnak-e közvetlenül vagy közvetve
szennyező anyagot a felszín alatti vizekbe.
A nitrát érzékeny területen gazdálkodóknál a KMellenőrök vizsgálják a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program szabályairól és az adatszolgáltatás valamint a nyilvántartás rendjéről szóló FVM
rendeletben előírt HMGY (Helyes Mezőgazdasági
Gyakorlat) betartását. A HMGY tartalmazza a szerves- és műtrágya-kijuttatás előírásait, az ideiglenes
trágyatárolás előírásait, valamint az állattartók esetében a 2001. május 3. után létesült silóterek műszaki
megfelelőségét és az állattartó telepek trágyatárolóinak műszaki állapotát.
A növényvédelmi tevékenységről szóló FVM rendeletben megfogalmazott előírások vizsgálata hozzátartozik az ellenőrzéshez. Minden nitrát-érzékeny
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területen gazdálkodónak Gazdálkodási Naplót (vagy
azzal egyenértékű nyilvántartást) kell vezetni.
Az ellenőrzések során az ellenőrök részben erre a
nyilvántartásra támaszkodnak, ezért is nagyon fontos,
hogy a GN naprakészen, pontosan legyen vezetve,
tartalmazza a tápanyag-gazdálkodásra, növényvédelemre, állattartásra, a parcella-művelésre, a területek
elhelyezkedésére vonatkozó adatokat.
Gyakori hiba, hogy a nitrát érzékeny területen úgy
használ műtrágyát vagy szerves trágyát a gazda, hogy
nincs 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménye
és tápanyag-gazdálkodási terve.
Előfordul, hogy a szántóföldi ideiglenes trágyakazal helye rosszul van megválasztva, vagy a men�nyisége haladja meg az ott tárolhatót, vagy az időtartammal van probléma.
A növényvédőszer-felhasználás ellenőrzése során
nem csak a túladagolást, de az alul-használatot is szabálytalanságként veszik figyelembe. Gyakori hiba,
hogy olyan növényvédő szert használ a gazda, amelyik az adott kultúrában nem engedélyezett, vagy már
kivonták a forgalomból, betiltották, stb.
Ha a gazda külső vállalkozóra bízza gazdasága
növényvédelmét, ezt érvényes szerződéssel kell bizonyítania.
A fentiek, esetleg még egyéb feltárt hibák szankciót vonnak maguk után.
Az ellenőrzés eredményéről a gazda határozatot
kap, mely tartalmazza a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat, ezek értékelését. A várható szankció itt még nem szerepel, arról majd az MVH által
kiküldött szankció-határozatból értesül az ellenőrzött
gazdálkodó.
Kissné Parti Ilona NAK falugazdász
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A Nagyrábéi Móricz Zsigmond
Általános Iskola hírei
Az idei tanév is több szempontból várakozásokkal
indult, a mindennapos testnevelés bevezetése már hat
évfolyamot érint. Heti öt testnevelés óra van ezeken az
évfolyamokon. (1.,2.,3.,5.,6.,7.) A magasabb óraszámok az új Nemzeti alaptanterv bevezetésével az első,
második és ötödik, hatodik évfolyamot érintik. Az Erkölcstan/Hit-és erkölcstan tantárgy tanulása már négy
évfolyamon lépett életbe. Az idei tanévben a református Hit-és erkölcstan órát a Nagyrábéra érkező új lelkészünk, Kis Dávid tartja. Az egész napos iskola a mi
