Nagyrábéi

Ára: 60 Ft

2011. augusztus • XVIII. évfolyam 1. szám

Hírmondó

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

Az ünnep kovászA A kenyér
Augusztus 20-a egyik legrégebbi ünnepünk. Egyháztörténeti vonatkozásai egészen Szent László királyig
nyúlnak vissza és a jeles napot kezdetben nem is ebben
a hónapban ünnepelték. Elnevezése a huszadik században számos alkalommal változott. A Horthy-rendszerben Szent István-hétnek nevezték a programdús
megemlékezést, később az új kenyér ünnepe lett. Az
„új kenyér ünnepe” elnevezést Darányi Ignác nevéhez köti a szakirodalom. Az egykori földművelésügyi
miniszter a 19. század végén kirobbant aratósztrájkok
megfékezése érdekében kezdeményezte az aratóünnepeket, amely később
országos mozgalommá
bővült. 1945 után a
politikai pártok mindegyike megpróbálta kisajátítani a rítust, és ez
leginkább a kommunista pártnak sikerült.
Az elfelejtett aratóünnepségek propagálása nem a kommunisták
ötlete, már a 20. század
legelején mozgalom indult a népszokás érdekében. Az új kenyér kifejezést a Horthy-rendszerben is
használták, de amíg az elődök az új kenyér elnevezést
kiegészítésnek szánták, addig a Rákosi-diktatúra az ünnep átformálására használta, az elnevezést kötelezővé
tette. Eltűnt az ünnep használatában Szent István neve,
és a kenyér háttérbe szorította az ünnep katolikus voltát, annak ellenére, hogy a mindennapi eledelünk benne
él a liturgiában a kenyér és a bor színében, és a kenyér
jelen van az úrvacsoraosztáskor a reformátosoknál is.
A hetvenes években új divat ütötte fel a fejét: augusztus 20-át hármas ünnepként jellemezték. Az új kenyérés az alkotmány ünnepe elnevezés mellett újból megjelent István király neve is. Kovács Ákos Az új kenyér
ünnepe című tanulmányában írta, hogy a torontáljárási

újgazdák első termésükből sütöt kenyerüket a “szeretett” Rákosi Mátyásnak ajánlották. A tanulmány szerint a bihari asszonyok példája bizonyítja, hogy Magyarországon 1949-től kezdve már nem az új kenyér,
hanem az alkotmányünnep tiszteletére fontak koszorút
és sütöttek kenyeret a dolgozók, de a napkorongszerű
alakzata helyett most egy ötágú csillag lett az aratókoszorú váza, Szűz Mária - Sarlós Boldogasszony ábrázolata helyett pedig az MDP főtitkárának arcképét
applikálták az ötágú csillag közepébe. A kenyérátadási
rítus legabszurdabb megrendezésére 1987-ben került
sor, amikor nem népviseletbe
öltözött
menyecskék, hanem
búvárszemüveggel a
homlokukon, oxigénpalackokkal a hátukon
az MHSZ női könnyűbúvárai köszöntötték
kenyérrel a kezükben
az alkotmány, az államalapítás és az új
kenyér ünnepének tiszteletére a Duna-parton
felsorakozott magas
rangú párt- és állami vezetőket.
Az idén is született egy új kezdeményezés, de a nemzet kenyeréhez a határon túl jóval nagyobb volt a kedv,
mint Magyarországon. A búzát ünnepélyesen Mohácson öntik össze, egy 18. századi vízimalomnál, ahol
őrölnek is belőle. A többi egy szigetvári malomban válik lisztté. A nemzet pécsi kenyerét Pécsváradon sütik
meg. Egy új ünnep kovásza lett a kenyér. Valamikor
augusztus 20-án is megérdemelt jutalmukat vehették át
a dolgozók, de ma már ott is csorbul az ünnepi hangulat, ahol a “kenyeret és cirkuszt” jegyében szervezik a
megemlékezést, mert cirkusz az van, csak a kenyér, az
új ünnep kovásza hiányzik sok család asztaláról...
Kocsis Csaba

Önkormányzati Hírek
Temetkezés magas talajvízszint idején
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2011. (V. 25.) önkormányzati rendeletének megalkotásával lehetőséget biztosít arra, hogy magas
talajvízszint esetén is lehetősége legyen a koporsós temetésre azoknak a hozzátartozóknak, akik szerettüket nem
hamvasztás után kívánják végső nyughelyére helyezni. E temetkezési lehetőség részleteiről a virágboltban
Albuczné Évánál lehet érdeklődni.

Szociális alapellátások működtetése
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton szeretné tájékoztatni a kedves lakosokat, hogy a szociális alapfeladatok ellátása 2011. július 1.
napjától nem Földes Nagyközség, hanem Püspökladány
Város gesztorságával történik. Ez annyit jelent, hogy másik társuláshoz csatlakozott a település. A lakosság ellátását ez semmilyen módon nem érinti, minden változatlan
formában és személyi állománnyal működik tovább.

