NAgyTáLyA Község öNKORMáNyzATáNAK LApjA
2015. DECEMBER

Szüreti felvonulás

Közhírré tétetik Nagytálya népének!
Megérett a szőlő s van elég hordó,
Jöhet hát a saszla, rizling, oportó.
Minden lány és legény legyen itt egy szálig,
Mulassunk hát vígan a faluban sokáig.
Aztán legyen elég bor, búza, békesség,
Nagytálya lakójának kitűnő egészség!

Fontos szerep jutott egykoron a falvak életében a közös
találkozásoknak
ünnepi
felvonulásoknak,
mulatozásoknak, báloknak - melyek sok más cél mellett az
összetartó erőt is jelképezték és erősítették. Ezt őrzik
Nagytályán 1999 óta az óvoda szervezésében Szüreti
felvonulással.
2015. október 17-én - az egész napos Szüreti felvonulás
programjaként - Egyedi tárgyak gyűjteményének kiállítása
nyílt a Nagytályai Törőcsik Mari Faluházban. Oravecz
Anita kutatta fel azokat az értékeket, amelyek bemutatásra
kerültek. Az alkotások eszmei értéket képviselnek. Távlati
cél a gyűjtemény bővítése, foglalkozások tartásával élővé
tétele. A szüreti felvonulás az óvodától indult. Orosz József
polgármester megnyitójában köszöntötte a vendégeket,
ismertette a programot és az útvonalat.
Máté Veronika – kisbíró invitálása után a Nagytályai
Szivárvány Óvoda gyermekeinek műsorában a szüreti
hagyományokat elevenítették fel.
(folytatás a 10. odalon)
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NAGYTÁLYAI HÍRMONDÓ

Tájékoztató Nagytálya Község önkormányzata testületi üléseiről

Nagytálya Község Önkormányzata 2015.
október 29-én tartotta ezévi tizenegyedik
ülését. A lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását
követően a testület a helyi adók
felülvizsgálatát vitatta meg. A képviselők úgy
döntöttek, hogy nem változtatnak a helyi
adók mértékén, a magánszemélyek
kommunális adóját továbbra is 2.500 Ft/év
összegben, a telekadót 5 Ft/m2 mértékben, a
helyi iparűzési adót az adóalap 1,4 %-ában
határozták meg. (A döntéshez kacsolódó
rendeletalkotásra a novemberi testületi
ülésen került sor.)
Az ülés harmadik napirendjeként a
temetkezésről szóló önkormányzati rendelet
tervezetet ismerte meg a testület, melynek
véleményezésére a novemberi ülésig nyílt
lehetőség. Az új szabályozás megalkotásával
mindenekelőtt az engedély nélküli temetői
munkákat, a helyi sajátosságoknak nem
megfelelő emlék elhelyezést, a temetőben
való közlekedést megnehezítő gyakorlatot
szeretnék megszüntetni. A szép és gondozott
sírkert kialakítása és megőrzése érdekében
kerül sor az új temető szabályzat
megalkotására.
Orosz József polgármester úr elmondta,
hogy a temetői hulladékot szelektíven
tervezik majd gyűjteni, és a jövő évi
tervekben szerepel a ravatalozó felújítása, a
temető bejáratok rendbe hozása is.
Az elmúlt egy hónap eseményeiről
tájékoztatva a testületet elmondta, hogy a
temetőben új WC kialakítására kerül sor.
Bejelentette azt is, hogy a Hagyományőrző
Tűzoltó Egyesület tagjai lecserélték a tűzoltó
szertár tetőjét, és amennyiben lesz anyagi
lehetőség a folytatásra, elkészül a tűzfal és a
csatorna is.
A hulladéklerakó rekultivációja ügyében
tájékoztatást adott arról, hogy a nagytályai
lerakó lezárása megkezdődött, a munkák
befejezése november 15-re várható. A projekt
a tulajdonos Maklár Község Önkormányzata
részvételével zajlik. Addig a szállítással
érintett utcák –elsősorban a Rákóczi utca
lakóinak - türelmét kéri.
Beszélt arról is, hogy az Arany János
utcával
párhuzamosan
a
település
külterületén a Heves Megyei Vízmű Zrt. az
ivóvíz kút bővítését tervezi. A fejlesztés
kapcsán a kúthoz vezető földutat kaviccsal
borítják
be,
és
a
víznyeréshez
villanyvezetéket építenek ki.
Az ÉMÁSZ földkábelt fektet le a Rákóczi
utcában, hogy áramot vezessen Maklár Déli
iparterületére. A vezeték tervezett helye a
Rákóczi utcai úttest melletti terület volt. Már
a tervezés időszakában felmerült a
nyomvonal módosításának szükségessége,
mely ügyben az áramszolgáltató eddig nem
mutatott kompromisszum készséget. A
polgármester
úr
elmondta,
hogy
közbenjárásár a vezeték nyomvonalának
módosítása érdekében, és nem járul hozzá az
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önkormányzati
területekre
vonatkozó
ÉMÁSZ vezetékjog bejegyzéshez sem.
Örömmel számolt be a szüreti
rendezvényről,
amelyen
szépszámú
érdeklődő nagytályai lakos szórakozott.
Az ülésen résztvevő Molnárné Petővári
Mónika óvodavezető asszony elmondta,
hogy a Szüreti felvonulás után szervezett
jótékonysági bál komoly anyagi sikerrel
zárult, a Szülői Munkaközösség - amelynek
tagjai a szülőkkel és az óvodai dolgozókkal
együtt a rendezvény szervezői voltak –
óvodai eszközök beszerzését tervezik a bál
több mint félmillió forintos bevételéből.
Az egyéb ügyek sorában elsőként Szabó
Csaba, a Helyi Értéktár Bizottság elnöke
tájékoztatta a testület tagjait Nagytálya
kulturális hagyományainak számbavételéről.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság
tagjai Oravecz Anita kulturális szervező
segítségével végezték a munkájukat.
Elmondta, hogy ezidáig két megőrzésre
érdemes életművet dokumentáltak. Egyrészt
Herczeg Mátyás fafaragóét, akinek életműve
méltán elismert, és akinek munkái számos
kiállítóhelyen megtalálhatók az országban.
Másrészt Veinémer Ferencét, aki fiatalon
meghalt az 1920-as években, de ifjúkori
verseit családja megőrizte. Ezt az anyagot a
bizottság eljuttatta Lisztóczki László
irodalomtörténésznek, hogy az értékvizsgálat
megtörténhessen.
Ismertette a bizottság azon elképzelését is,
miszerint szeretnék a nagytályaiakat írásos
kérdőívvel
megkeresni,
hogy
tájékozódhassanak a falu kulturális
értékeiről. Ugyanakkor felhívta a testület
figyelmét a két – már romos állapotú –
malom épületre (Kőkereszti malom, Berki
malom), és a volt tiszttartó lakra, mely a
település építészeti értékei. A bizottság
vizsgálandó értéknek tartja a helyi
kőkereszteket, és az Eger patakon található
duzzasztót is.
Az értéktári tájékoztatót követően, az ülés
végén a szüreti rendezvény tapasztalatait
beszélték meg a testület tagjai.
November 26-án megtartott testületi
ülésén Nagytálya Önkormányzata a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentés
elfogadását követően a 2015.évi gazdálkodás
háromnegyed éves helyzetéről tájékozódott.
A testület megállapította, hogy a takarékos
működés eredményeként az év végére
megtakarítás várható, ami lehetőséget
biztosít a települést érintő fejlesztésekre.
Az ülés harmadik napirendjeként a 2016. I
félévére készül munkatervét vitatta meg és
fogadta el az önkormányzat.
Majd Orosz József polgármester úr
tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt hónap
eseményeiről. Elmondta, hogy új szerződést
kötött
az
önkormányzat
az
áramszolgáltatóval, ami a korábbinál
kedvezőbb tarifával teszi lehetővé a
szolgáltatás igénybe vételét. Beszélt a Nyitrai

