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2020. Ünnepre várva!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Nagyrábéiak!
Karácsony közeledtével, az ünnepre készülve
álljunk meg egy kicsit és tekintsünk vissza az
elmúlt évre. „Ez a csönd éve volt, szinte fájt,
ahogy átkarolt” (Balázs Fecó dala)
A lassan hátunk mögött hagyott 2020-as esztendő alatt hosszú utat jártunk be együtt.
Hosszú, nagyon nehéz év volt ez. Tele gonddal, félelemmel, bizonytalansággal. Háború
volt (van) egy láthatatlan, alattomos ellenséggel, ami nemcsak az életet, egészséget, hanem
munkahelyeket, emberi sorsokat, az emberiség jövőjét támadta meg az egész világon.
Minden nap újabb és újabb harc, de kitartó,
felelősségteljes munkával, hittel, reménnyel,
szeretettel és lelkünkben a békével le fogjuk
győzni ezt is! Azt tapasztalom, hogy összetartásunk ezáltal is erősödik.
2019 októberében, amikor újra bizalmat kaptam 5 évre Önöktől az önkormányzati választásokon, a képviselő testület tagjaival együtt
„kicsit” másként képzeltük el az új ciklus első

évét. Azonban a „vírus átírt mindent” – de
nem adtuk és nem is adjuk fel. Továbbra is az
mindannyiunk közös szándéka, hogy Nagyrábé egy élhető, mindenki számára szerethető
település legyen, egy olyan község, amely közös ügyünk és közös örömeink forrása.
Közeledik az esztendő legszebb ünnepe, a karácsony. Egyre több gyertya fénye ragyog vasárnaponként a családi asztalokon. Az elcsendesedés, a várakozás ugyanakkor alkalmat ad
arra is, hogy számot vessünk és értékeljük a
lassan véget érő 2020-as év Nagyrábét érintő
történéseit, továbbá fejlesztéseit, sikereit.
A vírus az év elejétől meghatározta mindennapi életünket az önkormányzat és intézményei
munkájában. Az óvoda-bölcsőde és az általános iskola is nagyrészt zárva tartott, illetve
online oktatással próbálta túl élni a tanévet.
Nehéz volt gyermeknek, szülőnek, nevelőnek, tanárnak és fenntartónak is. Az orvosi,
a védőnői szolgálat életét, ellátási lehetőségeit
annak formáját is behatárolta a veszélyhelyzet.
A betegellátás ennek ellenére az új szabályok
betartásával zavartalanul működött. A kulturális élet szinte teljesen megszűnt, nemzeti
ünnepeinket is csak szűk körben tudtuk megünnepelni, az országos hírű Sárrét Íze Fesztiválunk, ahova több ezer ember látogat ki min-

den évben, most interneten, online formában,
személyes találkozások nélkül valósult meg.
Nyáron a „vírusszünetben” sikerült a gyermekeknek 5 tartalmas nyári tábort szervezni,
így kicsit kiszabadulhattak a mindennapos
bezártságból, belefért még egy nagy sikerű
operett-előadás, aztán újra jött a bezárás… Az
idősek ellátásában és az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal működésében is a
legfontosabb feladat a védekezés, megelőzés az
emberélet és egészség megvédése volt.
Covid 19 elleni védekezésre, védőfelszerelések, tisztító- és fertőtlenítőszerek beszerzésére több mint 3 millió forintot fordítottunk,
emellett a központi költségvetésbe befizettük
a gépjármű adó, az önkormányzatot megillető
részét, több mint 6 millió forint értékben. Bár
ezek az összegek nagyon hiányzanak most az
önkormányzat költségvetéséből, nagyban lecsökkent mozgásterünk, de meg kell értenünk,
hogy a védekezés közös ügy, így természetes,
hogy hozzá kell járulnunk. Mindemellett a vírus első szakaszában a lakosság részére textil
szájmaszkokat varrtunk. Több mint 5 ezer darab szájmaszkot készítettek el az önkéntesek.
Közel húszan szabtak, varrtak, vasaltak, csomagoltak, majd hordták a szájmaszkokat minden lakosunk részére. Köszönet és hála nekik
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is és mindenkinek, aki bármilyen formában
hozzájárult ahhoz, hogy településünkön minél
kevesebb gondot okozzon a vírus. Úgy gondolom eddig a település az összefogással jól és
eredményesen védekezett!
Néhány számadat az eltelt évből:
demográfiai adatok 2020-ban (novemberig):
elköltözők száma: 38 fő, elhaltak száma: 42 fő,
beköltöző: 35 fő, születések száma: 16 fő.
A Képviselő testület határozatainak száma:
108 darab.
Polgármesteri határozatok száma: 53 darab.
Nagy figyelmet fordítottunk idén is az állandó szociális támogatásokra, mindemellett támogatásokat nyújtottunk a veszélyhelyzetek
idején. Kiemelt célunk, hogy a település lakossága minél jobb és könnyebb életkörülmények
között élje meg a nem könnyű hétköznapokat.
Elsődlegesen a legjobban rászorulók, a gyerekek és az idősek kaptak a korábbi évekhez
képest több segítséget. Nyújtottunk beiskolázási támogatást, a ballagó diákok kis útravalót
kaptak, az időseinkről és a gyermekekről is
gondoskodunk év végén egyéb juttatásokkal.
Minden korosztály számára sikerült támogatásokat biztosítani: szociális tüzelőanyagot
osztottunk, az újszülöttek, a fiatal házasok
szintén támogatottak, az év során a krízis helyzetbe kerülök is számíthattak segítségünkre.
Úgy gondolom, hogy ezek az általunk biztosított támogatások komoly segítséget jelentettek
a mindennapi élet során.
Települési támogatások 2020-ban Nagyrábén:
Tanévkezdési támogatás: bölcsődés-óvodás:
51 fő (15 ezer Ft), általános iskolás: 131 fő (20
ezer Ft), középfokú intézményben tanuló: 83
fő (25 ezer Ft), főiskolás: 25 fő (30 eze Ft), ös�szesen: 6 millió 210 ezer Ft.
Ballagó diákok támogatása: 14 fő (15 ezer Ft/
fő) összesen: 210 ezer Ft.
Gyermekek támogatása december: 314 fő ( 9
ezer Ft/fő), összesen: 2 millió 826 ezer Ft.
Születési támogatás: 16 fő (50 ezer Ft/fő),
összesen: 800 ezer Ft.
Temetési támogatás: 27 fő (50 ezer Ft/fő),
összesen: 1 millió 350 ezer Ft.
Gyógyszertámogatás: 57 fő kap támogatást
utalványban (2.700 és 10 ezer forint között),
összesen: 408 ezer Ft.
Idősek támogatása decemberben: 539 fő (6
ezer Ft/fő), összege: 3 millió 234 ezer Ft.
Bursa Hungarica Ösztöndíj: 10 fő ösztöndíja:
3 ezer Ft 10 hónapig, 1 fő ösztöndíja: 3 ezer Ft
30 hónapig, 1 fő ösztöndíja 3 ezer Ft 20 hónapig.
Ivóvíz bekötés támogatás 2 fő részére: 95
ezer Ft/fő, összesen: 190 ezer Ft.
Első lakás vásárlására nyújtott támogatás: 3
fiatal pár összesen 650 ezer Ft.
Rendkívüli települési támogatás: 118 fő kapott összesen: 888.200 Ft.
Rendkívüli települési támogatás (polgármester hatáskörben, veszélyhelyzetben):
tavasszal 44 fő, összesen: 279. 840 Ft, ősszel 31
fő, összesen: 235 ezer Ft.
Rendkívüli támogatás (polgármester hatáskörében): 44 fő kapott, összesen: 893 ezer Ft.

Nagyrábéi Hírek - 2019. nyári különszám
Nagyrábé jövőjét 2020-ban is építettük:
Az idei év is tartalmasan telt a pályázati támogatások kiaknázása terén. A nemrégiben
kialakított szennyvízhálózat, a Füsti út és a
mellékutcák felújítása, a hivatal épületének
energetikai korszerűsítése, a tornacsarnok, a
sportpark, a műfüves pálya és sok más korábbi beruházás, építés és fejlesztés kivitelezése
után, idén még nagyobb lendülettel ástuk bele
magunkat a pályázatok világába.
Októberben a „Közétkeztetés fejlesztése” című
VP-s pályázat keretein belül teljesen újra bútoroztuk az önkormányzati konyha étkezőjét, új
konyhai nagygépeket és edényeket szereztünk
be. Az év utolsó heteiben pedig teljes körű
felújításon esik át az óvoda játszóudvara, 11
darab korszerű mai kornak megfelelő udvari
játékot helyeztünk el, reméljük gyermekeink
legnagyobb örömére.
A művelődési ház udvarán lévő közterületi
játszótér is megújul. Új korszerű szabadtéri játékok kerülnek elhelyezésre. Ezzel is korszerűsödik, épül-szépül településünk! Ezenfelül év
végéig megvalósul az orvosi rendelő felújítása,
a teljes fűtésrendszer korszerűsítése, továbbá
a nyílászárókat is kicseréljük. Teljes tető- és
hőszigetelést, esővíz-csatornarendszert kap az
épület és nemes vakolat is felkerül. Önerőből
új kis- és nagykapu is készül, belül megújul az
udvar.
A pályázati forrásból orvosi eszközök beszerzése is történik, az orvosi rendelőink, a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő is korszerű berendezésekkel gazdagodik, mindez
nagymértékben emeli a helyi betegellátás és az
egészségmegőrzés színvonalát.
Remélhetőleg év végére, a következő év legelejére a polgármesteri hivatal belső felújítása is
lezárul. A tavalyi évben megtörtént a hivatal
energetikai korszerűsítése, ennek folytatásaként most a belső elektromos- és gyengeáramú
hálózat teljes felújítása történik, kicseréljük a
belső ajtókat és a teljes bútorzatot, így a következő évtől új korszerű épületben fogadhatjuk
kedves ügyfeleinket. Mindezek a pályázatok/
fejlesztések Magyarország Kormányának köszönhetően a Magyar Falu Program támogatásával valósulnak meg.
Még az idei évben elkezdjük az EFOP „Komplex esélyteremtés Nagyrábén” című program
keretén belül a szociális bérlakások, szolgáltató házak és a szolgáltató pont kialakítását.
Három új és négy felújított szociális bérlakást
(régi önkormányzati lakások) alakítunk ki.
Kettő szolgáltató pont és egy szolgáltató ház is
készül (régi elhanyagolt épületeink felújításával), így a településkép is jelentősen megszépül. A Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések”
című nyertes pályázatunk révén pedig hamarosan teljes hosszában és széltében felújítjuk a
Pákász utcát is. Erre a feladatra 17 millió forint
támogatást kaptunk és 3 millió forint önerőt
kell hozzátennünk.
A Magyar Falu Programok, VP, Leader, BM és
egyéb támogatások felkutatása és kiaknázása
folyamatosan zajlik. A napokban nyújtjuk be