A képviselő-testület által, a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázatra egyetlen pályázó
jelentkezett, Bíró Gyula Zoltán, korábbi intézményvezető. Az érintett 3 település által létrehozott „pályázat bíráló
bizottság” megtárgyalta Bíró Gyula pályázatát és egyhangúlag támogatta kinevezését az iskola igazgatói posztra.
A képviselő-testületek (Nagyrábé-BihardancsházaBihartorda) 2011. június 20-i ülésén került volna sor a pályázat végső elbírálására, ennek eredményessége esetén
az iskola igazgató kinevezésére - azonban Bíró Gyula e
nap délelőtt visszavonta pályázatát – mivel az általa szintén megpályázott másik álláshelyet választotta iskolánk
helyett munkahelyéül…
A képviselőtestületek ezek után úgy döntöttek, hogy
2011. augusztus 01-napjától az intézmény szervezeti és
működési szabályzatának megfelelően 1 éves megbízással Németh Emil látja el az intézményvezetői feladatokat.
Az intézményvezetői pályázat ismét kiírásra kerül.

Intézményvezetői pályázat
2011. június 20-i rendkívüli ülésen tárgyalta a képviselő-testület a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatokat. A
négy pályázó közül Kocsis Csaba jelenlegi intézményvezetőt bízta meg a képviselő-testület újabb 5 évre a vezetői
feladatok ellátásával.

Háziorvosi ellátás
Nagyrábé II. számú háziorvosi körzetét ellátó Dr.
Tverdota László háziorvos szerződésének felmondását
visszavonta. A képviselő-testület a lakosság érdekeit figyelembe véve ezt elfogadta, így a továbbiakban is ő látja
el a II. számú körzet betegeit.
Peténé Majoros Emese jegyző

Nyári
Új játszótéren
gyermekétkeztetés a rábéi gyerekek
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának III.
– Adományok
tengelyében nyert pályázat segítségével új játszóteret avattak
Nagyon sok szülő és gyermek örömére ez évben a
nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázatunkkal
minden gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek, diák, fiatal felnőtt (369 fő) június 20 – augusztus 19.-e között napi egyszeri meleg ételt kapott.
Ebben az évben Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata két alkalommal pályázott sikeresen a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezetében megvalósuló programra, mely során a legrászorultabb
személyeket, családokat tartós élelmiszerrel segítik.
Mindkét alkalommal közel 80 mázsa élelmiszer adományt kaptunk.
Az első adományosztás 2011. júliusban volt, lisztet, spagetti tésztát, kakaós kekszet, kakaó italport kapott 1500 fő. Második alkalomra augusztusban került
sor, ekkor liszt, spagetti tészta és kakaós keksz került
kiosztásra szintén 1500 főnek.
Reméljük, hogy szeptember végén vagy október
elején ismét segíthetünk hasonló adománnyal.
Kollárik Péter családsegítő
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Nagyrábén 2011 június 2-án. A megnyitó ünnepségen Gyarmati Sándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd Bodó Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a pályázat lehetővé tette az együttgondolkodást, így más településen is megújult, illetve újjá épült
játszótereken játszhatnak a legfiatalabb korosztály képviselői
a Sárréten. A 2. osztályos Nagy Bettina szavalata után az óvodások adtak műsort, majd a szalagátvágást követően birtokba
vehették az impozáns létesítményt a gyerekek.
Kocsis Csaba
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PROJEKTZÁRÁS A MÓRICZBAN
Európai uniós támogatással valósulhatott meg „A
Az informatikai fejlesztés keretében beszerzésre kerülkompetenciaalapú oktatást segítő informatikai infrast- tek:
ruktúra kiépítése” című pályázat Nagyrábén. A 2010.
Nagyrábén: 17 db tanulói PC+monitor 2.448.425 Ft
07. 01. és 2011. 08. 31. között megvalósuló pályázat
		
1 db szerver gép 347.819 Ft
kiemelkedő fontosságú szerepet tölt be Nagyrábé és
		
6 db Tantermi csomag (interaktív tábla,
Bihartorda oktatási intézményi életében. Mint azt Bíró
		
notebook, projektor) 6.215.250 Ft
Gyula igazgató a pályázat projektmenedzsere elmondta,
		
1 db WIFI csomag 17.280 Ft
olyan fejlesztés valósulhatott meg a pályázat jóvoltából,
		
SNI eszközök -1 db Notebook, 1 db doamely a helyi oktatás tekintetében valóban megteremtik
		
kumentum kamera- 357.563 Ft
a 21. század igényinek megfelelő feltételeket. A helyi
A nagyrábéi központi iskolában összesen 9.386.337 Ft
társadalom tekintetében is mindenképpen érzékelhető fejlesztés, technikai eszközbeszerzés valósult meg.
hatásai lesznek a fejlesztéseknek, hiszen a magas techBihartordán: 5 db tanulói PC+monitor 720.125 Ft
nikai színvonal biztosítása minden tekintetben növeli az
		
