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Ady Endre:

Karácsony - Harang csendül...
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn

A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

Tájékoztató a
2010. október 3-i
önkormányzati
választásról

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK NÉVSORA
(2010. 10. 03-tól)

Gyarmati Sándorné polgármester
Tiszai Károly alpolgármester
Dr. Gál Jenő Attila,
Fejes Antal,
Kollárik Péter,
Korponai Sándor
és Veress Zoltán képviselők.

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
BIZOTTSÁGAI
(2010. októberétől)

Pénzügyi és Népjóléti Bizottság
Elnök:
Kollárik Péter
Képviselő tagok:
Fejes Antal,
Veress Zoltán
Nem képviselő tagok: Frank Zoltán Jánosné
Michels Richárd Tibor
Ügyrendi Bizottság
Elnök:
Veress Zoltán
Képviselő tagok:
Fejes Antal,
Kollárik Péter

Tájékoztató a
Képviselő-testület
2010. november 22-i
üléséről
A képviselő-testület a 2010. november 22-én megtartott
soros ülésén számos döntést hozott. A testület döntése alapján 2010-ben sem emelkednek az önkormányzat rendeletébe megszabott temetéshez kapcsolódó díjtételek.
Elfogadásra került az önkormányzat 2010. évi
háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolója.
A képviselők valamennyi kérelmezőt támogatták a
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat keretében,
ahol 20 „A” típusú és 7 „B” típusú pályázat érkezett be.
4 fő nyújtott be támogatási kérelmet az Arany János
tehetséggondozó program keretében, ők is valamennyien
támogatásban részesültek. A testület minden tanulót egységesen havi 3.000 Ft-tal támogat.
Elfogadásra kerültek a településen működő háziorvosok, a védőnő, a fogorvos és a központi orvosi ügyelet tevékenységéről szóló beszámolók.
Peténé Majoros Emese jegyző
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A 2010. évi önkormányzati választásokra a Helyi Választási Bizottság Nagyrábé településen 5 polgármester- és
21 önkormányzati képviselő jelöltet vett nyilvántartásba
azt követően, hogy a leadott ajánlószelvények érvényességét előzetesen a helyi választási iroda formailag és tartalmilag ellenőrizte. A polgármester- és az önkormányzati
képviselőjelöltek a szükséges számú ajánlószelvényt a választási irodához leadták.
A jelöltek nyilvántartásba vételük alkalmával jelezték,
hogy mely párt, vagy szervezet jelöltjeként kívánnak indulni. A polgármester-jelöltek közül egy választópolgár a
FIDESZ jelöltjeként, 4 választópolgár pedig függetlenként
indult a választáson. Az önkormányzati képviselőjelöltek
közül 1 választópolgár a FIDESZ jelöltjeként, 1 választópolgár a JOBBIK jelöltjeként, 19 választópolgár függetlenként kérte a nyilvántartásba vételét.
A választás hetében egy képviselőjelölt kérte a nyilvántartásból való törlését, mely meg is történt.
A választást követően jogorvoslat került benyújtásra
a polgármester választás eredményét megállapító határozat ellen. Mivel első fokon a Helyi Választási Bizottság
döntött a választási eredmény megállapításában, így a
jogorvoslat elbírálására a Területi Választási Bizottság
rendelkezett hatáskörrel. A területi választási bizottság a
jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította,
mivel az határidőn túl érkezett be. Bírósági felülvizsgálat
iránti kérelem nem érkezett be.
Választás eredménye
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Jelölt neve, jelölő szervezet neve
Érv. szav. száma
Gyarmati Sándorné
Független jelölt
391
Kovács József Ernő
Független jelölt
110
Nádházi Lajos
Független jelölt
52
Nemes Péter
Független jelölt
42
Sziki Róbert Csaba
FIDESZ
368

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bai Zsigmond
Balogh Imre
Baloghné Kása Ágnes
Balogné Zalasch Mónika
Bézi Zsolt
Fejes Antal
Frank Zoltán Jánosné
Dr. Gál Jenő Attila
Katona Sándor
Kollárik Péter
Korponai Sándor
Michels Richárd Tibor
Niklósné Hegedűs Katalin
Nagy Dezső
Rácz Zoltán
Tiszai Károly
Tiszai Lajos
Tiszai Zsolt
Tóth Sándor
Veress Zoltán
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Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