Zsolt országgyűlési képviselő úr által
szervezett polgármesteri fórumról, ahol a
környező
önkormányzatok
közös
problémáira
kerestek
megoldást
a
településvezetők.
Bejelentette,
hogy
elkészült
a
hulladéklerakó rekultivációja, és a kivitelező
a munkálatok befejezésével megigazította az
útpadkát és a vízelvezető árkot.
Tájékoztatta a testületet az ÉMÁSZ kábel
ügyében tett intézkedésekről, és arról is,
hogy kitart a nyomvonal tekintetében
kialakított álláspontjánál.
Ismertette a Heves Megyei Vízmű által a
vízkutak bővítése érdekében végzett munkát,
és elmondta, hogy az övárok melletti terület
kitisztításával szeretne olyan közlekedési
területet kialakítani, amelyről az árok
karbantartása megtörténhet.
Kitért a külterületi földek ügyében kiadott
Földbizottsági állásfoglalások ügyében
folyamatban lévő peres eljárás jelenlegi
állására is.
Bejelentette, hogy a sikeres szociális
tüzelő pályázat kapcsán 66 q szén
beszerzésére került sor, melynek kiosztását
önkormányzati rendelet szabályozza majd. A
tüzelő beszerzés önrészét, és a szállítás
költségeit egyaránt az önkormányzat vállalta
magára.
Elmondta, hogy a hivatal épületén szükség
volt a bejárati ajtó cseréjére, illetve hogy a
Nagytálya-Maklár
Hegyközség
támogatásával új bejáratot kap a postai
folyosó is.
A polgármester úr tájékoztatta a testületet
az elkerülő út új nyomvonalának
tervismertetéséről, illetve arról a tényről,
hogy a korábbi tervekkel ellentétben nem 2 x
1 sávos, hanem 2 x 2 sávos út épül, melynek
tervezési munkái újraindulnak. Az út átadása
2018-ra várható.
A közmunkaprogram keretében végzett
munkákról elmondta, hogy az elmúlt
hónapban a temető kitakarítása, a téli
időszakra szóló rendbetétele volt a feladat,
illetve a Napsugár úti áteresz kitisztítása.
2016-tól új kerteket von művelésbe az
önkormányzat, melyek takarítása, termelésre
való
előkészítése
folyamatos.
A
közmunkaprogramhoz
kapcsolódó
eszközbeszerzési keretből rotációs kapa és
szivattyú beszerzésére kerül sor.
Az egyéb ügyek, indítványok körében
elsőként a helyi adó rendeleteit alkotta újra
Nagytálya Önkormányzata. Az októberi
döntésének
megfelelően
változatlan
adómértéket állapított meg az egyes
adónemeknél a testület, és a helyi iparűzési
adó tekintetében 50%-os adómérséklést
biztosította a helyben működő egészségügyi
vállalkozások számára.
A talajterhelési díj esetében a testület a
2016. március 1-ig a hálózatra rákötő
lakosokat 50 % kedvezményben részesíti a
2015-ös díj tekintetében. Azok a családok,

akik hátralékot halmoztak fel, szintén
kaphatnak
fizetési
könnyítést,
ha
elmaradásukat rendezik.
Ezt követően Nagytálya Önkormányzat
elfogadta a magánszemélyek kommunális
adójáról, a telekadóról, a helyi iparűzési
adóról, valamint a talajterhelési adóról szóló
rendeletét.
Majd határozott a 2016. évi belső
ellenőrzési tervről.
Az időskorúak támogatására vonatkozó
javaslatot, mely szerint a 65. életévüket
betöltő nagytályai lakosok 3.00 Ft összegű
támogatásban részesülnek, a testület
elfogadta, és meghatározta a karácsonyi
köszöntés időpontját is, ami december 12-e
volt. A költségvetésben 500 e/Ft összeg áll
rendelkezésre erre a célra.
Ezt követően a civil szervezet
támogatásáról szóló rendeletét fogadta el az
önkormányzat. A szabályozás szerint a
faluban működő civil szervezetek 2016-tól
pályázati rendszerben kérhetnek támogatást a
működésükhöz, vagy a rendezvényeik
szervezéséhez.
Az egyéb ügyek fontos előterjesztése volt
a temető rendelet tervezet megvitatása,
melynek kapcsán újra szóba kerültek a
temetői munkák, melyek az új szabályozás
értelmében csak bejelentés, és előzetes
egyeztetés után végezhetők. A tervezet a
testület elfogadta.

A polgármester úr javaslatot tett a
„Szemfüles szomszéd” program nagytályai
bevezetésére, mellyel a bűncselekményeket
lehetne megelőzni. (A lehetőségről
tájékoztató lát napvilágot a Hírmondó jelen
számában.)
A testület a folyamatban lévő munkák
egyeztetése során a Törőcsik mari
Faluházban
folyó
mosdó
helyiség
felújításának irányításával Madarász András
képviselő urat bízta meg. Az ülés végén a
képviselők a Hírmondó téli számának
tartalmát, és az időskorúak karácsonyi
köszöntése feladatait egyeztették.
Tisztelt Nagytályai Lakosok!

Advent idején Weöres Sándor soraival
köszönök el tavaszig:
„ Nő a dér, álom jár,
Hó kering az ág közt.
Karácsony ünnepe
Lépeget a fák közt.”

Békében, szeretetben töltött ünnepeket,
sikeres új esztendőt kívánok
valamennyiüknek!
Kassai Magdolna
jegyző

Anyakönyvi hírek 2015

szÜLETTEK:

Kovács Gergő
Kassai Lili
Erdélyi Dávid
gRATULáLUNK!

ELHUNyTAK:

NAgyTáLyA KözségBEN
ELHUNyTAK:
Szurovcsik Antalné Mészáros
Terézia
Birinyi András
Herczeg Mátyás
Gombos András (közúti baleset)
Bolya Bálint
Lasztreg Antalné Hliva Etelka
Vágner Józsefné Demeter Mária
(Adatok: Nagytálya Község
Önkormányzatának elektronikus
anyakönyvéből)

Hevesiné Hartai Éva
anyakönyvvezető

2015. december

VOLT NAgyTáLyAI
LAKOsOK, AKIK Más
TELEpÜLésEN HUNyTAK EL:
Berze Lajosné Kiss Ilona
Birinyi Károlyné Szurovcsik
Gizella
Kása Mihályné Zsoldos Anna Mária
Kecskeméti Sándor
Parádi Józsefné Mata Szidónia
Sasvári Jánosné Urbán Erzsébet
Berecz József
Csombor Tibor
ŐszINTE RészVéTÜNK!

*****
Minden kedves olvasónak békés,
boldog karácsonyi ünnepeket,
és eredményekben gazdag új évet
kívánunk!
Molnár Nikolett
védőnő

Békés, meghitt
karácsonyt és
boldog új évet kíván
Nagytálya Község
önkormányzata
nevében
Orosz józsef
polgármester

Nagytályai
HÍRMONDÓ

Nagytálya Község Önkormányzatának
Lapja
XI. évfolyam 4. szám
2015. december

Kiadja:
Nagytálya Község Önkormányzata
Felelős kiadó:
Orosz József polgármester

Felelős szerkesztő:
Karanyiczné Dobecz Marianna

Köszönjük a beküldött cikkeket és
fotókat!
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NAGYTÁLYAI HÍRMONDÓ

Óvodai Hírek

Az ősz egyik legmeghatározóbb eseménye kis
falunkban, a szüreti felvonulás. A szüret, a szőlő

feldolgozásának megismertetése minden évben visszatérő
feladat. Kiállítást rendeztünk be az óvoda teraszán a szőlő és a
bor feldolgozásához használt eszközökből.
Köszönöm a Garamvölgyi Sára, a Csipkés Bence, a Papp
Dávid és a Petővári Máté szüleinek, hogy rendelkezésünkre
bocsájtották a kiállítás tárgyait.
A gyerekekkel lázasan készülődtünk a szüreti felvonulásra,
ahol verseket, dalokat, táncot mutattunk be. A szülők pedig
süteményeket sütöttek, amivel megkínálták a felvonulókat.
Az idei szüreti felvonulást sokáig emlegették a gyerekek,
hiszen óriási élményt jelentett számukra az, hogy a traktor
pótkocsiján ülve vonulhattak végig Nagytálya utcáin.
A szüreti felvonulás estéjén, pedig Jótékonysági Bálra
invitáltuk a kikapcsolódni vágyókat. Nagyon boldogok voltunk,
hiszen sokan elfogadták meghívásunkat, pontosan 104 fő volt a
résztvevők száma. Vendégeinket, hangulatos dekorációval
díszített termekkel vártuk a Törőcsik Mari Faluházba. Köszönet
érte a szülői munkaközösség tagjainak.
A köszöntő- megnyitó után Majoros Fanni énekében és gitár
játékában gyönyörködhettünk. Öröm hallgatni ilyen fiatal
tehetségeket, kívánjuk, hogy pályája során sikereket érjen el.
Az ízletes vacsorát, ami vörösboros sertésragu volt pórés
törtburgonyával, krémpuliszkával, köszönjük Prokaj Ritának és
Gutpintér Attilának. A desszert, túrós és almás rétes, melyet
hálásan köszönünk a Numan Pékségnek.
A vacsora után került sor a tombola sorsolására, melyhez
rengeteg felajánlás érkezett.
Köszönjük:
•
Numan Pékség
•
Orosz József- Oroszné Markos Judit
•
Fazekas Ágnes
•
Ludvig Bt
•
Sport Ház Fitness terem
•
Barbi Szépségszalon
•
Dr Áncsán András
•
Németh Coop ABC
•
Németh Sándor- Lottózó
•
Royal Cukrászda
•
Hajdú László és felesége
•
Református Egyházközség (Andornaktálya)
•
Maklár-Nagytálya Közös Önkormányzat
•
Gombás Gábor
•
Albert László- Temesvári Ágnes
•
Egervölgye Agrár Kft.
•
Bohóckuckó
•
IQT benzinkút
•
Dr Hajdú Csaba
•
Papp Tamás- Bonivárt Brigitta
•
Lefler Péter- Gábor Krisztina
•
Ludányi László- Ludányiné Szabó Adrienn
•
Tarisznyás Bradley- Tarisznyás Helga
•
Stühmer Kf.
•
Király Kriszta:
•
Dobainé Valika
•
Hanuszik Csaba- Hanuszikné Hevesi Andrea
•
I. István Ált. Iskola, Maklár
•
Maklári Napsugár Óvoda
•
Juhász István- Juhászné Fabóczki Zsuzsanna
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•
Rabóczkiné Zelei Mária
•
Hortobágyi Szabolcs- Kökényesi Borbála
•
Markovits Tamás- Vámosi Brigitta
•
Petővári Ferenc
•
Molnárné Petővári Mónika
•
Petővári Péter- Petőváriné Hegedűs Ágnes
•
Heninger Balázs- Szuromi Zita
•
Kovács József- Tuza Tímea
•
Bartók Zoltán- Szedervarázs
•
Dr Hips Frigyes
•
Nagytályai Nyugdíjas Klub
•
Balajti Istvánné
•
Birinyi Zoltán- Birinyiné Tövisháti Melinda
•
Ostorosi Borászat
•
Spitzmüller Kertészet
•
Bodolósz Ildikó
•
Németh-NyárádiLászlóné
•
Papné Kökényesi Gizella
•
Suszter Barbara
•
Rékásiné Gőz Erika
•
Parádiné Vas Kata
•
Mini Áruház, Maklár
•
Fülöp-Mátyus család
•
Kecsege Büfé
•
Sárvári Cukrászda
•
ifj. Hevesi László
•
Madarász András
•
Csank Anita
•
Garamvölgyi Norbert- Heninger Viktória
•
Kovács-Tóth Enikő
•
Rónai Coop ABC- Rónai Péter
felajánlásait.