intézményünkben úgy szerveződik, hogy az alsó tagozaton minden évfolyamon iskolaotthonos keretben két,
illetve harmadik évfolyamon négy nevelő váltva tanítja
a tanulókat délután 4-ig. Az 5. és 6. osztályos tanulóknak egy, és a 7.-8. osztályosoknak másik tanulószobát
biztosítunk. Délután szervezett foglalkozásokon, szakkörökön kötelező a részvétel a tanév elején bejelentkezett tanulóknak.
Az elmúlt tanév végén megkezdődött és befejeződött
a Nagyrábéi Önkormányzat jóvoltából a volt Pártház,
technikaterem felújítása. Nagyon köszönjük Gyarmati
Sándorné polgármester asszonynak, hogy az 1. és 2.
osztályosok közel kerülhetnek a többi tanulócsoporthoz, a képviselőtestület tagjainak, hogy támogatták ezt
a lehetőséget.
Szintén az önkormányzat segítségének köszönhetően két új vegyes tüzelésű kazán kerül beépítésre az iskolába, nagy segítség ez a fűtés szempontjából.
- TÁMOP-os testvériskolai pályázat keretében,
Bátonyterenye iskolájával közösen négy napos táborozáson vett részt Sárospatakon 45 felsős tanulónk 5 pedagógus kíséretében.
- Az Erzsébet program keretében 78 alsós és felsős
tanulónk 7 pedagógus kíséretében tölthetett hat napot a
Balatonon, Fonyód-ligeten.
- Egész nyáron ingyenes étkezést vehettek igénybe
az arra rászorulók az elmúlt évekhez hasonlóan.
- A tantermeink és tornatermünk, tornaszobánk fes-
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tése, tisztasági meszelése, karbantartása megtörtént.
A 7. osztályban hat tantárgyból csoportbontásban
szervezzük az oktatást. Jó lehetőség ez, hogy a magas
létszámú osztályban megbonthatjuk, két csoportban oktathatjuk ezeket a tantárgyakat. A csoportbontás a tavalyi tanévnek megfelelően történik.
Ismét sok tanórán kívüli tevékenységet, programot
tervezünk idén is, azonban ezeknek az eseményeknek
a sikere nem csak a pedagógusokon, hanem a programokon résztvevő gyerekek aktivitásán is múlik. Együtt
nagyon könnyen tudunk emlékekben gazdag, sokszínű
tanévet összehozni magunknak. Csak rajtunk múlik.
A „Leg a láb” művészeti iskola néptánc oktatói az
idén is két csoportban szeretnék oktatni tanulóinkat.
Tanulói létszámunk ismét változott, sajnos negatív
irányban. Az előző tanévet 179 tanulóval zártuk, most
171 tanulóval indítjuk.
Záró gondolatként egy idézetet szeretnék felolvasni:
„A hozzáállás fontosabb a múltnál, a neveltetésnél, a
pénznél, a körülményeknél meg annál, amit mások gondolnak, mondanak vagy tesznek. Meghatározóbb, mint a
megjelenés, a tehetség vagy a képzettség. A hozzáállás
társaságot, egyházat vagy otthont teremthet vagy rombolhat szét. A csodálatos az, hogy miden reggel határozhatunk afelől, hogy milyen lesz aznap a hozzáállásunk. A
múltunkat nem befolyásolhatjuk, és nem változtathatunk
azon, ahogyan embertársaink viselkednek. A kikerülhetetlent sem tudjuk kikerülni. Csupán egy dolgot tehetünk:
azon az egy húron játszunk, amink van – ez pedig a hozzáállás!” (Charles Swindoll)
Herczeg Imréné igazgató