253
262
135
271
212
366
274
430
Jobbik Magyarországért Mozgalom 150
Független jelölt
368
Független jelölt
277
Független jelölt
261
Független jelölt
74
Független jelölt
239
Független jelölt
165
Független jelölt
336
Független jelölt
220
Független jelölt
61
FIDESZ
97
Független jelölt
346
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TÜKRÖM-TÜKRÖM…
- Tanévindítás a Móriczban Tükörbe nézünk … Hamvas Béla a Tükör című írásában Montaigne-t
idézve a következőt írja: „il faut oster le masque aussi bien des choses
que personnes” – az emberek és a dolgok álarcát le kell venni.
Az emberek és dolgok álarcát le kell venni. Az oktatásügyben is.
Tükör előtt állunk…
2010/2011 tanév indítása zökkenő mentesen történhetett és a lázas
nyári, illetve előző évi előkészítő munkának köszönhetően az intézmény feladatbővüléssel kezdte a tanévet. A társulás 3 települése immár
elmondhatja, hogy intézménye 2-14 éves korig ellátja a gyermekek
nevelését, oktatását, vagyis intézményünk bölcsődei ellátást is nyújt
a jövőben. Az elmúlt évek eredményeként intézményünknek egészen
bölcsődétől gimnáziumig lehetősége van megszervezni az oktatást.
Ennek tükrében nevünk is megváltozott 2010. szeptember 1-től Móricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes Óvoda-bölcsőde néven
folytatjuk munkánkat. Az idei tanévet 212 fő nagyrábéi tanuló és 92
fő bihartordai tanuló kezdhette meg. Nagyrábén 24 első osztályos kis
Móriczos polgár ölthette magára iskolánk pólóját, míg Bihartordán 8
gyermek kezdte meg az 1. osztályt és lett iskolánk polgára. Az alsó
tagozat szervezésében augusztusban „Manó-táborban” ismerkedhettek
meg iskolájukkal az első osztályosaink. Óvodáinkban Nagyrábén 5 fő
bölcsődés és 72 óvodás, Bihartordán 42 fő óvodás gyermekünk kezdte
meg a nevelési évet. Személyi feltételeink esetében változás, hogy 1 év
időtartamra Bai Ferencné óvodapedagógus kapott megbízást az óvodai
intézményegység vezetésére. Hegedűsné Török Ildikó vezetői megbízatásának visszavonása mellett a bihartordai óvodai intézményegységbe kérte áthelyezését. Szőkéné Papp Ibolya remek felkészültségű
gyógypedagógusunk október 1-jétől a püspökladányi szakszolgálatnál
folytatja pályáját gyógypedagógusként, akinek helyére Brandt Helga
gyógypedagógus kollega nyert határozott idejű felvételt. Iskolánkban Varga Viktória német-földrajz szakos tanár és Taga-Turzó Renáta angol nyelvtanár félállásban dolgoznak az idei tanévben, illetve
Pongráczné Máté Erzsébet magyar-történelem szakos tanár helyettesítő
állásban napközis nevelőként dolgozik intézményünkben. Egy éves határozott idejű megbízással óvodapedagógusi feladatot lát el nagyrábéi
óvodai intézményegységünkben Bézi Lajosné. Újra munkába állt
Lőrincné Papp Éva nevelőnk. Pályázati úton töltöttük be nagyrábéi
intézményegységben dajka-gondozói állásunkat, Szabó Éva munkatárs
személyében.
Az idei évet egy 1 millió Ft-os informatikai pályázattal kezdhettük,
melynek eredményeként 4 nevelő munkáját segítendő laptopot kapott,
ezzel 7 főre növelve ezt a számot, illetve új fénymásoló gép vásárlása
történt bihartordai iskolánknak. Integrációs pályázaton az intézmény
2.229.190 Ft támogatást nyert, illetve pedagógusok kiegészítő illetményére 2.436.597 Ft-ot nyert el.
Örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket, hogy a szülők támogatásából és az Önkormányzat segítségével elkészítettük 70 kerékpár tárolására alkalmas fedett kerékpár tározónkat illetve az alsó tagozaton is
kialakítottunk fedett tározót, újra festettük az óvodai játékokat, illetve
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megkezdtük a park rekonstrukcióját facsemeték telepítésével.
Nemcsak az intézménynek, de a falunak is egyik kellemes színfoltja
annak a 2009-ben született ötletnek a megvalósulása, amelynek keretében a volt óvodai szolgálati lakást felújítva „Művészetek Háza” néven
– MŰHA – amely helyet ad a művészeti oktatásnak ideális környezetben mintegy szigetecskeként, ahol elmélyülten és alkotó módon tudnak
a gyermekek foglalkozni. A MŰHA épületében egy rajzterem található,
ahol korongozó, szövőszék, technika munkapadok találhatóak, illetve
egy tankonyha a technika-életvitel tárgy oktatásához. A kézműves tevékenységekhez szabadtéri kiülőt alakítottunk ki. A mobilizálható tér
lehetőséget teremt drámafoglalkozások, képzőművészeti szakkörök tartására. A szabadidő hasznos eltöltéséhez alakítottunk ki szabadtéri tűzrakókat, amelyek várják az osztályközösségeket, munkatársakat, baráti
társaságokat és a falu lakóit is. A hangulatos parkban meghúzódó Művészetek Háza fényes bizonyítéka az intézmény építkező, innovációs
munkájának. A ház avatását és apropóját különlegessé tette a nagyrábéi
születésű Herpai József tanulmány rajzaiból létrehozott állandó kiállítás, amelyet Bodó István debreceni gyűjtő ajánlott fel a falu számára,
amelyet az iskola gondozásába vett, a Nagyrábéért Alapítvány támogatásával archiválta és kiállíthatóvá tette. Az épület létrehozását a Móricz
Zsigmond Általános Iskola és Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata,
Gyarmati Sándorné polgármester és többek személyes felajánlásával,
anyagi és erkölcsi támogatásával valósította meg. A magánemberek
hozzájárulása is bizonyítja, hogy a Művészetek Háza igazi közösségi
összefogás eredménye. Az idei évben is nagy sikerrel rendeztük meg
Kádár Vitéz emléknapunkat, amely az emlékőrzés és hagyomány ápolás jegyében szülők, gyermekek, pedagógusok remek találkozási alkalma. A Füsti kastély kertjében íjász bemutató, jurta állítás, légvárak,
bábelőadás, koncert segítette a szórakozást és az Aranyfakanál díj is
gazdára lelt remek kapros-tejfölös töltött káposzta elkészítését jutalmazva a 7. osztály tálalásában. A rendezvényre a térség iskolái is szívesen ellátogatnak. Idei évben is iskolánk október 6.-án gyertyagyújtással
és néma felvonulással emlékezett meg az aradi hősök és október 23-án
nagysikerű települési megemlékező műsora után főhajtással és fáklyás
felvonulással emlékezett a forradalom eseményeire.
Pályaválasztási tevékenységünk részeként 5 középiskola meghívásával pályaválasztási szülői értekezletnek adhatunk otthont és bízunk
abban, hogy minél sikeresebb beiskolázás lesz az idei év.
Iskolánk intézményei mind az árvízkárosultak, mind az iszapkárosultak javára „100 Ft-os” gyűjtőakciót szervezett, ezzel is együttérzést
vállalva a bajba jutottakkal.
Tanáraink-nevelőink több tehetséggondozó levelezős versenybe megyei és országos tehetséggondozó versenybe beneveztek tanulóinkkal
és ezeknek várható szép eredményeiről a szokásnak megfelelően a következő lapszámban adunk tájékoztatót. Idén is megpályáztuk az Útravaló ösztöndíjat, működtetjük Belső mentori rendszerünket –felzárkóztató és tehetséggondozó, mentálhigiénés foglalkozásainkat-, amely
segítheti az eredményes tanulmányi teljesítményt. Jelen vagyunk a
kistérség futball életében, terepet adunk a futball utánpótlás nevelésnek a település sportkörével együttműködve és örömünkre az idei évtől
indítani tudtuk gyógytestnevelés foglalkozásainkat, amely megint csak
gyermekeink érdekeit szolgálva újabb sikeres területe intézményünknek. Folytatódnak népi táncos és zeneiskolai foglalkozásaink.
Ebben az évben is legyenek pártolóink, támogatóink és érdeklődőink, kövessék figyelemmel intézményeink életét a www.moriczsuli.hu
elérhetőségen és látogassanak el rendezvényeinkre, találkozási alkalmainkra! A gyermek közös ügyünk…
Mindennek van tükörképe, semmi se áll magában. Írja ezt Tatios.
Aktualitását mi sem jelzi jobban, mint az oktatásügyben zajló „tükörbe
nézés”, vagyis azoknak a változásoknak a törvényszerű bekövetkezte,
amely megteremtheti az oktatás minőségi alapokon nyugvó fogalmát.
Az úton a magunk részéről nem most indultunk el, de bízva abban,
hogy ezen törekvéseink megerősítést nyerhetnek, kezdtük meg pedagógiai gyakorlatunk áttekintését. Nem először…
Bíró Gyula igazgató
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27 Uniós tagország álláspontját
hangolja össze Magyarország jövőre
Az EP (Európai Parlament) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának küldöttei az Országgyűlés Mg-i
Bizottságának tagjaival és a VM államtitkárával folytattak
eszmecserét Budapesten. A találkozó aktualitását az EB
(Európai Bizottság) a KAP jövőjével kapcsolatos, még
nem hivatalos reformtervezete adta.
2011 első felében hazánk tölti be az EU soros elnökségét.
Az EP szakbizottságai egymás után látogatnak hazánkba,
hogy az elnökségi programról és a felkészülési folyamatokról tájékozódjanak.
Magyarországnak nagy a felelőssége a reform alakításában, ugyanis elnöksége alatt az Európai Tanácsnak a
27 tagállammal egyeztetett állásfoglalást kell elfogadnia,
melynek kialakításában hazánknak nagy szerepe lehet, ill.
kell, hogy legyen.
A közös állásfoglalás nehézségekbe ütközhet a különböző országok eltérő igényei miatt, bár az igazi viták már
a magyar elnökséget követően, a következő költségvetési
időszakról folytatott tárgyalások során kerülnek napvilágra. Az új tagállamok többsége, valamint a régi tagállamok
közül néhányan méltánytalanul kevesebb területalapú támogatásban részesülnek, mint pl. Franciaország, Németország vagy Hollandia. (Lettország: 83, Portugália: 174,
Franciaország: 310, Hollandia: 469 Euro/ha közvetlen tá-

