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A templom megáldása

A felújított templombelsőben mutatott be búcsúi
szentmisét Ternyák Csaba egri érsek október 5-én. A
főpásztor megáldotta a megújult templomrészeket.
Az Egyházközség 2009 nyara óta kereste a pályázati
lehetőségeket a templombelső felújítására. A szentély előtti
mennyezetrész életveszélyessé vált, időnként vakolatdarabok szakadtak le róla. A villamos hálózat is elavult. Az
1975-ös festés és az akkor készült freskók is nagyon
porosak voltak. Négy éven át, minden mise után, imában
kértük a Szűzanya közbenjárását szent fiánál, Jézus
Krisztusnál, adjon segítséget templomunk felújításához.
Egy sikertelen pályázat után, nagy örömünkre, 2013-ban
bruttó 11 millió forintot nyertünk „A vidéki örökség
védelme” című MVH-s pályázaton. A pályázati pénzt az
Európai Únió és a Magyar Kormány társfinanszírozásában
kaptuk. Már ekkor látszott, hogy ez az összeg nem lesz elég
minden munkára, így például a freskók tisztítására. Újabb
pályázatot írtunk az egri Főegyházmegyéhez és kértük a
hívek adományait. Ezekkel együtt 14 millió forintba került
az összes munka. Előzetes elképzeleéseinkhez képest
teljesen új burkulatot kapott a templom és a sekrestye és
megújultak az oltárok is. A munkák két ütemben zajlottak.
2013 augusztusában kezdődtek el a pályázatban leírt
munkák és december elejére el is készültek. Egyre nagyobb
volt az örömünk, ahogy a rombolások után fokozatosan
kibontakozott az állványerdőből az új festés. A burkolási
munkák 2014 júnusában készültek el.

(folytatás a 10. oldalon)
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NAGYTÁLYAI HÍRMONDÓ

Tájékoztató Nagytálya Község önkormányzata testületi üléseiről

Az
október
12-én
megtartott
önkormányzati választásokat követően
Nagytálya
Község
önkormányzata
október 27-én tartotta meg alakuló ülését.
A testületet Orosz József polgármester úr
hívta össze az ünnepi eseményre, és ő volt az
ülés vezetője is. Első napirendként - Vékony
Róbert , a Helyi Választási Bizottság
elnökének akadályoztatása miatt - Sumi
László Pálné elnökhelyettes ismertette a
polgármester és helyi önkormányzati
képviselő választás eredményét, az alábbiak
szerint:
„ A 2014. október 12-én megtartott
önkormányzati képviselői és polgármester
választáson Nagytályán 715 választópolgár
volt jogosult arra, hogy a választáson részt
vegyen.
A reggel 6-tól este 7 óráig tartó voksoláson
481 választópolgár jelent meg. Az
önkormányzati választáson mind a
polgármester jelöltek, mind pedig a
képviselői helyért indulók független
jelöltként vettek részt.
A voksoláson a falu választópolgárainak
67,27 %-a jelent meg.
A polgármester jelöltekre leadott 478
érvényes szavazat közül:
Rabóczkiné Zelei Mária
polgármester jelölt 144
Lovasi Ferenc
polgármester jelölt 136
Orosz József
polgármester jelölt pedig 198
szavazatot kapott.
A polgármester választás győztese a
legtöbb szavazatot szerzett Orosz József lett.
Az önkormányzati képviselői helyekért
induló jelöltek szavazatai az alábbiak szerint
alakultak (a 471 érvényes szavazat
figyelembe vételével):
Jelöltek
Szavazatok
Kelemen Csaba Lajosné
Lengyel Edina Lilla
192
Keszthelyi István
89
Karanyiczné Dobecz Marianna
243
Madarász András
220
Nagy Tamás
114
Balajti Istvánné
221
Birinyi Zoltán
255
Mészáros Ferencné
94
Hadházi Lászlóné
182
A négy legtöbb szavazatot kapott képviselő
jelölt: Birinyi Zoltán, Karanyiczné Dobecz
Marianna, Balajti Istvánné és Madarász
András kerültek be az önkormányzati
testületbe.
A törvény szerint a jogorvoslatra
rendelkezésre álló három napos határidőben
az eredmény megállapításával kapcsolatosan
bejelentés, kifogás nem érkezett, így a
választási
eredmény
végleges.
A
megválasztott polgármesternek és a
képviselő-testület tagjainak Vékony Róbert
HVB elnök 2014. október 17-én átadta a
megbízóleveleket.
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Ezt követően a polgármester úr, és a
testület tagjai eleget tettek az eskütételi
kötelezettségüknek.
Az ülés harmadik napirendjeként a
képviselő-testület módosította Szervezeti és
Működési Szabályzatát. A módosítás
értelmében Nagytálya község polgármestere
társadalmi megbízatásban látja el feladatát.
A negyedik napirend a polgármester
tiszteletdíjának
és
költségtérítésének
megállapítása volt. A képviselő testület Orosz
József polgármester úr illetményét - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXX. törvény 71.§ (4)
bekezdés b) pontja alapján – 149.580 Ft-ban,
költségtérítését tiszteletdíja 15 %-ában,
22.440 Ft-ban állapította meg.
Majd az alpolgármester megválasztására
került sor. A polgármester úr javaslatára,
titkos szavazással Birinyi Zoltán képviselő
urat választotta a testület alpolgármesterré.
Magválasztása után az alpolgármester úr
letette az esküt, hogy tisztségviselői
munkáját megkezdhesse.
Az alpolgármesteri tiszteletdíjat az
önkormányzat
–
a
Magyarország
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, és az alpolgármester úr
nyilatkozata alapján – havi bruttó 40.000 Ftban állapította meg, a költségtérítés a
tiszteletdíj 15 %-a.
Ezt követően az önkormányzat létrehozta
bizottságait: az Oktatási és Kulturális
Bizottság elnökének Karanyiczné Dobecz
Marianna képviselő asszonyt, tagjainak
Madarász András képviselőt és Kelemen
Csabáné Lengyel Edinát választotta meg.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke Balajti Istvánné képviselő asszony,
tagjai Madarász András képviselő úr és Sumi
Lászlóné.
A bizottsági tagok eskütételét követően
került sor a november, decemberi munkaterv
megvitatására és elfogadására.