Szavazó csomag 320.000 Ft
egyenlő esélyek biztosítását, a minőségi és magas szín		
4 db tantermi csomag (interaktív tábla,
vonalú oktatás változatlan meglétét és a későbbiekben
		
notebook, projektor) 4.143.500 Ft
a továbbtanulási és munkahelyszerzési feltételeket is
		
1 db WIFI csomag 17.280 Ft
javítják az informatikai infrastruktúra fejlesztései.
A bihartordai tagiskolában összesen 5.200.905 Ft fejA TIOP 1.1.1-07/1-2008-0382azonosító számú pályá- lesztés, technikai eszközbeszerzés valósult meg.
zat sikeres megvalósításához az Európai Unió és a MaA két telephelyen 601.906 Ft értékű jogtiszta szoftver
gyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.189.148
beszerzése történik a pályázatnak megfelelően. A pályázat
Ft, amelyet a kedvezményezett Nagyrábé Nagyközség
fontosnak tartja, hogy az iskolában dolgozó pedagógusok
Önkormányzata két iskolai telephelyének informatikai
alkalmazni és használni tudják a hatékony oktatás érdeinfrastrukturális fejlesztésére fordított:
kében az eszközöket, amelyek színesítik, segítik a tanuMóricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes lási folyamat élményszerűségét és az alkalmazható tudás
Óvoda-Bölcsőde 4173 Nagyrábé Rétszentmiklósi u 2/c meglétét. A tanév folyamán az intézmény nevelői okta(feladatellátási hely I.: 9.386.337 Ft)
tás-továbbképzésen vettek részt két csoportban, ahol módMóricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes szertani kultúrájuk színesedet, illetve azok a pedagógusok
Óvoda-Bölcsőde Bihartordai Tagintézménye 4174 is infokommunikációs ismeretre tettek szert, akik most isBihartorda Kossuth u 40. (feladatellátási hely II: 5. merkednek az eszközök alkalmazási lehetőségeivel.
Frank Zoltánné
200.905 Ft.)

„Egymás terhét hordozzátok!” (Gal. 6:2)
Bizonyára sokan hallottak már róla, hogy 2011. július
1.-én elkezdte működését a Nagyrábéi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálata. Gyülekezetünkben régen gondolkodtunk róla, hogyan lehetnénk a
közösségünkben és a településen élő egyre több idős ember segítségére. A választ az idei év hozta meg, amikor a
református egyház elnöksége és a miniszteri, államtitkári
találkozókon résztvevők buzdítottak bennünket, hogy új
egyházi intézmények, szolgálatok indítását különösen
támogatják ebben az évben. Nem elmenve a lehetőség
mellett, a presbitérium támogatásával és Istenünk segítségével, 6 fő gondozónővel, 1 fő karbantartóval és 50
fő ellátottal kezdtük meg szolgálatunkat. Nem munkát
ígértünk elsősorban a hozzánk jelentkező gondozónőknek, hanem szolgálatot, diakóniát (szeretetszolgálatot)
ajánlottunk. Hisszük, hogy rajtunk keresztül gyülekezeti
szolgálatunk Krisztus kinyújtott keze lehet településünkön. Nem véletlen a címválasztás sem, Pál apostol szavai
ezek: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a
Krisztus törvényét!”

2011. augusztus

•

Nagyrábéi

Arról beszélnek ezek a szavak, hogy nem másra hívattattunk ezen a világon, minthogy Istenünk dicsőségére és
felebarátaink javára lehessünk, egymás terhének hordozásában, a szeretetszolgálat által.
Szeretettel várunk minden hozzánk jelentkező és érdeklődő idős embert!
Áldáskívánással: Michelsné Oláh Szilvia lelkipásztor
Templomunkról: Ebben az esztendőben Istenünk segítségével elkezdjük templomunk felújítását. Egyházközségünk a „Leeder” Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Vidéki örökség megőrzése” jogcímen 27.849.761
Ft-ot nyert. A falazat vakolatának helyreállítását, nyílászárók cseréjét, a harang és toronyóra villamosítását, a
padok festését, és a templom kert rendezését szeretnénk
elvégezni. Sajnos anyagi forrásaink végessége miatt a
templom szigetelése már nem fér bele a költségvetésbe.
Ezért szeretettel várjuk minden olyan Testvérünk támogatását, adakozását, aki szívén hordozza Nagyrábé egyetlen templomának sorsát, megújulását!
Michels Richárd lelkipásztor