mogatásban részesül 2013-ban)
Magyarország jó csatlakozási tárgyalásokat folytatott,
ennek következtében kedvezően tudta érvényesíteni érdekeit. Gabonatermelő ország lévén hazánk 312 Euro/ha
támogatásra számíthat a 2013-as felzárkóztató folyamat
révén, ugyanakkor továbbra is ösztönözni kell a növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyának helyreállítását.
Magyarország számára nagyon fontos, hogy a régi tagállamokhoz képest fennálló technológiai lemaradását behozza, és ehhez továbbra is változatlanul juthasson hozzá
elegendő vidékfejlesztési támogatáshoz. Egyre hangsúlyosabbak a környezetvédelmi szempontok a mezőgazdaságban, fontos, hogy hazánk célzottan juthasson olyan
támogatásokhoz,melyek vízgazdálkodási innovációt ill.
beruházásokat ösztönöz. Az éghajlatváltozás egyre gyakrabban befolyásolja a hazai és az európai termelékenységet, ezért szükséges az árvizek, belvizek és az aszályok
elleni védekezést és megelőzést erősíteni. Hazánknak érdekében áll a KAP keretében folyósított vidékfejlesztési
források biztosítása, melyek ezen célok megvalósulását
finanszírozná.
Kissné Parti Ilona AK tan.adó