Az új összetételű önkormányzati testület
november 27-én tartotta második ülését.
A képviselők a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadását követően Molnárné Petővári
Mónika
óvodavezető
asszony
előterjesztésében a Nagytályai Szivárvány
Óvoda
2014/2015-es
nevelési
éve
munkatervét vitatták meg és fogadták el.
Az ülés harmadik napirendjeként az
önkormányzat
háromnegyed
éves
gazdálkodásáról tájékozódott a testület.
A kormányzati
funkciók
szerinti
csoportosításban ismertetett, időarányos
bevételi és kiadási pénzügyi adatokat az
önkormányzat határozatával tudomásul vette.
Ezt követően a képviselők a Maklári
Közös Önkormányzati Hivatal ezévi
munkájáról készített beszámolót vitatták meg
és fogadták el. A beszámoló kapcsán
felvetődött, hogy a hivatali feladatok ellátását

javítaná egy aljegyző alkalmazása, mely
lehetőségről a költségvetés készítésekor
egyeztetnek majd a közös hivatalt működtető
képviselő-testületek.
Az ülés ötödik napirendjeként Nagytálya
Község Önkormányzata a településen
hatályos adókat tekintette át, és döntött arról,
hogy a jelenleg is érvényben lévő
adónemeket és adómértékeket (telekadó: 5
Ft/m2/év, magánszemélyek kommunális
adója: 2.500 Ft/ingatlan/év, helyi iparűzési
adó: 1,4 %) nem kívánja módosítani.
A helyi adók napirendjén belül a
képviselők tájékozódtak az adóbevételek és
adóbehajtások tekintetében is.
Az ülés hatodik napirendje a Nagytályai
Szivárvány Óvoda tetőjavításának ügye volt.
Orosz József polgármester úr tájékoztatta a
testület
tagjait,
hogy
minimális
anyagköltséggel kijavították a tetőt, és a
beázás megszünt.
Ezt követően a polgármester úr az elmúlt
ülés óta eltelt időszakra vonatkozó szóbeli
tájékoztatójában elmondta, hogy a temetőben
sor került egy problémás fa kivágására.
Örömmel jelentette be, hogy a nagytályaiak
dicsérően szóltak november 1-én a temető
rendjéről. Tájékoztatta a testületet arról is,
hogy komposztálókat helyeztetett ki a
temetői zöldhulladék számára, a lomb
szállítás költségeinek csökkentésére. A Petőfi
utcai
buszmegálló
javítására,
és
vízelvezetésére is sor került.
Elmondta azt is, hogy december 1-től két
fővel bővült a közfoglalkoztatottak létszáma,
így már 6 fő dolgozik február végéig a
településen.
Tájékoztatta a testületet arról is, hogy a
Rákóczi utcai tűzkár enyhítésére kifizetett
300.000 Ft, és az önkéntes tűzoltók segítsége
hozzájárult ahhoz, hogy a károsult család
hamarosan visszaköltözhet az otthonába.
Tájékoztatta a testületet, hogy sor került a
Pacsírta utcai szennyvíz beruházás LTP
szerződéseinek elszámolására, így a társulati
tagok hamarosan kézhez vehetik a
visszatérítést.
Karácsonyra közös falusi programot
szervez az önkormányzat, melynek
meghívóját a Hírmondó jelen számában
megtalálják az érdeklődők.
Az egyéb ügyek sorában határozott a
testület Lovasi Ferenc leköszönő polgármester úr szabadság megváltásáról, és
döntött a Belügyminisztériumnak benyújtandó támogatási kérelemről is.
Boldog, békés, szép karácsonyt, az új
esztendőre jó egészséget kívánok a
Nagytályai
Hírmondó
valamennyi
olvasójának!
Kassai Magdolna
jegyző

Tisztelt nagytályai lakosok!

2014. október 12-én a Helyi Önkormányzati Választásokon a szavazásra
jogosultak 67,27 %-a vett részt. Köszönet minden állampolgárnak, aki elment
szavazni és döntött Nagytálya jövőjéről.
A választásokat 198 szavazattal sikerült megnyernem , ezért külön köszönet
mindazoknak, akik öt évre bizalmat szavaztak nekem és a képviselőtestület
valamennyi tagjának.
A választások óta megalakult az új képviselő-testület, és megkezdte munkáját.
Annyit ígérhetünk, hogy Önökkel együtt szeretnénk véghez vinni
településünk jobbítását, megújítását. Mindenkire számítunk, aki dolgozni és
tenni akar Nagytályáért, hiszen mindannyian tudjuk, csak önökkel közösen
érhetünk el igazi eredményeket!
Tisztelettel községünk képviselő testülete nevében!
Orosz József
polgármester

Kedves nagytályai fiatalok!

Szeretnénk, ha aktívan bekapcsolódnátok a falu vérkeringésébe, segítenétek
minket ötletekkel, javaslatokkal.
Javaslataitokat várjuk személyesen a Polgármesteri Hivatal nyitva tartási
idejében, vagy e-mailben: nagytalya@nagytalya.hu.
Továbbá örömmel értesítünk benneteket, hogy kitakarításra került a régi
Ifjúsági Klub, melyet igény esetén használatba vehettek. Kérlek benneteket,
hogy az elkövetkező téli hónapokban főleg ezt a lehetőséget válasszátok. Ne a
buszmegállóban és más fűtetlen helyeken találkozzatok barátaitokkal. Az
igényeket a fent megjelölt módon jelezhetitek.
Bízom benne, hogy a következő öt évben működik a fiatalok és az
Önkormányzat között a kommunikáció és közösen a Ti megelégedésetekre való
programok, rendezvények jöhetnek létre.
Orosz József
polgármester

Meghívó fenyő díszítésre és vacsorára

Nagytálya Község Önkormányzatának képviselő testülete, és Somogyvári
Csaba úr tisztelettel és szeretettel meghívja Önöket 2014. december 22-én 16
órától tartandó fenyőfa díszítésre, és azt követő vacsorára. A birkapörköltet
Birinyi Zoltán alpolgármester úr fogja elkészíteni a bolt előtti látványkonyhában.
A vacsora kiosztása a fenyőfadíszítés után, érkezési sorrendben, a készlet erejéig
tart. A további részletes programról mindenkit tájékoztatni fogunk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kedves Nagytályai Választók!