pályázatunkat a Belügyminisztérium „Közbiztonság fejlesztése biztonsági kamerarendszer
kialakításával” című támogatásra. A jövőben
az eddigi lendülettel fogjuk folytatni a munkát
és felkutatni minden fejlesztési lehetőséget.
Ha már a településképet említettem, önerőből
is próbáltuk építeni/szépíteni településünket.
Új járda épült a Bánát utcán és a Nádasrét utcán, a Rétszentmiklósi út járdáin javításokat
végeztünk, valamint 120 m2 beton alapú területet építettünk ki az önkormányzatnál. Megtörténtek a szennyvízhálózatra való rákötések
az iskola, a hivatal, az óvoda, a művelődési ház,
az Idősek Napközi Otthona, a sportpálya, valamint a szolgálati lakások tekintetében, majd
tereprendezés és parkosítás történik. A település szépítése érdekében felújítottuk a régi
közterületi padokat, szemétgyűjtő edényeket,
valamint újak helyeztünk ki. A települést szépíti továbbá Nagyrábé szíve, melybe a lakosság
adományozási céllal gyűjtheti a műanyag kupakokat, ezenfelül a közterületeken 75 darab
díszfát ültettünk tavasszal, majd újabb 130 darabot ősszel.
Intézményeink rendben működnek, nincsenek napi finanszírozási gondjaink, ami egy
ekkora település életében és ezekben a nehéz
időkben rendkívül fontos. Itt szeretném megköszönni minden intézmény dolgozójának, és
vezetőinek egész éves áldozatos munkájukat,
hiszen az intézmények napi működése az ő
munkájuk által tud zökkenőmentes lenni, és
a település lakosai számára minél magasabb
szolgáltatást nyújtani. Ezúton köszönöm képviselőtársaim településért végzett munkájukat.
A meghitt ünnepet, a karácsonyt megelőző hetekben a nyugodt készülődést, a család egyedi
szépségét kell előtérbe helyeznünk. Gondosan
ügyelve arra, hogy a karácsonyfa alá az ajándékok mellé szívünk minden szeretetét is elhelyezzük. Az együttlét élményéből, a boldogság érzéséből azonban igyekezzünk megőrizni
néhány ünnepi pillanatot, hogy erőt meríthessünk belőlük az előttünk álló esztendő hétköznapjaiban is.
Egy kérés fogalmazódott meg bennem, mindannyiunk felé. Figyeljünk egymásra, helyezzük előtérbe a jót, azt, aminek örülhetünk,
amire büszkék lehetünk a magánéletünkben, a
szakmai életünkben, és ne az legyen a fontos,
amiért háboroghatunk! Lássuk meg minden
napnak, hétnek a szépségeit, egymásban és az
életkörülményeinkben is! Feladat ez saját magam számára is, én is erre törekszem.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és egészségben, sikerekben gazdag
boldog új esztendőt kívánok
Nagyrábé valamennyi lakosának!
Vigyázzunk egymásra!
Tiszai Károly
Nagyrábé Nagyközség
polgármestere
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Nagyrábéi Hírek - 2020. december
Kedves Nagyrábéi Lakosok!
Jegyzőként, a közös önkormányzati hivatal
vezetőjeként írom e sorokat. Nem szeretném Önöket statisztikai adatokkal untatni,
inkább a saját gondolataimat osztom meg
néhány sor erejéig.
A 2020-as év, mint minden ember életében,
a hivatal számára is igen fordulatos volt, az
immár második alkalommal elrendelt veszélyhelyzet adta új, és eddig még nem tapasztalt
többletfeladatai miatt. Valójában az egész év
hangulatára, eseményeire nagy hatást gyakorolt. Mindennapi feladataink ellátásán felül a veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályi
követelmények betartásával igyekeztünk úgy
megszervezni a munkánkat, hogy az Önöknek
nyújtott segítségünk, ügyeik intézése folyamatos és zökkenőmentes legyen. Úgy érzem,
mindent megtettünk, hogy ennek az elvárásnak maximálisan megfeleljünk. Ezúton is köszönöm Önöknek e nehéz helyzetben tanúsított türelmüket és megértésüket, valamint a
dolgozók odaadó munkáját.
Ami az emberi élet minősége, és egy közösség
élete szempontjából számomra sokkal inkább
meghatározónak tűnik egy, a munkám során szerzett megtapasztalás. Évről évre egyre
jobban érezhetővé válik, hogy elvesztettük az
egymás iránti tisztelet, megbecsülés, és szere-

tet érzését. Feszültté, türelmetlenné váltunk
embertársainkkal szemben. Ha valaki megbánt bennünket, – akaratán kívül is – engesztelhetetlen haragot táplálunk iránta ahelyett,
hogy odaállnánk elé és kezdeményeznénk a
nézeteltérés tisztázását. Attól, amiért másként
látunk dolgokat, még nem vagyunk egymás
ellenségei. Önök, mint itt élő emberek, az élet
számtalan területén megjelenő problémával,
gonddal – kóbor eb, szomszédvita, sárfelhordás, trágyaelszóródás, családviták, gaztalanítás, anyagi gondok, közszolgálatatások, magánéleti problémák, stb. – fordulnak hozzám,
illetve a hivatalhoz. Biztosan tapasztalták már,
hogy a kommunikáció, egymás érveinek, indokainak megismerése és a kompromisszumkészség sokkal hamarabb megoldja a felmerült
problémát.
A hivatalban dolgozó kollégákkal célkitűzésként fogalmaztuk meg, hogy az első mindig
az ember legyen, a vitákat elsősorban az előbb
felsorolt lehetőségek valamelyikével oldjuk
meg. Ha ezen módszerek egyike sem vezet
eredményre, csak azután alkalmazzuk a hatósági eszközöket. A jogszabályokat be kell tartani, és nekünk be kell tartatni. A cél az, hogy
ezt minél humánusabban, ne kényszerítő eszközökkel érjük el. Hiszem, hogy minden emberben benne van a jó, meg kell próbálnunk

megtalálni azt. Saját tapasztalatomból merítve
kijelenthetem, hogy a jó szó ereje még mindig nagyon erős, s a jó ott lakik minden ember
szívében. Ez a szeretet.
Arra kérem Önöket, tekintsenek ránk úgy,
mint érző-szerető emberekre, akik ugyanúgy gyermekek, anyák, családfenntartók,
mint Önök, s ugyanúgy érintik a mindennapi
élet örömei és nehézségei valamennyiünket.
Ugyanúgy el kell látnunk a feladatainkat, mint
Önöknek a saját munkahelyükön. Ezt mi a
jogszabályok betartása mellett igyekszünk szeretettel és megértéssel átszőni. Munkám során
több megoldhatatlannak tűnő, évek óta tartó
vitával, konfliktussal találkoztam már, és láttam, hogy minden ember képes szeretni, megérteni és megbocsájtani, ha hasonló érzésekkel
közelítünk felé.
Azt kívánom Önöknek, mindannyiunknak,
hogy az új esztendőben minél többször legyen
részünk a megbocsájtás és a szeretet érzésében. Dan B. Allender gondolatával kívánok
Önöknek szeretetben és egészségben gazdag
boldog új évet:
„a megbocsátás felett érzett hála az önzetlen
szeretet alapja.”
Peténé Majoros Emese
jegyző

Új lendület az agráriumnak

Jövő évtől kedvezőbb működési és adózási
környezetben folytathatják tevékenységüket
az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások.