„Hagyományos
régiók, régiók
hagyománya”
A VIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén Horváth Gyula hortobágyi pásztordalokból
összeállított műsorával KIEMELT NÍVÓDÍJ fokozatot
ért el.
A döntő 2010. november 6-án volt Budapesten, a Csili
Művelődési Központban, ahova többen elkísértük Gyuszit és drukkoltunk neki. Ezúton is gratulálunk kimagasló
teljesítményéhez, további sok sikert, kitartást kívánunk.
Az eredményhirdetés előtt megemlékeztünk a Vass
Lajos Népzenei Szövetség megalakulásának 15. évfordulójáról, illetve a
névadó Vass Lajos
munkásságáról. Ezt
követően korábbi
évek Nagydíjasai
adtak műsort, köztük Mile József is,
akinek gratulálunk
fellépéséhez.
Pépeiné Elek Antónia könyvtáros
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„Továbbtanulásért Alapítvány” munkájáról
A Továbbtanulásért Alapítványt a Nagyrábéi Általános Iskola dolgozói hozták létre 1991-ben.
Az Alapítvány célja a tehetséges Nagyrábéi fiatalok
nappali tagozaton folytatott középiskolai (érettségit adó
középiskolai) és felsőfokú nevelésének, oktatásának támogatása.
Az alapítványhoz csatlakoztak szülők, magánszemélyek és volt tanítványaink közül néhányan.
A személyi jövedelemadó 1%-ából a kezdetektől kapott az alapítvány, sajnos az utóbbi időben egyre kevesebbet. Ebben az évben 75 091 forintot kaptunk céljaink
megvalósításához.
Biztos, rendszeres támogatója az alapítványnak a
Nagyrábéi Önkormányzat, aki 100.000 forinttal segít bennünket.
A fiatalokat évente egyszer ösztöndíjjal jutalmazzuk.
A kuratórium pályázatot ír ki az ösztön-díj elnyerésére.
A támogatás odaítélésekor szociális szempontokat
nem veszünk figyelembe.
Kizárólag a jó tanulmányi eredmények alapján döntünk.
Ebben az évben 18. alkalommal nyújthattak be pályázatot a diákok.
Szeretnénk, ha éreznék a gyerekek szülőfalujuk gondoskodását, hogy odafigyelünk rájuk, erőfeszítéseiket értékeljük, büszkék vagyunk elért eredményeikre.
Kérem, ha módjukban áll a jövőben is támogassák alapítványukat!
Törő Barnáné az alapítvány elnöke
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Könyvajánló
Olvasói levél
Dezső Ilona Anna
költő két kedves könyvére hívnám fel figyelmüket:
„A világot alkotom
máglyának” verseskötet
és a „Tündérkert” című
novella gyűjteményre.
Verseiben,
novelláiban és festményein színes egyénisége,
tehetsége tükröződik.
A novelláit festményei, képrészletei illusztrálják.
Életigenlésről, szeretetről, családi összetartozásról,
hitéről ír. Műveiben őszintén bemutatja a „Tündérkert” lakóit, környezetét, életét, egy asszony vívódásait. Ilike szíve egy nagy tündérkert. A költői
fantáziája lehetővé teszi, hogy álmaiban és történeteiben kalandozzunk.
Akarva, akaratlanul is tükröt tart, nekem mindenképpen.
Több helyen publikál, DÉLIBÁB, FŐNIX
DALA, Alföldi Tollforgatók című irodalmi folyóiratokban, SZILAJ CSIKÓ hetilapban és az Anto-

lógiák sorozatban, több lap szerkesztésében is részt
vesz.
Budapesten a Batsányi-Cserhát Művészkör tagjaként 2010. november 20-án, Dezső Ilona Anna
költő átvette a Cserhát Nagydíjat, több neves művésszel együtt. Szívből gratulálok, további sikereket kívánok.
2010. december 1-jén 15 órakor Debrecenben a Benedek Elek Könyvtárban Csillag Endre,
Nagyrábén született író, költő mutatta be a könyveket.
2010. december 05-én, 16 órakor A Nagyrábéi
Református Egyház gyülekezeti imatermében a
megjelenteket Michelsné Oláh Szilvia lelkészas�szony köszöntötte. Bíró Gyula író-költő nyitotta
meg a könyvbemutatót, közreműködött Kocsis
Csaba énekmondó. Ezzel egy időben csodálatos
festményeit is megtekinthettük. melyet Michels
Richárd lelkész ajánlott figyelmünkbe.
Szórakoztató és elgondolkodtató, az igazat, a
szépet kedvelő társaimnak ajánlom műveit, a költő
szavaival:
„Szavak pásztora üli születése napját,
A fenséges Istennek adjunk ezért hálát.”
Kunos Andrásné

Dezső Ilona Anna: Nem baj
Semmi sem baj, ha vagy,
Nélküled a szívem megfagy.
Ha néha elvon tőled az élet,
Más irányba terelget, kéret:
Te tudod, hogy vagyok ám,
Ismered minden apró hibám.
Itt vagyok, csak melletted,
Add nekem az egész életed.
Jöjj, fogd szorosan kezem,
Vond magadhoz buta fejem:
Mondd, hogy nem baj, ha vétek,
Mond, hogy nem baj, ha kérek.
Akkor megnyugszom végre,
Melledre hajlok, révbe érve.