HÍRMONDÓ
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AGRÁRHÍREK
Júliustól lehet pályázni az állami termőföldekre
A Nemzeti Földalap (NFA) újjáalakulásakor derült ki,
hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által vezetett
nyilvántartások elég zavarosak. Az állami nyilvántartás
szerint összesen 2,1 millió hektár az állami erdő- és mezőgazdasági terület, de akár 20 % is lehet az eltérés. Ekkora bizonytalanság megkérdőjelezi a bérleti rendszer,
a gazdálkodás felelősségteljes szervezését. Előbb rendet
kell tenni a földpiacon, csak utána kezdődhet a haszonbérleti szerződések kötése a gazdálkodókkal. Az NFA
elnökének tájékoztatása szerint előreláthatólag júliustól írják ki a bérleti pályázatot, így nem lesz akadálya
annak, hogy október végéig 60-65 ezer hektár területet
adjanak bérbe az állami földtulajdonból. A kormányzat
kiszámítható, ésszerű földhasználatra akarja rávezetni a
leendő bérlőket, ezért a tervek szerint 20 évre szóló bérleti szerződéseket tervez.
Az erdők kivételével minden mezőgazdasági terület
szóba jöhet családi és nem családi gazdálkodásra. Az
első körben kiadható területekkel korántsem teljesíthetők az igények. További szerződéskötésekre azonban
egyelőre várni kell. Először egyrészt tisztázni kell az
ingatlan-nyilvántartásokat, másrészt az érvényes szerző-

désekhez nem nyúlhatnak, hiszen ezek nagy része évek
múlva jár le.
A termelést bővíteni akaró, a családjuk megélhetését
a mezőgazdaságra alapozó pályakezdő fiatalok akkor
érezhetik magukat biztonságban, ha birtokon belülre jutnak, még mielőtt lejár a földvásárlási moratórium. Alig
másfél éve van az NFA-nak a cselekvésre. Ez idő alatt
kell érvényesítenie egy általánosan elfogadható földbérleti díj-rendszert. E tekintetben igen nagy a felelősség,
mivel ez kihat majd az egyéb földbérleti díjak alakulására is. Jelenleg 1100 Ft körűl mozog az aranykoronánkénti bérleti díj. Az agrárkormányzat 1500-2500 Ft/AK
bérleti díjat tervez, ami a jelenlegi saps 60 – 80 %-a.
Ez még a földet bérbe-adó gazdák szerint is sok, kigazdálkodhatatlan terhet ró a bérlőre, ismerve az időjárási
viszontagságokat és az elég mostoha közgazdasági körülményeket.
Az viszont tarthatatlan, hogy az állami földek kb. felét
használó mintegy 200 tőkés társaság filléreket fizet bérleti díjként.
Kissné Parti Ilona AK tan.adó

Hogyan tervezi a kormány a fiatalok támogatását?
Előreláthatólag ősszel hirdeti meg a kormány a demográfiai földprogramot, amellyel azokat a fiatal, gyermekes
családokat kívánja támogatni, akik hosszú távon, vidéken
maradva, a mezőgazdaságból szeretnének megélni.
Tervek szerint kedvező bérleti feltételekkel, örökölhető
konstrukcióban, hosszú távú bérleti szerződések (25-50
év) megkötésével segítené a 2 vagy 3 gyermeket vállaló
fiatal házaspárokat.
A Nemzeti Földalap augusztus végéig kapott időt arra,
hogy tiszta képet adjon arról, hogy jelenleg kik és milyen
feltételekkel használják az állami földeket. Ennek összesítése után lehet majd látni, hogy mekkora területet lehet
bevonni a programba.
Konkrétumokkal, részletekkel csak a kidolgozást követően tudnak szolgálni a tárca munkatársai, előreláthatólag ősz elején.
A gazdaságok által használt mezőgazdasági területek
többsége, mintegy 61 %-a bérelt. Az uniós csatlakozás
óta eltelt időszakban a bérleti díjak emelkedtek, de még
messze elmaradnak a régi uniós országokban jellemző
földbérleti díjaktól. Hazánkban a szántóterületek bérleti díja 2010-ben átlagosan 26 ezer Ft ha-onként, míg pl.
Franciaországban ennek másfélszerese, Hollandiában
pedig kb. hatszorosa. Az elhelyezkedés és minőség szerint nálunk igen nagy a szóródás, 10 ezer Ft/ha – tól 90
ezer Ft/ha – ig szinte minden összeg előfordul.
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A tervezett demográfiai földprogramban nemcsak kedvezményes földbérleti díjakra lesz szükség, hanem egyéb
támogatási lehetőségekre, az elméleti ismeretek, a gyakorlati tudás megszerzésének lehetőségére, alaptőkére,
gépparkra, lakhatási lehetőségre.
Kérdéses még a kialakítandó birtokméret. Az Unió
országaiban itt is nagy az eltérés. Ausztriában pl. 40 ha
szántó elég egy négytagú család megélhetéséhez, míg
nálunk 100 ha is csak szűkösen . Ennek okait hosszan
taglalhatnánk (területalapú támogatás mértéke, gépesítettség, tradíció,stb.), de most nem ez a feladat.
A szakértőknek most az a dolguk, hogy olyan lehetőségeket teremtsenek a vállalkozó kedvű, elhivatottságot
érző, elsősorban fiatal, családos vagy családot tervező,
hozzáértő, vagy azt megtanulni tudó, kezdő vagy némi
gyakorlattal rendelkező jövendő gazdálkodók számára,
hogy hosszú távra tervezve, biztos megélhetést tudhassanak saját maguk, családjuk, esetleg egy-két alkalmazottjuk részére.
Ha ez sikerül, akkor megállítható a mezőgazdaságból
élők, a mezőgazdasági termelést folytató népesség tragikus elöregedése, amely a magyar mezőgazdaság végzetes hanyatlását vonná maga után.
Kissné Parti Ilona AK tan.adó
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2011 első félévében hazánkban volt az EU-elnökség
– jól működött az agrárágazat szakpolitikája
Fazekas Sándor VM miniszter szerint a soros elnökség
idején jónak minősíthető az agrárágazat teljesítménye, mivel többet ért el, mint amire számítani lehetett az elnökség
kezdetén.
A miniszter kifejtette, hogy az Unió Közös Agrárpolitikájának 2014 utáni új irányára vonatkozó következtetést
Magyarországnak a tagállamok többségével (81 %) sikerült
elfogadtatni. A magyar elnökség szakpolitikai tevékenysége
jól működött a dioxin-botrány és a németországi hasmenésjárvány idején is. A tárca vezetője szerint ugyanis a magyar
elnökségnek sikerült olyan megoldásokat találnia, amelyekkel megvédhető volt az emberek egészsége és a gazdák sem
jártak rosszul.
Fazekas Sándor jelezte azt is, hogy a növénytermesztés és