Az Országgyűlés elfogadta a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvényt. Aki
2020. december 31-én hatályos őstermelői
igazolvánnyal rendelkezik, az 2021. január
1-től is őstermelőnek minősül. Az eddigi közös őstermelők, valamint családi gazdaságok
tagjai személyükben őstermelőnek minősülnek, együttesen pedig ŐCSG-ként működnek
tovább. Azon esetekben, mikor a támogatás
igénybevételének feltétele az volt, hogy a tevékenység folytatása egyéni vállalkozóként történjen, a feltételt megtartottnak kell tekinteni,
akkor is, ha az igénylő a tevékenységét 2021.
január 1-től őstermelőként folytatja.
Az őstermelők esetében kibővül a tevékenységi kör; őstermelőként végezhető tevékenységek: mező-, erdőgazdasági tevékenység,
termékfeldolgozás. A kiegészítő tevékenység a
teljes őstermelői bevétel legfeljebb 25 százaléka lehet. A támogatások nem minősülnek bevételnek. 600 ezer forintról körülbelül 1 millió
forintra nő az adómentes bevételi értékhatár
(nem kell bevallást sem készíteni).
Adózási módok:
1. Átalányadózás: 10 millió forintig nincs
szja és szocho, főállású őstermelőknél: szocho:
15,5 százalék, 10-20 millió forint közötti bevételig a 10 millió forintot meghaladó bevétel 10

százaléka után adófizetés és szocho,
2.
Tételes költségelszámolás: a jelenlegivel
egyező feltételek szerint lehet választani az alkalmazását.
Az Őstermelők Családi Gazdaság (ŐGCS)
tagjai 16 éven felüli őstermelők, egymással
hozzátartozói és szerződéses viszonyban állnak. Aki 16 éven aluli, de 2020. december
31-én családi gazdaság tagja volt, továbbra is
maradhat az ÖCSG tagja. A tagok adózása az
őstermelők adózását többszörözi: egy főre 20
millió forintig adókedvezmények járnak, de

az ŐCSG maximum 80 millió forintig használhatja ki az adókedvezményeket 4 vagy több
tag esetén is.
A Családi Mezőgazdasági Társaság (CSMT)
olyan kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytató gazdasági
társaság, szövetkezet, vagy erdőbirtokossági
társulat, melynek legalább két tagja van, a tagok egymás hozzátartozói, A CSMT egy minősítés, a nyilvántartásba vételt NAK-nál kell
kérelmezni. Mentesített jövedelem legfeljebb
50 millió forint lehet.
A CSMT-knek és az ŐCSG-k esetében a tagjaik számára a termőföld-adásvételeknél és
-haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított.
Ugyanazon ranghelyen belül a sorrend így a
következő: a családi mezőgazdasági társaság
tagja vagy az őstermelők családi gazdaságának
tagja, fiatal földműves,pályakezdő gazdálkodó. További részletek: www.nak.hu/csg, illetve
keresse falugazdászát.
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Gyakorlatias családgondozás, preventív gondolkodás

2020-ban a koronavírus-járványra való tekintettel a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények számára kiadott
útmutatóban foglaltaknak megfelelően végeztük munkánkat.
Míg az egyéni esetkezelések nagy részét telefonon vagy üzenetben megoldottuk, így csökkentve a személyes találkozásokat, a kapott
problémajelzők száma az elmúlt évek átlagának szinte duplájára növekedett. Ezeket minden esetben személyesen, a családok, egyének
felkeresésével vizsgáltuk ki. A problémajelzők
többsége az oktatási intézményekből érkezett
az online oktatás okozta nehézségek, illetve
a nem megfelelő napirend kialakítása miatti
lemaradás miatt. Ezen felül több családi-kapcsolati konfliktust és életviteli problémát jelzett a rendőrség. Örömünkre szolgál, hogy ez
évben egyetlen jelzés sem érkezett szülői elhanyagolás miatt.
Büszkeséggel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
az idei évben a kormányhivatali és módszertani ellenőrzés során mindent rendben találtak
és megállapították, hogy „a lehető legmaga-

sabb színvonalú szakmai felkészültséget tükrözi a szolgálatban végzett munka, illetve a
vezetett iratanyag”. Külön kiemelték a gyakorlatias családgondozási folyamatunkat, illetve
a preventív gondolkodás módunkat. Évek óta
fontos feladatunknak érezzük a prevenciós tevékenységeink bővítését. 2020-ban erre remek
lehetőség nyílt egy projekt keretén belül. A
püspökladányi Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család -és Gyermekjóléti Szolgálat és Központtal való közös pályázat révén,
illetve a rendőrséggel együttműködve prevenciós előadásokat tartottunk a helyi általános
iskolában, illetve a diákok szüleinek.
Kérünk minden nagyrábéi lakost, hogy a téli
időszakban különösen figyeljenek egymásra!
Fokozottan figyeljünk azokra az embertársainkra, akik egyedül élnek, idős vagy beteg személyek vagy valamilyen függőségben
szenvednek. Ha a környezetükben élő személy mozgásában változást tapasztalnak, nem
füstöl a kémény vagy nem találkoztak vele és
hívásra nem reagál, akkor keressenek minket
vagy hívják a 112-es segélyhívó telefonszámot.
Az elmúlt években a Nagyrábéi Református

A 2020-as év a Segítő Kezeknél

Az idei évet is a programok tervezésével
kezdtük meg, akkor még nem gondoltuk,
hogy a vírus megváltoztat mindent.

Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk a tervezett programokból a legtöbbet megvalósítani a szabályozásokat betartva. Februárban
farsangot tartottunk, amire nagy lelkesedéssel
készültek a nappali ellátás tagjai. Márciusban
még sikerült megtartani a nemzetközi nőnapot, amikor egy szál szegfűvel szeretettel
köszöntöttük nő tagjainkat. Áprilisban már
nagyon sokat használtuk az informatika eszközöket, így online verseléssel emlékezett meg
Forgács Lászlóné nappali ellátásban részesülő
ellátottunk a költészet napjáról. Jöttek a napsütötte napok, amikor az ellátottaink igazán
várták a közös programokat, ebben az időszakban legtöbbet a kinti részben tartottuk,
beszélgettünk, örültünk annak, hogy a nehéz

idők után újra láthatjuk egymást.
A házi gondozás folyamatos volt, igazán nagy
figyelemmel, megfelelő óvintézkedéseket betartva folyt a munka. A korlátozások idején
még több a községben élő időseknek nyújtottunk segítséget bevásárlás, gyógyszeríratás,
ügyintézések kapcsán. A jelenlegi helyzetben
is nagy szükség van az idősek mentális támogatására, amit segítő beszélgetésekkel, telefonos kapcsolattartás révén oldunk meg. Így év
végéhez közeledve a nappali ellátásban, illetve
a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak
számára egy kis szaloncukrot osztottunk ki,
ezeket a gondozónők hordták ki.
Kívánunk mindenkinek kellemes ünnepeket,
bízva abban, hogy a jelenlegi helyzet minél
hamarabb elmúlik, és a jövő évet szorosabb
együttlétekkel tudjuk élménygazdagabbá tenni! 		
Eszenyiné Pikó Zsuzsa

Egyházközséggel együttműködve az Adventi
esték jótékonysági rendezvénysorozatból származó bevételt a nagyrábéi rászoruló gyerekek karácsonyi ajándékoztatására fordítottuk.
2019-ben 79 gyermeket ajándékoztunk meg.
Sajnos idén a vírushelyzet, illetve a kormányzati szigorítások miatt nem lehet jótékonysági
koncertet és vásárt szervezni, éppen ezért a
Nagyrábéi Református Egyházközség presbitériuma úgy döntött, hogy saját költségvetéséből egy jelentős összeget a gyermekek
megajándékoztatására fordít. Ehhez a felajánláshoz csatlakoztunk gyűjtésünkkel, amelyhez
több nagyrábéi vállalkozó, valamint Bende
Tibor ösztönzésére településünk felnőtt labdarúgó csapatának tagjai is hozzájárultak. Ezúton is szeretnénk hálás szívvel megköszönni,
minden adományozó önzetlen segítségét. Köszönjük!
A közelgő ünnepek alkalmával minden nagyrábéi lakosnak kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
Kovács-Juhász Ivett és Kollárik Péter
családsegítők

Tájékoztatás pályázati
tevékenységről
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata, az
EFOP-1.5.3-16-2017-00010 kódszámú „Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a
környező településeken” elnevezésű pályázatban konzorciumi partnerként vesz részt. Az
alábbiakban röviden tájékoztatom Önöket a
projekt állásáról. Eszközbeszerzés címszóval
közel 2 millió forintnyi új számítástechnikaiés használati eszközt szereztünk be, amelyet a
Művelődési Ház és az Ifjúsági Szálló korszerűsítésére fordítottunk.
Pályázati forrásból egy ingyenes napközis tábort, valamint a Rábéi Liget Napok elnevezésű
rendezvényt valósítottuk meg, hagyományőrző nappal és gyermekszínházzal. További
rendezvényeink megvalósítására nem volt
lehetőségünk, ugyanis a művelődési ház a
vírushelyzet miatt korlátozottan, vagy nem is
fogadhatott látogatókat. A többi elemet 2021ben szervezzük meg.
A pályázat keretein belül 1 fő óvodapedagógus, 1 fő ifjúsági és sportreferens, valamint 1
fő ifjúsági és turisztikai referens foglalkoztatása valósul meg a településen.
Ráczné Fekete Ilona
szakmai koordinátor
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A nagyrábéi óvoda életéről
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A koronavírus megjelenése az óvoda-bölcsőde életére és működésére is rányomta bélyegét. Az óvodába beírt gyermekek száma
65, míg bölcsődébe 9 gyermek jár.

