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Advent idején…
Advent idején, a karácso
nyi készülődés, a várakozás
ünnepi és reményteli percei
ben köszöntöm Önöket!
Advent a Karácsonyt megelőző négyhetes
időszak, amely az örömteli készülődés és várakozás jegyében telik. A Karácsonyra, Jézus születésére való várakozás, a reménykedés időszaka. Advent a Karácsonyhoz vezeti el az embert,
a Karácsony pedig a szeretet által egymáshoz
vezet bennünket. Ilyenkor félretesszük az ellentéteket, és ha sajnos csak rövid időre is, de békét
kötünk embertársainkkal. A Karácsonyt kicsi és
nagy egyaránt várja, a kisebbek sok ajándékot,
a felnőttek inkább pihenést, nyugalmat remélnek tőle. Jó lenne, ha az ünnep szépségét nem
az ajándékok nagysága adná, hanem a szeretet,
amiből mindenki részesülhet, és amit mindenki adhat. A Karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy rohanó világunkban egy kis
szünetet tartsunk és szeretteink körében békésen, meghitten ünnepeljünk.
Munkám során sajnos sok szomorúsággal,
problémával is találkozom. De a mindennapi gondok is el kell, hogy halványuljanak, ha
kigyúlnak az ünnepi fények!
Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős hozzátartozónkra, aki segítségünkért hálás nekünk. Az
adventi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk
és kapcsolataink rendezésére. Kiváló alkalom
a félreértések, megbántások tisztázására. Ne
azon gondolkozzunk, kinek kell kezdeményeznie. Ne feledjük, a szeretetünket még életünkben kell kimutatnunk egymásnak!

A sorsfordító események nem tőlünk távol,
hanem itt a közelünkben, a hétköznapi életünk

Juhász Gyula sorait idézve:
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
E gondolatok jegyében kívánok Mindannyiuk
nak szeretteik körében eltöltött, meghitt, Bol
dog Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Ered
ményekben Gazdag Új Évet!
Tiszai Károly
polgármester

egyszerűségében történnek. Akkor, amikor kérés
nélkül segítségére sietünk a bajba jutott honfitársainknak, észrevétlenül is követjük az egyik
legfontosabb tanítást: „Szeresd felebarátodat,
mint tenmagadat!” A karácsonyi készülődés
még emelkedettebb, még ünnepélyesebb hangulatában térjünk vissza az örök emberi értékekhez: a családhoz, a hithez, éljük meg közösen az együvé tartozás, az egymásra figyelés
melengető érzését.
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A polgármester válaszol

A Képviselő-testület döntéseiből
2014. október – 2014. november

2014. október 17.
Alakuló testületi ülés

2014. november 10.
Együttes rendkívüli testületi ülés

Mátrai Imréné a Helyi Választási Bizottság Együttes testületi ülésre került sor Nagyrábé,
elnöke tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bihardancsháza, és Sáp települések Képvise2014. október 12-ei Önkormányzati Választá- lő-testületei tanácskoztak. A téma az egészsésok eredményéről. Polgármester: Tiszai Károly, ges ivóvíz szolgáltatás, mint az önkormányzaképviselők: Kollárik Péter, Dr. Gál Jenő Atti- tok kötelező feladatellátása volt. Ezt szerződés
la, Dr. Tverdota László, Juhász Ivett, Tiszai útján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok VízLajosné, Gyarmati Sándorné lettek. Gratulált mű Zrt. biztosította és biztosítja a mai napig.
a megválasztott polgármesternek és az új kép- A törvénynek való megfelelés miatt integráciviselő testület tagjainak. Elmondta, hogy a pol- óra van szükség - hangzott el az ülésen. Meggármester, mint egyedüli induló jelölt kapott állapítást nyert, hogy be kell integrálódni egy
542 db érvényes szavazattal nyerte meg az olyan cégbe, ahol megfelelően tudják biztosíönkormányzati választást és lett a település tani a településeknek az ellátását.
polgármestere.
Nagyrábé, Bihardancsháza, és Sáp telepüA tájékoztatót a polgármester úr és a képvise- lések Képviselő-testületei a törvényi előírálők eskütétele követte, majd a polgármesteri soknak megfelelően határoztak az ülésen a
program ismertetése következett. A napirendi Tiszántúli Regionális Vízművek Zrt-be való
pontok és a Szervezeti és Működési Szabályzat integrálódásról.
elfogadása után az alpolgármester, a bizottsági elnökök és tagok megválasztására került sor. Gyarmati SánFotó: Nagy Marianna
dorné lett a település alpolgármestere, erről határozat született. A következő bizottságok
alakultak meg:
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Elnöke:Kollárik Péter • Tagjai:
Juhász Ivett, Dr. Gál Jenő Attila
• Külső tag. Kovács Barnabás János
Népjóléti Bizottság:
Elnöke: Juhász Ivett • Tagjai:Tiszai
Lajosné, Dr. Tverdota László • Külső tag: Elek Sándor
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét teljesen új tagok alkotják. A választásra jogosultak Szabó Kálmánt,
Balogh Csabát és Mikula Ferencet tisztelték meg bizalmukkal,
így 2014. október 12-től ők képviselik a település roma lakosságát. A képviselők alakuló ülésükön Szabó Kálmánt választották
elnöküknek és Balogh Csaba lett az elnökhe2014. november 19.
lyettes. A megválasztott polgármesternek és
Testületi ülés
képviselőknek szép sikereket és eredményes
munkát kívánunk!
Ezen a testületi ülésen Nagyrábé Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete elfogad2014. november 6.
ta az önkormányzat és intézményei 2014. évi
Testületi ülés
háromnegyedéves költségvetési beszámolóját.
Megalkotta a szociális tűzifa támogatás helyi
A Képviselő-testület elfogadta a Nagyrábéi szabályairól szóló rendeletet, ezzel a támoRoma Nemzetiség Önkormányzattal való gatással is segítve a rászoruló lakosságot. A
együttműködéséről szóló megállapodást.
szociális tűzifa igénylésére a kérelmet 2014.
Ezen az ülésen az önkormányzat szervezeti december 19-ig lehetett benyújtani. A tűzifa
és működési szabályzata módosítására került kiszállítása december hónapban folyamatosan
Helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló történik a támogatásban részesülők számára.
rendelet megalkotásáról is döntöttek.
A szociális rendelet módosítása megtörtént.
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának
Az államháztartáson kívüli forrás átadására és Képviselő-testülete magasabb szintű jogszaátvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló bályi kötelezettségének eleget téve pályázatot
önkormányzati rendeletet megalkották a tanács- írt ki a „ Nem közművel összegyűjtött háztarkozó képviselők.
tási szennyvíz begyűjtése Nagyrábé közigaz-
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gatási területén” címmel. A pályázati felhívás
a település honlapján megtekinthető, onnan
letölthető.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Erre az idén is lehetett pályázni a
településen. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtott kérelmek mindegyikét támogatásban
részesítette.
Az Arany János Tehetséggondozó Program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.
A felsőfokú tanulmányokra való
eredményes felkészítés érdekében a programban résztvevő
gimnáziumok és kollégiumok
pedagógusai, szakértők bevonásával, speciális programot dolgoztak ki a kistelepülési hátrányok leküzdésére. Ebben a programban való részvételét is támogatta az Önkormányzat egy fő
nyolcadik osztályos nagyrábéi
tanulónak, akit a köznevelési
intézmény vezetői javasoltak.

2014. november 28.
Testületi ülés
A Képviselőt-testület döntött arról, hogy minden 60. életévét betöltött nagyrábéi lakos, aki
a településen életvitelszerűen él 2000Ft támogatásban részesül december hónapban.
Ezen az ülésen a Képviselő-testület tárgyalta
a helyi iparűzési adó mértékének megemelését. Ezt az indokolja, az önkormányzatok
elvárt bevételét a 2 %-os iparűzési adó mértékkel számolják. Ha ennél kisebb adómértéket
állapít meg az önkormányzat, akkor az állami
támogatások megállapításánál hátrányt szenved, azaz csökkenek az önkormányzat részére
juttatott egyes állami támogatásokat.
Összeállította:
Peténé Majoros Emese jegyző
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Rovatunkban Tiszai Károly polgármester válaszol a szerkesztőség kérdéseire. A
települést érintő aktuális információkról, hírekről, eseményekről számol be vala
mint az önkormányzati munkáról ad rendszeresen tájékoztatást.
Hogyan halad a közmunka program
Nagyrábén?

sági növénytermesztés programunk is, 73
fő részvételével.

Tiszai Károly: 2014. októberében, novemberében és decemberében a következő közmunka-programok indultak a településen:

Úgy hallottuk, megüresedett a művelődési ház igazgatói álláshely?