A vessző, az mindig jön… /elbeszélések/
Az Oberhauser László társaság tagjai Balogh Gyula, Bíró Gyula,
Kocsis Csaba által írt elbeszélések kötet bemutató estjén vehettek
részt, akik eljöttek 2010. november 15-én, vasárnap délután megtartott felolvasó estre.
Az ajánlást Gálfalvi György költő írta:
„A vessző, az mindig jön. De nem mindegy, hova megy. Mert jól
írja Bíró Gyula… a nyílvessző nem visszavonható, minden vessző
más és más, de törvényszerű röppályát ír le: s jól írja Kocsis Csaba, egészen más sugallatokra hallgatva: kifosztva, leszorítva, ellehetetlenítve, gyereket gyászolva is el kell indulni vesszőért, amiből
kosarat lehet majd fonni, mert az életet folytatni kell, ez diktálja
az ösztönökbe táplált, zsigeri élniakarás: olykor a vakvéletlen /például a szerkesztő ördögének képében/ teszi helyükre a vesszőket,

mint ékezeteket, s így lesz a tévépásztori állásra /ottlakással, teljes
ellátással/ áhítozó semmittevőből tevecsorda felügyelője sivatagi
tájakon.
S jól szeretnék írni én is, amikor a három szerző immár hatodik
közös könyvecskéjét a legmelegebben ajánlom az olvasó figyelmébe,
azzal a megjegyzéssel, hogy számomra a vesszőknél fontosabbak a
pontosvesszők, mert egymásmellettiséget, összetartozást, egyidejűséget jeleznek az életben, ahol minden szimultán történik, az egész
részekre tagozódik ugyan, de csak együtt jelenthet teljességet.„
Ezekkel a szavakkal ajánlom figyelmükbe a szerzők alkotását. A
könyv érdekessége, csak a felolvasó esten lehet hozzájutni, minden
kiadvány csak 300 számozott példányban készül.
Frank Zoltánné

Térképészeti kiállítás
Radnóti Miklós: Nem tudhatom…
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország,
Messzeríngó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
S remélem testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok.

A 2010. november 11-én Szülőföldünk
térképei címmel megnyílt vándorkiállítás
résztvevőit Gyarmati Sándorné polgármester köszöntötte . A kiállítást Arnóth Sándor
országgyűlési képviselő nyitotta meg.
A tárlatot összeállította és bemutatta
Kovács Zsolt nádudvari térképész. A Püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum által
rendelkezésre bocsátott térképek csak
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másolatok, de nyomon lehet követni történelmünket, az évszázados változásokat.
Megkereshettük településünket, szülőfalunkat. Legérdekesebb a rég elfeledett
mértékegységek felelevenítése volt. Régen
a mértékegységek számítása nem a tízes
számrendszerben, hanem 12-es számrendszeren alapult.
Egy hüvelyk /ujj/ 2,54 cm , a13 századtól használták, így a hüvelyk egy láb 12-ed
része.
Egy láb = 30,48 cm, 2,54 hüvelyk x12=
30,48cm = l láb.
1 öl = 1,8 méternek fel meg, 1 öl = 6 láb,
30,54 cm x 6 = 1,8288 méter. 1972-ig volt
használatban.
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A kiállítást Balogh Sándorné tolmácsolásában elhangzott Radnóti Miklós: Nem
tudhatom című verse zárta
A vándorkiállítást 2011. december 4-ig
tekinthették meg az érdeklődők.
Frank Zoltánné
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A Nyugdíjas Klub 2010-es év
legfőbb eseményei
Minden év első eseménye a farsangi mulatság. Az idén is 18
fő öltözött be saját maga készített jelmezbe. Kellemes délutánt
töltöttünk el együtt.
A Nőnap alkalmából köszöntöttük a 90. életévet betöltött tagjainkat.
Anyák napja alkalmából az óvodások köszöntötték a klub tagjait. Időseink meghatódva hallgatták a színvonalas műsort.
Júliusban Debrecenben Katonadal fesztiválon képviseltük községünket.
III. alkalommal rendeztük meg a Színjátszó Fesztivált. A Művelődési Ház adott helyet az eseménynek, melyre 10 nyugdíjas
klub jött el.
Augusztusban falunapra voltunk hivatalosak Bihardancsházára.
Klubbunk táncosai nagy sikert arattak a cigánytánccal.
A Berekfürdői Nemzetközi és Országos Nyugdíjas Találkozón
is részt vettünk. A rossz idő ellenére is jól éreztük magunkat.
Szeptemberben Füzesgyarmaton voltunk virágkötészeti bemutatón, ahol mindenki kipróbálhatta kézügyességét és kreativitását.
Sárándon falunapon vettünk részt, majd meghívást kaptunk a
Nosztalgia fesztiválra is.
Októberben a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ kistérségi nyugdíjas találkozóján vettünk részt.
A Művelődési Házban megrendezett nóta délutánra is ellátogattak klubunk tagjai.
Október végén került megrendezésre a Községi Idősek Napja.
Az előző évekhez hasonlóan nagy volt az érdeklődés. Már hagyománnyá vált, hogy ezen a napon felköszöntjük a 2010. évben 50.
házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat:
Harmati Károly és neje Varga Erzsébet
Kövér Elek és neje Hegyesi Jolán
Papp Zsigmond és neje Herczeg Ágnes
Erdei Zoltán és neje Bai Zsuzsanna
Mózsik Imre és neje Gál Margit
Bai Ferenc és neje Aranyi Mária.
Aranylakodalmuk alkalmából szívből gratulálunk. Jó egészséget, hosszú boldog életet kívánunk.
Szeptember hónapban felújításra került az Idősek Klubja. Megtörtént a nyílászárók cseréje, az irodák festése. Szép tiszta környezetben dolgozhatunk és fogadhatjuk az időseket.
Reméljük programjaink felkeltették érdeklődésüket és csatlakoznak hozzánk.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Miklósné Hegedűs Katalin