az állattenyésztés egyensúlya helyreállítható. Jakab István,
a MAGOSZ elnöke megerősítette a miniszter kijelentését,
kiemelve a juh-ágazat fejlesztésének lehetőségét, mivel Magyarország adottságai rendkívül jók a juh-tenyésztésre. Jelenleg Magyarországon kicsit több mint 830 ezer anyajuh van,
kb. 130 ezerrel kevesebb, mint tavaly. A bárány ára húsvétkor, a korábbiaktól eltérően, nem esett vissza. Ugyanakkor
az anyajuhok számának visszaesése miatt mintegy 20 %-kal
kevesebb bárány került eladásra.
Összességében: az ágazati infrastruktúrát úgy kell kialakítani, hogy az érintettek is megtalálják a számításukat munkájuk során, azaz megfelelő árbevételt érhessenek el.
Kissné Parti Ilona AK tan.adó

AKG támogatás kötelezettségátvállalása-jogutódlása
és egyéb kötelezettségek
Elérkeztünk a 171/2010 MVH Közlemény szabályozása
szerinti AKG kötelezettségátvállalás-jogutódlás bejelentésének határidejéhez. Azon termelők, akik a 3. gazdálkodási
évre (2011/2012) élni kívánnak ezzel a lehetőséggel azoknak
elektronikus formában kell bejelenteni 2011.08.31-ig az MVH
részére.
Fontos, hogy az elektronikus bejelentést követően a kérelmet
az átadó és átvevő fél aláírásával (a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével) ellátva egy példányban kinyomtatva
az átvevő ügyfél lakhely/székhely szerinti illetékes Megyei
MVH Kirendeltségére kell postai úton megküldeni. Természetes személy ügyfél halála esetén benyújtandó melléklet még a
halotti anyakönyvi kivonat és a hagyatékátadó végzés.
Az átvevőnek: -2011.09.01-én Földhivatalba bejelentett
jogszerű földhasználónak kell lennie.
- MVH regisztrációval kell rendelkezzen

- Vállalni kell a támogatási időszak végéig a vonatkozó előírásokat.
Az átadónak: - Biztosítani kell az átvevő részére a korábbi
időszak alatti teljesítést igazoló dokumentumok (gazdálkodási
napló, mérési jegyzőkönyv, amennyiben a célprogram megköveteli, táp.terv,földhasználati terv, talajvizsgálati eredmények)
aláírt másolati példányát.
Néhány AKG-val kapcsolatos teendőre szeretném felhívni
a gazdák figyelmét:
- Zöldtrágya vetésének bejelentése
- gazdálkodói napló aug. 31-el történő lezárása
- Szept. 01-jétől Web GN benyújtása, nitrát jelentés teljesítése
További kérdéseikkel keressék tanácsadójukat.
Duróné Adamcsik Erika ügyfélszolgálati Tanácsadó