Köszönöm a 136 szavazatot, mellyel megtiszteltek az önkormányzati
választáson! Békés, boldog Karácsonyt kívánok szeretteik körében, valamint
munkájukban, tanulmányaikban sikereket, szeretetben gazdag új esztendőt!
Lovasi Ferenc

2014. december

Békés, meghitt
karácsonyt és
boldog új évet kíván
Nagytálya Község
önkormányzata
nevében
Orosz józsef
polgármester
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Nagytálya Község Önkormányzatának
Lapja
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Kiadja:
Nagytálya Község Önkormányzata
Felelős kiadó:
Orosz József polgármester
Felelős szerkesztő:
Karanyiczné Dobecz Marianna

Köszönjük a beküldött cikkeket és fotókat!

Köszönjük
Oravecz Anitának,
hogy felvállalta Nagytálya
rendezvényeinek fotózását,
településünk történéseinek
digitális megörökítését.

Nagytálya Község Önkormányzata
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Óvodai pillanatok

A szüreti események után is igyekeztünk változatos
tevékenységeket szervezni a gyerekeknek.

Október 3-án ismételten könyvtári foglalkozás részesei
lehettünk. Ezek az alkalmak mindig maradandó élményt
jelentenek a gyermekeknek. Köszönet a meghívásért Lükő
Katalinnak.

Október 16-án kukoricát törtünk Hortobágyi Petra
szüleinek a jóvoltából. Köszönjük a lehetőséget!
Fontosnak tartjuk a természeti környezetben való
tevékenykedést, a közvetlen tapasztalatszerzést. Sok
kisgyerek számára ismeretlenek ezek a munkafolyamatok,
hiszen egyre kevesebben művelnek kertet.
A gyerekek szorgosan segítettek az udvar őszi
takarításában is.
Ügyesen gereblyézték a lehulló leveleket.
Sétáink, túráink alkalmával diót, csipkebogyót
gyűjtöttünk.
Október vége felé, az egyre rövidebbé váló nappalok arra
késztetnek bennünket, hogy délutánonként a jó meleg
szobában közösen tevékenykedjünk, jó kedvet, kellemes
időtöltést varázsoljunk a hétköznapokba.
Kedvező alkalmat adott erre, hogy a tavalyi évhez
hasonlóan idén is, október 29-én barkács délutánt
rendeztünk az óvodában, mely alkalmával töklámpásokat
készítettünk.

A szülők is nagyon lelkesen láttak hozzá a feladathoz. Jó
volt látni, ahogyan a gyermekeikkel összebújva
tervezgetnek, majd készítik, faragják a lámpásokat.
Kellemes hangulatú délutánt tölthettünk el együtt, s a
gyerekek önfeledten örültek az elkészült lámpásoknak és
boldogan mutatták meg egymásnak az alkotásaikat.
A szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb lámpások
vidáman világítottak az óvoda teraszán.
Galambos Bernadett: Töklámpás
Földön nőttem kúszva, mászva,
míg megnőtt a kobakom.
Sütőtökként illatoznék,
esténként az asztalon.
Csíkos lettem, zöld és sárga,
illatozni nem fogok,
faragjál ki, véssél arcot!
Töklámpásod én vagyok!

November 18-án került sor a Babszem Jankó
Gyermekszínház bérletünk első előadására, melynek
helyszíne a Gárdonyi Géza Színház volt, amikor is
megismerkedhettünk a Palacsintás király történetével. A
gyerekeket elvarázsolta a gyönyörű díszlet és a színészek
nagyszerű játéka.
Megérkezett a Mikulás!

„Nicsak ! Pilinkél a hó!
Ó be pompás, ó be jó,
Csengő- bongó ezüst szánon
Úton van már Télapó!

A gyerekek számára az év egyik legszebb és csodákkal
teli hónapja a december. A Mikulás és Karácsonyvárás
meghitt hangulatát színes óvodai tevékenységek
szervezésével igyekszünk biztosítani.
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2014. december

• Ludányiné Szabó Adrienn,
• Pelyhe Helga és Tarisznyás Brad, támogatását.
• Köszönjük mindazon szülőknek, akik sütemény
sütésével, üdítővel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.

December 05-én ellátogatott hozzánk a Mikulás bácsi.
A gyerekekkel már hetekkel előbb kezdtük a készülődést
erre a napra. Lelkesen mondogatták a verseket, énekelték a
dalokat, gyakorolták a tánclépéseket.
Végre elérkezett a várva- várt nap. A Törőcsik Mari
Faluházba vidáman gyülekeztek a gyerekek szüleikkel.
Minden kisgyerek bátran szerepelt, és senki sem félt a jó
Mikulás bácsitól.
A Mikulás örömmel hallgatta a gyerekek vidám kis
műsorát, majd szétosztotta csomagjait, mindenkihez
intézett pár gondolatot, mit is látott ő a messzelátójával.
Természetesen mindenki megígérte, hogy mostantól
nagyon jó lesz.