2014. október
• Belvízelvezetés II.
(2014. 10. 15.-2015.02.28) 24 fő
• Száraztészta készítés II.
(2014. 10. 15.-2015.02.28.) 24 fő
• Drótfonás Nagyrábén
(2014. 10. 15.-2015.02.28) 24 fő
2014. november
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2014.11.03.-2015.01.31.) 3 fő
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ( 2014.11.03.-2014.12.31) 6 fő
2014. december
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2014.12.01.-2015.02.28) 3 fő
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ( 2014.12.01.-2015.01.31) 8 fő
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2014.12.01.-2015.02.28) 5 fő
Jelenleg folyamatban van a mezőgazda-

Tiszai Károly: Igen, 2014. november 30-val
távozott a korábbi intézményvezetőnk Kocsis
Csaba. Köszönjük az eddigi Nagyrábéért
végzett többéves lelkiismeretes, értékteremtő munkáját és további sikereket kívánunk neki Berettyóújfaluban. A művelődési ház igazgatói pályázat kiírásra, az álláshely meghirdetésre kerül.
Hogy érzi magát polgármesterként a
településen, így a megválasztása után két
hónappal? Milyen eredményekről tud eddig
beszámolni?
Tiszai Károly: Köszönöm a kérdést, jól
vagyok! Ezúton is szeretném megköszönni a választóimnak a bizalmat! Ígéretemhez
hűen, szeretnék minél többet tenni teleülésünk fejlődéséért. Ezért dolgozunk kollegáimmal nap, mint nap! Sok a megoldandó feladat. Jelenleg is folynak az egyeztetések a tornacsarnok építésének ügyében és
a szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban is tárgyalunk. Amit szeretnék kiemel-

ni: a Képviselőtestület elfogadta a szociális tűzifa rendeletet.
Aláírtuk a szerződést az erdészettel, így
a jogosultsági igények alapján kiosztásra
kerül a tüzifa a rászorulók számára. December hónapban ingyen leszállítja a z önkormányzat egy előre egyeztetett időpontban
minden érintett házhoz a téli tüzelőt.
Köszönöm a tájékoztatást!
Nagy Marianna

Egyházi hírek
Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Engedjék meg, hogy néhány
mondatban bemutatkozzak. Kis
Dávid vagyok, református lelkipásztor. 2014. augusztus 1-től
látom el a lelkipásztori szolgálatokat a nagyrábéi és a bihartordai
református gyülekezetekben. Mándokról származom, itt végeztem
az általános iskolát, majd gimnáziumba a Debreceni Református
Kollégium Gimnáziumába jártam.
2008-ban felvételt nyertem a Debreceni Református Hittudományi
Egyetemre, ahol lelkészi oklevelet szereztem. 2014. október 10-én
a Magyarországi Református Egyház teljes jogú, önállóan választható
lelkészévé szenteltek. Nős vagyok,
feleségem Kisné Győri Dóra, jelenleg a Biharkeresztesi Gondviselés
Háza Református Idősek Otthonában dolgozik.
Amikor megkaptam a felkérést, hogy a most induló Nagyrábéi Hírek újságba írjak egy cikket, amely egy esetleges egyházi

rovatnak a megalapozója lehetne,
nagy megtiszteltetésnek vettem, és
ezúton is szeretném megköszönni
a lap szerkesztőinek, hogy gondoltak ránk. Talán keresni sem lehetne
jobb induló témát egy olyan kezdeményezésnek, mint ez a rovat, ami
a különbözőségben megélt egységet mutatja. Az advent, amelyben
élünk, valamint a felénk közeledő
karácsony más értelemben, éppen
azt üzeni a számunkra, hogy NEM
VAGYUNK EGYEDÜL. A Teremtő
és Gondviselő Isten, több mint kétezer évvel ezelőtt, ott a betlehemi
éjszakában a pásztorok és angyalok
társaságában pontosan ezért hajolt
le földre, és született meg kisgyermekként, hogy hírül adja minden
embernek NEM VAGY EGYEDÜL!
Lehet, hogy a mindennapokban
nem így érezzük, nem így gondoljuk, mégis az Isten velünk van minden percben és biztos támaszunk
akar lenni, ebben az összekuszált
világban. Ő nem hagy el bennünket, akkor sem, ha mi elhagyjuk őt

		

és életünket úgy éljük, hogy nem
foglalkozunk vele. Hiszen ahogyan
a bibliai ige is mondja: „Íme szűz
fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek – ami azt jelenti VELÜNK AZ ISTEN.” (Mt 1,23)
Jézus Krisztus tehát velünk van
életünk minden percében, mert tudja és látja, mennyire szükségünk
van az Ő segítségére, oltalmazó
kegyelmére és szeretetére! Sokkal
inkább az a kérdés, hogy vajon mi
mit kezdünk az első karácsonykor
minden ember számára felajánlott
segítséggel? Vajon kérünk-e Krisztusból? Vajon akarunk-e közösségben lenni azzal az Istennel, aki mindent megtett azért, hogy mellettünk lehessen?
Az adventi időszak, amelyben
most élünk, arra adatott, hogy az
ember tisztázza magában mit is
jelent számára Isten? a karácsony?
és a karácsonyi csoda? Ebben a négy
hétben lehetőségünk van egy kicsit
elcsendesedni, mélyen magunkba
nézni és megvizsgálni, hogy hánya-

dán is állunk a földre érkezett Megváltóval? Azonban vigyáznunk kell,
mert a folyamatosan pörgő és lüktető életünkben túlságosan hangos
a világ zaja, és emiatt nehézkessé
vált az elcsendesedés, az elmélkedés! Arra bíztatok minden kedves
Olvasót, hogy szánjon időt a valódi adventi készülődésre, a csendes várakozás megélésére, hogy
a karácsony ne csak egy reklámfiguraként használt kisjézusról és
az értelmetlen pénzszórásról szóljon, hanem a valódi feltöltekezésről és az öröm üzenet megéléséről:
Immánuel – VELÜNK AZ ISTEN.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
minden kedves Olvasónak valódi
adventi készülődést! Áldott Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új évet,
a magam, családom és a Nagyrábéi
Református Egyházközség nevében! Áldás, Békesség!
Kiss Dávid
református lelkész
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Észrevételeiket, véleményeiket, hozzászólásaikat a nagyrabe.ujsag@gmail.com e-mailcímre várjuk!

Rendőrségi
Közlemény
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az ünnepekkel kapcsolatos készülődések és bevásárlások során
fokozott figyelemmel legyenek. Vigyázzanak értékeikre, irataikra és a gépjárműveikre, valamint
az abban tárolt dolgokra. Egyes emberek a nagy
tömeget illetve az alkalmat kihasználva a bevásárlások során, a piacon, a tömegközlekedési eszközökön alkalmi vagy zseblopást követhetnek el. Ez
kis odafigyeléssel megelőzhető!
Értékeiket, irataikat lehetőleg ne farzsebben, nyitott válltáskában tárolják. Olyan zsebekbe és tároló helyekre rakják az értékeiket, ami testközelben
található, vagyis szem előtt van.
A pakolóban várakozó gépjárművekben tárcát, táskát, nagy értékű technikai eszközöket ne hagyjon
senki. Az autó belsejében – a szem előtt hagyott értékek könnyen felkelthetik a bűnözők érdeklődését.
A helyi bevásárlás során is óvják értékeiket, a kerékpárokat lehetőség szerint lakatolják mindig le, illetve azok kosarában értéket, más boltokban vásárolt árut lehetőség szerint ne hagyjanak az üzletek előtt. Mindenkinek sikeres bevásárlást és kellemes ünnepeket kívánok!
Deák László r. ftzls.
Nagyrábé Körzeti Megbízott

NAGYRÁBÉI HÍREK

A messzire jutott ember
Fotó: Kocsis Csaba

Házasságot kötöttek
Menyasszony neve:
Móni Zsuzsanna
Berde Gabriella
Papp Anikó
Nagy Gabriella
Angalét Anikó
Göndör Lívia
Földesi Dóra
Dézsi Gyöngyi
Nyiri Ibolya
Fehér Edina
Ráczki Zsuzsanna