Rengeteg segítséget kaptunk támogatói jegyek vásárlásából is.
Köszönjük:
•
Orosz József
•
Nagytálya Község Önkormányzata
•
Agrosidae Kft. Apostol Imre
•
Damat Lubs Kft.
•
Pető33 Bt, Petővári József
•
Rácz József
•
Petővári Ferenc- Petővári Ferencné
•
Molnárné Petővári Mónika
•
Borbereki család
•
Dobai család
•
Garamvölgyi Norbert- Heninger Viktória
•
Tarisznyas Bradley- Tarisznyás Helga
•
Hágen István és Hágen Éva
•
Ináncsi Dezső
•
Garamvölgyi Istvánné
•
Tóthné Füle Gizella
•
Heninger Balázs- Szuromi Zita
•
Kovács Zoltán és Tóth Enikő
•
Aradi Tamás
•
Polgári Lajos- Lükő Katalin
•
Ifj. Hevesi László
•
Ludvig Bt.
•
Hevesi Csongor- Hevesiné Hartai Éva
•
Páderné Szabó Ildikó
•
Boda Ferenc- Hadházi Melinda

•
Juhász István- Juhászné Fabóczki Zsuzsa
•
Kovács Betti és férje
•
ifj. Rónai Péter
•
Bóta Jánosné
•
Polonkai Éva
•
Deákiné Istvánné
•
Kassai Magdolna
•
Rónai Péter
•
Balzsam Gyógyszertár
•
Molnár Lászlóné
•
Sumi Lászlóné
•
Molnárné Vályi Margó
•
Békési Zoltán és felesége
•
Marosi István
•
Makóné Nagy Zsuzsa
támogatását.

A tombolasorsolás gyors lebonyolítását köszönjük Papp
Tamásnak.
Miután minden ajándék gazdára talált, megkezdődhetett a
reggelig tartó tánc, mulatság. A retro disco zenéit D.J. IMIFábián Imre és D.J. MGEE biztosította, melyre a legkitartóbb
táncosok hajnali négy óráig táncoltak.
A végeredmény pedig minden képzeletünket fölülmúlta.
Mindamellett, hogy az este remek hangulatban telt el, a bál teljes
bevétele 791 855 Ft lett, melyből a kiadások levonása után 625
665 Ft áll rendelkezésünkre.
Ebből az összegből sikerült megvásárolni egy projektort,
vetítővászonnal, egy színes nyomtatót, lamináló gépet, egy
szabványos baby hintát, a kiscsoportos terembe új asztalokat,
valamint rajzeszközöket, játékokat.
Hatalmas lehetőséget kaptunk támogatóinktól, melyet hálásan
köszönünk! Köszönjük Orosz József Polgármester Úr
szervezésben nyújtott segítségét, valamint a Szülői
Munkaközösség áldozatos munkáját.
Októberben még egy program várt ránk, barkács délutánra
gyűltünk össze, ahol mindenki elkészítette a saját töklámpását.
Élvezet volt nézni, ahogyan elkészültek a szebbnél szebb,
ötletesebbnél ötletesebb lámpások.

A november kicsit csendesebben, sok- sok barkácsolással telt,
és sok munkával, hiszen elkezdtük a felkészülést a Mikulás
ünnepre.
Közben a szülői értekezleten Garancz Anna a Nevelési
Tanácsadó szakembere tartott előadást az iskolaérettségről.
Magával ragadó előadása sok- sok hasznos információval
gazdagította a résztvevőket. A rengeteg gyakorlati tanács minden
résztvevő számára hasznos jól használható ismereteket

2015. december

biztosított.
Egy héten keresztül vártuk délutánonként a segítő kezeket,
amikor elkészítettük az adventi vásárunk szebbnél- szebb
termékeit. A résztvevőknek köszönjük a lelkes segítséget!
November 23- án érkezett meg hozzánk a Babszem Jankó
Gyermekszínház, akik a „Rejtélyes Pitypangváros” lakóival,
életével ismertettek meg bennünket a tőlük már megszokott
fergeteges, vidám, vicces előadásban.
November végén pedig az Egri Várműhelybe látogattunk el
ahol a gyerekek elkészítették a karácsonyi ajándékukat,
mégpedig agyagból.
Még a legkisebbek is elmélyülten gyúrták, formálták az
agyagot és mindenki ügyesen elkészítette a meglepetését.
Végre beköszöntött a december! A gyerekek nagyon várták,
hisz ez a hónap nagy meglepetéseket tartogat számukra.
Szorgosan készültek a meghívók, barkácsoltunk Mikulást,
festettünk, ragasztottunk és persze minden nap próbáltunk, annak
érdekében, hogy mire a nagyszakállú Télapó megérkezik
hozzánk, minden tökéletes legyen. Sajnos a betegségek kicsit
megzavarták az utolsó hét eseményeit, de a nagy napra azért
minden kisgyerek megerősödött.
Bátran ügyesen mondták a verseket, énekelték a dalokat, még
a kicsik sem ijedtek meg. Meg is kapták jutalmukat, a
finomságokkal megrakott Mikulás csomagot, valamint Nagytálya
Község
Önkormányzatának
ajándékaként
egy
gyümölcscsomagot, amit nagyon köszönünk!
Szeretném megköszönni dr. Hajdú Csabának az ajándék
csokoládékat. Köszönjük, hogy gondolt ránk!
Már nincs túl sok idő karácsonyig, de még mindig vár ránk
néhány esemény.
December 11- én egy könyvtári foglalkozáson vehetünk részt.
Köszönjük a lehetőséget Lükő Katalinnak.
December 14. én megsütjük a Luca- pogácsát, elültetjük a
„Luca- búzát”, hogy megtudjuk a jövő év szerencsés lesz-e
számunkra, jó termés várható- e, majd Lucázni indulunk,
felelevenítve a népszokást.
December 18- án délelőtt 10 órától részt veszünk a Nagytályai
Római katolikus templom mögötti Betlehemállításon, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk. December 21- én pedig a
karácsonyi ünnepünkön látjuk vendégül az óvoda nyugdíjba
vonult dolgozóit.
Közben pedig folyamatosan készítjük a díszeket a falu
karácsonyfájára, amelyet december 22-én díszítünk fel a
birkavacsora alkalmával.
A Mikulás és Karácsonyvárás meghitt hangulatát színes
óvodai tevékenységek szervezésével igyekszünk biztosítani.
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”
/Wass Albert: Karácsonyi versek II./

