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Csoport neve: Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesület Nagyrábé 
 
Helyi terv neve: Made in Nagyrábé - keep in Nagyrábé 
 
A település rövid bemutatása  

- település honlapja: www.nagyrabe.hu 

- wikipédia: Wikipedia Nagyrábé 

- google: Google keresés eredménye 

Nagyrábé népességének alakulása 
 

Nagyrábé egy 2164 lélekszámú (2013. jan. 1.) település Sárréten, Hajdú-

Bihar megyében. A település létszáma folyamatosan csökkenő 

tendenciát mutat. Nem volt ez mindig így. 1692-ben készült az első 

összeírás, ami tizenhat lakost regisztrált, ám a kevesebb mint egy 

évszázaddal későbbi, 1785. évi II. József-féle első országos 

népszámlálás már 1192 lakost mutatott ki, s ez a korábbiakhoz képest 

rendkívül jelentős növekedésnek számított. 1900-ban már megközelítette a 3000 főt. Az emelkedő 

tendencia a második világháborús veszteségek ellenére is folytatódott. Az 1949. évi népszámlálás 

idején már 3814 főnek adott otthont a község. Ez jelentette egyébként a település 

népességnövekedésének a csúcspontját. 

Az 1960-as években fordult meg a korábbi tendencia, s a nagyközségben megkezdődött a lakosság 

már-már drámai gyorsaságú csökkenése. A mezőgazdaság kollektivizálása, a munkahelyek hiánya, 

a társadalmi-gazdasági fejlődés kistérségi és helyi problémái, a jobb életfeltételek, a továbbtanulás 

és egyéb okok miatt a városok, főként pedig a nagyvárosok irányába történő tömeges elvándorlás 

hatására az 1960-ban még 3707 fős lakónépesség 1980-ra már 2824 főre, 1990-ig 2573 főre esett 

vissza. 

Különösen a kilencvenes évek második felének természetes fogyása jelent gondokat a népesedési 

folyamatok alakulása szempontjából. Így történt például 2000-ben is, amikor az élve születettek 

száma 32, míg a halálozásoké 49 fő volt, ami immár tizenhét fős természetes fogyást jelentett, 21 

fős vándorlási veszteség mellett, ami együtt már újabb 38 fős népességvesztést jelentett 2000 elején. 
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Forrás: 
(http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Nagyrabe/pages/008_rabe_nepessege.htm) 

 

A rendszerváltás követően Nagyrábén is kedvezőtlen változások játszódtak le a foglalkoztatottság 

terén. Jelentősen romlott a népesség gazdasági aktivitása, miközben akut társadalmi-gazdasági 

kérdéssé vált a munkanélküliség. A lakosság 61%-t kitevő munkaképes korú népességből jelenleg is 

igen magas az ebben a helyzetben lévők és a különböző szociális ellátásra szorulók száma. 

A 2012-es KSH adatok szerint a település munkanélkülisége 18.51%. 

Az elvégzett kutatás eredményeinek bemutatása  
 
Az elvégzett kutatás online kérdőív formájában történt Google Docs segítségével, a kitöltésben az 

internetet hívtuk segítségül, közösségi oldalakon és email üzenetben osztottuk meg a linket. A 

kérdőívet kitöltők között több mint 2/3-os többségben nők szerepeltek, az életkori megoszlás 

alapján pedig a 19 és 50 év közöttiek voltak túlsúlyban.  

Az első, „Mennyire ügyel az egészséges táplálkozásra” kérdésre 74%-ban az Általában 

odafigyelek válasz született, a maradék 10% Mindig odafigyel, 16% pedig Nem foglalkozik az 

egészséges táplálkozással, ahogy az alábbi ábra is mutatja. Meglepő, hogy elég sok a negatív 

szélsőséges válasz, viszont a többség odafigyel, és ez megnyugtató, mert fontos számukra 

egészségük.  
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Ezzel összefüggésben kérdeztük, hogy az otthon termelt, vagy a bolti termékeket tartja a válaszoló 

előnyösebbnek és egészségesebbnek. A válasz szinte egyöntetű, 98%-uk az otthon termeltre 

voksolt. Nyilvánvaló, amit saját kertjében termel az ember, ahhoz jobban ragaszkodik.  