5. oldal

Portré

Anyakönyvi hírek

Beköszönő
Köszöntöm a kedves Olvasókat a település
újonnan megjelenő újságjának, a Nagyrábéi
Híreknek a szerkesztőjeként. Nagy Mariannának hívnak. Szeretnénk a jövőben egy olyan újságot megjelentetni negyedévente, amiből folyamatosan tájékozódhatnak, információkat gyűjthetnek mindannyian. Célunk egy olyan kétoldali kommunikáció kiépítése, aminek célja az,
hogy az itt élő emberek jól informáltak legyenek, tájékozódjanak programokról, helyi eseményekről és érezzék ezáltal azt is, hogy ez a
település értük van és az övék. Várom a jövőben ötleteiket, javaslataikat arra vonatkozóan,
hogy a mostani összeállításon túl mivel foglalkozzunk az újság hasábjain. Ebben az első lapszámban már elindítunk olyan rovatokat, amelyek várhatóan széles körben kedveltté válnak
majd. Továbbá várjuk azok jelentkezését, akik
úgy gondolják, hogy jó írói vénával rendelkeznek, és szívesen írnának cikkeket a lapba. Bízom
abba, hogy a jövőben egy sokszínű, érdekes és
olvasmányos újságot fogatnak majd Olvasóink.
Alakuló szerkesztőségünk minden tagja nevében mondhatom, hogy a fentiekben megfogalmazottak, nemcsak kitűzött céljaink hanem vállalt feladataink is! Mottónkhoz szeretnénk hűek
maradni, mely szerint: „A kedvvel végzett munka, mindig örömteli és eredményes.”
Nagy Marianna

2014. december	

Vőlegény neve:
Gáthy Attila
Molnár Tamás
Ollé Géza
Tóth Gábor
Pokornyi Róbert
Szabó Ádám
Gál Erik
Mácsi Zoltán Gergely
Bende Imre
Dan László Zoltán
Földesi József

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

Születtek
Név
Varga Dániel
Gyurcsik Anikó
Kollárik Dorina
Kollárik Dóra
Dan Zselyke Violetta
Koszorús Sándor Dominik
Oláh Natália
Kiss Jázmin Ketrin
Hárshegyi István
Farmasi Zalán
Mikula Dorina Mirella
Szabó Leila Éva
Nagy Noel Csaba
Garabuczi Regina

Szül. idő
2014.01.04.
2014. 01.28.
2014.02.14.
2014.02.14.
2014.04.19.
2014.05.15.
2014.06.12.
2014.05.23.
2014.06.30.
2014.07.05.
2014.07.18.
2014.07.24
2014.08.07.
2014.08.21.

Anyja neve
Melegh Anita
Kovács Anita
Bende Zsanett
Bende Zsanett
Fehér Edina
Deli Andrea
Rézműves Piroska
Szalai Kinga
Tóth Nóra
Gyarmati Mariann
Szabó Enikő
Szabó Erzsébet
Balogh Anita
Nagy Andrea

Lakóhelye
Táncsics Mihály utca 11.
Bartók Béla utca 10.
Aradi vértanuk újta 28.
Aradi vértanuk újta 28.
Nádasrét utca 44.
Nádasrét utca 10.
Arany János utca 1.
Tank utca 31.
Damjanich János utca 15.
Vörösmarty Mihály utca 10.
Liszt Ferenc körút 56.
Vénkert utca 9.
Telekhalom utca 19.
Vénkert utca 82.

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

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

Adatközlők: Tarpai Andrea és Szabóné Sólyom Anikó

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

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

Nagy Károly és Őry József, az egykori osztálytársak

Nagy Károly író, újságíró, szerkesztő; az MTI, a Népszabadság és
a Magyarország többszörös volt
külföldi tudósítója, talán Nagyrábéról elszármazottak egyik leghíresebb polgára. Ő még Bihar
megyében született 1932-ben,
középiskoláit Nagyszalontán,
Debrecenben és Kalocsán végezte. A szülői ház az Ady utcán volt.
A Szovjetösztöndíjasok voltunk
1956-ban című könyvében így
mutatja be édesapját: „ A felszabadulás után apám még lábadozott – belépett a parasztpártba, amely nem csak földosztást
ígért, „parasztnak” merte nevezni
magát, holott ez pejoratívan hangzott. (…) Aztán a kisgazda párttól
hozzánk látogató emberek kön�nyen rábeszélték a csatlakozásra,
hiszen ennek nevében még a „földmunkás” szó is szerepelt, ami ugye
kubikost jelent. Később a szocdemek kapacitálásának is engedett.
(…) Csak a kommunistapártba
nem lépett be. Nem elvből, egyszerűen sokallta volna egyszerre négy pártnak tagja lenni.” Az
elmúlt század viharos történelme
egy fiatal parasztgyerek életét is
összekuszálta. Nagy Károly helyt
állt ebben a forgatagban. Tehetsége, szorgalma, kitartása átsegítette a nehézségeken, pedig nem
volt könnyű, még édesapja temetésére sem tudott hazajönni: „...
megérintett a 20. század minden
»modernizáló« társadalompolitikai kísérlete a nemzetiszocia-

lizmustól a kommunizmusig. És
kipróbáltam a társadalmi mobilitás minden lehetséges formáját
– falusi tehetségmentés, Horthy
Miklós járulékalap, egyházi segítség... népi kollégium, szakérettségi tanfolyam, Oleg Kosevoj iskola...”. 1952-től szovjetösztöndíjas
Szaratovban, majd a moszkvai
Lomonoszov Egyetemen, ahonnan 1956-ban kizárták, végül az
ELTE-n szerzett történelem-orosz
szakos tanári diplomát. A Hadtörténeti Múzeum munkatársa (1957–
60), majd az MTI-ben külpolitikai
újságíró. Bulgáriáról három könyve jelent meg, köztük egy riportkötet a Gondolat Kiadó népszerű, Világjárók sorozatában (Hej,
Balkán, 1979). 1977–87 között az
MTI Külföldi Adások Szerkesztőségének helyettes főszerkesztője,
ekkor tett mongóliai utazásainak
eredménye a buddhizmus iránti
érdeklődése és az ennek jegyében
született újabb Világjárók-kötet
(A kilencedik újjászületés, 1985).
Eljutott Tibetbe is, a „Világ
tetejére”. Érdekes páros lehetett
a nagyrábéi szegény parasztgyerekből lett újságíró és az endrődi
kulákgyerekből lett fotóművész
Kunkovács László utazása. Hetekbe, hónapokba telt mire rájöttem,
hogy ismerem ennek a különös
útnak mind a két szereplőjét, és
hogy egy-egy történetet mennyire más lelkülettel éltek meg. Mind
a ketten voltak Nagyrábé vendégei, de míg Kunkovács Lászlót én

		

kalauzoltam a faluban, addig a
hazalátogató Nagy Károly mesélt
nekem a falujáról, felidézve a régi
emlékeket. A tibeti út különleges természeti, vallási és emberi

világa olyan mély benyomást tett
rá, hogy két könyvet írt róla. Az
elsőt – Tibeti reinkarnációk címmel – az MTI adta ki 1987-ben:
a másodikat –
Buddhizmus,
misztika, Tibet címmel – a Press
Publica kiadó 2001-ben. Tibeti és
mongóliai fotóinak reményeim
szerint méltó helyet talál az iskola, Berettyóújfaluban és Nagyrábén is bemutattuk egy- egy alkalommal. Nem csak önéletleírással jelentkezett, hanem a Zeusz
feleséggel címmel a görög istenekről is megjelentetett egy különös könyvet 2012-ben, megosztva velünk „Héra istennő feljegyzéseit a szerelemről”. 2013-ben
nem csak szerkesztője, hanem
egyik támogatója is a nagyrábéi
Visszfény antológiának, amelynek magam is részese lehettem.
Örülnék neki, ha még viszontláthatnám szülőfalujában és Beret�tyóújfaluban is. A messziről jött
ember azt mond amit akar, tartja
a mondás, de Nagy Károlyra ez
nem igaz, csak az, hogy Biharból, pontosabban Nagyrábéról
indult, és tehetségének köszönhetően messzire jutott.
Kocsis Csaba

„Íme, szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek
neveznek – ami azt jelenti: Velünk az Isten” Mt 1, 23

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES
CSALÁDJÁT, A NAGYRÁBÉI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG ADVENTI
PROGRAMSOROZATÁRA!