Az ünnepség után Ludányiné Szabó Adrienn,
kezdeményezésére és közreműködésével, lehetőség nyílt az
érdeklődők számára közös fénykép elkészítésére a
Mikulással, valamint házhoz lehetett hívni őt, hogy a
gyerekek
családi
körben,
saját
otthonukban
találkozhassanak vele.
Szeretném megköszönni támogatóinknak áldozatkész
segítségét.
Köszönjük a
• Numann Pékség,
• Rónai Coop ABC,
• Német Coop ABC,
• Nagytálya Község Önkormányzata,
• Hanuszik Csaba
• DAMAT Lubs Kft.,
• Az óvoda szülői munkaközössége,
• Az óvoda dolgozói,
• Sumi Lászlóné,
• Szedervarázs, Bartók Zoltán,
• Máté Rita,
• Papp Tamás

December 11- én kis műsorral kedveskedtünk a szép
korúak köszöntése alkalmából megjelent vendégeknek.
Fontos, hogy a gyerekek is átérezzék mennyire fontos az
idős emberekre való odafigyelés, gondoskodás.

December 12- én elültettük a Luca búzát, hogy
megtudjuk milyen termés várható a jövő évben.
Megsütöttük a Luca- napi pogácsát hogy valakinek egész
évben szerencsét és gazdagságot jósolhassunk. Lucázni
indultunk a bennünket szívesen fogadó szülőkhöz,
nagyszülőkhöz,
Ildikó
óvó
nénihez
és
az
Önkormányzathoz, bő termést, sok jószágot és jó
szerencsét kívánva.
Fontos, hogy ezeket a hagyományokat tovább örökítsük
gyermekeinkre.
„Szálljatok le, szálljatok!
Betlehemi angyalok!
Zörgessetek ma este meg
Minden piciny ablakot,
S házikókba, palotákba,
Egy örömet vigyetek:
- Boldog, édes ünnepet! „
/Szabolcska Mihály: Karácsony

A Nagytályai szivárvány Óvoda gyermekei és
dolgozói nevében kívánok minden Nagytályai és
Maklári lakosnak áldott, Békés, Meghitt Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben gazdag, Boldog Új évet!
Molnárné Petővári Mónika
intézményvezető
5

NAGYTÁLYAI HÍRMONDÓ

A Melódia Kamarakórus 2014 évi értékelése

Mint minden évben most is tervezéssel kezdtük az évet.
Mesterné Sándor Tímea és Karanyiczné Dobecz
Marianna komolyan átgondolt tervező munkájának
eredményeként néhány nagy lélegzetű kórusmű tanulásába
kezdtünk, melyeket egyszerűbb, de rendkívül hangzatos
művek tarkítottak.
Karanyiczné a vezetőség jóváhagyásával elkészítette a
kórus éves munkatervét, mely az állandó fellépéseket és az
egyesület terveit, feladatait rögzíti.
Vezetőségi- és taggyűlésen legfőbb céljaink között
szerepelt a fellépéseken, valamint az Éneklő Magyarország
Regionális Kórustalálkozón való sikeres szereplés, újabb
minősítés.
Év végén megtartottuk a vezetőségi- és taggyűlésünket,
melyen értékeltük az éves munkát:
amelyeket nem sikerült a kitűzött céloknak megfelelően
megvalósítani, további feladatként tervezzük.
/ közös kirándulás, mely szakmai továbbképzés is
egyben, önálló CD készítés, körút Erdélybe/
Eredményeink az év során:

sikeres fellépések:
Makláron
- a Református Templomban
- Kakas Fesztiválon
- Melódia esten
- Iskolában a jótékonysági esten
esküvőn
Nagytályán
- Neo- retro Partin
- Szent István napi megemlékezésen
- Szüreti felvonuláson
- Katolikus Templomban karácsonyi koncert
Egerben
- Életfa jótékonysági rendezvényén
- Magyarok vására rendezvényen
- ÉMO regionális Kórustalálkozón
- Füzesabonyban
- Psziciátriai Intézet javára rendezett bálon

Egyéb: Két sikeres pályázat lezárása
/A faluban a Hangos Hírmondó és az Információs
Táblarendszer kialakítása/

Új tagok felvétele – öt új taggal bővült kórusunk, egyben
egyesületi taglétszámunk.
A karvezetőnk állandóan fejleszti szakmai tudását,
jelenleg mestervizsgára készül, amelyhez mi kórustagok
sok sikert kívánunk neki.
Sajnos kilépések is történtek az egyesületből, akik
családi okok miatt hagyták el kórusunkat.
A taglétszámunk a következő: 18 éneklő tag 1 karvezető,
11 fő támogató
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pénzügyi beszámoló
bevétel
A Maklári Önkormányzat 2014 évi támogatása: 50.000 Ft,
amely összeget ruházatra fordítottunk.
Nagytálya Önkormányzat 2014 évi támogatása: 300.000 Ft,
amely összeget hangtechnikai eszközök vásárlására
fordítottunk.
fellépésekből
130.000 Ft
1 %-ból befolyt összeg:
112.000 Ft
tagdíjból:
94.400 Ft
kiadás
technikai fejlesztésre összesen:
/erősítők, mikrofonok, felvevő/
390.000 Ft
rendezvényekre/
Augusztusban Makláron
20.000 Ft
Nagytályán szüreti felv.
27.000 Ft
retro-parti
55.000 Ft
karácsonyi
65.000 Ft
egyéb:
40.000 Ft

Az egyesületünk nevében köszönjük a két
Önkormányzat és a lakosok egész éves támogatását, az 1%okat, melyet igyekszünk a szép dalokkal, a
vendéglátásokkal meghálálni.

Ez évben egy utolsó, egyben nagyon fontos meghívás
Önök részére:
100. fellépését ünnepli ez év december 20-án a Melódia
Kamarakórus, melynek kezdete - meghitt keretek között- a
nagytályai Római Katolikus Templomban lesz, folytatása
pedig a Törőcsik Mari Faluházban, ahol szeretnénk
Önökkel együtt ünnepelni. Vendégül látunk mindenkit, aki
megtisztel bennünket a karácsonyi hangversenyünk
meghallgatásával.