 
 

A 3. kérdésünk arra vonatkozott, hogy a válaszadó mennyire elégedett a hazai termékekkel, 

véleményét 1-től 5-ig terjedő skálán fejthette ki. A szélsőségek most alul maradtak, az emberek 

94%-a közepes vagy jó osztályzatot adott a hazai élelmiszerekre, ami megnyugtató, és ezt az érzetet 

erősíteni kell mindenkiben, hogy hazai, magyar termékeket, sőt lehetőleg helyben termelt 

termékeket vásároljon és fogyasszon. 

 
A 4-5. és 7. kérdés hasonló, arra irányul, termel-e/tenyészt-e a válaszoló gyümölcsöt-

zöldséget/állatot, illetve van-e otthon kertje a virágoskerten kívül. A zöldség-és 

gyümölcstermesztésre a válaszadók több mint ¾-e, az állattenyésztésre kicsit több mint fele 

válaszolt igennel, és kertjük több mint 80%-uknak van. Tehát a termesztés még mindig népszerű és 

bevett szokás kis falunkban, és még az állattenyésztés is jó arányt mutat, bár visszaesést mutat a 

korábbi évtizedekhez képest. 

 
 

4 

 



 

 
 

6. kérdésünk: „Miket termel otthon?” 

Nagyon sok válasz érkezett 1-1 embertől, leggyakoribbak a teljesség igénye nélkül:  

 
 

8-9-10. kérdésünk is valamelyest összetartozik. Arra voltunk kíváncsiak, vásárolnak-e az emberek 

zöldséget/gyümölcsöt és húsárut háztól, illetve honnan vásárolnak szívesen: Háztól, kis-és 

vegyesboltból vagy hipermarketből. A válaszok többsége Igen, tehát szeretnek háztól vásárolni, ha 

tehetik, illetve még a kisboltokat részesítik előnyben, lévén, hogy Nagyrábé egy község, és nem áll 

rendelkezésre helyben hipermarket, ahhoz el kell utazni legalább 20-25 km-t, és ez már nem annyira 

vonzó, hiszen pénz és idő költségvonzata van. Az ábrán a válaszok megoszlása: 

 

Gyümölcs 
eper

málna

alma

barack

meggy

szilva

szőlő

dinnye
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Zöldség 
paradicsom

paprika

bab

sárgarépa

petrezselyem

zeller

káposzta

retek
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A jelenlegi élelmiszer ellátási hálózat bemutatása 
A kutatás eredményeinek vázolása után szeretnénk bemutatni Nagyrábé élelmiszer ellátási 
hálózatát.  
 

Nagyrábé alapvetően gazdálkodó falunak számít. A családok többsége foglalkozik mai napig 

zöldség-és gyümölcstermesztéssel, illetve állattenyésztéssel, még ha nem is nagyban, de a 

megélhetésükhöz, fogyasztásaikhoz mérten. Megtermelik maguknak azt, amire szükségük van, és 

amit engednek a helyi adottságok. Persze nem minden felel meg ezeknek a feltételeknek, így 

vásárlással egészítik ki az asztalra való betevőhöz a hozzávalókat. 

Véleményünk szerint kisboltok tekintetében el van látva Nagyrábé, összesen 7 

élelmiszerkereskedő tevékenykedik nálunk, ebben vannak magán kereskedők, és nagyobb 

vállalatok kihelyezett üzletei, mint pl.: Coop, Privát, Reál, emellett működik egy húsfeldolgozó 

üzem, mely a megyében több helyre szállít húsárut, természetesen Nagyrábén van az egyik húsbolt. 