NOVEMBER 30. VASÁRNAP
10.30 ISTENTISZTELET- AZ ELSŐ ADVENTI GYERTYÁT MEGGYÚJTOTTA
TISZAI KÁROLY-POLGÁRMESTER (gyülekezeti terem)
DECEMBER 07. VASÁRNAP
10:30 ISTENTISZTELET- A MÁSODIK ADVENTI GYERTYÁT MEGGYÚJTJA
SZILÁGYINÉ SZABÓ BOGLÁRKA-GYÜLEKEZETI TAG (gyülekezeti terem)
16:00: ESZTERÓ-PARTI CITERÁSOK: CSALLÓKÖZI BETLEHEMES
(gyülekezeti terem)
DECEMBER 14. VASÁRNAP
10.30 ISTENTISZTELET-A HARMADIK ADVENTI GYERTYÁT MEGGYÚJTJA
ROZSIKNÉ SZILÁGYI ANGÉLA – ÓVODAVEZETŐ (gyülekezeti terem)
16:00: A FÜZESGYARMATI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KÓRUSA:
ADVENTI FÉNYEK (gyülekezeti terem)
DECEMBER 21. VASÁRNAP
10:30 ISTENTISZTELET-A NEGYEDIK ADVENTI GYERTYÁT MEGGYÚJTJA
HERCZEGH IMRÉNÉ – ISKOLAIGAZGATÓ (gyülekezeti terem)
1.-2. OSZTÁLYOS GYEREKEK ÜNNEPI MŰSORA
14:00: KÉZMŰVES CSALÁDI DÉLUTÁN (gyülekezeti terem)
16:00 : ADVENTI KIÁLLÍTÁS (gyülekezeti terem)
DECEMBER 22. HÉTFŐ
10:00 IDŐSEK KARÁCSONYA (gyülekezeti terem)
DECEMBER 24. - SZENTESTE
16:00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET, AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK MŰSORA (Református templom)
DECEMBER 25. 10.30
ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET (gyülekezeti terem)
DECEMBER 26. 10:30
ÜNNEPZÁRÓ ISTENTISZTELET (gyülekezeti terem)

NAGYRÁBÉI HÍREK
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Fiatalok oldala

Múltba és jövőbe tekintenek a fiatalok
összehívni őket pl.
szalonna sütés, biliárdozás az ifiházban,
de ha valamit csinálni lehet, egyből mindenki jelentkezik. Így
volt ez a tavalyi nőnapi divatbemutató tervezésekor, vagy bármelyik idei rendezvény előtt: a februárban megrendezésre
került Magyar Kultúra napi Kistérségi ifjúsági és művészeti találkozó, áprilisi 8. Sárrét íze fesztivál, június végi 18.
„Ügyes kezek” kézműves és szabadidős

A fiatalok aktív közössége Nagyrábén

A fiatalság egy település életében mindig
a jövőt jelenti. Egy fiatalra a felnőttek vegyesen reagálnak: szeleburdi, felelőtlen, nyüzsgő, akaratos, leleményes, okos, ügyes és még
sorolhatnám. A mi fiataljaink is ilyenek, de...
közösségbe csoportosultak, együtt terveznek
és valósítanak meg dolgokat. Ez a Barangoló
Ifjúsági és Kulturális Egyesület. Új ötletekkel
állnak elő és nem csak ötletelnek, hanem meg
is valósítják. Segítséget fogadnak el a felnőttektől és örömmel fogadják a gyermekek és
fiatalok érdeklődését. Bármikor csatlakozni
lehet hozzájuk mindazoknak, akik szívesen
részt vállalnak közösségi munkában. Most
35 fős tagsággal tevékenykednek és segítik a
nagyrábéi kulturális életet, valamint a falusi
turizmust. Érdekes, hogy a saját szórakozásuk
kedvéért csak ritkán lehet nagy létszámmal
Szüreti napon a rábéiak apraja-nagyja

tábor, augusztus elejei
XII. Szünidei ifi party,
októberi 32. Szüreti
felvonulás szervezése előtt. Ezek a rendezvények a művelődési házban kerültek megrendezésre.
A februári és augusztusi rendezvényeket
a fiatalok önállóan
tervezik. A szervezésben a művelődési ház nyújt segítséget, a megvalósításban az aktív tagok
és önkéntes fiatalok,
felnőtteken kívül az

önkormányzat ad dolgozókat, akik segítik az
összmunkát. Mivel a fiatalok maguk találják
ki a programokat, a megvalósításban is ötletesek és kitartóak. Felelősséggel végzik azokat a feladatokat, amit elvállaltak. Kell ettől
több? Szerintem nem. Addig míg ilyen lendületes, tenni akaró ifjak laknak Nagyrábén,
addig vidám, szeretetteljes a falu élete.
A hagyományőrzés fontos nekünk, felnőtteknek. Amit szüleinktől, nagyszüleinktől
hallottunk vagy tanultunk, azt szeretnénk
tovább adni, hogy múltunk vezessen minket
a jövőbe. A fának is akkor van nagy lombozata, ha erősek a gyökerei. Ezért ragaszkodunk
a hagyományokhoz. Ezért rendezi meg minden évben a művelődési ház az önkormányzattal közösen az idén 6. alkalommal a Sárrét
íze fesztivált, ahol a fiatalok szorgos hangya
módjára serénykednek, felvonulnak, táncműsort adnak az éppen aktuális tánccsoportban.

Kézműves tábor lakói a Pegazusnál Sárrétudvariban
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Oktatás

Móricz Zsigmond Általános Iskola hírei
A Nagyrábéi Móricz Zsigmond
Általános Iskolában a tanévkezdés
óta számtalan programot megvalósítottunk a tanulás mellett. Pályázati keretből, már szeptember 13-án
részt vehetett 45 tanuló 3 pedagógus
kíséretében Debrecenben, a Csokonai Színházban a Légy jó mindhalálig című előadáson. Szeptember
27-én a Kádár vitéz családi napon
jó hangulatú délelőttöt töltöttünk el
tanulók- szülők-pedagógusok játékos vetélkedőkkel, főzéssel az iskola udvarán. Október 8-án délután az
Állatok világnapja alkalmából kedvenc háziállataikat hozhatták fel tanulóink. Az 1. osztályosok hangulatos műsorával kezdtük a délutánt,
majd minden bátor vállalkozó osztály énekelhetett állatokhoz kötődő dalt. A nap végén díjaztuk a legszebben éneklő osztályt, az előzetesen megoldott totó nyerteseit, és természetesen az állatok közül különböző kategóriában nyertes szépségeket. Október 10-én az alsó tagozatosok kirándultak Debrecenben,
ezen a szép őszi napon az állatkertben tettek látogatást délelőtt, a délutánt pedig mozifilmnézéssel töltötték el. A felső tagozatosok október
17-én kirándultak, Szarvaskő és Eger volt a
cél, a csepergő eső ellenére be tudtak kapcsolódni az „Egri Vár Napja” programjai-

ba és Szarvaskőn egy rövid túrát is tettek.
November 7-én és 8-án, Bátonyterenyén voltunk 45 felsős tanuló 5 pedagógussal, testvériskola pályázatunk személyes találkozó-

ján. A gazdag, sokszínű program
és a csodálatos vidék felejthetetlen
élmény marad számunkra. November 10-én kezdődött és 19-én fejeződött be az Egészséghét programsorozatunk, melynek része volt Oláh
Beatrix elsősegélynyújtó bemutatója
alsó és felső tagozatosok részére. Lelki egészségről tartott előadást tanulóinknak Kis Dávid lelkész. Sportdélután, játékos feladatokkal szerveztünk. Szabóné Sólyom Anikó védőnő felvilágosító előadása felsős tanulóinknak szólt, Dr. Gál Jenő háziorvos alsósainknak tartott előadást az
egészséges életmódról. Az egészséges táplálkozás jegyében ételkészítés
zárta a programsorozatot, az alsósok saját osztálytermükben készítettek szendvicseket, gyümölcssalátát. A felső tagozatosok az ebédlőben
gyümölcsturmixot, reform ételeket
készítettek és kóstoltak. November
25-én este továbbtanulási fórumot
szerveztünk, melyre öt középiskola
képviselője fogadta el a meghívást,
Berettyóújfalu, Püspökladány, Hajdúböszörmény és Nádudvar középiskoláinak bemutatkozását hallgathattuk meg. A 7. és 8. osztályosok
és szüleik kaphattak tájékoztatást a
továbbtanulási lehetőségekről.
Herczeg Imréné
megbízott intézményvezető

Óvodai életképek
Itt különféle hagyományőrző csoportokkal
találkoznak, kapcsolatot építenek, tapasztalnak, az októberi szüreti felvonulásra készülve pedig hasznosítanak. A hagyomány átörökítése intenzíven szeptemberben történik. A
szüreti toborzó alkalmával bárki bekapcsolódhat a szüreti előkészületekbe. Elsajátítják
a csárdás és néptánc alapokat, néptánc koreográfiát, és népdalokat tanulnak. Közösség
formálódik vegyes korosztályból, mert vannak köztük alsós tagozatosak, de vannak 20
és 30 év fölöttiek is. Ők a „Szüretisek”. Minden évben a toborzóra jönnek újak, de többségében visszatérnek a régiek, így többen is
vannak, aki 10 évnél régebbi „szüretis”. Ők
azok, akik segítik az újak tanítását. Megbecsülik egymást mindegy milyen iskolázottságú,
vagy „neveletlennek kikiáltott”. Rá tudják
hangolni az újoncokat, hogy vegyék komolyan, amit vállaltak és csak a jól teljesít fogadható el. Senki sincs magára hagyva semmilyen körülmények között, nincs lehetetlen,
csak meg kell keresni a megoldást.
Balogh Sándorné

