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Önkormányzati hírek
Képviselő-testületi döntések 2015. március-2015. június:
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Tisztelt Nagyrábéi Lakosok!

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április
15-i ülésén döntött a Nagyrábéi Polgárőr Egyesület és az Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás aláírásáról.
Az együttműködés célja az Egyesület fokozottabb bevonása a közterület rendjének fenntartásába, a település közbiztonsága, közrendje és közlekedésbiztonsága emelése, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése.

2015. július 1. napjától bevezetésre
kerül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Az új rendszer bevezetése a lakosságnak nem kerül
többletköltségbe.

Ugyancsak április 15-én született döntés arról, hogy az önkormányzat
fenntartásában működő konyha által nyújtott étkeztetés térítési díja 2015.
évben nem emelkedik.

Lényege, hogy minden háztartás
kap a kuka mellé kezdő csomagban
2 db szelektív hulladékgyűjtő zsákot, melybe szelektíven gyűjtheti az
otthonában keletkező hulladékot.
Amennyiben valakinek több zsákra
lesz szüksége, az önkormányzatnál
ingyenesen kérhet. Az elszállított
zsákokat helyben pótolja a szolgáltató.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta Herczeg Imérnének a Nagyrábéi
Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatói állására benyújtott pályázatát.
A Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete is egyöntetűen
bizalmat szavazott a pályázónak.
2015. május 20-i ülésén a képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy
kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő Nagyrábé,
Tank u. 2. sz. alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be nyári gyermekétkeztetésre, melynek
keretében 43 munkanapon keresztül folyamatosan biztosítani kívánja 253
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek napi egyszeri
meleg étkeztetését 2015. június 16. és 2015. augusztus 13. között.
Ismét kiírásra került a pályázat a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói beosztására. A kiírás részletei megtekinthetők a nagyrabe.hu, és a
kozigallas.hu honlapon.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosokat, hogy a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
tekintetében a szolgáltatás díjának részét képezi a nettó 727 Ft ürítési díjon felül az
alapdíj is, melynek összege nettó 100 Ft/hó.
A szennyvízszállítással a Képviselőtestület Tiszai Lajosné Nagyrábé, Dózsa
György út 19. sz. alatti lakost bízta meg, így ő jogosult az alapdíj beszedésére.
Mentesül a szennyvízszállítás igénybevétele alól az ingatlantulajdonos,
akinek beépítetlen vagy használaton kívüli ingatlanán háztartási szennyvíz nincs,
vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti Tiszai Lajosnénak, mint
szolgáltatónak. Ő jogosult a bejelentett tény valóságtartalmát ellenőrizni, az
ellenőrzést az ingatlantulajdonos tűrni köteles.

A Nagyrábé Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Hírei
...amit megvalósítottunk:
2015. május 23-án, szombaton kirándulást szerveztünk a Nyíregyházi Állatparkba.

A roma családok szép tartalmas napot töltöttek a vadasparkban

(Fotó: Demeter Ilona)

... amit tervezünk:
• Ösztöndíjpályázat roma tanulóknak
• A 2015/2016 tanév leendő elsős roma tanulóinak füzetcsomag vásárlás
• A 2015/2016-os tanév roma óvódásainak éves egészségügyi csomag beszerzése
Szabó Kálmán elnök

A szelektív hulladékgyűjtő zsákokat
a szolgáltató Nagyrábé településen
minden hónap második hétfőjén
szállítja el.
Mindenkit kérünk, hogy a környezetvédelmet és a gazdaságossági
szempontokat figyelembe véve próbáljon minél nagyobb mértékben
áttérni a szelektív gyűjtésre.
Egyúttal tájékoztatom Önöket,
hogy a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő konténerek folyamatosan elszállításra kerülnek a
településről, az üveghulladék gyűjtésére szolgáló edényzet kivételével.
Összeállította:
Peténé Majoros Emese jegyző

ÖSZTDÍJPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagyrábé Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Tanulmányi
Ösztöndíjpályázata
Nagyrábéi roma fiatalok számára a 2014/2015.
tanév II. félévére pályázatot ír ki Önkormányzatunk. A pályázatot benyújthatják az általános
iskolában és a középfokú illetve felsőfokú oktatási
intézményben tanuló roma fiatalok, akik:
- Nagyrábén állandó lakcímmel rendelkeznek
- nappali oktatási formában tanulnak
- legalább 3,5 átlagot elértek ebben a tanévben (kivéve általános iskola első osztály)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• 2014/2015. év végi bizonyítvány fénymásolata
• lakcím igazolvány fénymásolata
A pályázatra szánt keretösszeg: 500.000 Ft
Az elbírálás során külön juttatásban részesíthetjük
azokat a pályázókat, akik kitűnő tanulmányi eredményt értek el a 2014/2015. tanévben.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
személyesen a Polgármesteri Hivatal nagytermében

2015. 07.02-án és 2015. 07.03-án
9.00-12.00 között.
ISSN 2415-9581
Kiadja Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Készítette: a szerkesztőbizottság
Szerkesztő: Nagy Marianna
Nyomdai kivitelezés:
Center-Print Nyomda Kft., Debrecen
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A Polgármester válaszol
Ebben a rovatban Tiszai Károly Polgármester Urat
az éppen aktuális témákról kérdezzük, azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy az újság hasábjain keresztül
is tájékoztassuk Olvasóinkat.
Hogyan értékeli az idei Sárrét Íze Fesztivált Nagyrábén?
Az idei évben kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő
Sárrét Íze Fesztivál településünk nevét országosan ismerté
teszi. Ebben az évben is nagy sikere volt ennek az áprilisi gasztronómiai rendezvénynek, ahol sok színes programmal találkozhattak a látogatók. Mind az itt élők, mind az ide érkező
vendégek egy kellemesen eltöltött napot tudhatnak magukénak. A rendezvényt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatta, külön köszönet illeti meg ezért Dr. Seszták Miklós
fejlesztési miniszter urat. Szintén sokat segített nekünk Dr.
Vitányi István a térség országgyűlési képviselője, neki is köszönet jár az újság hasábjain keresztül is!
A rendezvény ezúttal is nagy médianyilvánosságot is kapott,
ami azt jelenti, hogy több helyi és országos médium is hírt adott
a gasztro esemény nagy sikeréről. Ez nekünk, a településen
élőknek is fontos, hisz elmondhatjuk, hogy olyan a mi kisfalunk, ahol országosan is ismert rendezvény zajlik. Az idén is
neves zsűritagok tették tiszteletünket nálunk, elfogadták meghívásunkat a Gajdán testvérek, akik világ és olimpiai bajnok
mesterszakácsok. Mi a rendezők, évről-évre arra törekszünk,
hogy ez a gasztronómiai rendezvény olyan élményt nyújtson
mindenkinek, ami miatt újra és újra érdemes ide visszatérni.
Mik a tapasztalatok a folyamatban lévő közmunka-programokkal
kapcsolatban?
Mint korábban hírül adtuk, a jelenlegi közmunkaprogramokban folyamatosan 200 fő dolgozik. Én továbbra is azt
gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség a település munkaképes
lakosságának a kezében arra, hogy folyamatos és biztos munkalehetőséghez jusson az adott 9-12 hónap közötti időszakokban.
Munkatársaimmal rengeteget dolgozunk azért, hogy ez a
munkalehetőség folyamatosan rendelkezésre álljon a településen élők számára. Ebből adódóan el is várjuk azt, hogy a
foglalkoztatottak munkához való hozzáállása is megfelelő
legyen. Minden érintettnek kötelessége, hogy a rábízott feladatokat megfelelően ellássa. Aki az elvárásokat nem teljesíti, és a
szabályokat megszegi, attól kénytelenek leszünk megválni és
így a törvény adta szabályoknak megfelelően nem is lesz foglalkoztatható hosszú ideig. Jó látni azt, hogy a dolgozók nagy
többsége magáénak érzi azt a munkát, amit csinál. Ez azért
nagyon fontos, mert csak ily módon tud értéket teremteni saját
maga és a környezete megelégedésére.
Milyen beadott/beadandó pályázatai vannak a településnek?
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be nyári gyermekétkeztetésre, melynek keretében 253 gyermek, napi meleg
étkeztetése lesz biztosítva 2015. június 16. és 2015. augusztus
13. között.
A korábban már említett napelemes rendszer kiépítése elkészül
június végére a nyertes energetikai pályázatunk eredményeként.