Az évkezdés sem úgy indult, mint az elmúlt
években, a korlátozásokat itt is be kellett tartani. Minden reggel hőméréssel és kézfertőtlenítéssel fogadjuk a gyerekeket. A megszokott
óvodai ünnepségek, programjaink is a koronavírus árnyékában zajlottak, illetve maradtak
el. Az óvodások fecskeavatóját szeptember
15-én megtartottuk, ahol a nagycsoportosok
tánccal, ajándékkal köszöntötték fel a kicsiket.
Az ünnepség végén intézményvezetőnk köszöntötte Lőrincné Papp Éva kolléganőnket 30
éves jubileuma alkalmából. A „ mustoló” zárt
keretek közt zajlott le. A gyerekek kipróbálták
a szőlődarálást, préselést és megkóstolhatták a mustot. Külsős vendégeket, bihartordai
óvodásokat, elsős gyerekeket sem hívhattunk
meg. A szülők friss süteménnyel járultak a
rendezvény sikerességéhez. Nagyobb kirándulást nem tervezhettünk, ezért a faluban
szabadtéri programon vettünk részt. Szüreteltünk, kukoricát törtünk, dióverésben vettek
részt a gyerekek. A művelődési ház udvarán
tűzoltó bemutatón vettek részt a bölcsődés és
óvodás gyerekek is. A megszokott nyílt napokat sem tudtuk megtartani. Így a tökfaragást,

az adventi készülődést is mindenki a saját csoportjában tartotta meg. A kapcsolattartás formáit bővítettük a szülőkkel. Minden csoport
zárt Facebook-csoportot hozott létre, ahol a
szülőket tudjuk tájékoztatni az aktuális eseményekről, tudnivalókról. A nevelési tanácsadó szervezésében minden héten fejlesztő, és
logopédiai foglalkozásokon vettek részt a gyerekek. A projektterveknek megfelelően minden csoportban új módszerekkel, eszközökkel
nyújtottunk élményt a gyerekeknek. Süteményeket sütöttünk, meséket báboztunk, a gyere-

keknek cipész, falugazdász, nyirokmasszázs éa
vegyes cipész, falugazdász, nyirokmasszázs éa
vegyes kívánság Halloween-partit tartottunk.
A nagycsoportosok meglátogatták a bölcsiseket, dalokkal, tánccal, kis mókussal kedveskedtek nekik. Minden csoportban továbbra
is megünnepeltük a születés, és névnapokat.
A vírushelyzet miatt a mikulás csomagokat az
intézmény dolgozói személyesen juttatták el
minden gyermek részére.
Bézi Lajosné

Polgárőrök a biztonságos Nagyrábéért
Az év vége közeledtével mindenki számvetést készít a mögöttük hagyott esztendőről.
Így vagyunk mi, a nagyrábéi polgárőrök is
ezzel. Sajnos a koronavírus megjelenése teljesen átírta éves feladatterveinket, teljesen át
kellett szervezni. A tavaszi, első hullám megjelenésekor polgárőreink kijárási korlátozás
során folyamatosan jelen voltak a településen,
bűnmegelőzési céllal. Ahhoz, hogy feladataikat biztonságosan tudjuk ellátni, az Országos
Polgárőr Szövetség és a megyei polgárőr szövetség folyamatosan ellátott minket védőfelszereléssel. A második hullám megjelenésével
és a kijárási korlátozás bevezetésével, fokoztuk
szolgálati feladatainkat a településen. Minden
nap 20 órától szolgálati gépjárművel járjuk
községünket. Itt kell megjegyeznem, hogy településünk lakói jogkövetési magatartása pél-

daszerű. Kérünk mindenkit, hogy továbbra is
tartsa be a korlátozó intézkedéseket!
A pandémia második hullámában a rendőrséggel együttműködve, közösen ellenőrizzük
a kijárási tilalom betartását, egyes helyeken
a kötelező maszkhasználatot, illetve a karanténba került állampolgárokat. Az év vége
közeledtével a feladatok megnőnek, hiszen a
községben kihelyezett karácsonyi fényekre,
dekorációkra is figyelniük kell. Az egészség
megőrzésére a polgárőrök is jelentős hangsúlyt fektetnek: maszk, kesztyű, kézfertőtlenítő a szolgálati autóban rendelkezésre áll.
Feladataink magasabb szintű ellátásához októberben a megyei polgárőr szövetségtől egyesületünk egy segédmotor-kerékpárt kapott,
amit tavasszal, a jó idő beálltával szolgálatba
állítunk. Sikeresen pályáztunk a Magyar Falu
Program keretén belül eszközfejlesztésre, így 1

millió 493 ezer forintot nyertünk. Az összegből már beszereztünk 2 darab polgárőr feliratú
kerékpárt, ózongenerátort, nagy teljesítményű
kereső- és elemlámpákat, valamint a szolgálat
ellátáshoz szükséges rádiókészülékeket.
Egy állampolgár életében a családja, lakóhelye biztonsága a legfontosabb. Nem gondolta
ezt másképp Gyenge Ferenc és Horváth Lajos nagyrábéi polgárőrök sem, akik 2007 óta
látnak el polgárőri feladatokat. Munkájukat
mindig precízen, a jogszabályok betartásával
végezték. Az országos és megyei szövetség
igyekszik jutalmakat biztosítani, ezért évente
megrendezik a Megyei Polgárőr Napot, ahol
díjakat, kitüntetéseket adnak át. Ez a vírus
miatt idén elmaradt, az érintettek a kitüntetéseket ünnepség nélkül, személyesen vehették
át. 2020-ban az Országos Polgárőr Szövetség
elnöke polgárőr mozgalomban végzett kiemelkedő munkája elismeréseként polgárőr
érdemkereszt ezüst fokozatú kitüntetésben
részesítette Gyenge Ferenc polgárőrt. A Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
Hajdú-Bihar megye polgárőre kitüntető címet
adományozott Horváth Lajos polgárőrnek.
Gratulálunk nekik, további sok sikert kívánunk!
A Nagyrábéi Polgárőr Egyesület valamennyi
tagja áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kíván minden nagyrábéi lakosnak!
Kovács József
elnök

6.

A 2020. év az eddigiektől sok mindenben
eltérő volt. Az első negyedévben még a szokásos módon zajlott a kulturális élet Nagyrábén, leginkább az intézményünkben.
Januárban a Magyar Kultúra Napját határon
túli magyar előadó-művészek előadásával ünnepeltük, majd helyet biztosítottunk az XL Pódium szervezésében az Ady Endre estnek, melyen a Körömvirág együttes is közreműködött.
Az évben – lehetőségeinkhez mérten – folyamatosan helyet és segítséget biztosítottunk az
alábbi közösségeknek: Szieszta, Leg a láb néptánc együttes, Jóga, Zenés torna, Ügyes kezek
műhely, Kézműves klub, Mazsorett csoport,
Welcome club, Sakk Szakosztály. A szolgáltatásokat a megszokott időtartamban igénybe
vehették a lakosok: ilyen a könyvtár, az intézményünkben a Baráti kör hozzájárulásával
működtetett teleház, de helyet kapott nálunk
cipész, falugazdász, nyirokmasszázs és vegyes
vásár.
Februárban kapcsolódtunk a Kultúrházak éjjel-nappal programhoz, megrendeztük a már
tradicionális Kistérségi Ultiversenyt a Mészáros testvérek együttműködésével. Helyet
biztosítottunk más szervezetek, intézmények
programjainak is.
Márciusban dr. Hajdú Zsanett rendhagyó
óráját az 5. osztályosok és a Szieszta tagok
közösen élvezhették a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár támogatásával. Szintén márciusban a Községi Nőnapon operettek, táncdalok
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Kulturális visszatekintő

mellett Tiszai Károly polgármester adott át
ajándékot a jelenlevőknek, majd Cheops bál
következett. Az iskola is megtartotta nálunk
a szokásos helyi versmondó versenyét. Éppen
a március 15-i megemlékezésre készülődtünk,
amikor jött a koronavírus. A meghirdetett ünnepséget már csak digitálisan láthatta a lakosság. Ettől kezdve programjainkat az internet
segítségével online valósítottuk meg, melyhez
a lakosság partner volt: Költészet napja, Húsvét, Sárrét Íze Fesztivál. A Sárrét Íze Fesztiválon egy időben, online több, mint 40 csapat
főzött egyszerre, és nemcsak megyei, valamint
országos szinten ment jó híre településünknek
általa, de a nemzetközi médiába is visszhangja
volt, a Hajdú-Bihari Megyei Önkormányzat
révén.
A művelődési ház dolgozói a veszélyhelyzet
alatt is folyamatosan, váltott rendszerben dolgoztak: rendszerezték a könyvtár polcait, digitalizálták a rendezvényeken készült videókat,
pályázatot írtak és számoltak el, a kiadványokhoz anyagot gyűjtöttek, terveztek és készültek
a nyitásra.
Nyár elejére zöld utat kaptunk táborok szervezésére. Heti váltásban összesen 5 táborban
vehettek részt helyi és környékbeli gyermekek:
Ne maradj otthon, Ügyes kezek, Fotó, Erzsébet 1, Erzsébet 2. táborok. A táborok közül 4
teljesen ingyenes valósult meg napi négyszeri
étkezéssel, kirándulással Karcagra, Debrecenbe, Püspökladányba, Derecskére és több, mint
100 gyermek vett részt táborainkban, nem

csak Nagyrábéról.
Gyepi bállal ünnepeltük, hogy újra találkozhatunk szájmaszk nélkül. A közösségek találkozásai és szolgáltatások is folytatódhattak. Az
augusztust ifjúsági fesztivállal nyitottuk, ahol
a helyi és környékbeli mazsorett csoportok
mutatkoztak be, hatalmas sikerrel. Az Ifiházat
új berendezésekkel tettük a fiatalok számára
otthonossá, melyet az eddig elvégzett kemény
munka eredménye, valamint kismértékben
pályázati forrás tett lehetővé.
Szeptemberben a Szieszta rövid kirándulást
tett Szerepre, ahol Földesi László szobrász és
kertépítő alkotásait élvezhették. Színházi előadás volt kicsiknek és nagyoknak. Októberben három napon át biztosítottunk kulturális
programot: láthattuk a Lili bárónőt a Pesti
Színház előadásában, és a Ludas Matyit a Mandala Dalszínház előadásában. Mindegyikre
nagy volt az érdeklődés a szájmaszk kötelező
használata ellenére is. A Hagyományőrző délutánon minden korosztály talált magának érdekes és élvezetes programot a parkban. Majd
ismét jött a koronavírus. Az október 23-i ünnepség elmaradt, az emlékezés koszorúit mindenki egyénileg helyezte el. Ettől kezdve újra
az internet segítségével tartottuk a kapcsolatot
a lakossággal, kiscsoportjainkkal. Megtörtént
a könyvtárban a régi és rongálódott könyvek
selejtezése. Az intézményi régi fotók előkerültek, folyamatos a digitalizálásuk. A Mikulás hó
hiányában hintón járta be a falu utcáit, hogy
integessen kicsiknek és nagyoknak. Készülődünk az ünnepekre, díszítjük az udvart, épületet, ablakokat, hogy minél meghittebb legyen a
karácsony. A második veszélyhelyzet alatt Tökös Hétpróba címen és Mikulás kvízt is jelentettünk meg, igyekezvén programokkal hozzá
járulni a családok életéhez. A művelődési ház
ablakai pedig adventi naptárrá változtak.
Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, szerencsében és egészségben gazdag, békés, boldog
újévet kívánnak a művelődési ház dolgozói
mindenkinek!
Ráczné Fekete Ilona és Balogh Sándorné
Intézményvezető
munkatárs