Látogatás Nagy István Lovardájában

Szeptember első két napján került sor az
anyás beszoktatásra, mely 12 gyereket érintett

Mustoló az óvodában

Idősek napján szerepeltek az óvodások

Kiscsoportos ovisok

Fotók: magánarchívum
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Kultúra itthon
A 2014-es év is bővelkedett a változatos és
sokszínű kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programokban. Kiállítások, kötetbemutatók, megemlékezések, játszóházak, kézműves
tábor, ifjúsági és sport rendezvényeknek is otthont adott a művelődési ház.
Ha kultúra, akkor elengedhetetlen, hogy említést tegyünk az itthon már hagyománnyá vált
magyar kultúra napi rendezvényünkről. Idén
egy több szempontból egyedülálló család, a
Donkó-Manufaktúra kiállítása nyílt meg ez alkalomból, akik a kézművesség különböző ágait
művelik, úgy mint fazekasság, bútorkészítés,
bőrművesség, zománcművesség és mézeskalácsosság. Ritka, hogy ennyire változatos és impozáns alkotások táruljanak egyszerre elénk. A
Kocsis Csaba Pilátus keresztúton című kötetét dedikálja

kiállítás megnyitója után Kocsis Csaba Pilátus
a keresztúton című kötetének bemutatására is
sor került, akivel Szűcs László a Várad irodalmi folyóirat szerkesztője beszélgetett.
De nem csak Szűcs László, az egyetlen jeles
kortárs irodalmi alak, aki vendégünk volt idén.
A költészet napját a Viharlámpa projekt előadásával ünnepeltük, ahol Kiss Judit Ágnes versei szólaltak meg Fűri Anna megzenésítésében. Jókai Anna Kossuth-díjas írónővel pedig
szeptember 19-én Sinka Istvánra, a „fekete bojtárra” emlékeztünk. De, hogy ne csak vendégeket említsünk, Dezső Ilona Anna két új kötetét

is bemutattuk idén.
Ha hagyományőrzés, akkor 10.
Szent György nap és 8. Sárrét íze
fesztivál. Ez az a rendezvény, amely
országos hírnevet szerzett településünknek. Ebben az évben több mint
30 településről érkeztek nevezések,
közel 70 csapat regisztrált, ezek létszáma pedig az 1000 főt is meghaladta. Így idén is tömeg és az égieknek
köszönhetően jó idő volt a versengésre. Már hagyomány, hogy a juhkihajtást és birkanyíró bemutatót zenés felvonulás előzi meg. A helyi fiatalokból
verbuválódott menetben a települések jó kapcsolatának köszönhetően a
Szentjobbi Népdalkör sem először vett részt. A
rendezvényt Gyarmati Sándorné polgármester és Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter nyitotta meg, melyet
követően a színpadi műsorok
is megkezdődtek, ezzel szórakoztatva a részt vevőket és
kilátogatókat. Sok olyan főzőcsapat is volt, akik a megmérettetésben nem vettek részt,
pedig helyezés nélkül idén sem
tért haza senki, bronz-, ezüstés arany fokozatokat állapított
meg a kiváló szakmai zsűri. A
legjobbnak járó vándorkupát a
váncsodi Csülök csapat vihet-

2014-ben a Sárrét Íze fesztivál egyik
díszvendége volt Fazekas miniszter úr is

akik valaha is részt vettek a felvonuláson, hogy
együtt szórakozzanak és elevenítsék fel a legszebb emlékeiket.
Ha pedig már szórakozás, akkor Szünidei
ifi Party, ami idén falunappá is bővült, megcélozva ezzel minden korosztályt nemcsak az
ifjúságot. A két napos rendezvény bővelkedett a programokban, színes színpadi műsorok, középkori bandériumi bemutató, falunézés, vetélkedők, kispályás foci, motoros felvonulás és még sorolhatnám. Azt hiszem ezzel is
hagyományt fogunk teremteni.
Záráskép pedig egy aktualitás, elkezdődött
az adventi időszak, ilyenkor nálunk is elkezdődik a karácsonyi hangolódás az adventi
sütifesztivállal, amit a Mozgáskorlátozottak
Hajdú-Bihar Megyei Egyesületével közösen

Sütifesztivál volt Nagyrábén
2014. december 5-én

Sinka Istvánra emlékeztünk
Jókai Annával
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Oktatás
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Életképek a Borostyán Nyugdíjas Klubból

te haza, a nyertes menü pedig
fácánhúsleves és
fácán sült volt
móringgal.
Egy rendezvény élettartamát tekintve szép szám
a tíz, de legnagyobb múlttal az idén már
32. alkalommal

megrendezett szüreti felvonulásunk rendelkezik. Szerencsére nem hiányzik a lelkesedés a nagyrábéi fiatalokból, és az érdeklődés sem hagy
alább. Az idei év különlegessége, hogy olyan pótszüreti
bált rendezünk, amelyre külön
meghívtuk és várjuk azokat,

2014. december	

szervezünk immár 6. alkalommal. Idén újdonság az „Üvegbe zárt ízek” versenye, ahova a
háziasszonyok a saját maguk készített dzsemekkel, lekvárokkal nevezhetnek, a boros gazdák pedig boraikkal, hogy a közönség eldönthesse, ki készítette az idén a legjobb házi bort
a környéken.
Kollárik Marianna

A klub 2000. szeptemberében alakult Nagyrábén. Azóta rendszeresen összejárunk, mi a
klub tagjai. Kezdetben csak kéthetente találkoztunk, mára ez heti rendszerességgel működik.
2002 óta tagjai vagyunk a HajdúBihar megyei Nyugdíjas Klubok Szervezetének.
Nagyon sokfelé járunk egész évben,
a kluboknak szervezett fesztiválokon
rendszeresen részt veszünk.
Különböző verses, énekes, táncos
műsorokkal készülünk ezekre a találkozókra. Külön énekkarunk is van.
Minden jeles eseményt megünnepelünk.(Például: Farsang, Nőnap,
Húsvét, Anyák Napja stb…)
2013 óta heti két alkalommal járnak
tagjaink klubfoglalkozásokra. Első
nap kedden megbeszéljük a soron
következő feladatokat és próbákat tartunk, valamint a névnapokat és a születésnapokat ünnepeljük. Péntekenként „Régi és új ízek” címmel
van foglalkozást rendezünk, ahol a tagokkal
közösen készítünk ételeket, amit utána közösen elfogyasztunk. Heti egy alkalommal kreatív

foglalkozást is szervezünk az érdeklődőknek.
Például: csigatészta készítés, húsvéti asztaldísz, karácsonyi ajándék illetve a terem díszí-

a nyáron a 21fős honismereti táborozó gyerekkel közös programot szervezünk. Augusztus
1-én pedig a Strand Fesztiválon jártunk Beret�tyóújfaluban, az idén részt vettünk a
Bakonszegi Kemencés Napon is, ahol
nagy sikert aratott a kenyér lángosunk és a kalácsunk visszajáró vásárlóink voltak.
Augusztus 23-án Bihardancsháza
falunapjára látogattunk, szeptember
6-án pedig Füzesgyarmaton voltunk,
ahol virágkötészeté és a főzésé volt
a főszerep.
Szeptember 27-én 45 fővel ellátogattunk Ópusztaszerre. A kirándulás nagyon jól sikerült. 2014. október 10-én az Idősek Napja rendezvényt szerveztük meg a településen.
Gondozónők fellépése az Idősek Napján
A fentiekből is kitűnik, hogy színes programjainkkal aktívan részt
tésben is szerepet kapunk.
veszünk a község életében Ez úton is hívjuk és
Az elmúlt félévben sok eseményen részt vet- várjuk a klubtagjaink közzé azokat a nyugdítünk. Például: 2014. július 5-én a Színjátszó Fesz- jasokat, akik szívesen bekapcsolódnának klutivált rendeztük meg helyben. Ugyancsak fon- bunk aktív közösségi életébe.
Miklósné Hegedűs Katalin
tos megemlíteni, hogy a 15. aratónapon vettünk
nyugdíjasklub vezető
részt, melyet a helyi Művelődési ház szervezett,