A művelődési ház és könyvtár, valamint az iskola és a konyha
villamos energia ellátása szinte költségmentessé válik, mindeközben bevétel is termelődik belőle.
Folyamatban van a megépülő tornacsarnok közbeszerzési eljárása, ami június hónapban le is zajlik. Ennek lezárulta után lehet
megkötni a kivitelezővel a szerződéseket, és el is kezdődik az
építkezés.
A szennyvízberuházásunk a kivitelezés-előkészítés szakaszában van. A beruházás közbeszerzési eljárása várhatóan a
nyáron zárul le, szintén ezután kezdődhet a kivitelezés az időjárástól függően.
Az elmúlt hónapokban nyújtottunk be pályázatot óvodafejlesztésre, ami egy csoportszoba építését és az intézmény
villamoshálózatának fejlesztését tenné lehetővé.
Pályázatot adtunk be a az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alaphoz a kistérségi közlekedési szolgáltatások
nyújtásának fejlesztése céljából. Ebből a forrásból tervezünk
mikrobuszok beszerzését az önkormányzatnak és a sportkörnek, továbbá támogatjuk a helyi Polgárőrségnek egy terepjáró
beszerzést is.
Szintén beadásra került a gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztés támogatására kiírt pályázat ez a konyha épületének
felújítását, a hőszigetelést, a technológia és eszközfejlesztést
teszi lehetővé.
Terveink között szerepel a „Az önkormányzati feladatellátás
fejlesztésére” kiírt pályázat beadása, ez a közintézményeink
energetikai felújítására, továbbá járdaépítésre és műfüves
sportpálya építésre irányul.
Több mint féléves polgármesteri munka után és a visszajelzések alapján
mit gondol mik a legfontosabb megoldásra váró feladatok a településen?
Az elmondottakon túl továbbra is azt vallom, hogy a legfontosabb cél az, hogy az itt felnövekvő gyerekek közül sokan
visszatérjenek tanulmányaik befejeztével szülőfalujukba. Nap,
mint nap azért dolgozom, hogy olyan fejlesztések valósuljanak
meg a településen, amelyek miatt jó szívvel térnek majd vissza a
fiatalok a településre. Ha három gyerekből csak egy jön vissza
átlagosan, már akkor sem fog elöregedni a mi kedves falunk.
Mindehhez un. „hazacsalogató” beruházások kellenek, amikért
érdemes itt letelepedni. Itt ahol születtünk, ahonnan származunk, ahol vannak a gyökereink… Ha lehet ezt mondani,
ezért vállaltam ezt a polgármesteri munkát.
Ez akár lehet egy üzenet is a jövő nemzedéknek, a most felnövekvő
gyereknek.
Igen, ezt annak is szánom és a mostani ballagás apropóján,
akár lehetnek a címzettek az elballagó nyolcadikosok is. Ők
például a nyolc éven át nyújtott eredményeikkel bizonyították
tehetségüket - akár a tantárgyi versenyeket, akár a sporttevékenységet vesszük alapul. Bízom abban, az előző
gondolatmenethez kapcsolódva, ők is azok között lesznek, akik
megszerzett tudásukat kamatoztatva térnek majd vissza szülőfalujukba, Nagyrábéra.
Köszönöm a beszélgetést!
Nagy Marianna
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A Borostyán Nyugdíjas Klub hírei

Új esély:
élethosszig tartó tanulás

A jó idő beköszöntével megrendeztük az első szabadtéri programunkat. Szalonnasütés a
szabadban.
Április hónapban a Költészet Napjára emlékezve a bakonszegi nyugdíjas klubbal közösen
emlékműsort rendeztünk. Ismert költők versei hangzottak el csoportunk körében.
Május hónapban hagyománynak számít nálunk, hogy a nagycsoportos óvodások anyák
napi műsorral kedveskednek a klub tagjainak. idén is színvonalas műsorral köszöntötték a
megjelent édesanyákat, nagymamákat. Ezeket az eseményeket képekben is megörökítettük.
Miklósné Hegedüs Katalin, klubvezető

Fotó: Demeter Ilona Rita

Fotók: magánarchívum

Könyvtári hírek
Április 13-től 17-ig Tavaszi könyvtári hetet tartottunk általános iskolai alsó
tagozatosoknak, akiknek játékos könyvekkel és könyvtárhasználattal kapcsolatos
vetélkedőt állítottunk össze ez alkalomra Nagy Marianna tanárnővel. Célunk a
gyerekek olvasóvá, könyvtárhasználóvá válásának segítése volt, melynek eredményeként meg is ugrott az iskolás gyerekek beiratkozásának száma a könyvtárba.
Május 20-ától az intézményünk NAVA-pont lett. A Nemzeti Audiovizuális
Archívum (NAVA) feladata, hogy a nyilvánosság számára visszakereshetővé és hozzáférhetővé tegye az elektronikus médiában keletkezett kulturális értékeket. A katalógus
– műsorok adatai, egyperces szabad betekintő – szabadon hozzáférhető és kereshető
az interneten, a benne található műsorokat pedig NAVA-pontokban lehet megtekinteni.
Május 26-ai dátummal lezárult a Barátunk a könyv olvasópályázat, melyre idén 4
tanulóval neveztünk: Ajtai Amanda, Balogh Barbara és Mátravölgyi Nikolett 8. osztályos tanulókkal, valamint Rácz Tamara 7. osztályos tanulóval, a pályázat eredményhirdetése június 6-án a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban volt, ahol szép eredményeket értünk el.
Negyedévi csere keretein belül 42 könyv érkezett a Méliusz Juhász Péter Könyvtárból,
melyek előreláthatólag még egy hónapig kölcsönözhetőek. Többek közt itt időzik Rhonda
Byrne világhírű szerzőnő a Hős cím könyve, amit ezúton is ajánlunk Olvasóinknak.

Hosszú előkészületek után, új képzésnek
ad helyet a Kossuth Lajos Művelődési Ház és
Könyvtár. 2015.májusában kezdődött és augusztus végéig tart a „Kulcskompetenciák
fejlesztése III. + Háztartási ismeretek”
elnevezésű tanfolyam.
A képzés Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és a Türr István Képző és Kutató
Intézet összefogásával valósulhatott meg.
Az oktatás minden hétköznap napi 5 órában
történik, mentorálással együtt összesen 500
óra a tartama. A tananyag nagyrészt az alapkompetenciák fejlesztésére épül, de rugalmasan alkalmazkodik a tanulók egyéni
adottságaihoz, élethelyzetükből adódó igényeikhez, valamint épít hozott tudásukra.
A résztvevők száma 13 fő, valamennyien
helyben élnek, állástalanok, a képzés alatt
megélhetési támogatásban részesülnek.
Demeter Ilona Rita

FELHÍVÁS
Kedves Gyerekek!
Ismét itt a szünidő, s ha szünidő, akkor

Könyvjelző!
A Püspökladányi Tündérkönyvtár újra
meghirdeti immár megyei szintű, a nyári szünet
hasznos eltöltését célzó egyéni olvasónapló
pályázatát.
A jelentkezési határidő 2015. június 8-tól
folyamatosan.
További információ és jelentkezési lapok
kérhetőek a Kossuth Lajos Művelődési Ház és
Könyvtárban.

Kollárik Marianna

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek
Varga Richárd 2015.03.27.
Gál Beáta és Varga Richárd
Kölcsey utca 5.
Pálfi Lajos Alex 2015.03.29.
Fegyver Éva és Pálfi Lajos
Nádasrét utca 26.
Mohácsi Áron 2015.05.22.
Balogh Alíz és Mohácsi Kálmán
Damjanich utca 10/a.
Kis Lilla 2015.05.27.
Győri Dóra és Kis Dávid
Kossuth utca 2.

Házasságot kötettek
Menyasszony neve:

Vőlegény neve:

Házasságkötés időpontja:

Juhász Ivett

Kovács Attila

2015. 04.18.

Varga Anita

Kuklis Attila Norbert

2015. 05. 30.