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

A 2015-ös évet a kórus vezetőségi ülésével kezdtük
január 7-én. Ezen az ülésen értékeltük a karácsonyi
koncertünket. Mesterné Sándor Tímea karvezető
szakmailag értékelte az előadott dalok minőségét, a koncert
hangulatát. Az ülést a 2015-ös év terveinek kitűzésével
zártuk, melyben elsődleges helyet foglalt el a két község –
Nagytálya és Maklár – rögzített rendezvényein való
részvétel, más községek, városok felkéréseinek teljesítése,
valamint egy három napos kapcsolatépítő tréning Sarudon.
A karvezetőnk bejelentette, hogy ebben az évben
mestervizsgát kíván tenni, mely komoly felkészülést kíván
a kórustól és saját magától. Mi egyhangúlag vállaltuk a
bemutatott, komolyzenei művek megtanulását és
örömünket fejeztük ki, hogy a karvezetőnk fejleszteni
kívánja tudását.
Párhuzamosan két karvezetővel dolgoztunk, mert volt
egy hasonló felkérésünk egy zenetanárnő részéről, akinek
nincs kórusa.
Május 30-án egy csodálatos napot töltöttünk el
Miskolcon, a Bartók Béla zenepalotában, ahol a
szervezők a karvezetők mestervizsgáját rendezték meg.
Mesternének kiválóan sikerült a karvezetés és a zeneművek
előadásáért a kórust is megdicsérte a szakmai zsűri.
Az egyesületből hárman kísértek el bennünket, Orosz
József polgármester, Juhász Ferenc és Karanyicz György.
A karvezetők ebéddel vendégeltek meg bennünket, a
kórus virágcsokrokkal és ajándékkal gratulált a sikerhez,
további közös eredményes együttműködést kívánva nekik.
A zeneművek tanulása mellett több felkérésünk is volt
ezen időszak alatt. Még februárban sarudra vártak
bennünket könnyűzenei dalokkal, majd márciusban
Egerben az értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó
Központjában szórakoztattuk a gyerekeket szintén
könnyűzenei darabokkal.
Május 2-án Nagytályán a Melódia és az Önkormányzat
rendezésében került sor a „ Retro- partira, ám a tábortűz az
esős idő miatt elmaradt.
Május 16-án a nagytályai „ Héninger Keresztnél”
tartott ünnepségen is részt vett kórusunk maroknyi csapata,
majd május 25-én jótékonysági fellépésünk volt a maklári
Református Templomban a Pünkösd alkalmából
rendezett ünnepségen.
Június 20-án a „Civil Érték” Közhasznú Egyesület
felkérésére adtunk elő könnyűzenei dalokat Egerben a
szépasszonyvölgyben.
A július hónap is mozgalmasnak indult, 4- én szombaton
a Kakasfesztiválon vettünk részt, a Római Katolikus
Templomban
énekeltük
dalainkat,
néhányat
orgonakísérettel.
Ebben a hónapban tudtuk megszervezni a sarudi
kirándulásunkat
Aradi
Tamás
jóvoltából,
aki
rendelkezésünkre bocsátotta az üdülőjét. Három napot
töltöttünk ezen a szép helyen, itt készültünk fel a Melódia
estre, melyet Makláron augusztus hónapban rendezünk
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meg, immár ötödik alkalommal. A főzéssel nem kellett
foglalkoznunk, erről gondoskodott helyettünk két
egyesületi társunk Karanyicz György és Juhász Ferenc.
Augusztus 1-jén, Nagytályán az első gulyásfesztivál
megrendezésére került sor, melyen a fellépés mellett
babgulyást is főzött a kórus nevében szakácsunk Karanyicz
György.
Augusztus 15-én már Maklár volt a szereplésünk
színhelye, ahol a Csinibaba film dalait adtuk elő a
nagyszámú közönségnek. Műsorunkat Szabolcsi János
barátunk színesítette.
Augusztus 20-a közös ünnep Maklárral, az új kenyér
ünnepét a Nagytályai Római Katolikus Templomban
rendezi meg az Önkormányzat kulturális bizottsága. Ezen
az ünnepen a kórusunk Szent István – napi művekkel
tiszteleg.
Alig múlt el a nyár, már készültünk az Eger Ünnepére,
ahová szintén felkérésre mentünk énekelni. A hallgatóság
velünk együtt énekelte a Csinibaba számokat, rendkívül
nagy sikerünk volt.
Ez évben még két fellépésünk volt: december 13-án,
vasárnap, a harmadik adventi gyertya gyújtásnál
énekeltünk, majd a Karácsonyi koncertünket december
19-én, szombaton 16 órai kezdettel rendeztük meg a Római
Katolikus Templomban.
Ez év április 15-én tartottuk meg az év első egyesületi
taggyűlését, melyen a Felügyelő Bizottsági beszámolót
hallgattuk meg, továbbá a szakmai vezető és az egyesületi
vezető értékelése hangzott el. Az egyebekben Mesterné
javasolta, hogy ebben az évben ne menjünk az Éneklő
Magyarország Regionális Kórustalálkozóra, mert a
karácsonyi repertoárt teljesen új összeállításban tervezi, és
arra sokat kell tanulni.
A Felügyelő Bizottság év végi ülését december 7-én
megtartotta.
Az egyesületünk éneklő tagjai közül hárman távoztak
ebben az évben, de szerencsére három fővel gyarapodtunk.
A pártoló tagok személyében is történt változás, ott három
fő távozott, és két fő érkezett. Az egyesületünk létszáma így
26 fő.
Továbbra is szeretettel várjuk az énekelni tudó és vágyó,
valamint a pártoló tagokat, azokat, akik szeretnek egy
vidám, mozgalmas életet élő közösséghez tartozni.
„Ez az ünnep, legyen úgy szebb, ahogy álmodban látsz,
Egy új világ, hol teljesül, mit vársz.”

A MELÓDIA Kamarakórus Egyesület minden tagja
nevében kívánok mindannyiknak békés karácsonyi
ünnepeket, és egészségben, szeretetben gazdag boldog új
esztendőt!
Balajti Istvánné
A Melódia Kamarakórus elnöke

2015. december

A Nyugdíjas Klub élete 2015-ben

2015. február 16-án Lubai Sándorné tartott nagyon
értékes és érzelmileg megható előadást a Hospice élet
munkáiról könyvbemutatással egybekötve. 2016
januárjában szeretnénk folytatni az előadássorozatot,
hiszen sok hasznos dolgot lehet tőle tanulni.
Március 16-án ismét előadáson vettünk részt, amely a
gyógynövényekről és azok gyógyító hatásaikról szólt.
Március 21-én tartottuk a tavaszváró klubdélutánunkat,
ahol Orosz József polgármester úr tartott beszámolót. Van
egy ügyes szakácsnőnk, Hossó Jánosné Irénke, aki minden
alkalommal szívesen vállalja, hogy főzzön nekünk. Ekkor
is finom gulyást készített nekünk.
Május 2-án részt vettünk a Retro Party főzés
előkészítésében, és este az étel kiosztásában is. Birinyi
Zoltán alpolgármester úr megmutatta, milyen egy
mesterszakács, mert mindenféle finomságot tett a
tárkonyos vadmalaclevesbe, hogy jó étvággyal fogyasszák
a résztvevők. Igaz, esős napot fogtunk ki, de jó hangulatot
varázsolt a polgármester úr zenével és énekléssel, hogy
mindenki jól érezze magát.
Május 9-én Nagytálya és Maklár községek
szervezésében Egészségnap volt. Egészségünk megőrzése
érdekében szűrővizsgálatokon vettünk részt és hasznos
előadást is hallgathattunk. Köszönet a rendezőknek, hogy
nem kellett utazni és hónapokat várni, hogy időpontot
kapjunk egy-egy vizsgálatra!

Augusztus 8-án részt vettünk az I. Nagytályai
Gulyásfesztiválon. A Nyugdíjas Klub és a Római Katolikus
Egyházközség közösen főzött alföldi gulyáslevest.
Színvonalas műsorokat hallgathattunk. Úgy gondolom
minden résztvevő jól érezte magát.
A demjéni fürdőben is voltunk május, június és
júliusban. Nekünk a fürdőzés szempontjából ez volt a
legkedvezőbb, mert jelentős kedvezményt kaptunk a
belépőkre. Köszönjük Szén János klubvezető úrnak, hogy
lehetővé tette ezt számunkra!
Augusztus 26-án kirándulni voltunk Edelény-LillafüredDiósgyőr útvonalon. Edelényben a kastélyt, Lillafüreden a
barlangot és annak környékét jártuk körbe. Diósgyőrön a
várat néztük meg, ahol nagyon kedves, fiatal hölgy vezetett
végig minket és mondta el a vár történetét. Köszönjük az

Önkormányzatnak, hogy hozzájárult a kirándulás
költségeihez! Egy-egy kirándulás élmény marad
számunkra, hiszen sok helyre egyénileg nem jutnánk el.
Köszönjük Molnár Lászlóné Margónak a kirándulás
megszervezését, hiszen nélküle nem lett volna
megrendezve!
Október 17-én részt vettünk a Balajti Jánosné által
megnyitott kézműves kiállításon, majd a
szüreti
felvonuláson. A felvonulás végén hurkát osztottunk. A kissé
hűvös időjárás ellenére sokan részt vettek e hagyományos
programon.
November 14-én nyugdíjas klubdélutánt rendeztünk. Az
Önkormányzattól Orosz József polgármester úr, Balajti
Istvánné és Karanyiczné Dobecz Marianna képviselő
asszonyok tiszteltek meg bennünket, hogy elfogadták a
meghívásunkat. A délutánt Sztaniszláv László az Adáshiba
Színjátszó Csoport oszlopos tagja és fia Sztaniszláv Solt
tették hangulatossá. Választásra is sor került, mivel Szén
János úr egészségi okok miatt nem tudta tovább vállalni a
Nyugdíjas Klub vezetését. Köszönjük eddigi munkáját!
Helyette Mészáros Ferencné Mátyus Ibolyát választották a
klub vezetőjének. A vezetőségi tagság is megfogyatkozott.
Elveszítettük Vágner Józsefné Marikát, aki aktív
vezetőségi tag volt és a szervezésekben is mindig
számíthattunk rá. A vezetőségi tagok Molnár Lászlóné
Margó, Vékony Andrásné Magdus, Sumi Lászlóné Éva,
Alapi Jánosné Erzsike és Varró Imréné Marika lettek. A
választás után Orosz József, polgármester úr, beszédét
hallgattuk meg, majd virslit és rétest szolgáltunk fel a
résztvevőknek. Meg lehetett nézni a kézműves kiállítást is,
majd tombolasorsolással zárult az est. A tombola fődíjához
Oravecz Zsolt 2 mázsa kukoricát ajánlott fel, nagy örömet
szerezve ezzel a nyertesnek. A hangulat emeléséhez borral
járult hozzá Fazekas Ágnes és Hargitai János. Mindenkinek
nagyon szépen köszönjük a tombolafelajánlásokat és a
segítséget!
November 23-án Herbalife előadáson vettünk részt, amit
Kormány Katalin tartott különböző vitaminokról, amelyek
hozzásegítenek minket az egészségesebb élethez.
Az év végén kívánok nagyon jó egészséget a falu
minden lakosának, áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új évet!
„Karácsony szent ünnepén
szívből az kívánom,
Legyen béke a szívekben,
és az egész világon.
Szülessen meg a Megváltó
mindenki szívében,
Töltse be az egész földet
igazi, szent béke.”