HÍRMONDÓ

3

Fiatalok lendületben
A nyár és az ősz sikerekben bővelkedett. A nagyrábéi Aisha hastánccsoport
több felkérésnek tett eleget, többek között a hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesületnek, akik a Sárrét íze fesztiválunk zsűrije szokott lenni. Kapcsolatunkat ez által is
erősebbé tettük.
Augusztus első hétvégéjén 12. alkalommal került megrendezésre Nagyrábén a Szünidei Ifi Party. Az előző évekhez képest azonban több programmal bővült a falunappá is
vált rendezvény. Az előkészületeket már nyár elején megkezdtük a programok sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. A költségek nagy részét az egyesület pályázati forrásból finanszírozta. A szervezésben az egyesület
tagjai mellett több középiskolás önkéntes fiatal is serénykedett.Az első nap a sport jegyében telt, a régi majálisok hangulatát idézve reggel 7 órakor falufutással indult. A délelőtt
kispályás focival folytatódott az iskola füves pályáján. A
délutáni program falunézéssel indult. A gyalogos túrán az
érdeklődőkkel együtt megtekintettük a Református Templomot, Mezőgazdasági múzeumot és a Malomkő-tavat. A
Mezőgazdasági Múzeumban a gyűjtemény tulajdonosa Ványai Gusztáv tartott tárlatvezetést. Este koncertblokk zárta
az első napot, a sztárvendég a debreceni Vis Maior együttes volt. A másnapot a debreceni Dósa Gyalogos Bandérium felvonulása és bemutatója indította. Nagy sikere volt
a haditorna, bajvívás, csatacsillag- és kelevézdobás, illetve
íjászati bemutatók után következő Falusi 7 próba játékos
vetélkedőnek. A délután a színpadi műsoroké volt, ahol ifjúsági kapcsolataink, partner szervezeteink közösségei mutatkoztak be. Majd a biharkeresztesi Keresztesi Lovagok
motoros egyesülettel kiegészült helyi motorosok felvonulása következett 3 településen. Az est sztárvendége az új
Fiesta zenekar volt, a latin-pop zenét játszó együttes ebben
a felállásban tavaly ősz óta zenél együtt, de a Fiesta korábbi slágereit is játszották. Ekkorra a park teljesen megtelt
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nézőkkel. A hangulatot még fokozta berettyóújfalui Seniorock zenekar gyepibálja. Az egyesület célja megvalósult, a
fiatalok és idősek, valamint a környékbeliek egyaránt ellátogattak és megtalálhatták a kedvükre való programot.
A Turisztikai szállót több táborozó csoport, baráti
társaság, család használta, sok vendégéjszakát töltöttek
Nagyrábén. Nekik megmutattuk nevezetességeinket, amire
mi büszkék vagyunk: Füsti kastély, Escherolles kastély és
Lovarda, Hobbi állatkert, Tájház, Mezőgazdasági Múzeum,
Templom, Malomkő-tó. Szükség szerint programokat, kézműves foglalkozásokat biztosítottunk részükre. A vendégek
elégedettek voltak.
A kézművességet nem csak tagjaink sajátíthatják el,
több felnőtt és fiatal megismerkedett a csomózott karkötő
készítéssel és a gyékény székfonással. Az elkészült tárgyakat rendezvényeken közreműködők ajándékozására hasznosítottuk eddig, de az ősz folyamán több kérésnek is eleget tettünk, hogy kiállítással és vásárral bemutatkozzunk.
Nagyrábét képviselve szeptemberben részt vettünk a BiharBihor Határmenti Váráron, novemberben Sárrétudvariban a
Márton-napi vásáron és októberben Berettyóújfaluban a 17.
Számadó Napokon. Bemutattuk fotókon nevezetességeinket, rendezvényeinket, helyi kiadványainkat. Nagyrábéról
készült könyvekkel, fiatalok által készített csomózott karkötőkkel, és gyékényszék fonással mutatkoztunk be vőfélyünk Bai Károly és a Körömvirág zenekar közreműködésével, melynek tagja Ványai Anita és Kocsis Csaba is.
A rendezvényen a
kiállított termékek
közül a gyékényszék 2. helyezést ért
el.
Balogh Sándorné
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A CSEND HANGJAI

Jeles nap volt településünk életében
2014. november 12., hiszen ezen a napon került megrendezésre a Nagyrábéi
Kossuth Lajos Művelődési ház szervezésében Dezső Ilona Anna „A csend
hangjai” című festmény kiállításának
megnyitója.
Bizony jeles alkalom egy község
életében, amikor a helyi művész – akit
országos és nemzetközi szinten is elismernek és megbecsülnek -, először
a közvetlen környezetével osztja meg
alkotásának gyümölcseit, legújabb
gyöngyszemeit. Nem volt ez másként
ebben az évben sem, hiszen már-már
hagyománynak is tekinthető, hogy
Dezső Ilona Anna minden ősszel, bemutatja a Nagyrábéiaknak az aktuális évben elkészült festményeit, ezzel
megörvendeztetve a lakosságot. Azt
gondolom, nem szabad ezt természetesnek vennünk - még akkor sem, ha
a fent említett okokból már ez nem újdonság számunkra-, hiszen olyan lehetőség ez, amely ritka a kistelepülések
életében és amely a mi épülésünket is
szolgálja. Személy szerint én hiszem és
vallom, hogy a materialista gondolkodással ellentétben, nemcsak - sőt egyáltalán nem-, az anyagiasság, a megszerzett javak szintjén valósulhat meg egy
ember jóléte. Sokkal inkább a lelki feltöltődésben, a békességben, a CSEND
megélésében, a közösségben való mindennapokban találhatjuk meg az igazi
jólétet. Ebben segít nekünk Dezső Ilona Anna, amikor évről-évre megajándékoz bennünket azzal, hogy helyben
csodálhatjuk alkotásait. Hiszen amikor
az ember végig néz egy ilyen kiállítást,
amikor megy képről képre, és egyen-