Elhunytak
Ványai Gusztáv Imre
1936. 03. 03. - 2015. 02. 16.
Bói Imre Sándor
1952. 11. 02. - 2015. 02. 27.
Lóga András
1959. 07. 09. - 2015. 03. 07.
Horváth Sándorné Szimala Margit 1952. 02. 10. - 2015. 04. 23.
Kovács Imréné Nagy Erzsébet
1923. 08. 18. - 2015. 04. 24.
Szántai Gyuláné Jakab Róza
1941. 12. 11.- 2015. 05. 03.
Bai Károly
1950. 03. 15. - 2015. 05. 08.
Ágoston Béláné Rácz Róza
1927. 08. 30.- 2015. 05. 22.

Nagyrábé, Hajnal utca 3.
Nagyrábé, Bartók Béla utca 6.
Nagyrábé, Tank utca 16.
Nagyrábé, Kölcsey Ferenc utca 17.
Nagyrábé, Széchenyi István út 33.
Nagyrábé, Vörösmarty utca 3.
Nagyrábé, Füsti út 6.
Nagyrábé, Bogárzó utca 13.

Adatközlők:Tarpai Andrea anyakönyvvezető, Szabó Ágnes védőnő
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Rendőrségi tájékoztató
A gondtalan nyaralás érdekében kérjük a
tisztelt lakosságot, hogy testi épségük, biztonságuk, vagyontárgyaik védelme érdekében a
következő tanácsokat fogadják meg!
A nyaralások alkalmával sem lankadhat a közlekedés során tanúsított figyelem és fegyelem.
Hoszszú útra csak jó műszaki állapotban lévő
autóval szabad elindulni. Mindig érdemes időben
elindulni, hogy a közlekedési szabályoknak, kihelyezett jelzőtábláknak megfelelő sebességgel,
nyugodtan tudják céljaikat elérni.
A nyaralni indulók céljukat gondtalan pihenés
reményében választják ki. Akik a vízpartot választják pihenőhelyül, azok figyelmét arra hívjuk fel,
hogy csak a kijelölt fürdőhelyeket, strandokat
szabad igénybe venni fürdőzésre, az úszásra. A
fürdőhelyeken is fontos figyelni a vagyontárgyakra. A hegyekben kirándulóknak ajánlatos a
kijelölt turistautakon felderíteni a környék látnivalóit. Megfelelő felszerelés hiányában hosszú,
nehéz túrákra elindulni önmagában is veszélyes
lehet. Akik a városi pihenést választják vagyonvédelmi szempontból különösen veszélyeztetettek lehetnek. A nagyvárosok zsúfolt tömegközlekedési eszközei tökéletes helyszínt jelentenek
zsebtolvajok számára. A tömegben nagyon kell
vigyázni az értéktárgyakra. A pénztárcát, a mobiltelefont, az iratokat a táska mélyére kell rejteni,
hogy nehezen lehessen hozzájuk férni. A táskát
pedig úgy kell viselni, hogy az szem előtt, mindig
a tulajdonosa ellenőrzése alatt legyen.
A nyár a hosszabb kirándulások, távollétek
időszaka. Az őrizetlenül lakott lakóházak, lakások
kedvelt prédái a tolvajoknak. Az alábbi óvintézkedések együttes megtételével csökkenthető
annak az esélye, hogy a bűnözők kiszemeljék a
nyaralók lakóházait:
- Nem szabad a település minden lakójának tudtára adni az utazás tényét, idejét.
- Mindig, minden nyílászárót be kell zárni.
- Meg kell kérni egy megbízható személyt, hogy a
postaládát minden nap ürítse ki, keltse azt a látszatot, hogy a lakóház nem lakatlan (pl.: napközben az udvaron legyen mozgás, az esti órákban
kapcsoljon villanyt, kapcsolja be – ha kis időre is –
a televíziót, este engedje le a rolót, reggel húzza fel,
stb.
- Az ingatlanok ajtajainak, kapuinak kulcsait nem
szabad azok közelében (pl.: lábtörlő alatt) hagyni,
megbízható személyre kell rábízni.
Amennyiben mégis megtörténik a bűncselekmény, azt annak észlelését követően azonnal
tudatni kell a rendőrséggel. A bűncselekmény
helyszínén – hacsak az élet- vagy vagyonmentés
azt nem diktálja – változtatást (pl.: takarítás,
rendrakás) végezni nem szabad.

Bárhol, bármiféle bajba kerülhet az ember. Az
alábbi ingyenesen hívható telefonszámokon
kaphatják meg a szükséges segítséget:

104- Mentők
105- Tűzoltók
107- Rendőrség
112- Segélyhívó
KELLEMES NYARAT KÍVÁNUNK!
PÜSPÖKLADÁNYI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Az Önök Rendőrsége

MOZAIKOK NAGYRÁBÉ TÖRTÉNELMÉBŐL
A Nagyrábéi Hírek-ben az ötödik oldalon történelmi sorozatot jelentetünk meg.
Sorozatunk első írása a II. világháború nagyrábéi eseményeinek első szakaszáról közölt
információkat. Most ezt folytatjuk.
A katonai forrásokból a történelmi kutatások szerint a térségben 1944. október 6 és 12
közötti időszakban a Nagyvárad elfoglalására irányuló szovjet támadás és a magyar és német
csapatok visszavonulásának biztosítása a meghatározó.
A térségi hadműveletek helyi következményeiről a helyi lakosok emlékezetét a Nagyrábéi
Falukönyv 3 kötetben olvashatjuk ” …Vasárnap hajnalban kezdődött. Pernyés felől lovasok és
gyalogosok jöttek. …. Pernyés fele vasárnap nagy harc volt. A tankok Bajom irányából jöttek,…a szélső
házaknál lőtték ki az elsőt a németek”
A tankok kilövését helyre pontosan megjelölték. A hadi tudósítások is visszaigazolják a szovjet
tankok kilövését. „Kilencedikén … kivonulnak a németek,….megindult a német páncélos támadás
Bihartorda felől…ettől számolják a kilenc napot a harcok befejezéséig. Ez idő alatt a falu délnyugati része
hétszer cserélt gazdát.
A visszaemlékezésekben az időpontokban van egy kis ellentmondás, ez kitűnik más
idézetekből is. Van, aki szerint 8-án kezdődtek a harcok. A naptárban 8. vasárnap volt.
A frontmozgásokat követve idézzünk meg a harctéri beszámolókat az ostrom további
napjairól. Elsőként október 9-ről. Aznap reggel Bihartordát szovjet támadás érte, de ezt a
németek visszaverték. A település másik oldaláról a szovjet-román felderítő egységek
megállapították, hogy Biharnagybajom felől német oszlopok közelednek. A román lovas
hadtest azt a feladatot kapta, hogy foglalja vissza Nagyrábé és Biharnagybajom körzetét.
Október 10-én Nagyrábét néhány ellátó alakulat védte. A Biharnagybajom irányába indított
német ellen lökés hatásos volt. A szovjet–román csapatok 13 órától heves támadásokat
indítottak Biharnagybajom és Nagyrábé ellen, hogy áttörjék az újra összezáródott német
vonalakat.
Október 11-ről való információink a hadtörténeti dokumentumok alapján Malinovszkij
marsall 11-én kiadott parancsa szerint a kijelölt csapattestek mérjenek csapást Bihartorda,
Biharnagybajom, és Püspökladány irányában, és október 12-én estig jussanak ki a Hajdúszoboszló–Hajdúszovát–Karcag terepszakaszra.
A németek továbbra is úgy vélték, a szovjetek minden áron igyekeznek kijutni a bekerítésből. A
szovjetek támadása miatt azonban Püspökladány és Sárrétudvari körzetében a németek is
kénytelenek voltak védelembe átmenni.
Október 12-én is folytatódtak a küzdelmek: Nem sokkal 12 óra előtt újabb szovjet–román
támadás indult. A német ellenlökés 13 óra 45 perckor indult meg. A szovjetek további
előrenyomulását sikerült elreteszelni. Az arcvonalak más pontjain, Bihartordától délkeletre és
Nagyrábénál a németek továbbra is tartották állásaikat.
Október 13-ról való feljegyzések szerint a szovjetek felújították támadásukat, de estig sem
értek el eredményt. A németek aznap összesen 17 páncélosukat lőtték ki, és visszaverték a
támadásokat.
Október 14-én is voltak harci események napközben. A Nagyrábé ellen intézett szovjet
támadásokat a németek két páncélos kilövésével visszaverték. Szovjet adatok szerint 14-én este
a németek 18 harckocsija tevékenykedett a falu körzetében.
Az idézett kötetben október 15- ről Nagyrábéra vonatkozóan nincsenek ismereteink harci
cselekményekről.
Október 16-tól viszont más irányba fordul a frontütköző vonala. A német csapatok 16 óra 30
perckor megkezdték a visszavonulását a Sáp–Berettyóújfalu terepszakaszra. A hadosztály még
16-án 19 órakor megkezdte Dancsháza, Nagyrábé és Bihartorda körüli állásainak kiürítését. A
haderők zömét Földesnél gyülekeztették a Hajdúszovát elleni támadáshoz.(9)
A helyiek emlékezete szerint is „..Tizenhatodikán még harc volt, tizenhetedikén végleg bejöttek az
oroszok. A bika hodálynál 47 oroszt temettek el. Három hétig járták a határt … gyűjtötték a halottakat.
Nagyon sok halott volt..(10)
Nagyrábén 1944. október 17-én megszűntek a harcok, megkezdődhetett a helyreállítás, az
újjáépítés. A helyi adatokról sorozatunk következő részében fogunk beszámolni.
Korponai Sándor
- Számvéber Norbert: „Páncélosok a Tiszántúlon” 3. fejezet Az alföldi páncélos csata Nagyváradi szakasza 1944.október 16.
- Józsa Kálmán: Így éltük meg Nagyrábéi Falukönyv 3

