Nagytálya Község öNKormáNyzatáNaK lapja
2012. áprIlIs

A Szivárvány Óvodások farsangi mulatsága
A óvodánk gyermekei részére a farsangi bált március 3-án rendeztük
meg a Törőcsik Mari Faluházban.
A gyerekek már régóta tervezgették jelmezeiket és „ alkudoztak”
szüleikkel annak érdekében, hogy milyen álarc mögé bújjanak.
A szépen feldíszített aulában- az alsó és a felső térben egyarántterveinknek megfelelően kellő helyet biztosítottunk a szülőknek, a
nézelődő vendégeknek, a táncoló gyerekeknek és a zenésznek.
A büfé külön termet kapott, amire szükség is volt, hiszen a szorgalmas
szülők által sütött finomságoknak és italoknak sok hely kellett. Az idei
farsangi bálunk nívóját emelte Bartók Zoltán és Máté Rita szülők ötlete a
gofri sütés és kínálás. A szakács ruhába öltözött apuka ott a helyszínen
buzgón sütötte a gyerekek kedvenc édességét, amit az általa főzött szeder
lekvárral és tejszínhabbal ízesítettek. Szendvics helyett most virslit
kínáltunk, ami a gyerekek körében szintén kedvelt étel.
A jelmezesek bemutatkozása és a vidám táncos műsor fergeteges
hangulatot teremtett a mulatsághoz, melynek aktív részesei voltak a vendég
gyerekek is. A farsangi délutánunk zenésze Orosz Ádám apukája Orosz
József volt, amit ezúton köszönünk neki.
A tombolatárgyak sorsolása végén bizony voltak sírós gyerekek, akik
nem nyertek a sok szép játékból semmit. Őket Lovasi Ferenc polgármester
ajándékai vígasztalták meg.
A bál bevételéből a gyerekek kirándulásához szeretnénk hozzájárulni,
valamint az óvoda udvarán aszfaltozási munkálatokat végeztetni, mely
terület alkalmas lenne labdajátékokhoz, aszfalt rajzok készítéséhez.
Ez a bál nem jött volna létre a sok segítő kéz együttes munkája nélkül,
melyet ezúton szeretnék mindenkinek megköszönni.
Balajti Istvánné
óvodavezető
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Nagytályai HÍRMONDÓ

tájékoztató Nagytálya Község önkormányzata testületi üléseiről
Nagytálya Község önkormányzata 2011.
december 15-én tartotta munkaterv
szerinti ülését.
Az ülés megnyitása után a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést fogadta el a
testület.
Az év végi utolsó testületi ülésen –
hagyományosan
a
települési
közszolgáltatások következő évi díjait
határozza meg az önkormányzat.
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért
2012-ben 281 Ft + ÁFA (bruttó: 356,87 Ft)
díjat állapított meg a testület, a Heves
Megyei Vízmű Zrt. javaslata alapján.
A Hydrocom Kft. 2012-re 290 Ft + ÁFA
(bruttó
368,3
Ft/m3)
csatornadíj
megállapítását javasolta, 4.572 Ft/év alapdíj
mellett. Ez a díjszabás csak az ÁFA emelést
tartalmazza.
A települési szilárd hulladék szállítására a
közszolgáltatást végző Városgondozás Eger
Kft. a 110-120 literes tároló edény ürítési
díja esetén331 Ft + ÁFA (bruttó 420, 36 Ft),
a 60 literes edény ürítési díjára nettó 255,7
Ft/alkalom (bruttó 324.76 Ft) díjat javasolt.
A következő napirend a helyi adó rendeletek
felülvizsgálata
volt.
Nagytálya
Önkormányzata 2012-re nem határozott
adóemelésről.
Ezt követően az önkormányzat rendeletben
döntött az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó
szabályokról, és a játszótér és közpark
kialakítása
pályázati
támogatását
megelőlegező hitel miatti költségvetés
módosításról. A vidékfejlesztési pályázattal
elnyert támogatást utólag, a számlák
kiegyenlítése után és az elszámolások
benyújtását követően fizeti ki a pályázat
kezelője. Így a teljes beruházás összegét
kellett az önkormányzatnak megelőlegeznie,
melyből a pályázati részt a hiteltörlesztésre
fordíthatja majd.
Ezt követően Nagytálya Önkormányzata
határozatba foglalta 2012. évi I. féléves
munkatervét.
Az egyéb ügyek, indítványok sorában a
polgármester úr tájékoztatta a testületet a
sikeresen
lebonyolított
Idősek
Karácsonyáról, és külön megköszönte a
Melódia Kamarakórus színvonalas műsorát.
Az egyéb ügyek sorában határozott a
képviselő-testület
a
„Négy
évszak
Nagytályán” fotópályázat díjairól. A legjobb
fotó készítője 5.000 Ft, a második helyezett
4.000 Ft, a harmadik 3.000 Ft összegű
ajándékutalványban részesült. A pályázatra
beérkezett fotók zsűrizését Szendi Lajos
mérnök-tanár, fotóművész végezte. A díjak
átadására december 28-án a Törőcsik Mari
Faluházban került sor. A képek a
könyvtárban tekinthetők meg.
Az egyéb ügyek soron következő tárgya a
polgármester úr jutalmazása volt. A testület –
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a falumegújítási pályázat sok munkát
igénylő,
sikeres
lebonyolítása
elismeréseként - egy havi illetményének
megfelelő összegű jutalomban részesítette
Lovasi Ferenc polgármestert.
2012-ben január 5-én rendkívüli testületi
ülésre
gyűltek
össze
Nagytálya
önkormányzatának képviselői. A soron
kívüli tanácskozást a szilárd burkolatú utak
kialakítására meghirdetett ÉMOP 3.1.1.11.
jelű pályázat indokolta.
A testület több alakalommal pályázott a
Pacsírta és az Öreghegy utcák szilárd
burkolattal
való
ellátására,
eddig
sikertelenül. Most a pályázatot újra benyújtja
a képviselő testület.
Az egyéb ügyek között döntött az
önkormányzat arról, hogy a későbbi
fejlesztések
pénzügyi
megalapozása
érdekében értékesíteni próbálja a volt
sportpályán kialakított telkeket. Előzetes
elképzelései szerint 3.000 Ft/m2 áron keres
vevőket a területre. Az érdeklődést látva
határoz majd a testület az értékesítés
feltételeiről.
Az ülés utolsó előterjesztéseként döntött
Nagytálya Önkormányzata arról, hogy a
Pacsírta utcai szennyvíz közmű beruházás
lakossági takarékpénztári befizetésekből
fedezendő
részére
2012.
évi
költségvetésében összesen 2,4 millió Ft
előleget biztosít. A lakossági takarékpénztári
befizetések lejártával ezt az összeget a bank
az önkormányzatnak fizeti ki.
2012-ben februárjában két testületi ülésre
került sor.
Február 14-én Maklár Önkormányzatával
együtt vitatta meg és fogadta el Nagytálya
testülete a közösen fenntartott intézmények az I. István Óvoda és Iskola Összevont
Közoktatási Intézmény, valamint Maklár és
Nagytálya Községek Körjegyzősége – 2012.
évi költségvetését. Az ülésre Makláron
került sor, Havasi László polgármester úr
vezetésével. A közös testületi ülésen az
önkormányzatok hozzájárultak ahhoz, hogy
jómagam februárban és márciusban
megbízott
jegyzőként
helyettesítési
feladatokat lássak el Felsőtárkányban.
Február 23-án a testület – a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentés elfogadását
követően – a szennyvízhálózatra történő
utólagos rákötések lehetőségét vitatta meg.
Itt döntött a testület arról, hogy árajánlatokat
kér a szennyvíz hálózat bővítésének
kivitelezési munkáira, és a rákötés feltételeit
az ajánlatok beérkezését követően határozza
meg.
Ezt követően a költségvetéssel kapcsolatos
döntéseket
hoztak
a
képviselők.
Meghatározták a Posta szoba, az orvosi