Minden kedves lakosnak, Melódia- kedvelőnek békés,
boldog karácsonyi ünnepeket, és sikeres új esztendőt
kívánunk.
Balajti Istvánné
MKK Egyesület elnöke

2014. december

„Gálakórus” minősítés a MELÓDIA Kamarakórusnak

„Kategória minősítés” követelményeinek teljesítéséért
GÁLAKÓRUS minősítési fokozatot szerzett, valamint a
Nemzeti Kulturális Alap Különdíját is megkapta a
„Hagyományos minősítés” két Arany minősítés fokozata
után (2010. 2012.) a MELÓDIA Kamarakórus Egerben, az
Éneklő Magyarország Regionális Kórusfesztivál minősítő
hangversenyén 2014. október 25-én.

A kórusok rendszeres tevékenységének rangot adó
Éneklő Magyarország Regionális és Nemzetközi
Kórustalálkozó az egri Cantus Agriensis Kulturális
Egyesület, és a Nemzeti Művelődési Intézet
társrendezésében, a Nemzeti Kulturális Alap, és a KÓTA –
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége támogatásával
került megrendezésre.
Az Éneklő Magyarország fesztivált 21 éve rendezik,
észak-magyarországi és határon-túli magyar kórusok
részvételével. Az idén az egyik vendég a Lengyelországból,
Nowy Saczból érkező Echo II Kórus volt. Ebben az évben
12 kórus élt a szakmai zsűri előtti bemutatkozás, valamint
a KÓTA minősítés lehetőségével. A rendezvényt önálló
koncertlehetőség, karnagyi klub, kotta- és lemezbörze,
valamint szerenád a város közterein, és bordalok versenye
kísérte.
A bemutató hangversenyek helyszíne a Bartakovics Béla
Közösségi Ház díszterme volt. A Fesztivál védnöke Prof.
Szőnyi Erzsébet Kossuth és Erkel díjas zeneszerző volt. A
fellépéseket követő szakmai beszélgetés Daróci Bárdos
Tamás Erkel – díjas zeneszerző - a 115 éve született Bárdos
Lajos zeneszerző, karnagy, zenetudós fia - részvételével

zajlott. Szakmai vendégek: Márkusné Natter - Nád Klára, a
zenetanár, zenei szakíró, a Bárdos Lajos Társaság főtitkára,
Vadász Ágnes a Magyar Kórusok Zenekarok Népzenei
Együttesek Szövetsége – KÓTA főtitkára, karnagy; Ember
Csaba a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetsége MZMSz elnöke, karnagy; valamint Dr. Kis
Katalin, az Eszetrházy Károly főiskolai docense, karnagy
voltak.
A találkozó célja, hogy az amatőr kórusok sikeres
munkájának széles nyilvánosságot teremtsen, bemutassa a
kóruséneklés értékes hagyományait.
A MELÓDIA Kamarakórus 2008-as alakulása óta ötödik
alkalommal vett részt a kórustalálkozón Mesterné Sándor
Tímea karnagy, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola szolfézs
– zeneelmélet – karvezető szakos tanára vezetésével.
Zongorán közreműködött Bajzáth Linda.
A kórus külön köszönetet mond Dr. Kis Katalinnak, az
egri Eszterházy Károly Főiskola ének – zene tanszéke
docensének, a KÓTA tagjának, aki a Nemzeti Művelődési
Intézet Heves Megyei Irodája amatőr művészeti
tevékenységének támogatásával utazó mentor program
keretében a kórus igényeihez, fejlettségi szintjéhez igazodó
szakmai támogatással segítette kórus felkészülését.
Ember Csaba az eredményhirdetéskor kiemelte a
minőségi színvonal mértékét: az idén minden kórus
„Kategória minősítésben” részesült. A műsor mind a
szakmai zsűri, mind a közönség elismerését kivívta.
Karanyiczné Dobecz Marianna
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A MELÓDIA Kamarakórus év végi fellépései

2014. november 7-én Jótékonysági Esten szerepelt
kórusunk a maklári Művelődési Házban, ahol az I. István
Alapfokú Közoktatási Intézmény 2. osztályosainak
tantermi bútorcseréjére szerveztek gyűjtést a gyerekek
Kovács Gézáné Erzsike tanító nénivel. Műsorunkban a
minősítő hangverseny programjából kapott ízelítőt a
közönség.

November 9-én, a Magyar Vásár Kulturális Egyesület
rendezésében zajló Magyarok Vásárán Egerben, az
Érsekkertben léptünk fel, a szervezők kívánságának
megfelelően könnyűzenei összeállítással.

November 22-én Füzesabonyi Közösségi Házban a
Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek
Otthonának Aranyhíd Alapítványa Jótékonysági Bálján
léptünk fel.

December 7-én nagytályán, advent második vasárnapján a
templom előtt a közösségi adventi
gyertyagyújtáson énekeltünk karácsonyi dalokat, a
Jubileumi Karácsonyi Gálakoncert előzeteseként.
December 11-én a Szépkorúak köszöntésén szerepeltünk a
nagytályai Népházban, a karácsonyi készülődés,
ünnepvárás jegyében.
Karanyiczné Dobecz Marianna

Melódia KAR-Karácsony est

Éjjeli tóban csoda csobban. Belehull a csillag.
Szóródik a szikra. Szeretet csenget.
Ajtóban kesztyűt húz a tűlevelekre.
Félve, ki ne szúrja senki álmát.
Ölelésbe csempészi a hó puhaságát...
Már KAR-nyújtásnyira van a karácsony.
Rácsos kalácsot süt .Tepsibe diót szór.
Dalunkra rácsodálkozik, ami odatelepszik
pihésen könnyű meleg csendre,
s vágyik szívedben oltalomra.
Mint andalgó angyal, mélázva int. Hallgasd meg.
Simítson szíveden. Adjon békét, örömöt, és
költözzön be otthonra találva hozzád a szeretet.
Ináncsiné Gecse Gabriella

Boldog, békés Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben, jó egészségben gazdag
Új évet kíván minden
Nagytályai és Maklári lakosnak a
MELÓDIA Kamarakórus
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Anyakönyvi hírek
2014
szÜLETTEK:

Máté Sándor
Kósik Zsombor
Nagy Sebestyén
gRATULáLUNK!