ként elgondolkozik azon, hogy vajon
annak a képnek mi az üzenete, vajon az
alkotó mit akart kifejezni alkotásával,
akkor bizony, a magunk csendességében, nem csak elgondolkodtató üzeneteket kapunk, hanem mindig egy kicsit
magunkba is szállunk, talán magunkban is felfedezünk valami újat, szépet
és jót. Ezért van az, hogy a művészet
nagyon nagy mértékben segíti belső
egyensúlyunknak a megtalálását, a lelkünk feltöltését és megerősítését!
Ezért gondolom azt, hogy valóban jeles nap volt 2014. november 12.
Nagyrábé életében, és hasonlóan gondolkodott az a közel 50 fő is, akik eljöttek a megnyitóra és kíváncsian várták,
hogy végre gyönyörködhessenek a legújabb remekművekben.
A kiállítás megnyitóján közreműködött Kocsis Csaba (gitár és ének) és
Kisné Győri Dóra (fuvola), valamint
jómagam (Kis Dávid református lelkész). A következőkben az elhangzott
köszöntőből olvashatunk pár mondatot:
„Fáradozzatok annak a városnak a
jólétén, ahová fogságba vittelek titeket
és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert
annak a jólététől függ a ti jólétetek

is.” (Jer 29,7) Mennyire találó és sokat mondó Istennek igéje ezen a szép,
ünnepi alkalmon is. Hiszen valami hasonlót tapasztalhatunk meg most, mint
amiről Jeremiás próféta beszél: Bár mi
nem fogságba kerültünk erre a településre, de mi is egy közösséget alkotunk,
vagyis összetartozunk. És valahol ez
az este éppen annak a tanúbizonysága,
hogy valaki a közösség, a falu jólétéért
fáradozik. Mert azzal, hogy Dezső Ilona
Anna festőművész-alkotó immár ötödik
alkalommal osztja meg ilyen formában
velünk, a község lakosságával alkotói
munkásságának újabb gyümölcseit és
gyöngyszemeit, ezzel éppen azt mutatja
meg, hogy mennyire szívügyének tekinti a község jólétét.
Végezetül had hívjam fel a kedves
Olvasó figyelmét arra, hogy a kiállítás 2014. december 16-ig megtekinthető. A magam részéről mindenkinek
csak ajánlani tudom, hiszen egy olyan
kiállításról van szó, amely az adventi
készülődés időszakában valóban segítséget nyújthat nekünk abban, hogy egy
kicsit elcsendesedjünk és lélekben is
készülődhessünk karácsony szent ünnepére.
Kis Dávid református lelkész

Könyvajánló
Rachel Frély

A levendula titkai
Szépség Egészség Konyha
Bár főként dísznövényként ismerjük, a levendula ezer olyan értékkel
büszkélkedhet, melynek köszönhetően számos területen felhasználható, a szépségápolásban és a háztartásban. Ennek a kiváló növénynek
köszönhetően sikerrel szállhatunk harcba a különböző sérülésekkel,
fáradtsággal, stresszel, gyógyszerfüggőséggel, korpával, de még a tetvekkel és molyokkal is! Ez a kis útmutató végigvezet a levendula ös�szes felhasználási területén, és számos példával illusztrálja mindezt.
Pépeiné Elek Antónia könyvtáros
2014. december
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Név
Gáll Márton
Bagdi Csanád
Bilincsi Fanni
Kunos Nándor Levente
Dan Edit
Dan Tamás
Frank Sára Fédra
Varga Dániel
Gyurcsik Anikó
Kollárik Dorina
Kollárik Dóra
Dan Zselyke Violetta
Koszorús Sándor Dominik
Oláh Natália
Kiss Jázmin Ketrin
Hárshegyi István
Farmasi Zalán
Mikula Dorina Mirella
Szabó Leila Éva
Nagy Noel Csaba
Garabuczi Regina

Szül. idő
2013.10.17.
2013.11.11.
2013.11.18.
2013.11.02.
2013.11.19.
2013.11.19.
2013.12.20.
2014.01.04.
2014. 01.28.
2014.02.14.
2014.02.14.
2014.04.19.
2014.05.15.
2014.06.12.
2014.05.23.
2014.06.30.
2014.07.05.
2014.07.18.
2014.07.24
2014.08.07.
2014.08.21.