Felhívás
Szerkesztőségünk feladatának tekinti az eddig még nem publikált I.- és II.
világháborús településünkhöz kapcsolódó emlékek további gyűjtését.
Archiválás után minden emléktárgyat visszaadunk! Fotók, levelek,
igazolványok, dokumentumok leadhatók a nyitvatartási időben a könyvtárban,
vagy a polgármesteri hivatalban. Előre is köszönjük segítségét!
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11. Szent György nap 9. Sárrét Íze Fesztivál
2015. április 25-én került megrendezésre Nagyrábén a 11. Szent György Nap és 9. Sárrét Íze Fesztivál, mely már országos hírnévre tett szert.
58 versenyző főzőcsapat, közel 1100 fő, 22 fellépő, közel 1000 kilátogató és 86 különböző módon elkészített finom étel illata járta be a
művelődési ház parkját...

Értékel a zsűri

A kászonújfalui vendégzenekar

Tibi bácsi a vándorserleggel
A helyi hastáncosok műsora
A polgármesteri hivatal sátrában is fő az ebéd

Tizenegyedik alkalommal került fel az emlékszalag a fesztivál jelképére

Fotók:Bogya Pál

Ricsi fiú szórakoztatja a közönséget

Kiállítások

A vándorkupát második alkalommal vitte el
a váncsodi Csülök csapat

Megváltozott
a Kossuth Lajos Művelődési Ház
és Könyvtár nyitvatartási ideje
az alábbiak szerint:

A Sárrét Íze Fesztivál kísérő programjaként április 22-én nyílt meg Ritók Lajos festőművész kiállítása, mely alkalomból Jantyik
Zsolt a debreceni Művelődési Intézet igazgatója az érdeklődők számára Hungarikumok fontossága a kulturális alapú
gazdasági fejlesztésben címmel tartott előadást.

Művelődési Ház:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Fotók:Bogya Pál

Május 21-étől június 17-éig Kocsis Csaba Sárréti Téka című fotókiállítását lehetett megtekinteni.
Június 18-án Agárdi Lajos nagyhegyesi festőművész kiállítása nyílt meg, valamint Nagyhegyes falukönyvét bemutatta Bajusz Istvánné - Nagyhegyes polgármestere, Kissné Pusztai
Ibolya – pedagógus, Dr. Kovács Gergely - Nagyhegyes jegyzője. A kiállítást megnyittotta és a
könyvbemutatót moderálta Balogh Gyula, zongorán közreműködött Kunos Marianna.

8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-17.30
8.00-21.00
8.00-17.00
9.00-11.00

Könyvtár:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
10.00-12.00
9.00-11.00

13.00-17.00
13.00-17.00
15.00-17.00
13.00-17.00
-

Bolhapiac
Május 9-én második alkalommal volt lehetősége azoknak, akik előre foglaltak asztalt, mindent amit megunt árusításra bocsátani a
művelődési ház nagytermében. A bolhapiac negyedévente kerül megrendezésre, a soron következő augusztusban lesz, amire előzetes
jelentkezés alapján várunk minden árulni és persze vásárolni vágyót is.
Összeállította: Kollárik Marianna
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Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye címmel nyílt kiállítás Nagyrábén április 19-én. A nyílt nap szervezője a gyűjtemény megálmodója Ványai
Gusztáv, akit itt a településen senkinek nem kell bemutatni. Ismerik jól az itt élők. Sokoldalú személyisége, hagyomány tisztelete és kultúra iránti igénye
becsületre méltó. A mezőgazdasági vállalkozóként is ismert tulajdonos hobbijának tekinti a mezőgazdasági eszközök gyűjtését. A hatalmasnak
nevezhető gyűjteménynek az ötletgazda szerint, van egy emberi mondanivalója, amely nem más, mint a mezőgazdasági munka értékteremtő folyamata,
mindez emberi furmánnyal és leleménnyel is párosul.
Mint beszélgetésünkből kiderül, ennek a
helynek a létrehozása egyben egy közösségteremtési szándék is, hisz azt hivatott szolgálni, hogy Nagyrábén a meglévő kulturális
színterek mellett egy új közösségi helyszín
szülessen az itt élők és az ide látogatók megelégedésére.
A Gyűjtemény kitalálója, megalkotója
Ványai Gusztáv, ezúton is köszönetét fejezi ki
az itt élőknek, hálával és büszkésséggel gondol
a falu közösségére. Mint említi komoly erkölcsi támogatást, sok biztatást és rengeteg
örömöt kapott az itt élő emberektől. Néhány
nevet is említ, akiknek köszöni, hogy gyűjteményét gazdagították, ők a következők:
Herczeg Imre, Patai Károly, Feketéné Margit,
Józsa Kálmán, Gyarmati Lajos, Gyenge Imre,
Török Benjámin örökösei, Vad Sándor és Vad
Károly, Herpai Sándor.
A gyűjtögetést hálás „feladat”-nak tekinti
ami, nem csupán a tárgyakra terjed ki, hanem
élményekre, történetekre is, amiket útjai során csokorba gyűjtött. A házigazda az ide
érkezőket történelmi-néprajzi kalandozásra
invitálja, mindezt kulturális és a kor igényeihez igazodván gasztronómiai élményekkel is
társítja. A kínált programokról részleteket a
http: //vanyaigusztav.hu honlapon lehet olvasni.
A múzeumi séta alatt egy Schäffer Erzsébet
idézet jut az ember eszébe: „Az öregek, a régiek tudták még, kell, hogy időt szakítsunk
magunkra, önmagunk és az egész teremtett
világ megfigyelésére. Tudtak figyelni, tudtak
várni, tudtak csendben lenni. Ismerték minden földi és égi feladat pontos helyét, idejét, s
ha elbizonytalanodtak olykor-olykor, vártak
és befelé hallgatóztak.”
Mindenkinek jó programot, kellemes időtöltést ad ez a történelmi séta, a tárgy és
ember kapcsolatát bemutató mezőgazdasági
gyűjtemény megtekintése.
Nagy Marianna