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat hírei
Nagyrábé Önkormányzata a településen
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás keretén belül biztosítja. Feladatunk a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, az itt élő családok életminőségének javítása, a szociális és mentálhigiénés problémák
megoldása. A krízishelyzetbe került egyének,
és családok segítése, az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése. A célunk elérésének érdekében együttműködünk az észlelő- és
jelzőrendszer tagjaival. Azok a családok, akik
nehéz élethelyzetbe kerültek, vagy akik szakmai támogatást igényelnek, igyekszünk megadni mindazt a segítséget, ami elvezeti őket
problémájuk megoldásához.
A feladataink és céljaink megvalósítása érdekében gondozó tevékenységet (különösen családgondozást), ellátások közvetítését és szervező tevékenységet is végzünk.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
közel 200 családdal tart rendszeres kapcsolatot és több, mint 500 családnak nyújt alkalmanként ruha- és élelmiszer adományt.
A 2014-es évben a szolgálat háromszor szervezett ruha- és két alkalommal élelmiszer adományosztást.
A szolgálat képviseletében rendszeresen részt
veszünk, segítünk a szervezésben és lebonyolításban az önkormányzat által szervezett ren-

dezvényeken (Sárrét Íze Fesztivál, stb), a Művelődési Ház által szervezett programokon (Ifiparty, Szüreti Felvonulás stb.), az Idősek Klubja rendezvényein (Színjátszó Fesztivál, Idősek
Napja, stb.), valamint a Gesztor által szervezett rendezvényeken.
A település képviseletében csatlakoztunk
a KOMP Egyesület és a Hajdú-Bihar Megyei
Polgárőr Szövetég együttműködésével folyó
TÁMOP-os pályázathoz, „Az áldozattá válás
megelőzése, áldozatsegítés Hajdú-Bihar megyében”. A projekt keretein belül 6 bűncselekmény
áldozatává vált embernek tudtunk díjmentesen pszichológusi és jogi tanácsadást/szolgáltatást nyújtani, lelki és érzelmi terheik enyhítésére, életvezetési nehézségeik csökkentésére.
Rohanó világunk értékrendében egyre jobban felértékelődik a naprakész tudás. Ennek
érdekében rendszeresen részt veszünk különböző szakmai napokon, továbbképzéseken,
team-megbeszéléseken.
Szolgáltatásaink közzé tartozik többek között:
ügyintézés (kérelmek, nyomtatványok, segélyek, nyugdíjigénylések kitöltésében való segítségnyújtás stb.), információnyújtás, adományok
közvetítése, életvezetési-, gyermeknevelési-,
konfliktuskezelési tanácsadás, stb.
Szolgáltatásaink ingyenesek, a segítséget
kérő személy megjelenésével vehetők igénybe.
Ha környezetében önmagán önerőből segíteni nem képes veszélyhelyzetben lévő személyről tudomása van, kérjük, jelezze felénk!

		

Elérhetőségünk:
Nagyrábé, Kossuth u. 5
Telefonszámunk: 06-54-477-020 /6-os mellék/
E-mail: segitokezek.nagyrabe@gmail.com
Juhász Ivett és Kollárik Péter
családgondozók
A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat egyik telephelye a Nagyrábé Arany János 11. sz alatt
működő Idősek Klubja.
Szociális alapszolgáltatásként Házi segítségnyújtás, étkeztetés, időskorúak nappali ellátása működik. Házi segítségnyújtásként olyan időskorúakról gondoskodunk,
akik önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek. Jelenleg 134 ellátottat 13 gondozónő lát el. Az étkeztetés keretében a napi
egyszeri meleg ételről a helyi iskolakonyha
gondoskodik. A szociálisan rászorultaknak
szükségleteiknek megfelelően biztosítjuk
az ebédet, melyet ételhordóban adagolva
kapnak. Jelenleg 102 fő veszi igénybe ezt a
szolgáltatást. Nappali ellátás: Saját otthonukban élő szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben
képes időskorúak napközbeni gondozására
szolgál. Az Idősek klubja 33 férőhelyes,és
jelenleg teljes létszámmal működik. Ez az
Intézmény ad helyet a BOROSTYÁN Nyugdíjas Klubnak is.
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Focisták a pályán
Az utánpótlás csapataink közül az U 13-as
(2003-2004-es), illetve az U 11-es (2004-2005ös születésű) 6 egyesületi tornán vettek részt
ősszel. A gyerekek nagy lelkesedéssel heti
két edzésen készültek . Ezeknél a korosztá
lyoknál, még nem az eredmény számít, nem
készül tabella, a résztvevők játékát elemzik
ki és az esetlegesen felmerülő hibákra hív
juk fel a figyelmüket. Kiemelendő az U11-es
csapatunk kiemelkedően jó teljesítménye a
játéknapokon.
Az U 13-as csapat: Balogh Gergő, Tiszai Lajos,
Makula Dávid, Kása Attila, Rim Dániel, Balogh
Richárd, Vass Ákos András, Tiszai Máté, Piroska Károly, Bogár Gergő, Tóth Attila, Karalyos
Dávid, Burka Attila.
Az U 11-es csapat: Barta József Gergő, Makula
Alex, Mezei Patrik, Mohácsi Alex, Szőke Márton Imre, Kolompár Dominik Ferenc, Pongrácz Ágnes Erzsébet, Papp Attila, Varga Csaba, Szabó Alex, Mészáros Tibor, Ajtai Dániel.
A legkisebbek az U9-es (2006-2007-es), illetve az U-7-es (2008-2009-es születésű) csapataink 4 Fesztivál jellegű tornán vettek részt. A
gyerekek rendszeresen nagy örömmel és nagy
létszámban jártak edzésekre, ahol úgy gondolom sikerült a labdarúgás szeretetével „megfertőzni” őket.
Az U 9-es csapat: Garabuczi Gergő, Balogh
Gergő, Pásztor Tamás, Mester Lajos, Mester
Márk, Tóth Kevin, Makula Erik, Balogh László Levente, Bende Ádám, Győri Máté, Nyerges
Botond, Fejes Péter, Balogh Laura, Danka Bence.
Az U 7-es csapat: Oláh Bence, Fekete Erik, Tóth
Róbert, Kiss László, Dan Péter, Dan Richárd.
Németh Emil edző értékelése az őszi sze
zonról:
A 2012-13-as ifjúsági bajnoki cím megszerzése

után nagymértékben kicserélődött a keretünk. A meghatározó játékosok közül többen a nagy csapatban folytatták pályafutásukat, illetve voltak távozók is.
Az őszi szezont végül 10
győzelemmel, 30 ponttal a
7. helyen zártuk csupán 3
ponttal lemaradva a dobogós
helyektől. Egy-két mérkőzést
kivéve nagyon stabil teljesítményt nyújtottak a játékosok.
Ez annak köszönhető, hogy az
idén egy 23 fős kerettel dolgozhattam együtt, melynek szinte
minden posztján több kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatal labdarúgó is rendelkezésemre állt.
Elképzelésünk szerint
ahhoz, hogy évről-évre ne
legyen, ennyire hullámzó az Álló sor balról jobbra: Tiszai Károly (elnök), Bende Tibor, Nyerges Imre (elnökségi tag), Bana
ifi csapat teljesítménye nagy- Dániel, Szabó Tamás, Kiss Gábor Pál, Kordás János, Varga János, Sós Patrik, Szász László,
ban hozzá járulhat majd, az Szilágyi Tibor, Máté István, Károlyi Zoltán (játékos-edző)
idén először elindított U15-ös Guggolnak balról jobbra: Bende Lajos, Bende Zsigmond, Ötvös Sándor, Patai Tibor, Kocsis
utánpótlás csapat versenyez- Zoltán, Gyöngy Zoltán, Nagy József, Kovács Attila
tetése. Így a jövő évben távo- Fekszenek balról jobbra: Szántó Ferenc, Kiss András Bálint
zók helyére nagypályás tapasz- Hiányzik a képről: Szabó Sándor, Szabó Tamás
talatokkal rendelkező újoncokat építhetünk be, a rutinosabb játékosaink mellé.
hogy az ifjúsági csapat ajtóján kopogtató fiataok az
Mindent egybe véve bízom benne, hogy a lendüle- iskolai kis- és keresztpályás foci után, hirtelen csöptünk töretlen marad, és az őszihez hasonló, eredmé- pentek a nagypályás futball útvesztőjébe. Ez a helynyes második szezont zárhatunk majd le tavasszal. zet idén változott, és remélhetőleg a következő években is lesz lehetőségünk ilyen formában versenyeztetni a fiatalokat, hogy tapasztalattal érkezzenek a
Bende Tibor edző értékelése:
Újonnan alakult Nagyrábén az U-15-ös csapat, az felnőtt csapat utánpótlását biztosítani kívánó ifjúún. „serdülő”. A gárda a 2000,2001,2002 ben szü- sági csapatba. Döcögősen indultunk, azonban hétletett fiatalokból áll. Probléma volt egyesületünknél, ről hétre egyre jobban kovácsolódott össze a közös-
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ség. Augusztusban edzőtábort szerveztünk, amelyet
NB I-es mérkőzéslátogatással zártunk. Az edzéslátogatottság átlagban 13-14 fő, míg mérkőzéseken
18-19-en is részt veszünk. A bajnokságban szereplő
csapatok közül több is évek óta játszik nagypályán,
így mi teljesen ismeretlenül érkeztünk ebbe a közegbe, tapasztalat hiányában. Azonban az idő múlásával egyre jobb és biztatóbb játékot láthattunk a fiúktól. A csapatot dicséri, hogy a góllövőlista élmezőnyébe is adunk játékost Kolompár Martin személyében, aki 10 meccsen 25 gólt szerzett.
Nagyrábé Felnőtt csapat:
Károlyi Zoltán játékos-edző értékelése az
őszről:
Július elején elkezdtük a felkészülést a 2014-es
őszi szezonra. Heti két edzéssel, de sajnos változó
létszámmal folytak az edzések, munkahelyi, illetve egyéb elfoglaltságok miatt. Az edzés pótlására igyekeztünk minél több edzőmeccset szervezni
hétvégente, adott esetben hétköznap is. Az edzőmeccseken nem látszott az edzéslátogatás hiánya,
biztató jeleket lehetett felfedezni a csapat játékán.
Ennek megkoronázása a megyei I. osztály évek óta
bajnok/dobogós csapata, a Sárrétudvari ellen játszott
Megyei Magyar Kupamérkőzés, melyen ugyan 4-3as vereséget szenvedtünk, de egyenrangú ellenfelei
voltunk a megyei labdarúgás egyik legmeghatározóbb
csapata ellen. Joggal várta a csapat és a szurkolók is
a fényesnek ígérkező bajnoki rajtot. Lendületünk a
bajnokság 4-5 fordulóig tartott. Aztán következett
a mélypont, amely azóta is tart. Ezt jórészt az edzések hiánya, játékosok hozzáállása okozza, ugyanis a
keret egyénileg megyei szinten képzett játékosokból
áll. Télen azon fogunk dolgozni, hogy a tavaszi fordulókban feledtessük a gyenge őszt és a lehető legtöbb pontot szerezzük . A problémák orvoslásaként
rábéi fiatalok beépítése is a terveink között szerepel.
Tiszai Károly és Bende Tibor