ELHUNyTAK:

MELÓDIA PILLANATOK

Rabóczki János
Tóth Miklósné Kelemen Rozália
Misz Józsefné Egri Mária
Mata József
Kása Sándor
Math László
Bóta Kálmán
Madarász János
Miricz Péter
ŐszINTE RészVéTÜNK!

Minden kedves olvasónak békés,
boldog karácsonyi ünnepeket, és
eredményekben gazdag új évet kíván!
Hevesiné Hartai Éva
anyakönyvvezető

Kupakgyűjtés

Molnár Nikoletta
védőnő

Nagytálya Község Önkormányzatával a nyáron egy nagy
összefogásra kértük a falu lakosait! Él kis falunkban egy öt
éves kisfiú, akinek nagyon súlyos betegséggel kell
megküzdenie. Talán segíthetünk neki azzal, hogy
félrerakjuk a műanyag kupakokat, és összegyűjtjük őket.
Rengeteg kupak érkezett hozzánk, amit szeptemberben
át is adtunk az érintett családnak!
A kupakokat folyamatosan gyűjtjük, bármikor
behozhatók a Nagytályai Szivárvány Óvodába.
Szeretném megköszönni az Önkormányzatnak, a
szülőknek és a falu lakosainak önzetlen segítségüket.
Molnárné Petővári Mónika
intézményvezető
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(folytatás az 1. oldalról)

A templom megáldása

A közös ünneplésre és a felújított rész megáldására Dr.
Ternyák Csaba egri érseket hívtuk meg. A szentbeszédének
elején rámutatott arra, hogy egy közösség számára nagy
öröm, mikor hosszabb-rövidebb várakozás után egy
megújult templomba léphet be. Az igazi örömforrás
azonban az, hogy adhattunk valamit annak, aki itt lakik: az
Istennek. Elmondta, hogy a magyarokon kívül a lengyel
nép tekint királynőként Szűz Máriára. Sok helyen, többek
között a nagytályai templom oltárképén látható az a jelenet,
amikor Szent István királyunk felajánlja országunkat a
Boldogságos Szűznek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a híveknek, a
nagytályaiaknak,
az
elszármazottaknak
és
az
Önkormányzatnak a nagylelkű adományokat. Szinte nem
akartuk elhinni, hogy másfél millió forint jött össze az
adakozás során. Nagy boldogság egy ilyen közösségben
élni, ahol ennyien érzik magukénak az elődeink által
létrehozott közös értékeinket. Köszönet és hála érte.

Köszönjük, hogy Korózs Péter plébános úr ennyire
szívén viseli templomunk sorsát. Végig biztatott, segített
minket, támogatást szerzett. A pályázat óriási
adminisztratív munkáját türelmesen és sikeresen
lebonyolította.
A felújítás során csak egyetlen vasárnapi szentmise
maradt el. Király Ferencné Irénke sekrestyésünk és segítői
mindig kitakarítottak annyi helyet, hogy nem volt akadálya
a mise megtartásának. Volt, hogy plébánosunk az állványok
közt bujkálva jutott el az oltárig. Aztán jött a nagytakarítás.
Rengetegen jöttek segíteni. Az Önkormányzat közhasznú
munkásai is több napon keresztül segítettek. Köszönet és
hála érte.
A templombelső megújulása után nem lehet más
vágyunk, mint hogy a lelkekben is történjen meg az
újjászületés, hogy hazánk újra és egyre jobban Mária
országa legyen.
Hevesi László

Nyugdíjas klubélet

2014. december 2-án Egerben Bujdosó Sándorné megyei
vezetőnk ez év utolsó klubvezetői fórumát tartotta. Itt
tájékoztatott bennünket az Európai Unió által hirdetett
nyugdíjasokat érintő témákról, pl. a biztonság, a
szolidaritás, a nagyobb képviselet, és az együttműködés. E
feladatokkal kapcsolatban mi is szeretnénk előadásokat
szervezni a faluházunkba. Hogyan tudjuk elkerülni, hogy
áldozatokká
váljunk?
Hogyan
segíthetünk
a
bűncselekmények áldozatainak? Akinek lehetősége van,
kérem, látogassa: www.hevesmegyeinyugdszov.hu oldalt.
A nyugdíjas szövetség jövőre is megrendezi a versmondó
versenyt, melynek témája csak a „derű” lehet. Így a télen
lehetősége lesz minden klubtagunknak arra, hogy a derűvel
foglalkozó verseket keresse, mert ide is szeretnénk
benevezni.
A következő kirándulásokra még lehet jelentkezni:
London – 20l5. március 08 - 13.
Fekete tengeri nyaralás – 2015. június 15 - 23.
Erdélyi körutazás 2015. augusztus 22 - 27.
Nyugdíjas társaim kereshetnek a kirándulásokkal
kapcsolatban a 357-531-es telefonszámon az esti órákban.
A részletes információkat Egerben kapjuk meg Bujdosóné
Marikától vagy a helyettesétől Marmoly György úrtól.
Közös őszi nyugdíjas színházlátogatásunk Egerben volt,
október 22-én. A Bál a Savolban című nagyoperettet
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tekintettük
meg,
fővárosi
vendégművészek
közreműködésével.
Klubunknak
megrendeltem
a
Nyugdíjasok
Kalendáriumát és a hozzátartozó falinaptárt is, a címlapon
Törőcsik Mari színművésznő látható nagy-nagy
örömünkre.
Hétfő délutánonként 3 órától szívesen várjuk tagjainkat
egy kis testedzésre, zenés tornára a faluházba.
Karácsony havában kívánom, hogy mindenki békében
éljen, lelkében reménységgel, és a szívében áldással várja a
Kis Jézuska születését.
Hadháziné Marika

2014. december

Volt egyszer… a Könyvtárban

Emellett énekeltek is a kicsik, valamint a foglalkozást

mondókák segítségével tették még érdekesebbé és

színesebbé.