Teleházas hírek

Ebben az évben is több rendezvényt segítettünk aktív munkánkkal.
Megünnepeltük a Nagyrábéi Baráti Kör
és Egyesület megalakulásának 20. évfordulóját egy színvonalas ünnepség keretében. Népfőiskolás asszonyaink fogadták
és látták vendégül „szomszédolás”-baráti
találkozó alkalmából a Földesi Asszonyklub és Nagyszalontai Sinka István Kézműves Kör Egyesület tagjait. Minden
évben felváltva kerül megrendezésre ez a
baráti találkozó, most mi láttuk vendégül
kedves barátainkat határon innen és túlról.
A Népfőiskolások éves kurzusa, 32 fővel
ebben az évben is megtartásra került, szalonnasütéssel és a tanúsítványok kiosztással zárult.
A Nagyrábéi Baráti Kör és egyesület
ismét támogatást nyert az NCA működési célú pályázatán, így lehetőségünk nyílt
a teleházban egy számítógép cseréjére.
A TÁMOP-1.1.2-11/1 projekt keretében
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beadott pályázat által, 2011. július 25-től
Fejes Magdolna, mint pályakezdő fiatal
dolgozik a Teleházban.
Az Internet nyújtotta lehetőségeket, valamint a különféle számítógépes játékokat
most is nagy számban igénybe veszik a fiatalok. A jövőben is nagy örömmel várjuk
a lehetőségek iránt érdeklődőket.
Szolgáltatásaink: • Nyomtatás (feketefehér, színes, fotópapírra, színes lapra); •
Fénymásolás (A/4, A/3-as lapra, fehér és színes lapra); • Számítógép használat (gépelés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés); •
Hangosbemondás; • Faxolás; • Spirálozás;
• Laminálás; • Névjegykártya szerkesztés
(fekete-fehér, színes); • Internet használat; •
Skype használat; • CD és DVD írás; • Videofilm digitalizálás • Helyi kiadványok
árusítása (falukönyv, hírmondó, képeslap,
zsebkalauz, nagyrábéi képeskönyv) • Szórólap, plakát, meghívó, oklevél készítése;
• MÁV és Volán menetrend, utazással
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kapcsolatos információ; • Munkaügyi
Központtal kapcsolatos tájékoztatás; •
Lakossági ügyintézés (kérvények megfogalmazása, nyomtatványok kitöltésében,
interneten történő ügyintézésben való segítés stb.); • Vérnyomásmérés; • Közérdekű információk helyi adattára
NYITVA TARTÁS
Hétfő-Péntek: 800-1200 / 1300-1700
Szombat-vasárnap: ZÁRVA

Bilincsi Mária & Fejes Magdolna
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Ifjúsági élet
Nagyrábén

Megújult a Fekete Párduc Táncklub. Új tagokkal új
táncokat tanulnak a fiatalok. A táncokat közösen állítják
össze. A foglakozások továbbra is péntek esténként tartják.
Fiúk, lányok egyaránt csatlakozhatnak a csoporthoz. Táncaikat helyi rendezvényeken és környékbeli településeken
mutatják be.
Épül az ifjúsági szálló. Várhatólag 2011. szeptember
végére elkészül az új 30 fős ifjúsági szálló, melyet a Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesület pályázati forrásból
az Önkormányzat segítségével valósít meg. Újabb pályázati
lehetőséget keresünk a berendezések finanszírozására.

Kilencedik alkalommal került sor a Szünidei Ifi Party,
avagy kistérségi ifjúsági találkozó megrendezésére. A parkban való sátorozás egyre közkedveltebb, az idén 4 településről érkeztek fiatalok. Az Echerolles kastély bemutatása a
sátorozóknak és a helyi fiataloknak egyaránt nagy élményt
nyújtott. A kabai karate csoport ízelítőt adott abból a harcművészetből, melyet ősztől helyben is elsajátíthatnak a sport
kedvelői. A kemencében sült kenyérlángos a fiataloknak is
nagyon ízlett. A koncertek változatossága az estet hangulatossá tette az eső ellenére is. A rendezvény előkészületeiben
és lebonyolításában 30 fiatal dolgozott.
A nyári szünidőben az 1 hetes kézműves táborban 23
gyermek igyekezett elsajátítani a különböző kézműves tevékenységek alapjait: csigacsinálás, papírsárkány készítés,
kulacsfonás, székfonás, karkötő fonás, papírforgó, papírvirág készítés.
A nyár további részében nyári napközi keretében folytathatták ezeket a tevékenységeket. A gyermekekkel foglalkozók kerékpártúrát, vetélkedőt szerveztek részükre. Kánikulában vízi csatáztak, amikor az eső miatt nem tudtak az
udvaron játszani, a teremben asztali fociztak és társasjátékokkal játszottak, jó időben kint labdáztak, aszfalton rajzoltak a gyerekek. Sajnáljuk, hogy rendszeresen csak 15-20
gyermek élt ezzel a lehetőséggel.
Szeptember elejétől ismét indul a szüreti táncház, ahol a
fiatalok néptánc koreográfiával készülnek az október 1-jei
szüreti felvonulásra. Bárki csatlakozhat a szüretisek csapatához.
Balogh Sándorné ifjúsági referens
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Nyugdíjas
klub hírei