Sakkozók
A 2014/2015-ös Hajdú-Bihar megyei sakk
csapatbajnokság I. osztályában szereplő
Nagyrábéi Petőfi SK október elején meg
kezdte bajnoki szereplését.
1. forduló. október 5: Püspökladányi
MÁV SK – Nagyrábéi Petőfi SK 7,5-2,5
Győzött: Balogh Gyula
Döntetlen: Nagy Sándor, Herczeg László,
Balogh Csaba
Vesztett: Erdei Lajos, Szabó Lajos,
Gerda Emil, Bogár Lajos, Erdei Roland,
ifj. Nagy Mihály
2. forduló. október 19: Nagyrábéi Petőfi
SK – Debreceni Sakkiskola II. 6-4
Győzött: Nagy Sándor, Szabó Lajos,
Balogh Gyula, Balogh Csaba,
ifj. Nagy Mihály
Döntetlen: Bende Sándor, Gerda Emil
Vesztett: Erdei Lajos, Kovács Attila
István, Régi Dávid
3. forduló. november 9: Hajdúböszörményi SE II. – Nagyrábéi Petőfi SK 6-4
Győzött: Gerda Emil, Balogh Csaba,
Erdei Roland
Döntetlen: Kovács Attila István,
Nagy Sándor
Vesztett: Erdei Lajos, Szabó Lajos, Herczeg László, Balogh Gyula,
ifj. Nagy Mihály
A 4. forduló mérkőzését a Hajdúszoboszlói Sakkiskola ellen a csapat elhalasztotta, így
december 14-én pótolják a bajnoki fordulót.
November 8-án Mikepércsen a X. Jubileumi egyéni és sakkcsapat versenyen egyéniben a felnőtt mezőnyben Herczeg László a 3., Erdei Lajos a 4., Szabó Lajos a 13.,

Fotó: magánarchívum

Erdei Lajos játék közben

Balogh Gyula a 19. helyen végzett. (57 versenyző). Az I. kategóriában különdíjat nyert
Erdei Lajos az 1800-1899 közötti FIDE Élő
pontszámosok között. Az IKE Vándorkupa sakkcsapatversenyben Nagyrábé csapata a 4. helyen végzett holtversenyben a 2-3.
Székelyhíd és Debrecen csapatával, csak az
egymás elleni eredmények miatt csúsztak le
a dobogóról (16 csapat)
Az eseményinformációkat adta Szilágyi Tibor
versenybíró, lejegyezte:Nagy Marianna

Birkózók
A
Petőfi
Sportkör Birkózó szakosztálya
1980 óta működik. Elsődleges
feladatunk a
gyermek és
diák korosztálynál a rendszeres testmozgás iránti igény
megszerettetése, valamint a

Hátsó sor balról jobbra: Tiszai Bence Károly, Mirkó Imre, Sólyom Zsolt Roland, Bende Tibor (edző), Balogh
Attila József, Kolompár Martin, Nagy Csaba • Első Sor balról jobbra: Sarkadi Patrik Bálint, Makula Adrián,
Balogh Csaba, Tüdős László Dávid, Balogh János Alex,
Fekszik: Bilincsi Zsolt
Hiányzik a képről: Rácz Gergő, Varga Lajos, Varga Arnold, Szőke Zsolt Károly, Nagy János Csaba, Vadász
Nándor, Makula Csaba
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Álló sor balról jobbra: Tiszai Károly elnök, Nemes Imre, Szabó Bence, Makula László, Pócsi Gábor, Mészáros János, Varga János, Bézi Bernát, Németh Emil, Kiss András Levente, Németh Emil edző • Guggolnak balról jobbra: Sohonyai Ármin, Kolompár
Márk, Balogh Krisztián, Kóti Lajos, Balku Tamás • Fekszik: Árvai Adrián
Hiányzik a képről: Nyíri Bertold Bálint, Balogh Tamás, Földesi Gergő, Papp Zoltán,
Mohácsi Árpád, Ajtai Krisztián, Makula Zsolt, Somi Richárd

versenyeztetésük biztosítása.
Az anyagi lehetőségeink miatt már három éve
hetente csak két edzést tartunk (szerda, péntek), indokolt lenne legalább három edzés. Az
edzéseken jelenleg 10-15 fő vesz rész rendszeresen. Az edzéseket a helyi iskola tornatermében tartjuk. A szakszerű edzést szakmai végzettséggel rendelkező edző vezeti.
Az idei versenyeken kisebb létszámmal tudtunk részt venni, mivel megszigorodtak az indu-

lás feltételei. Csak sportorvosi engedéllyel lehetett versenyezni (korábban diákigazolvány és
háziorvosi engedély is elég volt), amihez viszont
MBSZ-es igazolás kellett. Ez hiányzott néhány
fiatalnál.
Az utánpótlás biztosítása érdekében toborzó bemutatókat tartottunk, sajnos minimális
eredménnyel. Új kezdeményezésünk, hogy az
edzőnk, Papp István tavaly decemberben rendhagyó testnevelés órát tartott az iskola 1-6. osztályosainak. Ezeken a foglalkozásokon, játékos
formában megismerhették meg a gyerekekkel a birkózás alapfogásait. Ezt 2015-ben több
alkalommal szeretnénk megismételni, illetve
Bihartordára is átvinni ezt a kezdeményezést.
Örvendetes, hogy több régi versenyzőnk vis�szatért, így már van felnőtt és kadet korú versenyzőnk is.
2013-ban 16 versenyen 33 első, 28 második
és 31 harmadik helyezést értünk el. Emellett
sok értékes helyezéssel sikerült elérni, hogy a
17 csapatos versenyben, összesítésben 8. helyet
sikerült elérni.