Az eseményről így ír maga Ványai Gusztáv a Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye
kiállítás megálmodója. Nagyrábén április 19-én, vasárnap nyílt ez a kiállítás. Igen vasárnap, ami
ómen is lehetett volna, hiszen vasárnapi munkán nincs áldás. De nem munkáról szólt ez a nap,
hanem közös családi tevékenységről, kikapcsolódásról. A kiállítás megnyitójára, a rendezvényre ellátogatott a falu apraja nagyja. Volt aki templom helyett, volt aki templom után.
A vallásos bevezetésről jut eszembe a Prédikátor könyvének 3. fejezete:
Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak.
… ideje az ültetésnek.
A gondolat, hogy gyűjteni fogom a régi munkaeszközöket, az ősök iránti tiszteletből, az
emberi leleményesség határtalanságából született.
… ideje az építésnek.
A meglévő épületek felújítása, a két új nyitott szín építése több mint 3 évig tartott.
... és ideje a nevetésnek.
Az építés, a gyűjtés, a restaurálás, a kiállítás berendezése alatt rengeteg humoros, történet
előfordult és megesett: 6 méteres akácoszlopok felállításakor 5 óra hosszat kínlódtunk a
legelső darab helyre illesztésén, úgy, hogy a munkavédelem több évre leültette volna azt a 8
embert aki élete kockáztatásával próbálkozott. A 6. órában megérkezett a hozzáértő, aki egy
gondolattal (+ 1 lánccal) 5 perc alatt milliméter pontossággal tette helyére a következőt, majd a
hiányzó 22 darabot.
… ideje a kövek egybegyűjtésének.
Az építkezés hosszú folyamat volt, de a kövek mellett sikerült a nyílt napon az embereket is
egybegyűjteni, akik a nevetésnek is adtak időt.
… ideje van a keresésnek.
több mint 10 éve keresem a gyűjtemény témakörébe illő tárgyakat, eszközöket.
… és ideje a vesztésnek.
Ma is sajnálom, hogy néhány nagyon szép eszközről feledékenységből maradtam le.
Aukciókon nem licitáltam időben, vagy a telefonon bediktált telefonszámos elérhetőséget
tartalmazó cetlit a zsebkendőmmel együtt dobtam ki.
… ideje a megőrzésnek.
a tárgyak által rengeteg ember ötletét, gondolatát, fáradtságos munkájának emlékét őrzöm
… ideje az eldobásnak.
Kellemetlen érzés volt, eredetinek tűnik lámpa megvásárlása után, alaposabb vizsgálat
elvégzésekor rádöbbeni, hogy gagyi másolattal vertek át. Eldobtam.
… ideje van a megvarrásnak;
A restaurálás során minden tárgy kézbe kerül. Vagy egy alapos tisztítás után, vagy egy elemi
darabokra való szétszedés- javítás- összeszerelés után kerül kiállításra.
… és ideje a szólásnak.
A tárgyak összeállításával- a kiállítás berendezésével március végével készültünk el. Ma már
megszólítjuk az érdeklődőket, invitáljuk őket a látogatásra.
… Ideje van a szeretésnek
Azokat várjuk, akik érdeklődnek, szeretik a letűnt korok eszközeit, tárgyait. Azokat, akik
szeretnének 100 évvel korábban élt emberek mindennapjaiból tanulni.
… ideje a békességnek.
Nagyon felemelő érzés, hogy a faluban élők segítették a gyűjtést, a kiállítás szervezését. Nem
éreztem gáncsoskodást, ellenérzést, csak támogatást.
Micsoda haszna van a munkásnak abban, a miben ő munkálkodik?
Az ember egész élete folyamán boldogság pontok gyűjtögetésén fáradozik. Nekem sok ilyen
pontot ér a „birtoklási érzeten” kívül, hogy az ide látogatókkal beszélgetés során azonos
hullámhosszon beszélgethetek. A hétköznapi embereknek emléket állíthatók, bemutathatom
hogyan éltek, milyen összefüggéseket alkalmaztak munkaeszközeik megalkotásakor. Ők nem
kaptak tudományos- politikai- gazdasági- kulturális dícséretet, vagy oklevelet.
A kiállítás megtekintése után a látogatók szinte automatikusan, és kivétel nélkül adóznak elismeréssel az emberi leleményességnek, e tárgyakat korábban kitaláló és használó embereknek...
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Emlékképek Bai Károlyról

Közösségek vesztességei…
A halál okozta vesztesség személyes
vallomását itt olvashatjuk, irodalmi méltatásban a barát búcsújaként. A magam
részéről mint, közösségek tagját ismertem
Bai Károlyt, pontosabban Baikarcsit.
Mert az ő személyisége még a hivatalos
viszonylatban is az odafigyelést, a segítőkészséget, a tudás megosztását, a jó szándékot sugározta. A Sárrétmenti ÁFÉSZ egyik vezetőjeként hét településen is erre
emlékeznek az egykori munkatársak.
Korunkban sokan időszerűen változtatnak
értékrendjükön Ő, azonban mindig kiállt a
Nagyrábén lakó nehéz munkájukból élő, de
lakhelyük iránt elfogult és elkötelezett emberekért. Bizalmukból választott képviselője volt a nagyrábéi közös tanácsnak és az
önkormányzatnak is. Akár a tanács vb tagja
volt akár az önkormányzat Népjóléti bizottságának elnöke, minden személyes
döntésében, ott volt az érintett személy
ismerete, emberi megértése.
Az önkéntes közösségek közül a Nagyrábéi
Baráti Kört alapítóként, elnökeként és
elnökségi tagjaként vallotta magáénak. A
Bai Csárda otthona volt a közösségnek az
évenkénti karácsonyi ünnepi közgyűléseken, Ő mag pedig igazi házigazdája a szó
eredeti jó értelmében. A korábban jelentkezett betegsége idején hátrább lépett,
mert nem akarta a szervezetbe vinni magán gondjait. De gyógyulása után, új közösségek meghatározó tagjaként is számon
tartották. Az idősek klubjának művészeti
köre, és a falunapi bemutatókról, az egész
falu lakossága, a legvidámabb arcait őrzi,
őrizheti meg.
Korponai Sándor

Fotó:Bogya Pál
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In memoriam Bai Károly
„...áldjon mindig, s mindörökké.”
Az ember nehezen köt barátságot
ötvenfelett. A lélektanát nem tudom annak,
hogy egy munkakapcsolat mitől lesz baráti,
mert nem vagyok lélekbúvár, de nekem
megadatott, hogy megtapasztaljam. Annyi
minden belefért ebbe a néhány esztendőbe,
hogy nem volt időm rajta gondolkozni.
„Baikarcsi” sokat foglalkoztatott vőfély
volt. Megkérdeztem egyszer tőle, hogy mit
tart fontosnak az általa is őrzött hagyományban, azt felelte: „– Szinte mindent, de
ha felkérnek vőfélynek, mindig megemlítem a fiataloknak, kár lenne veszni hagyni
a hívogatást, mert ez is szerves része volt
valamikor a munkánknak. Szívből szóló
invitálás ez, a vendégváró család követeként érkezünk a meghívottakhoz:

Fotó:Bogya Pál

„Tisztelettel kérem, figyeljék, mit mondok, mikor beszédimmel hozzájuk fordulok.
Általam hívatja és szívből elvárja, kedves lányuknak, fiuknak esküvő napjára…”
„ A személyes meghívás szerintem pótolhatatlan az emberi kapcsolatokban.”
Bús Anikó könyvbemutatója tudatosította bennem, hogy Bai Károly nagyon szereti az
irodalmat. Én erről az oldaláról ismertem meg igazán. Ez után minden évben összehozott
minket az alkotás öröme, közös előadásaink katarzisa. 2011-ben irodalmi felolvasó estet
tartottunk Bakonszegen és Nagyrábén. A Bessenyei Györgyről szóló drámát tolmácsoltuk
a hallgatóságnak, ahol a második felvonás negyedik jelenetében összevész a két Bessenyei
fivér, jelesül Karcsi, aki Bessenyei Sándort alakította, és én, aki öccsét, Györgyöt. Ez volt a
mi vérszerződésünk, aminek egy-egy mondatát fel-fel emlegettük éveken át egy-egy
beszélgetés alkalmából, még áprilisban is, a kórházban. Aztán következett 2012-ben
Nadányi Zoltán születésének 120. évfordulója, tudtam, hogy kihagyhatatlan ebből a műsorból és olyan alázattal mondta el a Körmenetet, hogy a mai napig beleborzongok, ha
eszembe jut: „Magam nevét is elkiáltom, / süketen kong a holdvilágon, / kiáltom újra, egy
se néz rám, / mennek tovább, tünődve, némán. / Mennek, mennek, meg ujra jönnek / és végehossza nincsen ennek, / domb körül járnak fejlehajtva, / egy szál jegenye reszket rajta. / És
leple hull egyszerre mindnek / és meztelen testtel keringnek, / azt most a holdfény úgy
nyilazza, / hogy átüt rajta csontuk rajza.” Négy felejthetetlen előadás következett
Berettyóújfaluban, Nagyrábén, Bakonszegen és Nagyváradon, és nem is beszélve arról,
hogy ettől a pillanattól kezdve állandó szereplője lett a költészet napi megemlékezéseknek
Nadányi egykori házának udvarán, az idén is csak a kezdődő betegsége akadályozta meg
abban, hogy velünk szerepeljen.
2013-ban végleg „összefonódott sorsommal”. Rostás Farkas György volt a költészet
napi vendég, és beleszerelmesedett a verseibe, későbbi összeállításainkból is nélkülözhetetlen volt az Óda, amelyet mély átérzéssel mondott mindig: „Engem oly' sokszor
megöltek már, hogy néha szégyellem, hogy élek. (…) Fogoly voltam, boldog fogoly, mert a
rabtartó szerelemmel etetett.” Felejthetetlen közös utunk volt a Duna Televízióba, amelyre
nagy műgonddal készült, hogy jó hírét keltsük a Sárrét íze Fesztiválnak, és örömmel
töltötte el, hogy milyen sok visszajelzést kaptunk az adások nyomán. Aztán kezdetét vette a
Szóljon aki látta című Sinka műsorunk. Az egyik fellépés előtt megkértem, olvasson fel egy
részt a Fekete bojtár vallomásaiból. Az Ásvány legelőjén is volt egy háza a csősz
feleségének, Bainénak, akiről Sinka, így ír: „Az ura oda volt az olasz harctéren, hogy végre
egyszer kikiabálhassa és verekedhesse magát!” Itt megáll egy pillanatra. Szemmel
láthatóan megrendült: Te, öregem, ez az én apám! A híres Sinka vers Az Anyám balladát
táncolt, (amelyet Papp Imréné Ibolyával együtt előadva egészen más értelmezést nyert)
mellett két olyan verset kapott tőlem, amitől eláll a szava. Furcsán nézett rám, mikor a
Lovasok opál mezőkön első versszakára esett a pillantása: „Tizenegyen voltunk sárral
dobált fiak, / jó lovasok, ismertük a bút, / az ős-sírást, s gyémánt éjszakákon / ágyunk volt a
penészes ól-piac, / hol szemünkre, mint hó zuhant az álom. / Óh, mi régi kóborló fiúk! / S
angyal-őrünk a mennyei Lenge / vigyázott, hogy ne legyen túl sáros / tizenegy hosszú nagy
vándorút.”
Honnan tudtad, hogy tizenegyen voltunk, szegezte nekem a kérdést... Mikor a Búcsú
egy summástól verset megkapta, elmosolyodott. Akkor volt hatvanhárom esztendős:
„Aztán egy kortyot iszol, / áldjon meg az Isten annyiszor. // Áldjon meg jó tojó tyúkkal, /
szöllővel, malaccal / a hatvanhárom ősz után is játékos tavasszal. / S ha nem találkoznánk
többé, / áldjon mindig, s mindörökké.”
Kocsis Csaba
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Az elhízásról
Az elhízottak száma az utóbbi 30-35
év óta megháromszorozódott a világon,
így Magyarország lakosságának kb.
kétharmada súlyfelesleggel küzd. Az
általa okozott betegségek az összes
halálozás kb. 10 %-ért felelősek.
Az elhízás több betegség kialakulásáért felelős, így szív- érrendszeri,
magas vérnyomás, vérzsírszintek,
cukorbetegség, légúti- és mozgásszervi
betegségek.
Az elhízás lényege a szervezet zsírtartalmának kóros felszaporodása,
amely egy idült betegség. Súlyosságának fokát a testtömeg index fejezi
ki, amely a testtömeg és a testmagasság
méterben kifejezett négyzetének a hányadosa. Ez normális esetben felnőttnél 30 kg/m2. E fölötti érték esetén
beszélünk elhízásról. Az elhízásnak két
típusa van, férfiaknál a hasra terjedő,
nőknél a csípőre terjedő elhízás. Előbbi
a kedvezőtlenebb a szövődmények
szempontjából.
Mivel idült betegség, kezelése gyakorlatilag élethosszig tart. Cél a további
súlyfelesleg megelőzése, és a jelenlegi
súly csökkentése és megtartása. Ezt
heti ½-1 kg súly csökkentésével tudjuk
elérni a kívánt szintig.
Kezelésében fő az életmód megváltoztatása, esetleg gyógyszeres
kezelés, végső esetben különböző súlycsökkentő műtétek.
Az életmód megváltoztatásában
elsőrendű a fizikai aktivitás fokozása, a
mozgás. Emellett a kalória bevitel csökkentése, a szervezetbe bevitt szénhidrátok, zsírok és fehérjék arányának
megváltoztatása. Szénhidrátok a bevitt
táplálék 45, zsírok 30, fehérjék 25 %-ot
ne haladják meg. Zsíroknál előnyben
részesítjük a telítetlen zsírsavakat, pl.:
halak, lenmagolaj, fehérjéknél inkább a
növényi eredetűeket alkalmazzuk.
Mozgás nélkül azonban a legtökéletesebb diéta is keveset ér, mivel pár év
alatt a leadott kilókat visszaszerezzük.
Dr. Gál Jenő Attila
háziorvos

Látóúton a nagyrábéi
Kézműves Manufaktúra

A Nagyrábéi Református Egyházközség életéből
Csigacsináló

A gyülekezetünk lelkes asszonytestvérei több héten keresztül, heti 2
alkalommal gyűltek össze, hogy házi
csigatésztát készítsenek. Az alkalmakon, mindig nagyszerű volt a hangulat,
hiszen ez nem csak a munkáról, vagy a
hagyományőrzésről szól, hanem a közösség valódi megéléséről.

Sárrét Íze Fesztivál
Az önkormányzat által rendezett
fesztivál fő eseményén, a főzőversenyen gyülekezetünk idén is, immár 9.
alkalommal vett részt. Az idei menü:
marhagulyás, kakaspörkölt és túrós
béles volt. Gyülekezetünk, mint egy 60
fős csoporttal képviseltette magát.

Szeretethíd – önkéntesnap
A Magyar Református Egyház Idei
Szeretethíd elnevezésű programján
ebben az évben gyülekezetünk is részt
vett, a Parókia kerítésének lefestésével,
felújításával. Az idei Szeretethíd 2015.
május 29-31. között került megrendezésre, az egész Kárpát-medence számos gyülekezetében, több mint 15.000
önkéntes bevonásával.

Konfirmáció
A Nagyrábéi Református Egyházközség
tagjai ebben az évben Pünkösd alkalmával 4 konfirmandusért (Czofa Sándor, Módos Zsófia, Rácz Tamara, Végh
Enikő), adhattak hálát a Teremtő
Istennek. A konfirmandusok az ünnepi
istentisztelet keretében előbb számot
adtak tudásukról, majd vallást tettek a
Szentháromság Istenbe vetett hitükről.

Fotók: magánarchívum

Így ők már gyülekezetünk úrvacsorával
élő tagjai! SOLI DEO GLORIA –
EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!
Kis Dávid református lelkész

2015. június 8-án a közfoglalkoztatottakból, a művelődési házban megalakult Kézműves Manufaktúra
szakmai látóúton vett részt Berettyóújfaluban a Nadányi Zoltán Művelődési
Központban, ahol megtekintették a
"Kitesszük a szűrét..."című VI.
Országos szűr-szűrrátét, szűcshímzés
és nemez készítő pályázatra beérkezett
szakmai zsűri által értékelt legszebb
pályamunkákból álló kiállítást.
Hazafelé megtekintették Bakonszegen

a Bessenyei-emlékházat és a NadányiMiskolczi kúriát is.
Kollárik Marianna

Fotók: Kollárik Marianna

Oktatás

10

Ez történt az óvodában
A Nagyrábéi Egységes Óvoda-Bölcsőde gyermekeinek és dolgozóinak a
tavaszi időszak nagyon sok programot
és feladatot tartogatott.
Óvodánk elsődleges partnere a gyermek és a szülő, a csoportokat érintő
legfontosabb feladatokról, programokról szülői értekezleteken kaptak tájékoztatást, kiscsoportban 2015. március
5-én, középsőcsoportban 2015. március 10-én, nagycsoportban 2015.
március 19-én. A tanköteles korú
gyerekek szülei számára Herczeg
Imréné, a Móricz Zsigmond Általános
Iskola igazgatója és Hagymásiné Nagy
Ildikó tanítónő ismertette az iskolai
beíratással, iskola megkezdésével kapcsolatos teendőket.
Az iskolai beíratás ideje 2015. április
16-17-én volt.
Március 15-én, a nemzeti ünnepünkön a Templomkertben emlékeztünk meg az 1848-as szabadságharc
eseményeiről. Az ovisok nemzeti színű
zászlót készítettek, ezt helyezték el az
emlékműnél.
Minden évben nagyon fontos esemény intézményünkben a bölcsődei és
óvodai beíratás, melynek időpontja
2015. március 16-27-ig terjedő időszak
volt. A 2015/2016 nevelési évre összesen beíratott gyerekek száma: 74.
Az iskolai és óvodai tavaszi szünidő
előtt, március 31-én és április 1-én a
szülőkkel és a gyerekekkel a húsvétra
készülődtünk. A csoportok nyílt napjain különböző ablak és asztali díszeket
barkácsoltunk.
2015. április 25-én a Komádi Kerek
Egy Ég Alatt Óvoda Hagyományőrző
Dramatikus Gála és Jótékonysági Bál
rendezvényére kapott meghívást óvodánk. Kiváló szakmai-baráti együttműködés köti össze a két nevelőtestületet, kölcsönösen látogatjuk egymás
programjait. Rendezvényük sikeréhez
szerény anyagi támogatást nyújtott
kollektívánk. Ugyancsak ezen a napon a
Kossuth Lajos Művelődési Ház és
Könyvtár Szent György napi hagyományőrző rendezvényén vettünk részt.
A színes, érdekes programokon túl nem
elhanyagolandó az együtt töltött idő
közösségformáló ereje.