Összefoglalva tehát a Szivárvány Óvoda ovisai-és

néhány kisiskolás-nagyon jól érezték magukat ezen a késő
délelőtti foglalkozáson.

A jövő évtől is hasonló rendezvényekkel várjuk kedves

olvasóinkat. Minden korosztály megtalálhatja a számára

legmegfelelőbb programot. Valamint a jövőben az eddigi
programokat tovább kívánjuk bővíteni, színesíteni.
Minden

kedves

olvasónknak

ezúton

szeretnénk

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet

kívánni! Jövőre is találkozzunk a Könyvtárban!

Lükő Katalin
könyvtáros

Könyvtárunk idei utolsó rendez-

vényére 2014. október 6-án került sor

Volt egyszer címmel. A nagytályai
óvodások mesét hallhattak Luzsi Margó

jóvoltából, aki a Bródy Sándor Megyei
és

Városi

Könyvtár

Gyermek-

könyvtárának vezetője. De nem csak
hallhatták a mesét, hanem ők is
részesévé

válhattak,

hiszen

a

felnőttekkel közösen varázsolhattak
kendőből erdőt, királyfit, királylányt…

Toborzás

Nagytályán a Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület
létrehozásához várjuk az érdeklődő, a faluért tenni akaró
embereket.
Az egyesület céljai között szerepel a falu szépítése,
virágosítása parkok kialakításával, továbbá a tájház
működtetése, ahol hagyományőrző foglalkozások, illetve
főzés, sütés tanítása lenne minden érdeklődő gyermek és
felnőtt számára. Ezeket a foglalkozásokat térítésmentesen
kívánjuk működtetni.

A hagyományőrző foglalkozások elképzeléseink szerint
a következők lennének:
- fűzfából dísztárgyak, kosarak készítése

- virágkötészet
- faszobrászat
- fazekasság
- kötés, horgolás igény szerint

További ötleteket várunk a foglalkozásokhoz.
Egyben várjuk azon lakosok jelentkezését, akik a belső
munkálatokban segíteni tudnának.
Érdeklődni a 06-30-440-0023 telefonszámon lehet.

Balajti Istvánné
önk. képviselő
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Nemzeti ünnepünk: Október 23.

Október 23-át, az 1956. évi forradalom, és
szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napját
Nagytálya és Maklár Községek Önkormányzatai az
idén is közösen ünnepelték meg Makláron, a
Művelődési Házban.
Lükő Katalin igazgatóhelyettes asszony
megnyitója után ünnepi beszédet mondott Havasi
Lászlóné címzetes igazgató asszony. Az ünnepi
műsorban közreműködtek az I. István Általános
Iskola tanulói, és a Búzavirág Népdalkör. A műsor
után
a
templom
előtti
kopjafánál
az
önkormányzatok, pártok és civil szervezetek
koszorúzása zárta az ünnepi rendezvényt.
Karanyiczné Dobecz Marianna

Hajdú Matyi

2014 októberében a Nagytályán élő 13 éves Hajdú
Mátyás országos 3. helyezett lett cselgáncsban Diák A
kategóriában, 41kg-ban. Vele beszélgettünk.

-Matyi, miért éppen ezt a sportágat választottad?
-2009-ben Nagytályán Cs Németh Péter judo edző
indított egy kis judo csoportot és a szüleim úgy gondolták
ki kellene próbálni. Az edzések egyre komolyabbak lettek,
2012-től pedig már Egerben folytatódtak. Közben a focit is
kipróbáltam, de a judot választottam fő sportomnak.
-Hogyan lesz valaki bronzérmes az országos
bajnokságon?
-Heti 5 edzésünk van, napi 2 óra. Augusztusban
edzőtáborokban és napi két edzésen vettem részt, hiszen
akkor alapoztunk az őszi versenyidőszakra. Az edzéseken
nagy odafigyelést és koncentrációt kíván az új dobások
megtanulása, a régiek egyre pontosabb gyakorlása és
kemények az erősítő részek. Horváth Tamás vezetőedző és
Fejér Barna edző minden alkalommal elvárja tőlünk, hogy
a maximumot hozzuk ki magunkból. A versenyeken pedig
ki kell zárni mindent és csak az éppen következő
küzdelemre kell koncentrálni.
-Ez nagyon sok munkának tűnik, gondolom, csak úgy
lehet ezt csinálni, ha az ember szereti ezt a sportot.
-Igen, tényleg szeretem és örömmel megyek az
edzésekre, mert nagyon jó a társaság, sokat viccelődünk, a
versenyeken pedig szorítunk és drukkolunk egymásért.
Emellett érzem, hogy fizikálisan és szellemileg is erősít ez
a sport, jobban tudok koncentrálni, nagyobb az akaraterőm.
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-Marad azért másra is időd?
-Igen, jól tanulok, ez fontos, hiszen gimnáziumban
szeretnék továbbtanulni, szeretek focizni, hétvégén
gyakran járunk a műfüves pályára a barátaimmal, szeretek
filmeket nézni és kirándulni a családommal, X-boxozni a
tesómmal és játszani a kutyáimmal.

Gratulálunk és további sikereket kívánunk Neked!

Szépkorúak köszöntése

2014. december

Orosz József polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Ezután a Nagytályai Szivárvány Óvodások verses
összeállítása következett. Az ünnepi műsort a MELÓDIA
Kamarakórus zárta.
"Múlt és jövő közt kik középen álltok,
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom
Emel magasra, honnan messzi láttok,
Boldog látványt kíván néktek dalom,
Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék."
(Tóth Árpád)

Sokszor hallott mondás, hogy arról ismerszik meg egy
ember, s arról ismerszik meg egy adott kor vagy adott
társadalom, hogy hogyan bánik időseivel. A bölcs ember, a
tisztességes és alázatos ember tudja,
hogy időseink, bölcs öregjeink nélkül
mi magunk sem lennénk: tőlük kaptuk
az életet, tőlük kaptuk szellemi és
kulturális javainkat, az ő kezük
munkájából épült fel mindaz, amit mi a
saját munkánkból építhetünk tovább.

