Nagyrábé Nagyközség
A település helyileg Berettyóújfalu és Püspökladány között található félúton. Közigazgatási területe 8541 ha,
belterülete 213 ha, zártkertje pedig 73 ha nagyságú. A település lélekszáma 2180 fő, lakásállománya 949 db.
Az alapfokú oktatás feltételei minden tekintetben biztosítottak. A településen működik óvoda és bölcsőde,
melyek intézménye a közelmúltban került felújításra, udvara pedig a nemrégeiben elnyert „Óvoda udvar”
pályázat keretein belül kerül korszerűsítésre a közeljövőben.
Nagyrábén általános iskola is működik. Az oktatás színvonala kimagasló, amit a továbbtanulás során
választott középiskolák és a felsőoktatásban résztvevő fiatalok száma is igazol.
A gyermekek és az idősek étkeztetése a korszerű, 350 adagos önkormányzati konyha közreműködésével
történik.
A településen az egészségügyi alapellátások adottak. Az alapellátási feladatokat két háziorvos látja el. Heti
négy alkalommal van lehetőség fogorvosi alapellátás igénybevételére, továbbá működik egy védőnői körzet
is. Az egészségügyi alapellátás korszerű kivitelezése az „Orvosi rendelő felújítása” és az „Orvosi eszközök
beszerzése” című nyertes pályázatok által fog megvalósulni az idei évben.
Szociális alapszolgáltatások közül biztosított a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás,
a családsegítés, a nappali ellátás, ezen belül pedig a demens személyek nappali ellátása is.
Nagyrábén működik egy bentlakásos idősotthon is, amely 25 fő számára biztosít békés öregkort.
A közösség összekovácsolásáért a településen működő Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár felel.
Egyre bővülő, színes és gazdag programkínálatával, foglalkozásaival segíti a falu kulturális életének
lendületességét. Az intézmény évente több alkalommal rendez fesztiválokat, melyeknek hatalmas és gyönyörű
parkja ad helyet, ilyen többek között – az ezrek által látogatott - Sárrét Íze Fesztivál, mely országosan ismert
gasztronómiai rendezvénnyé vált.
Az ide látogatók elszállásolása is megoldott, ugyanis a magánszállásokon kívül önkormányzati fenntartással
működik Ifjúsági szálló és Diáktanya is.
Nagyrábé nevezetességei és látnivalói közül érdemes megemlíteni zsindely fedésű, renovált református
templomot, a Füsti kastélyt és a mellette álló kb. 250 éves kocsányostölgyet,
a Des Echerolles kastélyt, melynek saját lovardája van, a horgászat szerelmeseinek igényeit kielégítő
Malomkő-tavat, a régi hagyományos háztartási eszközök őrzőjét: a tájházat, valamint a gazdag
Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteményét.
Az aktív sportolásra szintén adottak a körülmények, mind a sportszakosztályok, mind a létesítmények
tekintetében. A településen fellelhető egy nemrégiben épült műfüves sportpálya, egy fedett, tágas lelátóval és
felújított öltözővel rendelkező futballpálya, egy új, fedett kondipark és egy tágas, újépítésű, jól felszerelt
községi tornaterem.
A lakosság mindennapjait megkönnyíti, hogy a településen működik posta, gyógyszertár, pénzintézet és
bankautomata is. Nagyrábé az infrastruktúra tekintetében falusi viszonylatban fejlett, a település ellátottsága
jó. Kábel TV, telefon és szélessávú internet gyakorlatilag a minden utcában rendelkezésre áll.
A település vezetői folyamatosan dolgoznak a falu fejlesztésén, amint az a fent említett beruházásokból is
látszik. A pályázati lehetőségek kiaknázása folyamatos. Érdemes megemlíteni, hogy Nagyrábé mellékutcái a
tavalyi évben kerültek teljeskörű felújításra a szennyvízhálózat kiépítésének befejeztével, mely a település
valaha véghez vitt legnagyobb beruházása. A 2019-es évben továbbá megújult a település külterületi bekötő
útja: a Füsti út, valamint a település főutcája is teljes hosszában. Új buszmegállók és virágládák kerültek
kihelyezésre, ezenfelül megvalósult a hivatal épületének energetikai korszerűsítése is. Az elkövetkezendő
hónapokban megvalósuló pályázatok pedig a következők: Közétkeztetés fejlesztése, Orvosi rendelő felújítása,
Orvosi eszköz beszerzése, Óvoda udvar fejlesztése és a Polgármesteri hivatal (belső) felújítása pályázatok.
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