Kellemes karácsonyi ünnepeket, áldott, békés, boldog, egészségben gazdag új évet kívánunk mindenkinek!
Bízunk benne, hogy minél előbb találkozhatunk
és folytathatjuk közösségi, kulturális életünket, tevékenységünket a településen!
Ráczné Fekete Ilona intézményvezető

Nagyrábéi Hírek - 2020. december
Ápoltuk a hagyományt a mezőgazdasági gyűjteményben
A kiállítóhelyen folyó munkának mind a
személyi, mind a tárgyi feltételei teljessé váltak.
Munkánk célja a falu közművelődési tevékenységében részt venni, a gyűjteményben
fellelhető tudást, ismeretet minél szélesebb
körnek átadni. Ehhez szerencsére egyre több
partnert találunk mindkét oldalról: folyamatosan nő az igény az iskolarendszeren kívüli
oktatásra, ismeret átadásra, másrészt egyre
több intézményi partner támogat bennünket
– ha nem is a faluból.
Műtárgybeszerzés ez évben folyamatos volt.
Több témakörrel gyarapítottuk a kiállítást:
sikerült nyerges-szíjgyártó műhely teljes szerszám készletét beszerezni, kiállítani. A szállítás-közlekedés tárgycsoport a gazdasági vasúti
pályával bővült, az aratáshoz-csépléshez egy
Szk-4-es kombájn gurult. A restaurálást püspökladányi, bakonszegi, sárrétudvari, földesi
mesterek végezték, akik bútorokat, szekeret,
traktort állítottak vissza eredeti állapotukba.
A kiállítást folyamatosan csinosítottuk, napjainkra elértük a hely 110 százalékos kihasználtságát. A kutatás, tudományos munka területén is próbálunk lépést tartani, múzeumi
szakemberekkel folyamatos a konzultáció.
Részt vettünk az agrármuzeológusok konferenciáján, tájházasok műhelyfoglalkozásán, helyszínt biztosítottunk közművelődési
szakemberek „Metszéspont” című továbbképzésének, nálunk találkoztak a Monarchiás Téglagyűjtők. Különböző rendezvényeket
tartottunk a hagyomány ápolás keretén belül:
disznótoroztunk, kenyeret sütöttünk, lekvárt
főztünk, főző-sütő napot tartottunk a Hermeszi Hegylakókkal, mádi borokat kóstoltunk,
szüreti felvonulást szerveztünk, tököt farag-

tunk, Márton-napi libát, majd mézeskalácsot
sütöttünk. Programokkal csatlakoztunk a Tájházak Napjához, a Múzeumok Éjszakájához, a
gyerekeknek a vakáció utolsó napján játszóházat szerveztünk. A gyűjtemény környezetének,
udvarának rendezettsége is hozzájárult, hogy
nálunk vizsgáztak a horgászok, illetve a mazsorettes lányok. Reklám-marketingtevékenységünk: idén is jelent meg önálló kiadvány a
műtárgyainkról, korabeli fotóink felhasználásával. Az eddig végzett munkánk elismeréseként elértük, hogy média szereplésünkért nem
kell fizetnünk. Így készült élő műsor a Debrecen TV-nek, interjú hangzott el a KarcFM rádióban, műtárgyaink bemutatása folyamatos a
Ladány TV-ben, cikkek jelentek meg rólunk a
Hajdú-Bihari Naplóban, Szabad Földben.
Kudarc is ért bennünket. Nem fektettünk
elég energiát a „Találjuk ki együtt Nagyrábét”
programba. Nem sikerült meggyőzni vezetőket, döntéshozókat, hogy ez nem valakik ellen irányuló kezdeményezés. Az ötleteléshez,
koncepció készítéshez is több embert kellett
volna megszólítani.
A „kapunkon kívüli” tevékenységünk: rózsa-

Jövőre jubilál a Nagyrábéi Baráti Kör
A jövő évben 40. születésnapjára készülő
Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesületünk 2000
óta folyamatosan működteti a Teleházat.
Az idén is sikerült megoldani pályázatok és
együttműködések által főállású dolgozó foglalkoztatását. A szolgáltatásokat március közepétől az akkori egészségügyi előírásokhoz
igazodva végeztük. Az első hullám után új
lehetőségek tárultak elénk. Meg tudtuk rendezni a jó idő beköszöntével a tavaszi szalonnasütést.
Kirándulást szerveztünk Szarvasra, ami nagyon jól sikerült. Az önkormányzat segítségével foglalkoztathatunk 1 fő dolgozót teleházi
ügyintézőként. Hátrányos helyzetű fiataloknak eszközhasználati pályázatot nyújtottunk
be, melynek várjuk a bírálatát. A jövő évi jubileumi rendezvényünkre pályázatot nyújtottunk be, bízva a kedvező elbírálásban.
A folyamatos működés biztosításához kihasználjuk a pályázati lehetőségeket.

A személyi jövedelem adó 1 százalékos felajánlásából 82.580 forintot kaptunk, melyet a
Teleház működési költségére fordítottunk. A
támogatásokat ez úton is köszönjük, és jövőre
is számítunk rá.
Békés, szép karácsonyt és egészséges újesztendőt kívánunk mindenkinek!
Gyenge Zsigmond
elnök
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nádat ültetettünk a falu biharnagybajomi bejáratánál, a Facebookon március 3-ától naponta
közzéteszünk egy, a falu közösségével kapcsolatos újságcikket, 1907-től indítva a sorozatot.
A látogatók egész évben folyamatosan érkeztek, kisebb nagyobb csoportokban megtekinteni a gyűjtemény. Új jelenség volt, hogy több
környékbeli településről: Berettyóújfaluból,
Sárrétudvariból, Biharnagybajomból iskolás
osztályok, – alsósok is – kerékpárral érkeztek.
Másik érdekes tapasztalat volt, hogy a Debrecenből, Bárándról érkezett beteg, fogyatékos
emberekből álló csoportok voltak a leghálásabbak az itt kapott élményért.
A kiállítóhely azonban semmit nem érne az itt
dolgozók és a segítő önkéntesek – Ajtai Ilike,
Bajnókné Esztike néni, Bogya Pál, Cirjákné
Juliska néni, Fejesné Anita, Gáll Évike, Gubáné Margit néni, Gyengéné Jucika néni, Hagymásiné Rozi, Miklósné Kati – munkája nélkül.
A felsoroltak mellett, köszönettel tartozok
azon falubelieknek is, akik munkával, ötlettel,
támogatással hozzájárultak a kiállítóhely közösségi színtérré alakításához!
Ványai Gusztáv

„Muti’ a bográcsod!”
Április 25-én rendeztük volna meg Nagyrábén a több ezer fős látogatottságú, körülbelül
100 főzőcsapat jelentkezésével zajló, idén már
a XIV. Sárrét Íze Fesztivált. A helyzetre való
tekintettel azonban egy innovatív megoldást
választottunk, és meghirdettük az otthoni főzés fesztiválját. Fontosnak tartottuk ezt azért,
hogy a folytonosság megmaradjon, a hagyományokat megőrizzük és a figyelmet fenntartsuk, valamint szorgalmazzuk az idő hasznos
eltöltését otthon is. Kezdeményezésünkhöz a
zsűritagok és a fellépők, köztük Bede Róbert
mesterszakács, valamint a Margaret Island is
hozzájárult egy-egy videóval. A nap folyamán
körülbelül 40 csapat főzött otthon és osztotta
meg velünk folyamatosan a munkafázisokról
készített képeket a szabályzatnak megfelelően.
Örömmel vettük, hogy több környező település is a mi mintánkra tartotta meg hasonló
rendezvényeit, és több konferencián – itthon
és külföldön – is jó gyakorlatként mutatták be
kezdeményezésünk.
Gyányi István
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Két napig tartott a Rábéi Liget Napok