Mészáros Ferencné
klubvezető
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A Nagytálya Települési Értéktár Bizottság hírei

Az Értéktár Bizottság 2015. június 25-i megalakulásával
elkezdődött településünk megőrzendő értékeinek felkutatása,
dokumentálása és az értéktárba történő felvételükkel
kapcsolatos hivatalos eljárások előkészítése.
Első lépésként elkészült egy kérdőív, amelynek
segítségével szeretnénk felmérni a helyi lakosok körében
mindazt, amit ők megőrzendő értéknek tartanak Nagytályán. E
munka keretében Oravecz Anita felkeresett jó néhány
falubelit, és közösen kitöltötték a kérdőíveket.
A kérdőíves megkereséseket a jövőben is folytatni
kívánjuk, s reméljük, hogy a munka befejeztével - a
legnagyobb gyakorisággal említett helyi értékekből - egy
tartalmas lista fog majd összeállni arról, hogy általában a
nagytályaiak többsége mit tart településünkön megőrzendő
értéknek.
Fentiekkel párhuzamosan egyéni kezdeményezéseket is
befogadunk, s az arra érdemeseket a települési értéktárba
felvenni javasoltként továbbítjuk a polgármesternek, illetve a
képviselő testületnek.
Jelenleg két ilyen javaslatot adtunk át a testületnek,
mindkettőt a kulturális örökség kategóriában.

Az egyik: Veinémer Ferenc gondolat tengerén című
kéziratos verseskötete.
A javaslat benyújtója Oravecz Anita, az értékhagyó oldalági
leszármazottja.

hogy a társadalmi ranglétra magasabb szintje, a polgárosodás
felé elinduljon. Veinémer Ferencnek azonban ehhez megvolt a
tehetsége, szülei pedig biztosították a szükséges anyagi
hátteret. Így került az egyik budapesti felsőkereskedelmi
iskolába, amely azokban az időkben a társadalmi
felemelkedés egyik lehetséges útja volt. Ebben az iskolában
magyar nyelvet, irodalmat, szépírást és üzleti levelezést is
tanult. Bizonyára itt kezdett el verseket írni. Arra azonban,
hogy költői tehetsége igazán kibontakozhasson, sajnos nem
maradt elég ideje. Felsőkereskedelmi iskolai tanulmányai alatt
betegedett meg az akkor igen gyakori és halálos
tüdőgümőkórban, melynek következtében 1931. december19én, húsz évesen meghalt.
Amikor megbetegedett, hazajött Nagytályára, s idejének
nagy részét szülőházának első szobájában töltötte. Miközben a
halálos kórral küzdött, a petróleumlámpa fényénél, sokszor
éjszakákba nyúlóan írta verseit. 1930 januárja és 1931 májusa
között 86 verset írt, illetve tisztázott le egy kockás füzetbe.
Ezek a versek – érthetően – jórészt az elmúlásról, a
küzdelemről, a néha fel-felbukkanó reményről szólnak, de
vannak a füzetben szerelmes és hazafias költemények is.
Szinte mindegyik mély érzelmekről, erős lelkiségről, s fiatal
korát meghazudtolóan érett gondolkodásról tanúskodik.
Halálát követően a verseket tartalmazó kis kockás füzetet
testvére, Veinémer Margit hatvan éven keresztül féltve őrizte,
s nyilván sokat olvasgatta. Az ő halálát követően került a
család más tagjaihoz, hogy 84 év lappangás után eljusson
hozzánk.
Úgy hisszük érdemes arra, hogy a szélesebb nyilvánosság is
megismerje egy hajdani, jobb sorsra hivatott falunkbéli
fiatalember 85 évvel ezelőtt versbe szedett gondolatait.
Életem a szerelem

Ha rózsákat fakaszt az enyhe táj
Szél fuvall és egy rózsaszál
Lesz az életem

Ha rózsákat fakaszt az enyhe táj
Olvadó fénylő napsugár
Lesz a szerelmem
Majd akkor a fénylő napsugár
Majd akkor e gyenge rózsaszál
Eggyé olvad
És életem lész…
„A szerelem”
Nagytálya, 1931. május

Veinémer Ferenc még az Osztrák-Magyar Monarchia
idején született 1911-ben Nagytályán.
A Nagy János utca 83. szám alatti szülőháza (ma Ady Endre
utca 8.) most is áll. Szülei tehetős földművesek, édesapja volt
a falu első cséplőgépének tulajdonosa. Akkoriban egy falusi
földesgazda gyermeke számára csak elvétve adatott meg,
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Rózsám, ifjúságom

Mint telt pohár gyöngyei, ha tükrein vész,
Úgy tűn’ ifjúságom.
Rózsáin űzve rút korok, átkos tüskék,
Forró gyermekkoron.

S te halvány rózsácska ifjúságom ölén
Hullsz, mint lefutó nap,
Majd gyenge füved ezüstharmatjában kél
A lassú alkonyat.
Gyöngyei elűzé rózsáim kelyhének
Lassú hervadását.
Elűzve mindent, mint fénylő kehely borul
Hervadás és alkony.
Elűzve mindent, majd borúlva, hős csokorként
Meleg ölelésünk.
Örök ragyogásuk kelyhén borulok én
Ott vagyok velük.

2015. december

Nagytálya, 1930. február

A Nagytálya község értéktárába felvenni javasolt másik
kulturális örökség:

Herczeg Mátyás fafaragó életműve és munkássága.
A javaslat benyújtói: Herczeg Lajos és Herczeg Zsolt, az
értékhagyó fiai.

Herczeg Mátyás 1938. január 15-n született Nagytályán.
Mint 2001-ben, a Heves Megyei Hírlap egy vele készült
interjújában vallotta; sváb ősei között számos mesterember,
így ács is akadt. Ezermester édesapja – sok más mellett intarziás fa dísztárgyak készítésével is foglalkozott. Így ő már
génjeiben hordozta a fa, és minden természetes anyag
alakításának és megmunkálásának szeretetét. Ezt minden
bizonnyal csak erősítette, amikor édesapja, apósának portáján
létrehozta kis fűrészüzemét, s ott nap mint nap szívhatta
magába a fűrészpor finom illatát. Már 9-10 éves gyermekként
gyakran forgatta édesapja famegmunkáló szerszámait.
Fakardok és más gyermekjátékok mellett, környezetének
mezőgazdasági eszközeit is kifaragta. Készített apró lovas
kocsit, kicsinyített cséplőgépet. Miközben felnőtt, és sorra
elvégezte iskoláit, a faragástól soha nem távolodott el. Az
évek teltével, ahogy a fiókban az iskolai bizonyítványok
szaporodtak, a kezében úgy gyűlt és egyre csak szélesedett a
fafaragó tapasztalat.
20 évesen kezdett elmélyültebben foglalkozni a
népművészettel, bár eleinte munkáiban a különböző stílusok
még keveredtek.
1960-tól fordult figyelme a palóc népművészet felé.
Bedolgozóként az Egri Háziipari Szövetkezetnek készített
faragott dísztárgyakat. Egyre több díszítési technikát ismert
meg és kezdett alkalmazni, később leginkább a somogyi
faragóművészettel foglalkozott. Munkái nagy részét
ékrovásos és kristálymetszéses technikával készítette. A
fafaragás mellett jelentős számú csontfaragást is készített, sőt
háncsból is alkotott dísz-, és használati tárgyakat.
Munkáiból számos alkalommal rendeztek más alkotókkal
közös kiállítást, többek között Budapesten és
Vásárosnaményban. Többször volt önálló megyei kiállítása is.
Alapító tagja, majd 43 éven keresztül aktív résztvevője az
országos jelentőségű Vásárosnaményi Fafaragó Tábornak.
Mint a Heves megyei Népművészeti Egyesület tagja,
éveken át volt a Budai Várban megrendezett Mesterségek
Ünnepének népszerű résztvevője.

Az egri Forrás Szabadidő Központ fafaragó szakköreinek
máig emlegetett „Matyibácsi”-jaként, sok fiatal fafaragót
indított el a népművészet útján.
És persze mindezt „munka mellett”.
Hiszen közben mindvégig alkalmazottként dolgozott:
Iskolái elvégzése után először a Járási Tanács VB
Mezőgazdasági Osztályán Egerben, majd a Nagyalföldi
Kőolaj és Földgáztermelő Vállalatnál szintén Egerben,
egészen a nyugdíjazásáig.
Amikor a közben MOL-lá alakult cégtől 1993-ban a
„Magyar Olajiparért” kitüntetést a vállalat akkori
vezérigazgatójától megkapta, az erről szóló oklevélre ezt írták:
„Életútja alapján példaképül állítom Részvénytársaságunk valamennyi dolgozója elé.”