Az eltelt hónapokat sem töltöttük tétlenül. Tagjaink több
rendezvényen is képviselték falunkat. Színvonalas előadásokkal, műsorokkal léptünk fel. Néhány a sok közül.
Június 4-én a Táncgálán szerepeltünk helyben. Kis csoportunk 3 táncot is bemutatott a megjelent közönségnek.
Június 20-án a Regionális dalos találkozón több tagunk
is fellépett egy-egy nóta csokorral. Papp Imréné tovább
jutott a döntőbe.
Július 7-én Debrecenben Katonadal fesztiválon való
sikeres szereplésünkért csoportunk a Megyei Nyugdíjas
Szövetség külön díját hozta el.
Még ebben a hónapban Nagyrábén rendeztük meg a
IV. Színjátszó Fesztivált. Füzesgyarmat, Bakonszeg, Püspökladány, Bihardancsháza, Földes /két klub is eljött/ és
Nagyrábé Nyugdíjas Klub tagjai előadásaikkal nagy sikert arattak.
Az Idősek Klubjában óvodások köszöntötték az időseket anyák napja alkalmából. Színvonalas műsoruk színfolt volt a klub életében.
Június 7-én nyílt napot tartottunk. A klub tagjain túl házi
gondozottjaink közül is többen megtiszteltek bennünket
jelenlétükkel. Szeretnénk, ha többször is eljönnének hozzánk a településen élő nyugdíjasok.
Minden héten kedden délután rendszeresen tartunk
klubfoglalkozásokat.
Kéthetente csütörtökön délelőtt Istentiszteletet tart Lelkész Úr.
Minden Nyugdíjast hívunk és szeretettel várunk
közénk.
Miklósné Hegedűs Katalin

KÖNYVAJÁNLÓ
Christien Boomsma: Boszorkányvér
Robin tizenegy éves, egyedüli gyerek, bár mindig is szeretett volna egy testvért. Hatalmas meglepetés éri, amikor
Szent Iván éjszakáján feltűnik egy furcsa, fehér hajú lány,
akiről mindenki azt hiszi, hogy Robin húga. De Robin pontosan tudja, hogy nem az.
Ám az újdonsült testvérnek másnap reggelre hűlt helye!
Robin nyomozni kezd, és évszázados titkok nyomára bukkan. A titkokat azonban nem adják könnyen, ezért
Robinnak segítséget kell kérnie a barátjától, Luuktől.
Vajon erősebb-e a vér az ősi átoknál?
Le tudják-e győzni az évszázadok óta feszülő ellentéteket?
Gondosan megírt történet, tele szellemekkel, boszorkányokkal, fekete mágiával, mégis modern és mai.
Olyan könyv ez amely letehetetlen a tizenéveseknek, tanulságos a huszonéveseknek, és szórakoztató minden korosztálynak.
Pépeiné Elek Antónia könyvtáros
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Rendőrségi Hírek

Kocsis Csaba:
Ezüstkert
A bihari remete Bessenyei György halálának 200.
évfordulója alkalmából felolvasó estet rendezett az
Oberhauser László Társaság, Kocsis Csaba Ezüstkert
című színművéből Nagyrábén és Bakonszegen.
A Bessenyei ház udvarán, lobogó fáklyák fényénél,
szíves vendéglátás mellett, kiváló előadók tolmácsolásában az „almafa” alatt hallgatva az előadást, felejthetetlen élményben volt részünk.
Közreműködtek: Bai Károly, Bézi Bernát, Dezső
Ilona Anna, Harasztosi Csaba, Kathó István, Kocsis
Csaba, Kocsisné Jován Ildikó, Kovács Brigitta, Nagy
Zsigmond.

Tisztelt Nagyrábéi Lakosok!
Szeretnék köszönetet mondani a 2011. júniusban történt több vagyon elleni bűncselekmény felderítéséhez
nyújtott segítséghez.
A településen ez év júniusában több vagyon elleni bűncselekményt hajtottak végre, főként Nagyrábé, Damjanich
utca és annak környékén, lakatlan házak illetve lakóházak melléképületéből különböző használati tárgyakat vittek el. Az eljárás során felderítésre került, hogy a cselekményeket egy fő nagyrábéi és kettő fő biharnagybajomi
lakos követte el, összesen nyolc helyszínen.
A lakatlan, illetve egyedül élő személyeket lehetőség
szerint ellenőrizzék, vagy egymás lakókörnyezetében figyeljenek szomszédaikra.
Kérem a lakosságot, amennyiben idegen, gyanúsan
viselkedő személyeket látnak, értesítsék a rendőrséget,
vagy hívják a 06-30-382-6627 mobilszámot, amin elérhető vagyok.
Segítségüket előre is köszönöm.
Deák László r.tzls. Nagyrábé KMB

Bevezetőt és köszöntőt mondott: Bíró Gyula művészeti író.
Frank Zoltán Jánosné

Nadányi Zoltán: A testőr
Itt nyugszik ő, sok bécsi hölgy
szerelme. Költő, dalia.
Királynénk, szép Terézia
testőre, Bessenyei György.
Itt nyugszik ő, Bakonszegen.
Nem Bécsben és nem
egyebütt.
Lovával együvé feküdt,
kifent bajusszal, délcegen.
Kalandozott és megpihent.
A lármás, fényes Bécs után
ölébe vette őt puhán
a csen. A bakonszegi csend.