		

2014-ben 19 versenyen vettünk részt. A versenyzőink 27 első, 32 második, 22 harmadik,
valamint 1 ötödik helyet értek el. Ezek közül
kiemelendő Varga Andris teljesítménye, aki a
Diákolimpián 3., a Magyar Bajnokságon pedig
5. (kiváló) eredményt ért el. A szakosztály életében anyagi szempontból nagy lökést ad, hogy
a kormány által támogatott sportág lett a birkózás is. A sportágfejlesztési támogatással vállalni
kellett a szakmai fejlődést és a létszám növelését. De lehetőséget teremt színvonalasabb eszközök, felszerelések beszerzésére. Segítségével
több országos szintű versenyre eljuthatunk.
Ehhez kapcsolódik, hogy a szakosztályokat
centrumok köré szervezték. Mi Püspökladányhoz tartozunk. Így a legjobbak heti egy közös
edzéssel, más motivációval fejlődhetnek.
Albucz Sándor
szakosztály vezető
Petőfi Sportkör
Nagyrábé Birkózó Szakosztály
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Közélet

Középpontban az egészség
Időszerű védőoltások az influ
enza és a tüdőgyulladás ellen
Vannak olyan területei a gyógyításnak és a megelőzésnek, ahol időrőlidőre külön¬böző téves nézetekkel
kell megküzdenünk. A korrekt és hiteles információk, az is¬meretterjesztés,
a nevelő munka sem képes maradéktalanul kiírtani az ezekhez fűződő városi legendákat, sem a falusi
pletykát. Ilyen a védőoltások kérdése. Ebben a témában, aki szeretne
jobban elmélyedni, ajánlom Ferenci Tamás Védőoltásokról a tények
alapján című könyvét, amely idén
jelent meg a Medicina Könyvkiadó
Zrt. gondozásában. Akinek csak egy
órácskája akad, annak az interneten elérhető,
– Youtube - Dr. Lakos András
infektológus által jegyzett, alábbi
linken található videót javaslom.
(http://www.youtube.com/
watch?v=pNRSj5kJoYE )
Az ősszel beköszöntő időjárás
kedvez a cseppfertőzés útján terjedő betegségeknek. Ezek közül az influenzát és a pneumococcus baktériumok által okozott tüdőgyulla¬dást
szeretném kiemelni.
Az influenza vagy influenzaszerű
(!) megbetegedésre az alábbi tünetek
jellemzők: láz/hőemelkedés, rossz
közérzet, fejfájás, izomfájdalom,
köhögés, torokfájás
Alapvetően a szövődmények a
veszély forrásai. Például egy hevesen lezajló - akár vérzéses - tüdőgyulladás, amely inkább a fiatal, influenzán még át nem esett szervezeteket gyakrabban fenyegetheti. Ilyet
láttunk a spanyolnáthaként ismert,
az első világháború végén pusztító
járvány idején. Főleg a gyermekek
és a fiatalfelnőttek voltak az áldozatok között. Jóval többen, mint akik a
háborúban vesztek oda! Az idős, krónikus betegségben szenvedő, legyengült szervezetet az alacsony légzési és keringési tartalékok jellemzik.
Az immunrendszerük, amely a fertőzésektől (is) véd nincs már a helyzet magaslatán.
Képzeljünk el egy szívbeteg embert,
akinek komoly erőfeszítést jelent
néhány méter megtétele is. Láz esetén 1 Celzius fok emelkedés közel
tízzel emelkedik a szívverés száma.
Az ő esetében egy 39-40 Celzius fok
között mozgó, napokon keresztül
tartó lázas állapot azt jelenti, hogy
a szíve ez alatt úgy dolgozik, mintha folyamatosan futna. Pedig neki
néhány méter is komolykihívás. Ez
számára ezért lehet adott esetben
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végzetes, mert a szíve nem fogja bírni. A penumoccocus által terjesztett
betegség esetén hasonló a gond. Itt
a gyulladt, váladékkal telt, helyenként eltömeszelt légutak miatt kialakult jelentős légző felület csökkenés a
veszély forrása. Ez a tüdő nem képes
lebonyolítani a szükséges légcserét
Az ilyen esetek megelőzésre két
dolgot tehetünk. Az egyik a védőoltás, ami fiatalok és idős, krónikus
szív- és tüdőbetegeknek különösen
javasolt. Ha nem is ad minden esetben szász százalékos védelmet, akkor
is azt eredményezi, hogy a betegség
lefolyása sokkal enyhébb lesz. Akik
nem olthatók valamilyen okból, azoknak a közvetlen környezetében élőket beoltva, őket védetté téve, nem
viszik haza a fertőzést.
Amikor már valaki beteg a családban a többiek védelme érdekében az alábbiakat tehetjük. Gyakori, rövid idejű szellőztetés, kereszthuzat. A zsebkendő legyen a kezekben és ne a zsebben! Ha tüsszentünk,
köhögünk, forduljunk el a körülöttünk levő emberektől. Használjuk a
zsebkendőt és ne a pucér tenyerünket.
Gyakori kézmosás. Ha megoldható
különítsük el a beteg embert. Használati tárgyait hypos vízzel fertőtlenítsük és ilyenkor jó ha otthonra is
bevezetjük a gyakorlatilag csak közétkeztetésben használt három fázisú
mosogatást. (zsíroldás, fertőtlenítés,
öblítés) A kilincseket, mosható felületeket, WC-t szintén hypos vízzel,
gyakran tisztítsuk.
Tévhitek között szerepel, hogy az
oltás miatt lett valaki beteg. Az oltás
NEM tartalmaz olyan vírust vagy
baktériumot, ami képes lenne megbetegíteni. Legalább két magyarázat
is van az oltásokat követően kialakult
légúti betegségnek. Ha a lappangási
idő alatt kapjuk a védőoltást, amikor
a betegségnek még nincs észlelhető
tünete. A másik lehetőség, hogy a
rendelőben fertőződünk meg. Soha
nem tudhatjuk, hogy előttünk ki járt
ott és tüsszögte vagy köhögte össze
a rendelő levegőjét. Vagy a tenyerét
használta zsebkendő helyett, amivel
aztán a kilincseket fogta meg. Ezért
is fontos, hogy már gyermekkorban
megtanítsuk a felnövekvő generációt a védekezés fontosságára, és lehetőségeire.
Dr. Tverdota László
háziorvos

Az égési sérülésekről röviden
Ha testünk felületét a testhőmérsékletnél lényegesen melegebb külső
hatás éri (gőz, gáz, folyékony vagy szi-

lárd, sugárzás), égés jön létre. Súlyossága több tényezőtől függ (a behatási idő tartalma, testfelület nagysága,
égés mélysége, foka stb.).
Fokozatai:
I.fokú égés: csak a legfelső bőrréteg károsodik, a bőr vörös, duzzadt, fájdalmas.
II. fokú égés: a bőr mélyebb rétegei
károsodnak. Ilyenkor átlátszó, kisebb
sárgás színű hólyagok is megjelennek.
III.fokú égés: több mélyebben fekvő hólyagok is jelennek meg, közöttük a bőr szűrkés színű.
IV.fokú égés: a bőr és az alatta levő
szövetek elszenesednek.
Ha az égett felület nagy kiterjedésű, jelentős folyadékveszteség jön
létre. Súlyos az állapot, ha a testfelület 35-40%-a ég meg, vagy ha légúti károsodás is létrejön.
Az égés nem csak a testfelületre
lokalizálódó, hanem az egész szervezetet érintő betegség.
Teendők: Legfontosabb a megelőzés, odafigyelés, mert elég egy pillanat, és a gyermek magára rántotta a
tűzhelyről a forró ételt. Ha már megtörtént a baj, mielőbb szüntessük meg
a kiváltó okot, majd haladéktalanul
kezdjük meg az elsősegélynyújtást.
Kb. 15 fokos hideg vízzel hűtsük az
égett felületet legalább 10-15 percig.
Távolítsuk el a ruházatot, ékszereket
az égett testfelületekről, de nem sza-

bad eltávolítani az égett sebbe beleragadt anyagot. Negyed óra elteltével
befejezhetjük a hűtést, takarjuk be a
sebet steril gézzel, tiszta ágyneművel,
vagy lepedővel. Még mielőtt mindezeket elkezdenénk, a kis kiterjedésű első fokú égés kivételével ÉRTESÍTSÜK A MENTŐKET.
Mivel minden égésnél fájdalom
van és folyadékvesztés, a sokkveszély elkerülése érdekében csillapítsuk a fájdalmat és adjunk folyadékot
az égett betegnek.
Amit TILOS tennünk:
- jéggel, jeges vízzel való hűtés.
- hintőpor, zsíros, olajos bekenések, pakolások használata.
- hólyagok felnyitása.
Légúti égés esetén, annak tünetei:
a tudat megváltozhat, a légzés sípoló lehet. Rekedtség, koromszemcse
az orrlyukaknál, esetleg köpetben.
Nyelési zavar, nyálcsorgás, nyálcsepegés. A nyelv fájdalmas, duzzadt,
vörös színű.
Ilyenkor teendőnk: vigyük ki a
beteget friss levegőre, nyak körül a
ruházat meglazítása, itassunk a sérülttel hideg vizet, csillapítsuk fájdalmát.
Végezetül ne feledjük el: a legnagyobb gondosság és elővigyázatosság ellenére mindenkit bármikor bárhol érhet baleset.
Dr. Gál Jenő Attila
háziorvos