A választék a boltokban többnyire nagy, szinte minden megtalálható, ami egy átlagos háztartásban a 

főzéshez szükséges. Persze mindig akadnak kivételek, de sok helyen lehetőség van a különleges, 

nem megszokott élelmiszerek megrendelésére, ilyenkor a kereskedők segítőkészek és állnak az 

emberek rendelkezésére. Viszont ha sürgősen kellene valami, akkor sajnos egy nagyobb 

hipermarkethez el kell utaznunk legalább 20-25 km-re, legközelebbi hely Berettyóújfalu és 

Püspökladány, illetve 50 km-re Debrecen ad számos lehetőséget.  

A kisboltok szinte kivétel nélkül Debrecenből és a környékbeli nagykereskedőktől, nagybani 

piacokról szerzik be termékeiket, vagy közvetlenül, vagy beszállítók által, így az áru megtesz 

valamennyi utat, míg hozzánk érkezik. Ez az új termékek megjelenésekor vehető legjobban észre, 

hogy pl.: TV-ben a reklámot hamarabb látjuk róla, mint hogy elérjen hozzánk, ezt egy 

nagyvárosban másképpen élik meg az emberek, hozzájuk minden hamarabb eljut.  

A nagyrábéi embereknek lehetősége van termékeik eladására a helyi piacon, mely 

időszakosan működik, minden szombat délelőtt, emellett a berettyóújfalui és a püspökladányi piac 

is teret enged az eladóknak, főleg idős nénik és bácsik használják ki ezt, beutaznak egy délelőtt és 

eladják kis portékáikat. 
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Egészséges táplálkozás 

 

„A vidéki emberek azt mondják, a városinak könnyebb, a városiak azt mondják, a vidékinek 

könnyebb.” 

Mindez a feltevés csak nézőpont kérdése. A városban lakó emberek sokkal nagyobb 

választékból gazdálkodhatnak a táplálkozás terén, úgymint alapanyagok, zöldségek, gyümölcsök. A 

nagyobbnál nagyobb hiper- és szupermarketek kínálatából válogathatnak, külföldi és magyar 

termékek sokaságából, áraiból. Azonban számos hátránya is van a tömérdek árunak, legfőképpen 

nem tudják mikor, hol és hogyan termelődtek ezek az alapanyagok. A vidéken élők többsége otthon 

termeli meg saját megélhetéséhez szükséges alapanyagokat. Igaz, nincs akkora választék, mint a 

városban, viszont biztonságosabb. Biztosan tudni fogják, hogy az a gyümölcs, zöldség éppen 

honnan származik, magyar, saját terméket fogyasztanak. Minden csak nézőpont kérdése, ám szemet 

szúró az, hogy a valóban vidéki életet élő és otthontermelt alapanyagból készített ételeket 

fogyasztók között kevesebb a lelki beteg, boldogabbak, tovább élnek. A kalóriákat nem tornába és 

fitneszterembe ölik, hanem az élelem megtermelésébe. Az egész napos- hetes szántás-vetés, 

marokszedés, ásás és kapálás a legjobb zsírégető, és még értelme is van: tudod, hogy mit eszel.  

Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok 

felhasználásával állítsuk össze étrendünket mind a városban, mind vidéken. Ne ragaszkodjunk a 

megszokotthoz, ízleljünk meg más ételeket is, kipróbálás után mondjunk csak véleményt, ne 

legyenek előítéleteink. A sokszínű, nem gyakran ismétlődő ételsorokat tartalmazó étrend 