Izgalmas és változatos programokkal várta
az érdeklődőket a kétnapos rendezvény.
2020. október második hétvégéjén rendeztük
meg Nagyrábén a Rábéi Liget Napok elnevezésű rendezvényt, melynek finanszírozása az
EFOP-1.5.3-16-2017-00010 számú, „Humán
közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken ” című projektből valósult
meg. A koronavírus-járvány csak októberben
tette lehetővé a rendezvény létrejöttét, és mivel október nálunk a hagyomány hónapja, az
őszi betakarítás ünnepe évtizedek óta, ehhez
kapcsoltuk azt. Az eredetileg egynaposnak
tervezett rendezvényt a vírusvédelemre való
tekintettel két napon valósítottuk meg. Az érdeklődés fenntartása, felkeltése céljából a már
megszokott, hagyományőrző programrészek
mellé olyan új elemeket is kínáltunk, melyek
a településen kevésbé, vagy egyáltalán nem
ismert, de hagyománytisztelők, a népi élet részét képzik. A rendezvény helyszíne a Kossuth
Lajos Művelődési Ház és Könyvtár impozáns,
ligetes parkja volt, amely a Rábéi Liget Napok
elnevezés ihletője. A résztvevőket mindkét
napon a bejáratnál fogadtuk, ahol aláírták a
jelenléti ívet, testhőmérséklet mérésen és kézfertőtlenítésen estek át a járványügyi védekezés részeként. A két nap alatt több száz résztvevő látogatott ki rendezvényeinkre.
Október 10-e a hagyományőrzés jegyében telt.
A park központjában álló Tájház központi szerepet kapott. A tornácról kínálgattuk a népi
étkeket: kacsazsíros kenyér csalamádéval, sült
tök, borsógulyás, szilvás gombóc. A Tájház
mellett többféle népi játékból álló népi játszótér biztosította a gyermekek és a bevállalós felnőttek szórakozását. A Tájház másik oldalán
pedig kézművesek mutatkozhattak be, értékesíthették portékáikat, melyek elkészítését a

közönség is kipróbálhatta. Az állatbarátoknak
is örömet szerezve állatsimogató várta a gyermekeket, felnőtteket. A művelődési ház épületében csak egy programelem kapott helyet, a
„Rákóczi korától napjainkig” elnevezésű bankó és pénzérme kiállítás.
A szabadtéri színpadon a műsor fegyvertörténeti bemutatóval vette kezdetét, mely
fegyvereket, íjakat a nap további részében ki
lehetett próbálni a park szélén. Ezt követően
a sárréti csikósok „vágtázták” körül a parkot,
karikásaikat csattogtatva adták hírül a falunak, hogy kezdetét vette az őszi ünnep, csikós bemutatójukon kicsik és nagyok egyaránt
megcsodálták, milyen szófogadók a lovak. A
nap további részében ők is velünk maradtak,
hogy a bátor fiatalok, gyermekek felüljenek a
lovakra, és kipróbálhassák milyen a lovaglás.
Sokan éltek itt is a lehetőséggel úgy, mint az
íjászoknál. A kulturális műsor részeként helyi
fellépők szavaltak, népdalokat énekeltek, majd
a Leg a láb gyermek néptánccsoportunk és vezetője közreműködésével táncra perdülhetett
gyermek, szülő, nagyszülő egyszerre a népi
táncházban. Mire elfáradtak, óriás emberek
érkeztek közénk. A lombok között alig fértek
el olyan magasak voltak. Az ORT-IKI báb- és
utcaszínház gólyalábas csapata Nagyrábén
még ismeretlen volt, ezért hívtuk őket. Kicsik
és nagyok tátott szájjal csodálták, hogy a magasban zászlót forgatnak, akrobatikus mozdulatokat tesznek és mégis „talpon” maradnak.
Igazi karneváli hangulatot teremtettek. Ezután
a vásári hangulat is betöltötte a parkot: a Kuckó Művésztanya csapata adott elő a népi komédiákat. A hangulat pedig még fokozódott,
mert megérkezett a Füzesgyarmati Népdalkör,
akik víg nótáikkal, népdalaikkal zengték be a
ligetet. A mezőberényi Leg a láb AMI tanárai
és a Bakator népzenekar néptánc és népzene
közös műsora közben pedig a közönség is
táncra perdülhetett.
A szervezőknek, a közönségnek hatalmas
öröm volt megannyi csendes hónap után
végre együtt lenni, a költői környezetben. A
nézők egy része sült tököt vagy zsíros kenyeret majszolgatva nézte a vásári komédiát a
csodálatos ligeti környezetben felállított szín-

padon. Voltak, akik a gólyalábasokkal beszélgettek, kipróbálták a gólyalábakat. A bankó
és pénzérme kiállításon családok folyamatos
cserélődésével faggatták a gyűjtemény gazdáját, melyik érme mikori, honnan való, mi az
érdekessége. A kézműves sátornál kis seprűt
kötöttek, apró tárgyakat készítettek, melyeket a gyermekek haza is vihettek, megkapták
ajándékba. A népi játszótéren célba dobtak,
lovacskáztak. A park oldalánál íjászkodtak,
a szabadtéri kemence mögött nyulakat és
más kisállatokat simogattak. Leghátul pedig
lovagoltak vezető segítségével. Jó volt végig
nézni a parkon a napsütésben, végre életre
kelt. Kimozdult mindenki a friss napsütötte
levegőre. Ahogy a nap lemenőben volt, a levegő is lehűlt, a rendezvény is véget ért. Az
utolsó morzsákat a közönség elfogyasztotta,
az állatok is visszakerültek kis ketreceikbe
készen a hazaútra, a park lassan kiürült. A
Rábéi Ligeti Napok első napja sikerrel zárult.
Október 11-én a Mandala Dalszínház hozta
el a Ludas Matyi mesejátékát. A vírushelyzet miatt a rendezvény előtti héten ingyenes
regisztrációs jegy lehetőséggel mértük fel a
színházi igényeket. Kicsit félve, fenntartással
indult a szervezés. Vajon hétvégén, délután,
az akkori vírushelyzetben (kötelező szájmaszk
használat) lesz-e érdeklődő? Legnagyobb
meglepetésünkre a regisztrációs jegyek hamar
gazdára találtak. A színháztermet a hatályos
rendeletekben előírt széktávolság és a létszámkorlátnak megfelelően rendeztük be. A közönség beléptetése is vírusvédett módon történt.
Az előadásra családok érkeztek, hogy az itt
szerzett közös élményt együtt vigyék haza. A
színdarab témájában és előadásában minden
korosztályhoz szólt. Nagyon élvezetes előadás
volt. A művelődési ház történetében először
töltötte meg vasárnap, színházi előadással
nagytermét. A számunkra hosszú hétvége
eseményekben és élményekben nagyon gazdag volt. Mindenki feltöltődött. Jó volt látni a
vidám, csillogó szemeket legyen az gyermek,
vagy felnőtt. Hálásak vagyunk a pályázat nyújtotta lehetőségért.
Balogh Sándorné, Gyányi István
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Hat település versenyzőivel zajlott a művészeti fesztivál
Csoportok és egyéni versenyzők is megmutatták tudásukat.
A Nagyrábéi Művelődési Ház és Könyvtár
adott otthont az Ifjúsági Művészeti Fesztiválnak, amelyen hat település (Biharnagybajom, Füzesgyarmat, Köröstarcsa, Nagyrábé,
Szeghalom, Vésztő) 14 csoportja, 18 egyéni
versenyzője, 89 gyermeke 4 korcsoportban, 5
kategóriában mérte össze tudását.
A rendezvényt Ráczné Fekete Ilona igazgató
nyitotta meg és köszöntötte a résztvevőket.
A magas színvonalú, rendkívül jól szervezett
eseményen, számos felemelő, elismerő és ünnepélyes pillanatnak voltunk tanúi. A 2019
szeptemberében alakult Nagyrábéi Mazsorett

Rendhagyó tanév

A 2020-as év nem megszokott módon telt a
Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskolában sem. Sajnos a márciusban kezdődő
vírushelyzet megnehezítette az oktatást pedagógus-tanuló és szülő számára is. Másként
ünnepeltük a ballagást, tanévzárót is és a tanév elején is másként kezdtünk a tanévnyitó
eltért a megszokottól. Programjainkat is belső
körben rendeztük meg, igyekeztünk osztályközösségeken belül megtartani hagyományos
rendezvényeinket.
Köszönjük az együttműködést és a szabályok
betartását a szülőknek és iskolával kapcsolatban lévő külsős szakembereknek! Minden
kedves szülőnek, nagyszülőnek és Tanulónak,
minden nagyrábéi lakosnak áldott, békés ünnepeket kívánok a magam és tantestületem
nevében!			Herczeg Imréné

Együttes Rubin csoportja (Ajtai Miranda,
Fekete Dominika, Mohácsi Szabina, Tiszai
Kinga) első szakmai megmérettetésén botos
kategóriában Ezüst Minősítést szerzett. A versenyzőknek szívből gratulálunk, további kitartást, szorgalmat, szép eredményeket és sok
sikert kívánunk!
Köszönjük a támogatóink segítségét: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat, Nagyrábéi
Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
dolgozói, Nagyrábéi Óvoda, Nagyrábéi Papírfonó
Köszönjük Baraksó - Kovács Andreának, Kós
- Nyíri Zsófiának és Macskin Zitának a zsűrizést, Balogh Sándornénak a műsorvezetést,
Rácz Bálintnak a hangosítást, Diószegi Anna
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Máriának a dekorációt, a grafikai munkákat
és a videókészítést, Bézi Zoltánnak és Mester Márknak a fényképezést, a diákmunkások tevékenységét, a Fiatal Énekesek: (FÉK)
Dajka Dorina, Erdei Kata, Újvári Orsolya és
Radó Zsanett műsorát, a Nagyrábéi Mazsorett
Együttes Mini és Rubin Csoportjainak a bemutatóját.
Köszönjük a szülők, hozzátartozók és a kedves
közönség aktív együttműködését, a megtisztelő figyelmét, a biztatást és az elismerő tapsokat.
A kedves olvasóknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Macskinné Pór Erzsébet
művészeti vezető

Dezső Ilona Anna: Csing-ling-ling

apró csengő csing-ling-ling
karácsonyfa hegyén ring
lengő-zengő szellő jő
egész házat ellepő
ling-ling-ling a templom tornya
jeges lett a kakas rajta
adjon Isten békét áldást
vétkeinknek megbocsátást

csing-ling-ling szárny csattan
mennyből angyal jön halkan
s mire éjfélt üt az óra
ling-ling-ling a mutatója
elalszik az apró bárány
álmában a megváltó jár
bebocsátást kér a házba
üdvösség jön a nyomába’

csing-ling-ling haza hív
édesanyám jóra int
elhaló Hold fénye mesél
jöjj anyácskám lelkem beszél
ling-ling-ling üveggömb
fenyő ágán sok száz gyöngy
kigyulnak a gyertyák sorban
megkondul a harang nyomban

csing-ling-ling száll az égen
csillag csillog csodaképpen
szikra csattan fenyőnk éled
árasztja a nektárt néked
ling-ling-ling az égő fényben
megváltó jön ékes díszben
megszületik e szép éjben
üdvözlégy a földi székben

Mikor zúg a „Maradj otthon!”
Nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy.” (Zsolt 23,4)
Mikor előbb a kapun kilesel,
Különben „nemzetáruló” leszel,
Ha csak egyetlen ember megfigyel,
Mert az intésre „magasról teszel”,

Mikor csak emlék a gondtalanság,
Tervezni – érzed – merő fáradság…
Majd’ elfog a kilátástalanság,
Hajóként hánykódik a „biztonság”,

Akkor csendesedik a szökőár,
Mitől ó de mennyire tartottál.
Látod? Nyugalmad van Pásztorodnál,
Hiszen nyájának juha maradtál!