Név
Takácsné Gyarmati Andrea Katalin
Ágoston Jánosné Kóti Piroska
Poludniák Gyuláné Máté Eszter
Parti Józsefné Rácz Margit
Bende Ilona
Szőke Imréné Kiss Erzsébet Zsófia
Patai Jánosné Patai Etelka
Nemes Sándorné Varsányi Éva
Varga Sándorné Técsi Piroska
Bagdi Imréné Incze Irén
Török Józsefné Vigh Irma
Fekete Imréné Pércsi Terézia
Makula Tihamérné Balogh Ilona
Nagy Jánosné
Szennyes Gyuláné
Bende Lajosné Papp Mária
Varga Imre
Dajka Sándor
Kövér Imre
Csuka Lajos Imre
Szinyei István Attila
Micskei Lajosné
Nemes Flóra

Gólyahírek
Szül. hely
Berettyóújfalu
Debrecen
Berettyóújfalu
Berettyóujfalu
Debrecen
Debrecen
Debrecen
Debrecen
Budapest 07
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Debrecen
Berettyóújfalu
Debrecen
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu

Anyja neve
Makula Justina
Gyenge Brigitta
Varga Ildikó
Szabó Éva
Torma Edit
Torma Edit
Szabó Andrea
Melegh Anita
Kovács Anita
Bende Zsanett
Bende Zsanett
Fehér Edina
Deli Andrea
Rézműves Piroska
Szalai Kinga
Tóth Nóra
Gyarmati Mariann
Szabó Enikő
Szabó Erzsébet
Balogh Anita
Nagy Andrea

Végső búcsú

Szül hely
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Nagyrábé
Nagyrábé
Nagyrábé
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Zsáka
Bakonszeg
Bihartorda
Nagyrábé
Nagyrábé
Nagyrábé
Tetétlen
Nagyrábé
Nagyrábé
Nagyrábé
Biharnagybajom
Sárrétudvari
Budapest 13.
Derecske
Csökmő

Idő
1969.04.15.
1930.01.11.
1948.01.08.
1924.02.24.
1924.01.01.
1943.09.18.
1944.03.14.
1967.01.08
1937.09.01.
1931.08.31.
1933.05.14.
1926.08.01.
1948.04.19.
1938.05.01.
1927.08.07.
1929.08.08.
1946.04.29.
1954.01.06.
1929.06.20.
1931.08.26.
1953.09.07.
1927.03.29.
1921.06.05.

Elhalálozás helye
Budapest 09.
Berettyóújfalu
Nagyrábé
Berettyóújfalu
Nagyrábé
Nagyrábé
Nagyrábé
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Nagyrábé
Nagyrábé
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Berettyóújfalu
Nagyrábé
Berettyóújfalu

Lakóhelye
Pusztaér utca 2.
Arany János utca 14/A
Dózsa György u. 45.
Rétszentmiklósi utca 76.
Széchenyi utca 44.
Széchenyi utca 44.
Kerekerdő utca 19.
Táncsics Mihály utca 11.
Bartók Béla utca 10.
Aradi vértanuk újta 28.
Aradi vértanuk újta 28.
Nádasrét utca 44.
Nádasrét utca 10.
Arany János utca 1.
Tank utca 31.
Damjanich János utca 15.
Vörösmarty Mihály utca 10.
Liszt Ferenc körút 56.
Vénkert utca 9.
Telekhalom utca 19.
Vénkert utca 82.

Ideje
2014.01.13.
2014.03.07.
2014.03.23.
2014.03.29.
2014.04.09.
2014.03.22.
2014.06.01.
2014.06.12.
2014.06.14.
2014.06.27.
2014.07.17.
2014.07.21.
2014.08.06.
2014.08.22.
2014.08.25.
2014.09.01.
2014.10.04.
2014.10.17.
2014.10.28.
2014.10.29.
2014.11.16.
2014.11.20.
2014.11.21.