önmagában komoly biztosítékot jelent arra, hogy minden szükséges tápanyagot megkap a 

szervezetünk. Naponta fogyasszunk mintegy fél liter tejet vagy tejterméket (pl. sajtot, túrót, 

aludttejet, kefirt, joghurtot). A legfinomabb és legbiztonságosabb a házi, saját alapanyagokból 

készített, egyedi módszerrel készült tejtermékek. Napjainkban egyre többen próbálkoznak meg 

elkészítésükkel, terjedőben van a házi termékek előnyben részesítése. Az egészséges táplálkozás 

része, hogy rendszeresen, naponta többször is együnk nyers gyümölcsöt, zöldségfélét (salátának 

elkészítve, erre télen is van mód), párolt főzeléknövényt, zöldséget. A vidéken élőknek könnyebb 

dolguk van, hiszen sok esetben elég kimenni a kertbe, udvarra, hogy ezekhez a táplálékokhoz 

hozzájussanak, így olcsóbban, gyakrabban és egyszerűbben tudnak egészségesen táplálkozni.  
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Következtetés levonása a kutatásra, illetve a jelenlegi viszonyokra 
értve 

Kutatásunk során sok dologra felfigyeltünk. Nagyrábén az emberek többsége még mindig 

ragaszkodik a saját kertjében termelt zöldségekhez-gyümölcsökhöz, illetve az állattartás is elég 

gyakori. Maguknak megtermelik a főbb élelmiszer alapanyagokat, húsokat, ehhez a föld adottságai 

többnyire megfelelőek, persze az időjárás, mint kockázati tényező közrejátszik.  

Emellett a húsfeldolgozó üzem és bolt is nagyban hozzájárul a falu ellátásához. A vállalkozó 

saját állattenyésztő telepén nevelkednek a sertések, marhák, szárnyasok, és ezeket dolgozzák fel az 

üzemben. Innen még a megye több boltjába is szállítanak naponta friss árut, így ez a vállalkozás 

falusi viszonylatban nagynak mondható, és elterjedt a környéken. Ezenkívül jó dolog, hogy nem 

messziről, esetleg külföldről jön a hús, hanem helyből származik.  

A húsipar mellett vannak családok, akik tejtermékek készítésével foglalkoznak, viszont ez 

már kisebb volumenű. Nagyrábén és a szomszédos kistelepülésen, Bihardancsházán is 

találkozhatunk ilyenekkel. Házi tej, túró, sajt, ezek mind-mind helyben, hagyományos módon 

készülnek, és helyben is kelnek el. Van is rá kereslet, és ez szintén jó dolog, hogy helyben készül és 

itt is marad, a helyi emberek fogyasztják el.  

A lehetséges fejleszthető területek, ötletek bemutatása  
 

A jelenlegi helyzet felmérése után is még úgy érezzük, hogy van hová fejlődnie a település 

gazdaságának, önfenntarthatóságának. Ezért célul tűztük ki, hogy továbbra is ösztönözzük 

projektünkkel a helyi vállalkozókat, gazdálkodókat, hogy termeljenek a nagyrábéi embereknek, és 

bővítsék kapacitásaikat, termékskálájukat. Szeretnénk, ha más vállalkozó szellemű emberek is 

látnának fantáziát Nagyrábé adottságaiban, és ide települnének, vagy legalábbis kihelyeznék 

üzemüket, tevékenységüket, ezáltal új munkahelyek is születnének, ami szintén nem egy utolsó 

szempont a falusi emberek életében.  

A helyi önkormányzat segítőkészen áll a rendelkezésünkre, felkeresésükkor pozitívan álltak 

az ötleteinkhez. Polgármester asszonnyal, Gyarmati Sándorné Kati nénivel egyeztetve egy 

gyakorlókert létrehozására gondoltunk. Ennek az lenne a célja, hogy a helyi általános iskola 
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konyhájára a főbb alapanyagokat, zöldségeket és gyümölcsöket megtermeljük, illetve egy 

baromfiudvart is szeretnénk létrehozni, ahol szintén biztosítva lenne a hús-és a tojásszükséglet, még 

ha nem is a teljes, de legalább annak töredéke. Mindez szintén teremtene új munkahelyeket, és ez a 

helyi emberek számára hosszútávon nyereséges lenne, és nem utolsó sorban helyben maradnának a 

termékek, a gyerekek minden nap friss élelmiszert kapnának.  
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