Mikor a borosta sem zavar már;
Magadra ugyan miért is adnál?...
Senki nem köszön most a kapunál,
Te meg ugyan hova is indulnál?...

Akkor végre egy angyal megsajnál,
Hogy ilyen nagy mélységbe jutottál,
S az Írásból „aranyalmát” kínál.
Hiszen helyed ott van Pásztorodnál,

(Orosz Béla,
Nagyrábé,
2020. március)
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Leves:
Tárkonyos
csirkeraguleves

Receptötletek az ünnepekre
Főétel:
Desszert:
Töltött csirkemell,
Zserbó golyó
baconbe csomagolva Hozzávalók:
Hozzávalók:
6 adag
1 db egész csirkemell filé
16 szelet bacon
150 g mozzarella
2 evőkanál barbecue szósz
ízlés szerint sült csirke fűszerkeverék

Hozzávalók:
0,5 kg csirkemellfilé
3 db csirkemáj
500 g mexikói zöldségkeverék
1 evőkanál kacsazsír
1 fej vöröshagyma
1 db tyúkhúsleves kocka
ízlés szerint só
ízlés szerint bors
1 evőkanál morzsolt tárkony
2 dl 30%-os tejszín

35 golyó
150 g darált keksz
150 g darált dió
180 g tejcsoki bevonó
300 g sárgabarack lekvár
1 teáskanál vanília paszta
6 g reszelt citromhéj

Elkészítés:
A csirkemelleket fűszerezem és zsebet vágok
bele. A mozzarellát felszelem és beletömöm a
csirkemell zsebbe. A bacont leterítem, hogy
fedésben legyenek, majd becsomagolom a
csirkemellt. Egyet jobbról, egyet balról... Jénaiba teszem, lekenem a barbecue szósszal és
alufóliával lefedve 20 percig sütöm 180 °C-on,
majd az alufóliát levéve 10-15 percig kicsit pirítom. Sült krumplival vagy párolt rizzsel, friss
salátával tálalom.

Elkészítés:
A hozzávalókat összedolgozom úgy, hogy
egy golyózható masszát kapjak. Vízgőz fölött
megolvasztom a csokit. A masszát kigolyózom
és a golyókat hűtőbe teszem 15 percre, hogy
könnyebb legyen csokiba forgatni. A lehűlt
golyókat egyesével belemártom a csokiba. Ha
megdermedt, fogyaszthatjuk.

Elkészítés:
A zsiradékon megdinsztelem az apróra vágott
vöröshagymát, majd hozzáadom az csirkemellet, amit fehéredésig pirítok. Hozzáadom
a sót, borsot és a kockát. Felöntöm vízzel (2l).
Ha felforrt, hozzáadom a zöldségeket és a tárkonyt és a felkockázott májat. Ha megpuhult a
hús és a zöldségek, hozzáadom a tejszínt. Felforralom és tálalom.

Fotók: Kovács-Juhász Ivett

A konyha az év minden napján nyitva tartott

Kedves Olvasó!
A nagyrábéi konyhán 2020-as hasonlóan telt,
mint az elmúlt években. Az év minden napján
nyitva tartottunk és főztünk. Karantén ideje alatt is elláttuk az iskolásokat, óvodásokat
és bölcsiseket. A visszajelzések alapján sok
kisgyereknek okoztunk örömet az ételhordó
mellé készített tízóraival és uzsonnával. Nagyon vártuk, hogy gyerekekkel teljen meg az
ebédlő. Két Erzsébet tábor, egy Karate tábor és
a művelődési ház táborozóit is étkeztettünk a
nyáron.
A szeptemberi iskolakezdésre megújult az
ebédlő berendezése, ebből a pályázatból a
konyha edénykészlete és a gépei is ki lettek
egészítve, ezzel könnyítve az itt dolgozók
munkáját.
Végül, de nem utolsó sorban felnőtt és idős étkezőinkről néhány szóban: ha ezekre a vendégeinkre gondolunk, egyértelmű, hogy a közétkeztetésre nagyobb szükség volt az elmúlt
9 hónapban, mint eddig bármikor. Az is ezt
igazolja, hogy rengeteg hálálkodó üzenetet,

telefonhívást kaptunk étkezőinktől!
Köszönjük szépen a figyelmességüket, kedves
szavakat! Ezek tették könnyebbé számunkra, a
nehéz napok átvészelését!

Magam és munkatársaim nevében kívánok
mindenkinek nagyon jó egészséget, valamint
finom ételeket a karácsonyi asztalra!
Papp Lászlóné
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Veretlenül zárták az őszi szezont a focisták

Az idei év rendkívül mozgalmasra sikerült
a nagyrábéi futballcsapatok számára több
szempontból is.
A tavasszal beköszöntő koronavírus-járvány
teljesen átírta az előzetesen tervezett forgatókönyvet. Csapataink folyamatos edzésben
és felkészülésben voltak, izgatottan várták a
tavaszi rajtot, majd az elrendelt kijárási korlátozás és további óvintézkedések végett mind
a bajnokság, mind a Bozsik megmérettetések
törölték. Ugyan az utánpótláscsapatok életét
mindez döntően nem befolyásolta, viszont
felnőtt csapatunk számára ezen külső körülmények miatt meghiúsult a tervezett osztályváltás, ami azért is volt fájó, mert az első
helyről vághatott volna neki a folytatásnak
együttesünk. Játékosokat, vezetőket, szurkolókat viselt meg ez a nehéz, futball nélküli időszak, valamint a kilátástalan jövőkép. Sokáig
sötétben tapogatóztunk, nem tudtuk, mikor
állhatunk újra edzésbe, várható-e következő
bajnoki rajt, mindemellett a már rutinszerű
adminisztrációs feladatokban is fennakadásokat okozott a nem mindennapi helyzet. Július
elején érkeztek az első információk, ezek birtokában indult el a tervezés folyamata. A már
fent említett szintlépés hiányában – a felnőtt
csapat keretének erősségét is mutatva – több
játékosunk is a magasabb osztályba való távozás mellett döntött, így következhetett a
lassan hagyománnyá váló nyári csapatépítés.
Igyekeztünk a több éve megyei szinten kellő
minőséget képviselő U19-es csapatunkból a
felnőtt futballra készen álló játékosokat beépíteni, ami egy hosszú és türelmet igénylő folyamat, valamint minőségi helyi és környékbeli
labdarúgókból olyan alakulatot létrehozni,
amely képes továbbra is öregbíteni településünk hírnevét a megyei futballközegben. Úgy
gondolom, kijelenthető, hogy a kezdeti nehézségek dacára sikerült javarészt megfelelni
a magunkkal szemben felállított, valamint a
szurkolók és a vezetőség által megfogalmazott elvárásoknak, hiszen veretlenül tudhatjuk