Ifjúsági hírek

Sok fontos dolog van településünk életében. Ahhoz, hogy tovább fejlődjön Nagyrábé, szükséges a fiatalokkal való foglakozás
iskolarendszeren kívül is. Szeretnénk megtudni, hogy mi érdekli
leginkább a fiatalokat, ezért kérdőív segítségével tájékozódtunk a
Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesület közreműködésével. A
felmérés folyamatban van, de látszik, hogy szeretnek Nagyrábén
élni, hétvégén érnek legtöbben rá, ekkor szeretnék, ha lenne egy
internettel és sokféle játékkal és büfével felszerelt ifjúsági centrum, ahol hétvégén nappal és este is szórakozhatnának időnként
programokkal fűszerezve. A programokat sajnos kevesen nevesítették, így továbbra is tanácstalanok maradtunk, hogy konkrétan
mik legyenek.
Az ifjúsági felmérés összegzése után hasznos lenne a felnőtt
korosztályt is megkérdezni ugyanebben a témában, ők hogyan
látják a fiatalok helyzetét. Megkérdeznénk a felnőttek, civil szervezetek, egészségügyi és szociális, közbiztonsági, kulturális,
oktatási intézmények véleményét és további terveiket. A kapott
információkból az önkormányzattal együttműködve helyzetelemzést készítenénk, majd a terveket egyeztetve elkészíthetjük
Nagyrábé ifjúsági koncepcióját. Minderre azért van szükség,
hogy tisztában legyünk céljainkkal. Ez alapján feladatainkat is
könnyebb meghatározni, és a pályázati lehetőségeket is jobban
ki tudjuk használni, mert egyre többhöz szükséges a helyzetelemzés, rövid- és hosszú távú célok meghatározása.
Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a környező települések ifjúsági- és ifjúságot segítő közösségeivel, kistérségi fórumokat szervezünk mindig más témakörben, mely segíti a szervezetek munkáját. Novemberben a „Fiatalok lendületben” elnevezésű uniós
pályázatokkal ismertettük meg az érdeklődőket, december 14-én
a „Települési ifjúsági munkáról” és hasznos, bevált gyakorlatokról adnak információt az országosan elismert ifjúsági szakemberek: Wootsch Péter és Vinzce Béla. 2011. január 29-re tervezzük
az V. Kistérségi Ifjúsági Művészeti Találkozót, melyre a helyi
fiatalokat és a környező települések közösségeit várjuk.
Ifjúsági szervezetünk fejlődése érdekében 3 képzésben vesznek részt aktivisták: Hazai és uniós pályázat írás, ifjúsági közösségi tér működtetése, szervezetek elektronikus ügyvitele és projektmenedzsmentje.
2010-ben a Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesület 6 pályázatot nyújtott be, ebből 4 nyert összesen 950.000 Ft értékben,
melyet ifjúsági programokra, tapasztalatcsere látóútra, egyesület
működésére fordítanak.
Balogh Sándorné ifjúsági referens

Tájékoztató
A Nagyrábéi Petőfi Sportkör javára a 2009. évi
személyi jövedelem adó 1 %-ból
203.802. Ft-ot ajánlottak fel támogatóink. A felajánlott összeget utánpótlás nevelésre fordítjuk.
Köszönjük felajánlásaikat, reméljük a jövőben
is számíthatunk támogatásukra.