Lakóhely
Nyíl utca 2.
Ady Endre u. 14.
Vörösmarty 19.
Bocskai I. u. 13.
Gyóni Géza u. 4.
Arany J. u. 15.
Hajnal utca 15.
Széchenyi. 17.
Nyíl utca 17.
Vénkert utca 54.
Telekhalom u. 35.
Liszt F. krt. 14.
Esze T. utca 8.
Ady E. u. 28.
Liszt F. krt. 14.
Aradi v. útja 2.
Arany J. utca 12.
Ady Endre u. 30.
Nyíl utca 10.
Liszt F. krt. 14.
Hunyadi J. u. 23.
Liszt F. krt. 14.
Vénkert u. 66.

Házasságkötés

Menyasszony neve:
Móni Zsuzsanna
Berde Gabriella
Papp Anikó
Nagy Gabriella
Angalét Anikó
Göndör Lívia
Földesi Dóra
Dézsi Gyöngyi
Nyiri Ibolya
Fehér Edina
Ráczki Zsuzsanna
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Vőlegény neve:
Gáthy Attila
Molnár Tamás
Ollé Géza
Tóth Gábor
Pokornyi Róbert
Szabó Ádám
Gál Erik
Mácsi Zoltán Gergely
Bende Imre
Dan László Zoltán
Földesi József

Nagyrábéi

Házasságkötés időpontja:
2014. április 05.
2014. április 12.
2014. április 19.
2014. május 10.
2014. május 17.
2014. május 31.
2014. június 21.
2014. július 12.
2014. szeptember 13.
2014. november 8.
2014. november 22.
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Idősek klubja hírei

Október havában számos rendezvény van az országban, ahol az időseket köszöntik.
2014.október 10-én tartottuk a Községi Idősek
Napját,melynek helyet adott a Kossuth Lajos Művelődési Ház és könyvtár.
Örömünkre szolgált, hogy sok szép korú jelent meg
ezen a rendezvényen. Baráti klubokat is hívtunk, ünnepeljenek velünk. Füzesgyarmat és Bihardancsháza
eleget tett ennek a meghívásnak. Gyarmati Sándorné
polgármester asszony megnyitója után Tiszai Károly
alpolgármester úr ünnepi beszédét hallgathattuk meg.
Ezt követte a helyi óvodások vidám műsora.
A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetője köszöntötte az Időseket. A Segítő Kezek 7. sz Idősek Klubjának dolgozói énekkel kedveskedtek a vendégeknek.
Jelen volt Molnár Ferencné a Hajdú-Bihar megyei

Évzáró
ünnepi
közgyűlés

Hagyományaink közé tartozik, hogy év végén, ünnepi közgyűlésen, fehér asztal mellett
köszönjük meg mindenkinek a
segítségét, akik munkájukkal
előmozdították tevékenységünket.
Ünnepi közgyűlésünkön meg
hívásunkra részt vett Tiszai
Károly polgármester és Juhász
Ivett képviselő is.
Beszámoló hangzott el a
2014. évi munkáról és a 2015.
évi tervekről is.
Józsa Kálmánné elnök

2014. december

•

Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke. Meleg
szavakkal köszöntötte a szép korúakat. Ezt követte a
Nagyrábéi Borostyán Nyugdíjas Klub nótacsokra,majd
tagjai közül Papp Imréné és Bai Károly színvonalas
műsora. Vendégeink közül Danyi János magyar nótákat énekelt. Jelenlétével megtisztelt bennünket Vitányi István országgyűlési képviselő úr, köszöntőjében
méltatta a szép korúakat. Záró műsorszámként egy vidám jelenet következett ”Napszámosok” címmel, melyet a Borostyán Nyugdíjas Klub asszonyai adtak elő.
Meglepetés vendégként Mitczura Károly és zenekara magyar nótákat játszott. Az estebéd elfogyasztása
után kötetlen beszélgetéssel zárult a nap.
Reméljük mindenki jól érezte magát és jövőre is
ilyen felejthetetlen napot töltünk együtt.
Aranyi Anikó

Nagyrábéi ízek
Ahogy elődeinktől tanultuk című szakácskönyvből

Karácsonyi beigli
Hozzávalók:
50 dkg liszt
20 dkg margarin vagy vaj
6 dkg porcukor
3 tojás sárgája
1 egész tojás
3 dkg élesztő
csipetnyi só