2011. augusztus

Én nem a testőr tisztelem,
hanem azt, aki hazatért,
otthagyva minden csatatért.
És állt a parton dísztelen.
A zöld Berettyót látta itt,
a borzas fákat, bokrokat,
miután látta már sokat
a szép királyné vállait.

Tanévzáró
Táncgála 2011
2011 júniusban VI. alkalommal került megrendezésre a Tanévzáró Táncgála. Idén is igen nagy számban,
közel 70-en léptek fel. Négy korosztály 5 csoportja
mutatta meg mit tanultak az elmúlt tanévben. A legkisebbek az Ovis párducok, a 8. osztályosok, a Szüretisek, a Mamapárducok és az új tagokból összeállt
Fekete párduc tánccsoport. A táncstílusok igen széles
és színes skáláját láthattuk előadásukban. (charlestont,
körjátékot, babajátékot, cuontryt és kánkánt, angolkeringőt, és moderntáncot). A rendezvény végén oklevelek kiosztására került sor, melyet a Művelődési Ház
igazgatója Kocsis Csaba adott át a fellépőknek. Örömmel kijelenthetjük, hogy az idei tanév is sikeresen zárult minden táncolni szerető korosztály számára.
Varga Judit

Ült csendben a tornác zugán
és nézte a bukó napot.
Aztán a toll után kapott,
utolsó szalmaszál után.
Bizony, utolsó szalmaszál,
Bizony fuldoklik, aki él.
De aki több a többinél,
E szalmaszállal partra száll.

•
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Gólyahírek
2011-ben született gyermekek névsora
1. Bagdi Csongor

Arany János utca 14/a. 2011. 01. 23.

2. Nagy Rebeka Linett

Hunyadi utca 4.		

2011. 02. 02.

3. Bagosi Tamás

Bánát utca 2.		

2011. 03. 15.

4. Lakatos Adrián Ádám Gyóni Géza utca 7.

2011. 05. 10.

5. Szabó Lóránt Gyula

Hunyadi utca 21.		

2011. 06. 21.

6. Tiszai Tibor

Széchenyi utca 42.

2011. 07. 12.

7. Hárshegyi Zsigmond Damjanics utca 15.

2011. 07. 19.

Főnix Takarékszövetkezet

4024 Debrecen, Piac u. 22. sz.
Tel: (52)-531-557, (52)-417-497/27, Fax: (52)-417-497/22
E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu
Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

HIRDETMÉNY

(Tanév-kezdés akciós hitelhez)
Igényelhető kölcsön összege: max.: 200.000 Ft
Kölcsön futamideje:
max.: 12 hónap
Éves kamatláb Kezelési költség
THM (%) *
22%
2% (egyszeri)
35,26
Egyéb felmerülő díjak és költségek a Takarékszövetkezet
hatályos Hirdetménye szerint.
Az akció időtartama: 2011. augusztus 10-től – 2011. szeptember 30-ig.
Főnix Takarékszövetkezet
*a THM 200.000 Ft. hitelösszegre, 12 hónap futamidőre vonatkozik.

BÉKEBELI

PÉKSÉG - FAGYIZÓ

Közel 1 éve, minden reggel friss pékáruval, tejtermékkel várja a Nagyrábéi lakosokat a BÉKEBELI
PÉKÁRU BOLT.
2011. május l-jétől új szolgáltatással bővült az üzlet
kínálata:
Fagyizó: este 7 óráig tart nyitva. Ugyanitt hamburger, hotdog, wimpy, üdítő és ásványvíz is kapható.
A vállalkozást Baranyai Árpád és Baranyainé Móri
Anita üzemelteti, 2 fő nagyrábéi lakos foglalkoztatásával hozzájárult a helyi munkanélküliség enyhítéséhez.
Vállalkozásukhoz sok sikert kíván a Szerkesztőség

Ebben az évben újabb kereskedelmi egységgel gyarapodott Nagyrábé. A Kossuth Lajos és Liszt Ferenc utca sarkán megnyílt a DOMINÓ üzletház.
Bővülő árukínálattal – zöldség, gyümölcs, élelmiszer,
vegyi áru - állunk vásárlóink rendelkezésére.
A kisállat tartók örömére kutya-macska eledel is kapható.
Az ugyanitt működő, folyamatosan fejlődő virágüzletünkbe is várjuk kedves régi és új vásárlóinkat.

Nagy Dezsőné Marika tulajdonos-üzletvezető

A nagyszalontai, a földesi és a nagyrábéi népfőiskolás asszonyok baráti találkozója

Fotó: Józsa Kálmán
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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