Adószám: 19850621-1-09

Tiszai Károly elnök
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HA CSÜTÖRTÖK,
AKKOR NÉPFŐISKOLA NAGYRÁBÉN…
19. éve ismét folytatódik a népfőiskolai kurzus településünkön. Ebben az évadban „Tanulás-művelődés-életmód
a XXI. században…” címet viseli. Az itt élők kulturális és
életmódbeli alapismeretinek bővítését szolgálja. 2010. októbertől 2011. májusáig tartanak a foglalkozások csütörtöki napokon. Remek közösség, a hallgatók különböző korú,
végzettségű nők.
Programok, előadások, foglalkozások:
A következő témákat terveztük: Megünnepeljük „A művelődés hete – a tanulás ünnepe” című nemzetközi rendezvényt, a jóga, a táplálkozás szerepe az egészségmegőrzésben,
kiállítás és könyvbemutató - a hortobágyi kényszermunkatáborok áldozataira emlékezünk, a művészet, a versek szerepe
életünkben, a szeretet és a pozitív gondolkodás szerepe a
gyógyításban, készülődés a Karácsonyra, sport és egészség,
intim pillanatok - intim torna gyakorlatok, a Magyar Kultúra Napjának megünneplése, a cukorbetegség kialakulása,
gyógyszeres és diétás kezelése, a szűrések fontossága, a női
szerepek alakulása a változó világban, régi idők mozija –
filmvetítés, vidám este…. saját gyűjtésű viccek mesélése, a

főzés öröme, a világ hídjai – vetítés, Közel-keleti élmények
– vetítettképes úti élménybeszámoló Jordániáról és Izraelről,
a közmondások szerepe mindennapjainkban, készülődés a
Földesiek fogadására – szomszédolás, országjáró kirándulás
a közösség tagjai számára – Szeged város nevezetességeinek megtekintése.
Az érdeklődőket szeretettel, bármikor várjuk sorainkba!
Józsa Kálmánné programvezető

Őszi Gyermekkönyvnapok

A hosszú évek óta hagyományos rendezvénysorozat keretében 2010. november 9-én a Könyvtár vendége volt Nógrádi
Gábor és fia, Nógrádi Gergely író, akikkel a 6. és 7. osztályos
tanulók találkozhattak. A hangulatos író-olvasó találkozón a
bemutatkozás után az írók beszéltek egy-egy könyvük megírásának történetéről, arról hogy hogyan lesz valaki író, miért pont a gyerekeknek írnak. Kötetlen beszélgetés keretében
válaszoltak a gyerekek által feltett kérdésekre. Végül nagyon
kedvezményes áron lehetett vásárolni könyveikből, amelyeket dedikáltak a vásárlónak.
Pépeiné Elek Antónia könyvtáros

KÖSZÖNET!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2009-ben felajánlották
személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Nagyrábéi Baráti
Kör és Egyesület tevékenységéhez, működéséhez. A felajánlott összeg: 114.386 Ft.
Ennek segítségével Teleházunkban fejlesztettük technikai eszközeinket. A felajánlott támogatást tagjainkra, a
népfőiskola fenntartására, más rendezvényeinkre, nemzetközi kapcsolataink erősítésétre fordítottuk.
Köszönjük!
Józsa Kálmánné
Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület elnöke
Dr. Gál Jenő Attila képviselő nettó tiszteletdíjának 50% át a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesületnek ajánlotta fel.
Köszönettel:
A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület
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KÖZLEMÉNY

A személyi jövedelemadó meghatározott részének felajánlásából származó (SZJA 1 %) bevétel felhasználásáról a
Nagyrábéi Móricz Alapítvány az 1996.évi CXXVI. törvény
6.§ (3) bekezdés rendelkezésének megfelelően ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti támogatóit, hogy a 2009.
évi személyi jövedelemadó civil szervezeteknek felajánlott
1 %-aiból az adóhatóság 49 504 Ft összeget utalt át. Ezt a
bevételt az alapító okiratunknak megfelelően a gyermekek
javára használtuk fel.
Gyenge Zsigmondné kuratóriumi elnök
Dr. Gál Jenő Attila képviselő nettó tiszteletdíjának 50%-át
a Nagyrábéi Móricz Alapítványnak adományozza, azzal a
megjelöléssel, hogy tanév végén a legjobban tanuló 8. osztályos diák kapja meg.
Köszönettel: Nagyrábéi Móricz Alapítvány
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Rendőrségi Hírek