Töltelék:
30 dkg dió vagy mák
30 dkg porcukor
1 citrom
5 dkg vaj
0,5 liter tej

A lisztet a vajjal összemorzsoljuk, majd a porcukorral, a 3 tojás sárgájával, 1 egész tojással, pici sóval és a megkelesztett élesztővel összegyúrjuk. A tésztát 4 egyenlő részre
osztjuk, és csak addig pihentetjük, míg a töltelék elkészül. A darált mákot összekeverjük a
porcukorral és kb. 2 dkg vajjal, 2 dl tejjel felfőzzük, hogy kenhető legyen.
A dióval ugyanígy járunk el, csak a masszába citromlevet teszünk.
A rudak mérete akkora, mint egy kisebb tepsi.
A mákos rudakat tegyük a tepsi közepére, a diósokat szélre. Előmelegített sütőben 20 perc
alatt kész. Ha nincs feldarabolva, még két hét múlva is puha lesz.
Ha a töltelékek meg vannak darálva, hamarabb elkészül.
Varsányi Lászlóné (Német Gizella)

Nagyrábéi
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Barangoló Ifjúsági és
Kulturális Egyesület

Nagyrábéi Baráti Kör
és Egyesület

A Barangoló Ifjúsági és Kulturális
Egyesületnek az adófizető magánszemélyek
a személyi jövedelemadó
2013 évi 1%-ából
7.769 Ft-ot ajánlottak fel.
Egyesületünk a felajánlott összeget ifjúsági
rendezvények szervezésére fordítja.
Köszönjük támogatásukat.
Köszönettel fogadjuk a jövőben
is felajánlásaikat.
Adószámunk: 18992386-1-09
Balogh Erika elnök

A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesületnek az adófizető magánszemélyek a személyi jövedelemadó
2013 évi 1%-ából
68.948,- Ft-ot ajánlottak fel.
Egyesületünk a felajánlott összeget az alapító
okiratban foglalt célok megvalósítására fordítja.
Köszönjük felajánlásaikat. Kérjük a jövőben is
támogassák Egyesületünket!
Adószámunk: 19125857-1-09
Józsa Kálmánné elnök

Petőfi Sportkör Nagyrábé
A Petőfi Sportkör Nagyrábé részére
az adófizető magánszemélyek
a személyi jövedelemadó
2013 évi 1%-ából
291.800,- Ft-ot ajánlottak fel.
Köszönjük támogatásukat.
Köszönettel fogadjuk a jövőben is
felajánlásaikat.
Adószámunk: 19850621-1-09
Tiszai Károly elnök

Petőfi Horgász Egyesület
A Petőfi Horgász Egyesületnek az adófizető
magánszemélyek a személyi jövedelemadó
2013 évi 1%-ából
37.772,- Ft-ot ajánlottak fel.
Egyesületünk a felajánlott összeget az éves
horgászverseny megrendezésére fordítja.
Céljaink között szerepel tagjaink horgász érdekképviselete. A fiatal korosztály természet szeretetére, környezetünk védelmére való nevelése.
Köszönjük felajánlásaikat.
Kérjük, céljaink megvalósításában a jövőben is
támogassák Egyesületünket!
Adószámunk: 19853167-1-09
Jenei Lajos elnök

Továbbtanulásért Alapítvány
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. A fiatalok évente egyszer – tanulmányi eredményeik alapján
– ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj elnyerésére az alapítvány kuratóriuma pályázatot ír ki. Az alapítványhoz csatlakoztak vállalkozók, az iskola tanulóinak szülei és régebbi tanítványok közül néhányan. A személyi jövedelemadó 1% - ából a kezdetektől kapott az alapítvány, sajnos az utóbbi években egyre kevesebbet. Ebben az
évben a személyi jövedelemadó 1%-ából 71.800,- forintot kaptunk céljaink megvalósításához. Köszönjük,
hogy a személyi jövedelemadó 1%-ával támogatják alapítványunk céljainak megvalósítását. Külön köszönöm
a kuratórium tagjainak (Vég Sándorné, Hagymási Sándorné, Polgári Istvánné, Korponai Sándor ), hogy ismerőseiket, munkatársaikat alapítványunk támogatására kérték.
Kérek mindenkit, ha módjában áll, támogassa a Továbbtanulásért Alapítványt, hogy céljait megvalósíthassa!

Adószámunk: 19124595-1-09

Törő Barnáné az alapítvány elnöke

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.: 54/477-350 (Teleház)
Tördelés, nyomda: Bihari Reklám és Ügynökiroda Kft. Berettyóújfalu
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