magunk mögött az őszi mérkőzéseket. Noha
amatőr sport révén nagyon sokszor a legnehezebb mérkőzésekre meghatározó játékosok
nélkül készültünk munkahelyi, illetve egyéb
elfoglaltságok miatt, a már említett eredmény
is mutatja a csapat erősségét. Az eredményes
szereplésen kívül még egy jelentős célunk volt:
visszacsalogatni a nézőket a lelátóra. Véleményem szerint ebben is előrelépés történt. Voltak ugyan döcögős periódusaink, leginkább az
idegenbeli találkozóinkon, ugyanakkor itthon
néhol lendületes és magabiztos játékkal mind
a hat hazai mérkőzésünkön sikerült begyűjteni a három pontot, amelyhez 46-4-es gólkülönbség párosult, így egyre többen mutattak
érdeklődést irántunk.
Ifjúsági együttesünk generációváltáson megy
át, amely rengeteg munkát, kitartást és támogatást igényel. Bátran kimondhatjuk, hogy
játékosaink korosztályuknak megfelelő tudás
birtokában állnak, azonban az eredmények és
a mutatott játék az életkori sajátosságoknak is
köszönhetően erősen hullámzó. Nagyon sokszor tudatosan és fegyelmezetten, érett játékot
játszva szereznek pontot jó játékerőt képviselő csapatok ellen, majd váratlan hibáknak
köszönhetően nem sikerül győzelmet aratni
papíron könnyebb mérkőzéseken. Megfelelő
felkészüléssel és az idő előrehaladtával meg�győződésem, hogy ezek a kis szépséghibák el
fognak tűnni és tartósan eredményes szereplés
következik be.
A Gál Milán által trenírozott U16-os csapat
nehéz őszt tudhat magáénak, ugyanis a vírushelyzet kiszámíthatatlanná tette szereplésüket. Hol az aktuális ellenfél, hol mi kértük
a mérkőzés időpontjának módosítását covidmegbetegedés, vagy annak gyanúja miatt.
Nemcsak a mérkőzésekre, hanem a hétközi
felkészülésekre is hatással volt a betegség, így
irányadó konzekvenciát nem lehet levonni.
Esetükben egy akadálymentesebb és gördülékenyebb tavaszban reménykedhetünk.
Az előző évektől eltérően, idén nem szerepeltetünk csapatot a megyei U14-es bajnokságban,
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az ebben a korosztályban jelentkező alacsony
gyermeklétszám miatt. Noha több településsel
is kapcsolatban álltunk egy esetleges partneri
kapcsolatot illetően, a világjárvány miatt előre
borítékolható nehézségek végett ez sajnos nem
jöhetett létre.
Németh Emil áldozatos munkájának köszönhetően a Bozsik Egyesületi Programban
biztosított és zavartalan U7, U9, U11, U13
korosztályos csapataink szereplése, noha a
karanténszabályok miatt kénytelenek voltunk
egy-egy tornát és fesztivált kihagyni.
Kiemelném Tiszai Károly elnök és Nyerges
Imre elnökségi tag megfeszített munkáját,
akik ebben a hányatott időszakban is mindent
megtettek azért, hogy működésünk biztosított legyen és megteremtették számunkra az
ideális feltételeket. Eme rendezett háttérnek
köszönhetően nekünk csak a játékkal kellett
törődnünk, így jöhetett létre az idei eredményes szereplés.
Mottóm, hogy nem csak sportolókat, de embereket is nevelünk. Ezt bizonyítva labdarúgóink emberi nagyságukról is több ízben
tanúbizonyságot tettek. Ifjúsági játékosaink a
Nagyrábé-Báránd bajnoki mérkőzés előtt, a
bárándi csapatban szereplő, egy korábbi ös�szecsapáson súlyos sérülést szenvedő játékostársuknak kívántak mielőbbi felépülést a
csapatok közös képével, kezükben üdvözlő
feliratot tartva. Felnőtt csapatunk tagjai pedig több mint ötvenezer forinttal támogatták
a Nagyrábéi Református Egyházközség és a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett karácsonyi ajándékozást, mellyel a helyi
hátrányos helyzetű gyermekeknek igyekeznek
szebbé tenni az ünnepet.
Végezetül szeretném megköszönni mindenki
munkáját, aki valamilyen módon hozzájárult
ahhoz, hogy sportkörünk futball szakosztálya
ebben az évben is színvonalasan működjön és
bízunk a hasonlóan eredményes folytatásban.
Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben
és egészségben gazdag boldog új évet kívánok
mindenkinek!		
Bende Tibor
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Minden krisztusi tanítás alapja a szeretet

Töprengtem, hogy milyen gondolatokat
oszthatnék meg Önökkel a 2020-as évvel
kapcsolatban. Nem közhelyeset, nem kifejezetten a hivatásomba vágó dolgot szerettem volna, inkább valami személyeset.
Részben azt hiszem, sikerült.

Amikor február végén hazaérkeztünk barátainkkal a Júlia Alpokból, itthon még csak
kósza hírekben szerepelt az olaszországi
helyzet. Debreceni barátaink nem tetszésüknek adtak hangot, hogy néhány iskolából már akkor kitiltották gyermekeiket két
hétre az igazgatók. Ekkor még semmilyen
kormányzati vagy járványügyi rendelkezés
nem látott napvilágot. Elismerésem ezeknek a pedagógusoknak, akik már ott felismerték, hogy a máig leghatásosabb fegyverünk a távolságtartás eszköze, a karantén és
ezt merték alkalmazni.
A karantén szavunk egy olasz kifejezésből
ered, ami 40 napot jelent. A járványok terjedésének megfékezésére – amelyekben az
emberiség története folyamán több ember
esett áldozatul, mint az összes véres háborúban – közel ezer évvel az első ilyen rendelkezések alkalmazását követően sincs
jobb ellenszere az embernek, a jelenleg
pusztító járványban sem. Hát nem érdekes?
Az elbizakodott és természettől elrugaszkodott főemlősnek a Földanya egy újabb
leckét ad. Kedves gyermekek, többek között
ezért is fontos tárgyak a történelem és a biológia a többi tantárgy mellett!
Szóval, 40 napig kellett vesztegelniük a távoli vidékről hajóval érkezőknek és áruiknak, hogy ezt követően, ha egészségesek
maradtak, bebocsátást nyerjenek az európai kikötőkbe. De ha figyelmesek vagyunk,
a negyvenes szám lépten-nyomon visszaköszön. Például a Bibliában a megpróbáltatásokhoz kötődik, jelentése legtöbbször nem
szó szerint értendő. Negyven napig esett
az eső a vízözön alkalmával, negyven évig
vándoroltak a pusztában a zsidók, negyven
napos a böjt. De milyen csodálatos, hogy a
gyermek fogantatását követő 40. héten jön a
világra! Deus ex machina? Erre lenne szükségünk most is.
A fentebb említett hazaérkezést követően
többször is felhívtam a gyermekeim figyelmét, hogy történelmi időt élünk és jegyezzék le az eseményeket, érzéseiket, gondolataikat. Az emberi emlékezet homályosul az
idő múlásával csakúgy, mint az éberség. Talán ezért is vettük jobban az első akadályt. A
második hullám nagyobb mérete az emberi
gyarlóságra is visszavezethető. Tavasszal az
ismeretlentől való félelem segített. Tekintettel arra, hogy sok ember környezetébe nem
„köszöntött” be a vírus, vakmerővé, felelőt-

lenné és sokan vírustagadóvá váltak. Látjuk a következményét. Pedig a vírus nem
változott semmit csak az emberek hozzáállása lett más! Furcsa volt tavasszal látni a
kifosztott élelmiszer üzleteket, elnéptelenedett utakat és utcákat. Az emberek visszahúzódóvá, félelemmel telivé váltak, bezárkóztak. Mondhatnánk, volt benne valami
borzongató, valami kísérteties. Ugyanakkor
elszomorított, amikor azt lehetett hallani,
hogy az „összezártság” a családi kötelékek
felbomláshoz és feszültségekhez vezetett.
Lehet bírálni a kijelentésem, de ebben az
esetben ezek a kapcsolatok csupán gazdasági érdekközösségek voltak. Mert a család
alapja, ahogy minden krisztusi tanítás alapja, a szeretet. És ahogy ezt Pál apostol írja:
„ A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a
szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem
is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a
maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat
nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél,
mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik
meg soha.”
Ezekből a családokból pont ez a lényeg hiányzott. Ma a kapcsolattartásnak számtalan
eszköze létezik és mégis eltávolodtak az emberek, személytelenné, üressé válnak ezek
a viszonyok. Visszagondolok gyermekkoromra, amikor téli estéken több időnk volt
és gyakran meglátogattuk a barátainkat.
Olyan jó volt együtt lenni a kályhák melegénél. Beszélgetni, játszani, együtt nevetni
és szomorkodni, ha úgy hozta az élet. Az
együttön volt a hangsúly. Majszoltuk a héjában sült burgonyát, vagy a tököt. Részletekben felolvastuk a János Vitéz kalandjait

és vártuk haza a távollevőket. Olyan meleg
és emberi volt. Majd ennek a csúcspontja az
adventi időszak és karácsony, amikor minden felfokozottabbá vált. Karácsony estéjén
a falu a kántálók énekétől volt hangos. Illett
az ismerősöknél ilyen formán tiszteletünket tenni és illett viszonozni. Majd együtt
mentünk az éjféli misére, ami természetesen éjfélkor kezdődött. Valahogy minden a
helyén volt. És dugig volt a templom. Még a
nyitott ajtóban is emberek álltak…
Az Úr most is és mindenütt jelen van. Ateistának, hitetlennek, hívőnek egyaránt. A
tagadás vagy a fel nem ismerés nem befolyásolja magát a létezést. És az Isten üzen.
Legtöbbször nem úgy, ahogy azt mi a korlátos gondolkozásunkkal elképzeljük. Sokkal
kifinomultabban és időnként szokatlan módokon. Lehet, hogy éppen ellenfeleink által,
vagy egy nem kívánt megpróbáltatás útján.
Nehéz a zajban kiszűrni a tiszta beszédet.
El kell időnként csendesedni. A karantént
felhasználhatjuk arra is, hogy csendben figyelünk. Istenre és egymásra. Akinek van
antennája, amivel fogja az adást, az felfedezheti az Úr jelenlétét és üzenetét. Rajta
hát, tegyük ki az antennáinkat! Az önzésből
inkább legyen önzetlen odafordulás a másik ember vagy szeretteink felé. Aki így tesz,
abban időről-időre megszületik Krisztus és
nem csak karácsonykor. Ellenkező esetben
a karácsony csak egy kiüresedett, illúziókat
kergető fenyőünnepé válik. Kívánom, hogy
mindenki megtalálja a saját megszülető
Megváltóját!
Áldott karácsonyt Nagyrábé!
Dr. Tverdota László
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Jövőre is várják
a táborozni vágyókat

A Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
idén nyáron 4. alkalommal fogadta a táborozni vágyó gyerekeket. A táborok közül egyet
EFOP pályázati forrásból, kettőt az Erzsébet
Alapítványtól elnyert forrásból finanszíroztunk, míg a hagyományos, idén 24. alkalommal megvalósuló „Ügyes kezek” kézműves és
szabadidős táborban önköltségen vehettek
részt a gyermekek. Táborainkban összesen
több mint 100 gyermek arcára csaltunk mosolyt, várjuk őket jövőre is nagy szeretettel!
Gyányi István