Teleházas hírek

Az elmúlt hónapokban is több rendezvényt támogattunk aktív
munkánkkal.
Februárban „Hogyan készült a vert csipke!” címmel kiállítást
és bemutatót szerveztünk.
Áprilisban a Nők Életmód Népfőiskolájának tagjaival a
földesi asszonyklubnál baráti látogatáson vettünk részt, amelyre
a nagyrábéi asszonyok vicces kis előadással készültek.
Augusztusban video felvétel készítésével segítettük a 8. Szünidei Ifi Party két napos rendezvényét.
A Teleház technikai felszereltsége NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) támogatással egy új számítógéppel és egy új színes
nyomtatóval bővült. Pályázati forrásból sikerült lecserélnünk
három monitort új LCD monitorra.
Az Internet nyújtotta lehetőségeket, valamint a különféle számítógépes játékokat most is nagy számban veszik igénybe a fiatalok. A jövőben is nagy örömmel, megújult környezetben várjuk
a szolgáltatások iránt érdeklődőket.
SZOLGÁLTATÁSOK
o Nyomtatás (színes nyomtatás A/4-es méretig)
o Fénymásolás fehér/ színes lapra
o Számítógép használat (Internet, játék, elektronikus levelezés)
o Gépelés, szövegszerkesztés (Teleházas segítséggel is)
o Névjegykártya készítés
o Hangos hirdetés
o Faxolás: (belföldre, külföldre)
o Szkennelés
o Spirálozás
o Laminálás
o CD írás/ DVD írás
o Videofilm digitalizálás
o Messenger és skype használata
o Fotó készítés, szerkesztés, nyomtatás
o Helyi kiadványok árusítása
o (Hírmondó, képeslap, Falukönyv, Képeskönyv, Recepteskönyv, Zsebkalauz)
o Szórólap, plakát, meghívó, naptár (egyedi kérés alapján), önéletrajz, oklevél készítése
o Online Biztosítás kötésben segítségnyújtás
o Helyi kiadványok árusítása
INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK
o MÁV és Volán menetrend, utazással kapcsolatos információ
o Munkaügyi Központtal kapcsolatos tájékoztatás
o Vérnyomásmérés
o Közérdekű információk HELYI ADATTÁRA
o Elektronikus gázóra állás bejelentése
NYITVA TARTÁS
Hétfő – Péntek: 800-1200 / 1300-1700
Szombat, vasárnap: ZÁRVA
ELÉRHETŐSÉG:
Infó-Kuckó Teleház 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 2/a.
Tel./fax: 54/477-350, E-mail: nagyrabe@telehaz.hu
Honlap: www.rabeicivilek.hu
A TELEHÁZAT A NAGYRÁBÉI BARÁTI KÖR ÉS
EGYESÜLET MŰKÖDTETI!
Elek Judit & Bilincsi Mária TELEHÁZ munkatársak

Üdvözlettel köszöntök minden kedves olvasót és örömmel
értesítem Önöket, hogy 2009.-hez képest 2010.-ben a településen elkövetett bűncselekmény 44-ről 30-ra csökkent. A településen nagyszámban vagyonelleni bűncselekményeket követtek
el, melyek nagyszámban felderítésre kerültek. Minden kedves
nagyrábéi lakosoknak köszönetemet fejezem ki munkatársaim
nevében is, akik segítettek a cselekmények felderítésében. Továbbiakban is várjuk a lakosság segítségét.
Felhívnám figyelmüket, hogy mind a hétköznapokban, illetve
az ünnepi bevásárláskor fokozottan figyeljenek értékeikre, tárcáikra, autóban tárolt táskákra, főkép a nagy forgalmat bonyolító üzletekben és azok parkolóiban.
Továbbá megkérek minden kedves lakótársamat, hogy legyenek figyelmesek lakókörnyezetükben, figyeljenek oda
szomszédaikra és ismerőseikre. A szokatlan, rendkívüli eseményeket észlelve szóljanak a polgárőrségnek, a rendőrségnek.
Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok a magam és a
Biharnagybajomi Rendőrőrs nevében.
Deák László r. tzls. kmb.

Gólyahírek
2010-ben születtek:

Fejes Imre
Rácz Tamás Richárd
Nagy Martin
Bai Dóra
Garabuczi Réka
Makula Dorina
Mester Dorina
Szilágyi Míra
Veress Tilda Zoé

január 27.
február 9.
március 30.
április 5.
május 2.
május 24.
június 4.
június 8.
július 2.

Harmati Karolina
július 5
Bende Bianka
július 17.
Nagy Nóra Anna
július 20.
Ajtai Miranda Diána augusztus 9.
Varga Rafael Krisztofer
szept. 1.
Hagymási Tamás
október 12.
Fekete Noel
október 19.
Sziki Janka Eszter
november 4.

Végső búcsút vettünk
2010. évben:
Bai Imréné (Balogh Zsuzsánna)
Pataki Józsefné (Karácsony Elvira)
Makula Józsefné (Makula Erzsébet)
Tóth Ferencné (Borsodi Piroska)
Kasza József
Herczeg Sándorné (Takács Erzsébet)
Nemes Lajos
Szabó Benjáminné (Papp Erzsébet)
Kovács Imréné (Ványi Erzsébet)
Tiszai Lajos
Bajnok János
Csécsi Gábor Józsefné (Nemes Julianna)
Baranyai Imréné (Karakóczi Eszter)
Nagy Károly
Dajka Antalné (Bende Róza)
Kiss Mihály
Szabó Sándor
Parti Imre
Tarsoly Lajos
Farmasi Sándorné (Albucz Mária)
Papp Gáborné (Thalmeiner Vilma)
Adány Istvánné (Angalét Ilona)
Bende Sándor
Albucz György
Kunos Józsefné (Mózsik Róza)
Kollárik János

Széchenyi u. 16.
Széchenyi u. 41.
Liszt Ferenc krt. 12.
Aradi Vértanúk útja20.
Jókai u. 18.
Telekhalom u.20.
Bocskai u. 17.
Vénkert u. 66.
Hunyadi u. 14.
Dózsa Gy. u. 19.
Füsti u. 29.
Arany János u. 3.
Széchenyi u. 41.
Rétszentmiklósi u. 20.
Jókai u. 3.
Hunyadi u. 53.
Bogárzó u. 2.
Liszt Ferenc krt. 22.
Aradi Vértanúk útja 28.
Vénkert u. 30.
Füsti u. 13.
Hunyadi u. 16.
Feszty u. 13.
Nádasrét u. 44.
Vörösmarty u. 25.
Erkel Ferenc u. 2.

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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HÍRMONDÓ

•

2010. december