És közben aktív résztvevője maradt szülőfaluja
közösségének is, melyben mindvégig élt.
A rendszerváltást követően 16 éven keresztül volt
Nagytálya képviselőtestületének tagja.
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)

Sokan tudták a faluban, hogy mennyire szereti a jól faragható
gyümölcsfákat. Ha valahol öreg szilva-, alma- vagy körtefát vágtak
ki, azt legtöbbször neki ajánlották fel „továbbhasznosításra”.

Számos nagytályai barátja és ismerőse a mai napig őrzi otthonában
az általa ajándékba készített használati- és dísztárgyakat.
S végül egy személyes emlék:
Amikor 9 évvel ezelőtt öcsém várva-várt ikerlányai megszülettek,
azt gondoltam 3 literes üvegbe töltött házi pálinkával tehetem
emlékezetessé a nagy napot, amit majd a lányok 18 –k születésnapján
felbontva teszünk még emlékezetesebbé. A pálinka megvolt, a 3
literes üveg megvolt, de nem volt belevaló dugó sehol. Fogtam hát az
üveget, és mentem Matyi bácsihoz. Akkor is kint ült a fűrészporos
hátsó műhelyben, és éppen faragott valamit. Elmondtam a problémát,
majd kezébe nyomtam a hatalmas, üres zöld palackot. Nagyokat
hümmögött, majd közölte, hogy borpárlathoz tölgyfa dukál, s már elő
is kotort valahonnét egy darabot. Elővett egy faragókést, s a hüvelykés mutatóujja közé fogott fadarabot elkezdte vele farigcsálni. Eleinte
csak a szódásüveg-vastagságú szemüvegén keresztül nézte a
„munkadarabot”, majd ahogyan kezdett alakulni a forma, belebelepróbálgatta az üvegbe. Innentől már behajtotta a munkaasztalra
flexibilisen rögzített keretes nagyítóüveget is, felkapcsolta az asztali
lámpát, és a megfelelő fényerő segítségével, a szemüvegen, plusz a
nagyítólencsén keresztül figyelte a formálódó tölgyfadugót. Néhány
üvegbe-próbálgatás és mintegy negyedóra elteltével elkészült a
tökéletesen illeszkedő dugó.
- Már csak egyvalami hiányzik.- mondtam.
- No, és mi az? – kérdezte
- Bele kéne vésni a dugóba a monogramot.
- Milyen monogramot?
- Hát azét, aki készítette a dugót.
- De hát minek?
- Hát csak azért, hogy ha majd 18 év múlva felbontjuk azt az
üveget, majd emlékezzünk arra is, aki ezt a dugót kifaragta.
És rögtön el is szégyelltem magam. Mert hát miért is gondoltam
akkor, hogy egy 68 éves emberre 18 év múlva már csak emlékezni
lehet. Matyi bácsi persze nem szól semmit, csak szépen belevéste a
dugóba a HM monogramot.
Kilenc év telt el azóta, s még ugyanennyi hátravan a tizennyolcig.
Szomorú, de ha azt az üveget ma felbontanánk, arra a
dugófaragóra már most is csak emlékezni tudnánk.
Jó szívvel és szeretettel!
Szabó Csaba
Nagytálya Települési Értéktár Bizottság elnöke
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Szüreti felvonulás

(folytatás az 1. oldalról)

A felvonulás hangulatos menetben szekereken,
lovakon, traktoron illetve gyalogosan indult el
Nagytályán Orosz József polgármester úr zenéjével
kísérve. Az út során borral, pogácsával,
süteményekkel kínálták a nézelődőket.
A Törőcsik Mari Faluháznál a Maklári I. István
Általános Iskola 2. osztályosainak táncára került sor.
Németh Erzsébet vezetésével Eger környéki
lakodalmas gyermekjátékot mutattak be.
A nagytályai Római Katolikus templomnál
Korózs Péter plébános úr megáldotta a szüreti
felvonulást. Felelevenítette a régi időket, amikor a
szüret fontos esemény volt a faluban. A szüret
befejeztével közösen megünnepelték, hogy nincs a
határban szőlő. Hálát adtak az emberek Istennek a jó
időért, hogy munkájuk gyümölcse beérett.
Az Ady Endre utcai Kopjafánál az
Andornaktályai Asszonykórus szüreti nótáit
hallhattuk. A műsor után a felvonulók lovas
kocsikra, traktorokra szálltak, és felvonultak
Nagytálya utcáin.
Kossuth utca – Napsugár utca – Széchenyi utca –
Radnóti utca – Kölcsey utca – Petőfi utca –
Napsugár utca – Kossuth utca után – a Népházban
folytatódott a mulatság: a fergeteges össztánc után
sült hurka várt a felvonulókra. A programot az
Andornaktályai Falukórus fellépése zárta.
18 órától a Nagytályai Szivárvány Óvoda
jótékonysági Szüreti báljára került sor a Törőcsik
Mari Faluházban.
A tartalmas, egész naposos rendezvényen
mindenki megtalálhatta a számára megfelelő
programot. A felvonulás sikerét bizonyítja, hogy az
esős, hűvös időjárás ellenére nagyon sok nagytályai
részt vett a szüreti felvonuláson.
Köszönjük a támogatást:
Cseh Gábor
Elizer István
Garamvölgyi Csaba
Horvát Zoltán
Kecső János
Keszthelyi Gábor
Keszthelyi István
Keszthelyi Kinga
Madarász András
Maklár Község Önkormányzata
Melódia Kamarakórus
Numan László
Oravecz Tibor
Orosz József polgármester
Petővári Péter

Karanyiczné Dobecz Marianna

2015. december

Békési Zoltánné a kalodás hímzésről

„Nem származom egy gazdag családból. Mikor felépült a
házunk édesanyám maga horgolta meg a függönyöket és a
terítőket. A ruháinkat is varrattuk. Így tanultam meg én is a
kézimunkák elkészítését. Először babaruhákat varrtam, majd
horgoltam.
Később az iskolában tanultam meg a kereszt és a lapos
öltést. Ezt követően a szüleim alig győzték nekem venni az
anyagokat a kézimunkáimhoz.
Felnőttként az anyósom tanított meg lábbal hajthatós
varrógépen varrni. Ekkor kezdtem el hímezni. Tudatosan
készítettem kalocsai és matyó hímzéseket.
A csipke kaloda technikával 30 évvel ezelőtt ismerkedtem
meg, mikor kórházba kerültem. Egy népművész nénivel
feküdtem egy szobában, aki Amerikába varrt vőlegényinget
csipke kalodával. Nagyon megtetszett ez a technika, a néni, az
együtt töltött idő alatt, megtanította nekem ezt a fajta hímzést.
Azóta készítek kézimunkákat ezzel a módszerrel.
Régebben szőttes anyagra varrtam, mára már áttértem a
szíriusz anyagra. Hobbi szinten varrok ajándékba a
rokonaimnak, barátaimnak.

A hímzéshez teljesen üres szíriusz anyagot használok, tehát
nincs ledrukkolva. Először megtervezem a motívumot, majd
lapos öltéssel kihímzem. Egyszerűbb, ha előtte kockás lapon

is megrajzolom a
motívumokat. A kész
mintát belül körbevágom. Kihúzogatom a
szálakat, így négyzetrácsokat kapok. Ha ez
megvan, pókhímzéssel
minden második négyzetrácsot behímzek.
Így készítem a terítőket, függönyöket.
A varrás, hímzés
megnyugtat, nem tud
közben elkalandozni a
gondolatom, mert ha
elrontom a varrást a
szálak kihúzásával nem
jön ki a minta. Egy 2 m
80 cm-es terítőt egy napig szőttem vissza mikor elrontottam.
Karácsonyra csipke kaloda technikával készítek
karácsonyfa díszeket is. Egy angyalka elkészítési ideje egy
este.
Egy átlagos méretű terítő, amin kisebb motívum van két hét
alatt készül el. Amin nagyobb, tömöttebb minta van
értelemszerűen több időbe telik. Volt, hogy 6 hónapig tartott
megvarrni egy nagyon összetett motívumú terítőt.
Készítettem már lobogókat, oltárterítő garnitúrát a
nagytályai római katolikus templomnak, illetve a maklári
református templom részére is.
A nagytályai templomnak készült oltárterítő garnitúrát
édesapám első évfordulójára adományoztam a templomnak.
November 1-jén kezdtem el és április első hetére fejeztem be.
Ebben a kézimunkámban minden apám iránt érzett szeretetem
benne van.
A mai napig nem tudok úgy lefeküdni aludni, hogy ne
varrtam volna legalább egy órát.”
Köszönjük Békési Zoltánnének, hogy beavatott minket a
kalodás hímzés rejtelmeibe. Kívánunk neki további jó munkát
erőben, egészségben.
Oravecz Anita

Karácsonyi halászléfőzés

Véradás 2015. december 30-án 14-19 óráig
a maklári Közösségi Házban!