Karanyiczné Dobecz Marianna

Nagytálya Község Képviselő
testülete, és az Egészségügyi és
Szociális bizottság eddig minden
évben
lehetőségeihez
mérten
kedveskedett a 65 év feletti nagytályai
nyugdíjasoknak. Az ajándékozással
egybekötött műsorra 2014. december
11-én került sor Nagytályán, a
Népházban.

Számítógép-adományt kapott
a Maklári I. István Általános Iskola

A maklári iskola informatika termét 1996-ban alakítottuk
ki 10 számítógéppel a régi természettudományi
előadóteremből. Ezen gépek egy részét koruknál fogva
mára már kivontuk a forgalomból. Egy ideig próbáltuk a
lehetőségeinkhez képest karban tartani őket, melyhez 2010ig az informatikai normatíva jelentett némi megoldást
számunkra, de mára ez a lehetőségünk is megszűnt.
Ezért
örültünk
nagyon
Dr.
Hajdú
Csaba
kezdeményezésének és közbenjárásának, melynek
következtében 2014. október elején az Eszterházy Károly
Főiskola 12 darab személyi számítógépet adományozott
iskolánknak segítve ezzel az itt tanítók munkáját és a
tanulók előrehaladását.
Tekintettel intézményünk egyre nehezebb anyagi

körülményeire, rendkívül elis¬merésre méltó dolognak
tartom a főiskola segítségét.
A gyerekek és az itt tanító pedagógusok nevében
köszönöm Dr. Liptai Kálmán rektor úr segítségét,
köszönjük a felajánlott számítógépeket, és reméljük, hogy
tanulóink sokáig tudják majd használni azokat.
Szintén köszönettel tartozunk Dr. Hajdú Csabának a
kezdeményezésért és közbenjárásért, valamint a Wifihálózat kiépítéséhez szükséges anyagi háttér biztosításáért,
továbbá Kővári Gábornak és Simon Róbertnek a szakmai
és kivitelezési munkák elvégzéséért.
Martonné Augusztin Katalin
intézményvezető
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NAGYTÁLYAI HÍRMONDÓ

Advent - Karácsony

Advent - Karácsony összetartoznak. Nem lehet

elválasztani egymástól. Advent Úrjövetet jelent, Karácsony

pedig az Úr megérkezését. Történelmi síkon az ószövetségi
nép várta az Úr érkezését, születését az ígéretek szerint.

Karácsonykor ez az ígéret beteljesült, mert megérkezett

a várva várt Messiás Jézus születésével. Lelki síkon pedig

mindnyájunknak - a saját élethelyzetében - a szívünkhöz
közeledő és bennünk megszületni kívánó Istent jelenti.

Készület nélkül nincs érkezés és nincs karácsony.

Adventi készület nélkül nem lesz hiteles az ünnepem, mert
nem hiteles az életem sem.

Mit jelent a készület? Ahogy azt a Jézus szíve

énekünkben oly sokszor énekeljük:

"Szívemet tedd szent szívedhez hasonlóvá, kérlek,

Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szelíddé tedd!"

Engednünk kell, hogy Jézus eljusson a szívünkbe. Ő nem

jön felénk és nekünk nem kell felé haladnunk, hisz nincs

távol tőlünk. Hogy is lehetne, hisz annyira szeret minket,
hogy ott van mellettünk és a szívünk ajtaja előtt áll és

kopogtat, ahogy a jelenések könyvében oly szépen leírja
János apostol.

"Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja

az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele

vacsorálok, és ő én velem." (Jel 3:20)

Advent lényege az ajtónyitás, Karácsonyé pedig hogy

Jézus belép a szívünkbe.

De amíg Jézus nem tud belépni szíved ajtaján, addig csak

kopogtat folyamatosan életed eseményeiben, hogy vedd
észre, halld meg kopogtatását...
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Korózs Péter
plébános

Az új Tűzoltó Egyesület

Az egyesület tagjai a megalakulás óta igyekeznek a
lehető legtöbb közösségi rendezvényen részt venni.
- alakuló gyűlés 2014. június 4.
- Kakas Fesztivál 2014. július 5.
- Maklár-Nagytálya Horgászverseny 2014. augusztus
- Vizesgyakorlat Nagytályán 2014. augusztus 20.
Pista bácsi munkájának megköszönése
- Országos Katasztrófavédelem minősítő gyakorlat
2014. október 3.
- Tűzoltószertár takarítása 2014. október 25.
- Cserepezés Galambos József leégett házánál
2014. november 8.
Hortobágyi Szabolcs
az egyesület vezetője

2014. december

Karácsonyi finomság
„ Rögtön puha” mézes puszi

35 dkg finomliszt
10 dkg rétesliszt
10 dkg porcukor
1 púpos teáskanál szódabikarbóna
2 teáskanál kakaó
½ kávéskanál fahéj
½ kávéskanál őrölt szegfűszeg
csipetnyi gyömbér/ elhagyható/
pár csepp citromlé vagy narancslé
1 tojás+ 1 sárgája
1 evőkanál tejföl
15 dkg akácméz
8 dkg vaj vagy zsír/ margarin nem jó/

A sütőt 180 C’ ra felmelegítem, sütőpapírral
kibélelem a tepsiket. A lisztet, kakaót, porcukrot,
szódabikarbónát és a fűszereket összekeverem. A vajat
meglágyítom, belekeverem a lisztbe, elmorzsolom.
A mézet kézmelegnél kicsit jobban felmelegítem,
hozzákeverem a lisztes keverékhez. Majd a tojást, a
sárgáját, a tejfölt adom hozzá, és fakanállal jól
kidolgozom.
Kiborítva hagyom hűlni 5- 10 percig, majd lisztes
kézzel főtt tojás nagyságú golyókat formálok belőle.
Duplájára fog dagadni. 8- 10 perc sütési időt igényel.
Sütés előtt igény szerint lehet a közepébe aszalt
szilvát tenni, majd sütés után csokival leönteni.
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Itt járt a Mikulás