Örömmel tekintettük meg 2015.
március 14-én a „Leg a láb” Alapfokú
Művészeti Iskola tanévzáró vizsgaműsorát, ahol nyomon követhettük gyermekeink fejlődését, a zene és a tánc
személyiség és közösségépítő hatását.
Május 6-án a Kossuth Lajos Művelődési Ház szervezésében az Ákombákom bábszínház előadásán vettünk
részt mindhárom óvodai csoporttal.
A tavasz talán legszebb ünnepére az
édesanyák napjára nagy izgalommal
készültek óvodásaink. A bölcsisek és a
kiscsoportosok megszokott környezetükben, az óvodai csoportjukban köszöntötték az anyukákat és a nagymamákat május 8-án.
A középső és nagycsoportosok a
Kossuth Lajos Művelődési Ház nagytermében várták a meghívott vendégeket május 17-én.
A nagycsoportosainknak duplán
ünnepnap volt ez a nap, hiszen az anyukák köszöntésén túl az óvodától is
ekkor búcsúztak el.
A gyerekek hetekkel előtte elkezdték a
készülődést, verseket tanultak, meghívót, ajándékot készítettek. Sok-sok
megható verssel, dallal lepték meg a
szülőket, nagyszülőket és vendégeiket.
A tanító nénik is elfogadták a meghívást. A táncos-zenés műsort a nagycsoportosok ballagási ünnepsége zárta.
Ballagó tarisznyával a vállukon búcsúztak el a kispajtásaiktól, óvó néniktől,
dajkanéniktől.
20 kisgyermek kezdi el az első osztályt
szeptemberben, 11 lány és 9 fiú.
Iskolás éveikhez sok sikert kívánunk!

A ballagó ovisok névsora:
Bagosi Mariann
Bai Hajnalka
Czofa Mátyás
Danka Enikő Éva
Damu Lara
Dan Richárd
Fekete Dominika
Fekete Erik
Gál Péter
Gyöngyösi Alex
Harangozó Dóra
Makula Ramóna Anna
Mikula Tivadar Brendon
Mohácsi Szabina
Nagy Nándor
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Nyerges Zora
Tiszai Kinga
Tóth Zoltán
Tóth Róbert
Tüdős Judit Réka

Reméljük, hogy szilárd tudással és
szeretetünkkel felvértezve sikeresen
kezdik majd tanulmányaikat az iskolában és egy év múlva együtt örülhetünk a sok dicséretes, kitűnő bizonyítványnak.
A gyerekek az otthonban élő idős
embereknek is kedveskedtek kis műsorukkal, szeretetük kifejezésével
színesítve a mindennapjaikat.

Fotó: magánarchívum

Május 18-án a bihartordai Óvoda
meghívásának tettünk eleget, az Aranyág gyermeknapra látogattunk el, a csodálatos Kastélykertben vártak bennünket. Sok-sok játék, ugrálóvár, csúszda,
Romwalter Éva zenés koncertje és a sok
finom enni és innivaló tette emlékezetessé ezt a közösen eltöltött, vidám
délelőttöt.
Rozsikné Szilágyi Angéla
óvodavezető

2015/2
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Iskolai Hírek

„ Vedd komolyan amit csinálsz,
és ha felelősséget érzel iránta jól fogod csinálni”

Iskolánk hírei

(Csíkszentmihályi Mihály)

A Nagyrábéi Móricz Zsigmond
Általános Iskola tanulóinak és
pedagógusainak igen mozgalmasan
telt a tanév utolsó negyedéve is.
Számos tanulmányi verseny záró
szakaszához érkezett, tanulóink igen
szép eredményeket értek el, mind a
helyi, megyei, regionális és országos
versenyeken is. A teljes lista tanév
végén válik véglegessé, igen nagy
öröm ez mindnyájunknak, hogy a
versenyekbe befektetett nem kevés
energia pedagógus és diák részéről is,
meghozza az eredményét.

Fotó:Bogya Pál

Helyi szervezésű programokba is
bővelkedtünk. Március 18-án 11 órától
a Művelődési házban Mohos Péter
Hangfogó együttesének előadásán
vettek részt diákjaink. Március 23-án a
Művelődési ház kiállító termében az
alsó tagozat helyi szavalóversenyt rendezett. Minden évfolyamból jól felkészült versenyzők voltak jelen. A
legjobb helyezést elért versmondók
részt vehettek a területi versmondó
versenyünkön. Ebben az időszakban
könyvtári foglalkozásokon is részt
vettek tanulóink. Március 26-án a felső
tagozatos fiúk szertorna versenyét
nézhettük meg, több tanulónk igen
szép teljesítménye eredményeként
megérdemelt jutalommal, érmekkel és
oklevelekkel távozott a versenyről.
Április 1-jén, a tavaszi szünet előtti
napon rendezte meg az alsó tagozat a
„Képzelet varázspálca” elnevezésű
szavaló versenyét, mely az idén már 9.
alkalommal került megrendezésre. A
kezdő műsort a zeneiskolásaink adták,
majd a rajzverseny díjazása következett, aztán a szavalatok meghallgatása és értékelése. Összesen 15
iskolából 150 rajz érkezett.
A díjazott nagyrábéi gyerekek
névsora a következő: Nyerges Botond,
Győri Máté, Karalyos Zoltán, Balogh
Laura Loretta, Balku Boglárka,
Tverdota Hanna, Szigeti Anna, Barta
József, Győri Máté, Mikula Dzsenifer,
Karalyos Zoltán, Tóth Kevin Alen,
Mester Márk Erik, Dan Kinga Dorina,
Ollé Napsugár, Szabó Gábor, Balogh
Linda Lídia.

Április 21-én délután a felső tagozatos lányok szertorna versenyének
megrendezésére került sor. Sok ügyes
tanulónk kapott érmet és oklevelet a
lányok közül is.
TEIS csapatunk április 24-én
számháborúzott, élő csocsó versenyt
rendezett az Ifi ház udvarán, mozgalmas délutánt szerveztek. Majd duatlon
verseny következett a mozogni vágyó,
sportot kedvelő diákjainknak.
Május 8. és 11. délutánján az alsó
tagozatosok megható anyák napi
műsorral kedveskedtek a szülőknek az
iskola ebédlőjében. Május 18-án
Atlétikai diákolimpiát rendezett a felső
tagozat, a jó időben lezajló sportesemény igen sok éremmel zárult
kitartó, sportolni szerető tanulóinknak.
Május 21-én felső tagozatosaink közül
jutalom kiránduláson vettek részt
Debrecenben, azok a tanulóink, akik a
komplex versenyen nyertesek voltak és
kiváló versenyeredményükkel öregbítik iskolánk jó hírnevét, a buszt és a
mozijegy árát az iskola fizette számukra. Május 22-én az alsó tagozatosok
kirándultak Lillafüredre, az egyik buszt
az iskola pályázati támogatásból tudta
biztosítani.
Herczeg Imréné
intézményvezető