Kedves nagytályai lakosok! Ezúton szeretnénk meghívni
karácsony szent napján a falubelieket egy finom tiszai
halászlére. A halászlére ingyen vendégeljük meg önöket
elvitelre, tehát hozzanak magukkal edényt.
Helyszín: Nagytálya, Napsugár u. 16. szám előtt.
Időpont: 2015. december 24. 12-15 óráig
A régi csapat újra össze állt, akiknek köszönhető a
halászlé főzés létrejötte. Nevüket a következő lapszámban
közöljük.
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kíván a halászléfőző csapat!

jó étvágyat kíván a szervező: somogyvári Csaba
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Könyvtári rendezvények 2015

2015. évben is sok könyvtári rendezvény valósult meg
községünkben. A Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár jóvoltából négy rendezvényen vehettek részt
olvasóink a legfiatalabbaktól a legidősebbekig. Ilyen
rendezvény volt az évben a Galagonya Bábszínház
előadása, a Szörnyvadászat, valamint az internet tanfolyam
nyugdíjasoknak.
December 11-én szintén a megyei könyvtár jóvoltából
Mesekosár c. gyermekrendezvényen vehetnek részt
községünk óvodásai. A foglalkozást Bálintné Fadgyas
Eszter gyermek könyvtáros tartja a gyerekeknek.
A helyi szervezésben megvalósuló rendezvényekben is
bővelkedtünk ez évben. Próbáltunk minél színesebb és
érdekesebb programokat, előadásokat szervezni minden
korosztálynak. Az olvasók megismerkedhettek a különféle

gyógynövények jótékony hatásaival, a hospice
szolgálat jelentőségével, az egészséges életmód
fontosságával és azzal, hogy hogyan kerüljük el
a betegségeket. A gyerekek sem maradtak
program nélkül: még a nyári szünetben is
próbáltuk színessé, érdekessé, hasznossá tenni
számukra a szabadidőt.
2015. november 23-án került sor az idei
utolsó saját rendezvényünkre az önkormányzat
és a könyvtár jóvoltából. A rendezvény szintén
az egészséges életmód jegyében telt. A
rendezvény külön érdekessége volt, hogy
Simorjai Emese színművésznő is megtisztelte
jelenlétével a rendezvényt és ellátta olvasóinkat
jobbnál jobb tanácsokkal. Juhász Ferencné is
megosztotta az érdeklődőkkel tapasztalatait.
Finom italokat is kóstolhattunk az egészség es életmód
jegyében.
Ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzatnak,
valamint Balajti Istvánné Marika képviselő asszonynak és
Molnár Lászlóné Margónak a sok segítséget, a
szervezőmunkát.
Minden kedves Olvasónak Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és sikerkben gazdag Boldog Új évet
Kívánok!
Találkozzunk jövőre is a KöNyVTáRBAN!!!

Lükő Katalin
könyvtáros

Vállalkozók rovata

Nagytálya Község Önkormányzata szeretné e lap hasábjain keresztül folyamatosan
bemutatni
a Nagytályán élő és/vagy a Nagytályára adózó vállalkozókat, köszönete és tisztelete jeléül.
A riportot készítette Balajti Istvánné képviselő

gARAMVöLgyI CsABA
egyéni vállalkozó

Garamvölgyi Csaba építési terület előkészítő egyéni
vállalkozó vagyok, 1976 óta élek
Nagytályán
családommal. Gépi földmunkával,
fuvarozással foglalkozom immáron 6 éve.
2009-ben indítottam jelenlegi vállalkozásomat a mini kotrós
földmunkát árokásó kisgépemmel.
Szeretek itt élni, a falu nagyon rendben van, az emberek
barátságosak, kedvesek.
Vállalkozásom révén sok ismerősre tettem szert, úgy
gondolom, hogy ez a lelkiismeretes munkámnak is
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köszönhető. Szívesen veszek részt a falu munkáiban a rám
bízott teendőkkel.
Örülnék, ha megszerveznék a vállalkozók napját, szívesen
megismerkednék a jelenlegi és leendő új vállalkozókkal,
hiszen közös erővel még többet tehetnénk a faluért.
Minden kedves Nagytályai lakosnak
áldott karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új évet kívánok!
Tisztelettel

Garamvölgyi Csaba

2015. december

Egy köztiszteletben álló nagytályai lakos életrajza

Molnár Lászlóné, Vályi Margit, akit mindenki csak
Margónak hív, Nagytályán született, alapfokú tanulmányait
a helyi általános iskolában végezte el. Gyermekként a
kisdobossággal kezdte tevékenységét, aztán úttörő, majd
KISZ titkár volt 10 évig. A közgazdasági technikumi
érettségi után a Panoráma Vendéglátóipari Vállalat
pénzügyi csoportvezetője lett, majd nyugdíjba vonulásáig
az egri Kereskedelmi és Hitelbankban dolgozott. Egész
felnőtt életében, 37 éven át képviselő volt szeretett
településén, Nagytályán. Közben rendszerek és vezetők
váltották egymást, de Margót a lakosok mindig
beválasztották a képviselő testületi tagok közé. 1973 óta
négy tanácselnök és két polgármester mellett dolgozott.
Tanácstagként, amelyet társadalmi munkában végzett,
sokat dolgozott azért, hogy az oktatási intézmények jól
működjenek. 1978-tól elöljáró volt, minden héten fogadó
napot tartott, a lakosok ügyes-bajos dolgait intézte.
Akkoriban zajlott az óvoda bővítése, és az utak építése.
Abban az időben még nagyobb kulturális- és sportélet volt
a faluban, színdarabokat játszottak, kirándulásokat
szerveztek, sporteseményeket tartottak. Ő bejárt Egerben
néptáncot tanulni, és a tudását otthon továbbadta az
érdeklődőknek. Kicsi falu, de összetartó közösség volt
Nagytályán. Ráadásul Margó fiatalon a sportban is
jeleskedett, kézilabdából, atlétikából, asztali teniszből

Megújult a nagytályai
Tűzoltószertár tetőszerkezete

A faluba betérő emberek
sajnos azzal szembesültek, hogy
a Tűzoltószertár romosan,
beszakadt tetővel, elhanyagoltan
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egyaránt sikeresen tevékenykedett. 20 évig a szociális
bizottság elnöke volt, segélyeket bírált el. Hozzá fordultak
az idősek a problémáikkal, szeretett velük elbeszélgetni,
igyekezett nekik segíteni. Az önkormányzati választásokon
mindig a legtöbb szavazatot kapta a képviselők közül. A
tavalyi választáson azonban már nem indult a képviselői
posztért. A mai napig szeret szervezkedni, az emberekért, a
közösségért dolgozni. Jelenleg a nyugdíjas klub vezetőségi
tagja, melyben minden téren központi helyet foglal el. A
Nagytályai
Egyházközösségben,
a
közösség
programjainak, életének szervezésében, központi, aktív
szerepet vállal. Mindezek mellett a családjának, az
unokáinak él. Molnár Lászlóné 2010-ben október 23-i
ünnepségen megkapta a Nagytálya Díszpolgára címet, amit
a település fejlődéséért, értékeinek megőrzéséért,
közösségének építését segítő tevékenységéért ítéltek oda
neki.

életpályájában példaértékű és követendő lehet
mindenki számára az, amit Margó a falu
boldogulásáért, a közösségi életért és a családjáért tett,
és tesz a mai napig.
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Mindenkinek
köszönjük
szépen az önzetlen segítséget és
a pozitív hozzáállást!
Hortobágyi Szabolcs

A kéknyelv betegség

Magyarországot és ezen belül szükebb
hazánkat is elérte az egyébként Afrikában
őshonos betegség. Főként a juhok szúnyogok
által terjesztett betegsége, amely az erek falának a
megbetegedése következtében ödémékkal, a
nyelv duzzanatával , vérzésekkel, a nyálkahártyák
kifekélyesedésével és a vemhes állatok
magzatának elhalásával jár.
A betegség a szarvasmarhákban és a
kecskékben is előfordul, de megállapitották
bivalyban is. A virus megtelepszik a vadon élő
kérődzőkben is amelyek fertőző forrásként
szolgálhatnak .
A betegséget alapvetően a törpe szúnyogok
terjesztik. A szúnyogokban a vírus kb. 4-5 hétig
marad fenn, eddig fertőző képes.
A bántalom emberi megbetegedést nem okoz
az állati eredetű termékek /hús, tej stb./ korlátozás
nélkül fogyaszthatók. A betegségnek jelentős
gazdasági és nem humán egészségügyi
vonatkozása van.
A védekezés egyik legfontosabb része a
szúnyogírtás, valamint a megelőző oltások
elvégzése.
A betegségről és a védekezés részletes
szíves
mindenki
állok
szabályairól
rendelkezésére.
Dr. Kecskés Tibor
állatorvos
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NAGYTÁLYAI HÍRMONDÓ