Iskolánkban 2015. június 12-én,
volt a ballagás.
A ballagó osztály névsora

Ajtai Amanda
Balogh Barbara Judit
Balogh János Alex
Bilincsi Zsolt
Czivik Petra
Faragó-Flaskay Brigitta
Farmasi Ilona
Fekete Erika
Fodor Dávid Dominik
Garabuczi Miklós Richárd
Kiss Kinga
Kolompár Martin
Kóti Bence
Makula Csaba
Mátravölgyi Nikolett
Mikula Ivett
Mózsik Imre
Mózsik Klaudia
Nyerges Blanka
Ötvös András Gábor
Pálfi Dávid
Tiszai Bence Károly
Tóth Alex Lajos
Tóth Máté Imre
Tüdős László Dávid
Varga Attila
A ballagók osztályfőnöke Tiszai Sándorné

Fotó: magánarchívum

II. Nagyrábé Sakk Kupa
2015. április 18.-án megrendezésre
került a II. Nagyrábé Sakk Kupa, melyen
85-en vettek részt. 3 csoportban és csapatversenyben folytak a küzdelmek.
Köszönjük a támogatóknak, a segítséget:
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata,
Petőfi Sportkör Nagyrábé, Kossuth Lajos
Művelődési Ház és Könyvtár, Nagyrábé
RNÖ, Horváth 99 Kft, Albucz Sándorné,
Csóka József, Kiss János, Kovács Barna-

básné, Mészáros István, Nagy Dezsőné,
Pappné Thamó Erika, Szíki Róbert, Tiszai
Károly, Tiszai Zoltánné, Vad Károly, Vad
Sándor, Ványai Gusztáv.
Eredményeink:
Nagyrábé csapata 2. helyen végzett (Herczeg László, Erdei Lajos, Balogh Gyula).
Egyéniben Herceg László 3. helyezést ért el.
(folytatás a következő oldalon)
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Focistáink eredményei

Sakk élet
Véget ért a 2014/2015. évi Hajdú-Bihar
megyei sakk-csapatbajnokság. Sakkozóink 47,5 ponttal a 9. helyen végeztek,
megelőzve az Ebesi Sportbarátok, a Nádudvari II. és a Hajdúszoboszló II. sportegyesületeket.
Legeredményesebb pontszerzőink a
bajnokságban:

Egyéni versenyek:
2015. május 9.: Debrecen, Hajdú
Kupa Felnőtt és Senior Egyéni Nyílt
Rapid Sakkbajnokság A. csoport(1800
élő pont felett): 5. Erdei Lajos, ez a helyezés
kiemelkedő eredménynek számít, a FIDE
mesterekkel tűzdelt mezőnyben. B. csoport
(1800 élő pont alatt): 1. Balogh Gyula, 2.
Gerda Emil, 3. Balogh Csaba 5. Herczeg
László
Sakkozóink hihetetlenül jó formában
szerepeltek a megye legrangosabb rapidversenyén. Balogh Gyula győzelmével megszerezte a Hajdú-Bihar megye rapid sakk
bajnoka címet az 1800 alatti kategóriában.
Játékosaink felkészültségét és erejét és jó
formaidőzítését mutatja az egészen elképesztő siker!

2015. május 17.: Nagyhegyesi Hétmérföldes Kupa meghívásos egyéni
és csapat sakkverseny. A 4 táblás, 14
indulót felvonultató csapatversenyben
taroltak a nagyrábéi sakkozók (Erdei Lajos,
Herczeg László, Balogh Csaba, Balogh
Gyula összetételben), magabiztos, imponáló győzelmeket aratva szerezték meg az
első helyet, Berettyóújfalu és Nádudvar
előtt. Kisebb meglepetés, hogy a Debreceni
Sakkbarátok és a Hajdúböszörmény csapata sem tudott felkapaszkodni a dobogóra.
Erdei Lajos és Balogh Gyula egyúttal tábladíjas, azaz 1. helyezett is lett, Herczeg
László és Gerda Emil (nagyhegyesi vendégjátékosként) a második, illetőleg a harmadik táblán lett 2. helyezett. Egyéniben
Erdei Roland előkelő 3. helyezést szerzett
az amatőrök között.
Balogh Csaba

Fotó: Bogya Pál

II. Nagyrábéi Sakk Kupa

Bírkózók hírei
2015. január 30-án a Magyar Birkózó Szövetség tisztújító közgyűlést
tartott. Ezen új elnököt és a korábbiaktól eltérő összetételű és szemléletű
elnökséget választott a többség. Az új
elnök Németh Szilárd kormánypárti
országgyűlési képviselő, a Csepel birkózó szakosztályának elnöke lett. Bízunk
abban, hogy a sportágfejlesztési támogatás továbbra is jelentős forrás lesz és
a helyi támogatással együtt biztosítja a
szakosztály zavartalan működését.
A nagyobb gond az utánpótlás biztosítása. A csökkenő gyereklétszám
mellett, hiányzik a sportolni vágyók
aktivitása. A szülők túlzott féltése,
idegenkedése a birkózástól nem
indokolt. Ez a sportág szép, férfias,
kitartásra neveli és erősíti a gyerekeket.
Más sportágakkal ellentétben itt az

Fotók: magánarchívum

edzésen, versenyen való részvétel
teljesen ingyenes, a nemzetközi szintű
felszerelést is térítésmentesen kapják a
versenyzők.
Az elmúlt időszakban tartottunk
bemutató edzéseket az óvodában és az
iskolában. Edzőnk, Papp István (többszörös veterán magyar bajnok, szakképesített edző) több osztálynak,
rendhagyó testnevelés órán mutatta be
a birkózás alapjait. A lelkesedés ellenére alig volt eredménye a kampányunknak. Kérem a szülőket, hogy
támogassák, sőt ösztönözzék gyermekük sportolását.
A viszonylag kis létszám ellenére
szép eredményeket értek el a gyerekek a
területi versenyeken.
Albucz Sándor

Bende Tibor: Az előző értékelésemben már
említettem, a téli teremtornát és felkészülést komolyan vette a csapat, amit a
tavaszi eredmények igazolnak. Több olyan
párharcot is a magunk javára tudtunk
fordítani, amelyeken ősszel nem nekünk
állt a zászló, méghozzá kiváló, sokpasszos
játékkal. Ezek közül is kiemelkedik a
Monostorpályiban valamint a Derecskén
elért siker. Kiemelném továbbá a LOKI
elleni 1-1-re végződött találkozónkat is.
Vereségeinkről szintén pozitívan tudok
nyilatkozni, ugyanis ősszel több nagy
pofonba is beleszaladtunk, tavasszal azonban a kapott gólok számát is töredékére
redukáltuk ellenfeleinkkel szemben.
Előfordult, hogy húzó-embereink nélkül
kellett bizonyítani a gárdának, de ezekben
az esetekben is nagyszerűen küzdöttek és
helytálltak játékosaink. Játékunkat minden
meccsen az egymásért való küzdés, harcosság, az egymás-, illetve ellenfél iránti
tisztelet jellemezte.
A góllövő listán 2. helyet szerzett csapatunk tagja, Kolompár Martin 48 rúgott
góllal, míg a tabellán a 9. helyet sikerült
megszereznünk 22 ponttal. Összességében
elmondható: jó látni, hogy a kemény munkának meg van az eredménye, abszolút
várakozáson felül teljesítettek a tavasz
során a srácok, főként annak tükrében,
ahonnan közel egy éve indultunk. Jutalomként az utolsó, LOKI elleni mérkőzés
után „kirándultunk” egy kicsit a csapattal
Debrecenben.

Fotó: magánarchívum

U 15 csapatunk
Károlyi Zoltán: A tavaszt megerősödött
kerettel vártuk. Jól indultunk, rögtön az
első meccsünkön magabiztosan nyertük a
szomszédvári rangadót, azonban a folytatás
sajnos nem úgy sikerült, mint vártuk. Több
alkalommal a szerencse sem állt mellettünk, hiába tett meg a csapat mindent a
siker érdekében, néha pedig érthetetlenül
tudásunk alatt teljesítettünk. A szezon vége
felé közeledve jött az a játék, amit egész
évben vártunk magunktól, azonban a
szerencsével még mindig hadilábon
álltunk. Ugyan végzett a csapat már jobb
helyen is a tabellán, mint az idei szezonban,
ennek ellenére célunk a keretet egyben
tartani, még összetartóbbá tenni a közösséget és egy kemény nyári alapozás után
visszatérni a tabella azon részére, ahová ez a
csapat tudás alapján tartozik.