A MAsE labdarúgóinak 2015. őszi szezonjáról

FELNŐTTEK
Az előző lapszámban az őszi szezon feléig jutottunk. A
folytatásban, a 9. fordulóban az Egerszalók ellen döntetlent
értünk el (1-1), majd siker a mindenki számára kellemetlen
Borsodnádasd otthonában (2-0). A Domoszló és a Nagyréde
elleni győzelmek után (3-1, 2-1) kissé váratlan volt a herédi
„vörös katlanban” elszenvedett vereség (0-2). Rendkívül
bosszús volt mindenki a listavezető Gyöngyös elleni mérkőzés
utolsó percében kapott gól miatt, amellyel egy szép siker
hiúsult meg (1-2), erre jelentett gyógyírt a besenyőtelki siker
(2-1). Mindent egybevetve felnőtt csapatunk remekül szerepel,
de a tavaszi 15 forduló még nagyon keménynek ígérkezik, a
mezőny rendkívül szoros.

sERDÜLŐK
Az Egerszalók és a Borsodnádasd is legyőzött bennünket
(0-3, 1-11), ezt a súlyos vereséget a Domoszló elleni döntetlen
után (1-1) a Nagyréde ellen törlesztettük (13-1). Végül egy
győzelem Heréden (3-1) és egy vereség Besenyőtelken zárta a
szezont (1-6). Sajnos szezonközben is volt játékos, aki
távozásával tovább súlyosbította az amúgy sem egyszerű
létszámhelyzetet, de egy seholsem jegyzett egyéni „sportág”ban a kevés induló miatt szinte garantált érem csábításával a
csapatsportágak nem versenyezhetnek…..
Helyezésük jónak mondható és ismerve a körülményeket és
a tavalyi végeredményt kifejezetten elégedettek lehetünk a
Sasvári László edzette társasággal.

IFjÚságIAK
Az Egerszalók elleni vereség (1-2) és a Domoszló elleni
bosszantó döntetlen (2-2) közé azért befért egy sima siker
Borsodnádasdon. (4-1). A Heréd legyőzött bennünket (1-3),
csakúgy, mint a Besenyőtelek (0-2), de a szezonzárás azért jól
sikerült, a számszerű eredmény, hízelgő a vendég Nagyrédére
nézve (4-2).
Úgy tűnik, hogy amennyiben továbbra is tisztességesen
teszik dolgukat, ismét dobogóért harcolhatnak. Sajnos az
edzéslátogatottság a kelleténél gyengébb, mivel a csapat
tagjainak jó része nem Egerbe jár középiskolába, főiskolába,
illetve néhányan már munkába álltak.

U11 és U13 Bozsik tornák
A 2015 őszén előírt 5 torna mindegyike az Adler Sándor
sporttelep folyamatosan javuló feltételeinek köszönhetően
mind Makláron kerültek megrendezésre.
A tavaly edzői diplomát szerzett Vojtekovszki Márton és
Baksa Gergő (aki jelenleg végzi ez irányú tanulmányait)
vezetik az U13 és U11 korosztályú csapatainkat, amelyek a
tornákon rendben pályára léptek.

Megyei I. osztály 2015/2016 őszi szezon
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U7 és U9 grassroots fesztiválok
Ezen két korosztály az őszön már a Vojtekovszki-Baksa
edzőpáros irányításával játszott, mivel az U7 korosztály eddigi
edzője, Czakó Zoltán átmeneti jelleggel szünetelteti
tevékenységét. Számukra a tavaly megváltozott lebonyolítási
rend szerinti, sportnapszerű, fesztivál jellegű tornák kerültek
kiírásra, félévenként négy alkalommal.

Egyéb hírek
• Folytatódik a szakemberképzés: MLSZ Grassroots C edzői
diplomáért tanul Baksa Gergő.
• Magánerőből felújításra került a hangosítási rendszer és az
eredményjelző is.
• Megérkezett a jóváhagyó határozat a pálya automata
öntözőberendezésére beadott pályázatunkra. Jövő tavasszalnyáron a pálya talajának megújítása és az automata locsoló
kiépítése lesz napirenden.

• Sajnálatos módon sokan figyelmen kívül
hagyják a műfüves pálya rendeltetésszerű
használatának legalapvetőbb szabályait,
valamint sajnálatos módon továbbra
sincsenek meg azok az eszközök, amelyek a
használatát
szabályozott
mederbe
terelhetnék.
• A fentebb leírtak vagyis, hogy nincs
bezárva és nincs felügyelet, egyébként is
felvetnek más jellegű problémákat: egy
tornaterembe, egy művelődési házba, de
még egy kocsmába sem lehet csak úgy
bemenni, magyarán mindennek van egy
nyitvatartási ideje. Ennek és a gondnoki
rendszernek a hiánya eredményezi az olyan
gondokat, mint azt, hogy a műfüves pályán
rendszeresen találhatók oda nem való
dolgok.
• Az állatok bevitelét tiltó jelzést továbbra is
simán figyelmen kívül hagyják, a
kutyaürülék eltakarítását nem találjuk
szórakoztatónak.
• Megkezdtük a külső pálya immár
rendszeres karbantartását is, melyet olyan
szintre kívánunk fejleszteni, hogy az
edzéseinket ott tarthassuk, illetve a község
lakóinak szabadidős tevékenysége se a
belső pálya igencsak leharcolt gyepét
terhelje. Az edzőpálya mellett kialakításra
került egy kezdetleges locsolóberendezés
(amelynek üzemeltetése sajnos nagy élőerőt
kíván).
• Reményeink
szerint
előbb-utóbb
elkezdődik majd a klubház 2. ütemének
építése is, amelyre még tragikusan
eltávozott Polgármesterünk, Társadalmi
Elnökünk tett ígéretet és akinek
munkássága folytatásáról hangzottak el
szavak. Már csak abból a szempontból is,
mert a terv szerint ebben a blokkban kapna
helyet a nézők természetes szükségleteinek
rendezésére szolgáló rész, amely igencsak
hiányzik a létesítményből (különösen a
hölgylátogatók szempontjából).
Látogassák meg a www.maklarse.hu
weboldalunkat is!
Észrevételeiket, tanácsaikat, javaslataikat is
szívesen veszem a gyorgymisz@t-online.hu
címen.
Minden szurkolónknak és olvasónknak
Békés, Boldog Karácsonyt és Sikeres Új
Esztendőt kívánnak a MASE labdarúgói!

Misz György

2015. december
,,Pásztorok őrködtek éjszaka nyájuk mellet.’’
Luk. 2. 8.

Kedves Testvéreink!

szeretettel hívunk és várunk mindenkit
2015. december 24-én 16 órakor kezdődő karácsony esti
Istentiszteletre és a gyerekek műsorára.
áldott ünnepeket és kegyelemben gazdag,
új esztendőt kívánok a község minden lakójának.
szeretettel

Pocsai Julianna
református lelkipásztor

A legnagyobb Ajándék

Érezted e már azt az érzést, ami vulkáni erővel feltörve átjárja egész
testedet és lelkedet, szinte minden porcikádat és csak egyre erősödik és mint
a víz hullámai átbuknak rajtad, szinte elárasztják egész lényedet, majd egyre
erősebben, míg csillogó szemeidből a könnyek patakjai indulnak útjára
arcod picike barázdáin, majd egyre mélyebbre szántva, mint könny patakok
zuhatagként hagyják el arcodat. Milyen mély fájdalom van bennünk, mert
szeretnénk segíteni de nem tudunk, szeretnénk mindenhol ott lenni ahol
szenvedés és fájdalom van hogy enyhítsünk rajta, hogy a könnyeket
letöröljük és a szemek ne a fájdalomtól hanem az örömtől ragyogjanak, hogy
legyünk fontosak egymásnak és értékeljünk minden percet és annak minden
pillanatát, mert soha nem térhet már vissza. Az élet nagy ajándék, amit nem
szabad elpazarolni. Vegyük észre a szépet, vegyük észre a másik embert.
Csak az érti meg a másikat igazán, aki meg is tapasztalta azt az érzést és
akkor már nem mint kívülálló tekint rá, hanem eggyé válva törlik egymás
könnyeit. Ez az igazi szeretet. Megtapasztaltuk már ezt az érzést? Mert ez az
érzés indította Istent, hogy elküldje fiát erre a világra, hogy köztünk éljen,
hogy átélje emberségünket, hogy egy legyen közülünk. Együtt szenvedjen a
szenvedőkkel és együtt örvendjen az örvendezőkkel, hogy ahol szenvedés
van, oda örömet vigyen.
A mai világ személytelenné vált. Nem érdekli az egyik ember a másikat.
Aki munkanélküli, szegény azt lenézik. Hiányzik az emberség.
A személyes kapcsolat hiánya azt eredményezi, hogy az emberben elfogy
a szeretet és előbb utóbb elfelejt szeretni.
Azért, amikor a kis Jézus megszületett pásztorok majd a királyok
látogatták meg.
Ő még beszélni nem tudott, de mindenkire kedvesen rámosolygott és
mosolygása vált beszédessé. Emberré lett, hogy mi is újra emberek
lehessünk. Azért jött közénk, hogy megtanítson újra szeretni. Megtanítson
arra, hogy újra értékeljük az életünket és annak minden pillanatát és
egymást, és hogy ajándékok vagyunk egymásnak. A legnagyobb ajándék,
amit kaptunk karácsony szent éjszakáján: az Jézus volt! A legnagyobb
ajándék, amit most adhatunk egymásnak: az is Jézus!
Korózs Péter
plébános
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Adventi pillanatok