rendelő, a népház nagyterme, és a Törőcsik
Mari Faluház termei 2012-re vonatkozó
bérleti díját.
Majd a 2012. december utolsó napjaiban
megalkotott
törvények
értelmében
visszavonták a vízdíj, a szennyvíz díj, és a
kommunális szemét szállítás ezévre
megállapított díjairól szóló rendeleteket.
2012. januárjától a szolgáltató állapítja meg
az előbbiekben írt díjak mértékét, a
jogszabályban meghatározottak szerint.
Így 2012. január 1-től a Heves Megyei
Vízmű Zrt. által meghatározott ivóvíz
szolgáltatás díja: 276,91,- Ft + ÁFA (bruttó
351,68,- Ft/m³), a Hydrocom Kft. által
végzett szennyvíz közmű szolgáltatás díja
290 Ft + ÁFA (bruttó 368,3 Ft/m3.), az
alapdíj: 4.572 Ft/év. A Városgondozás Eger
Kft. által biztosított szemétszállítás díja 380
Ft/alkalom.
Az ÁFA ezévi emelése miatt az étkeztetés
díjai is változnak. Az óvodai étkezés napi
térítési díja 381 Ft, a szociális étkezést a
kedvezményben részesülők 381 Ft-os áron,
míg a teljes áru étkezők 655 Ft –ért kapják.
Az ülés negyedik napirendje az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének
megvitatása és elfogadása volt.
Nagytálya 2012-ben 91.194 eFt–ból
gazdálkodik. Az önkormányzat ebből a
költségvetésből működteti intézményeit,
gondoskodik kötelező feladatai ellátásáról,
és a játszótér és közpark kialakításának
finanszírozására felvett 25 millió Ft
visszafizetéséről.
Ezévre a Pacsírta és az Öreghegy utcák
útburkolatának elkészítésére nyújtott be
pályázatot Nagytálya Önkormányzata,
melynek önerejére éves költségvetésében
2.120 eFt-ot tervez.
Ötödik napirendként Lovasi Ferenc
polgármester úr tájékoztatta a testületet a
február 5-i Kistérségi Tanács ülés
eseményeiről, a „Kultúrházak éjjel nappal”
sikeres nagytályai programjairól, és az
útépítési pályázat befogadó nyilatkozatának
kézhezvételéről.
Az egyéb ügyek sorában döntött a testület
arról, hogy a Nagytálya külterületén
található 053/197. helyrajzi számú földút
önkormányzati tulajdonba adását kéri, hogy
a szőlőtulajdonosok a Földhivatalnál
rendezhessék
a
jelenlegi
állapot
nyilvántartásba vételét.
Majd határozattal döntött a testület a 2012.
évi kistérségi tagdíjak mértékéről.
Az ülés végén Karanyiczné Dobecz
Marianna a Kulturális Bizottság elnök
asszonya egyeztette a Nagytályai Hírmondó
tavaszi számának tartalmát.
Nagyné Kassai Magdolna
körjegyző

2012. április
Nagytálya Önkormányzata értesíti a község lakosságát, hogy

2012. április 24-én kedden

lomtalanítási akciót
szervez.
Az akció során kérjük csak a felesleges, rossz háztartási
eszközöket (lomokat) helyezzék ki az útpadkára, reggel 6 órára!

Felhívjuk a figyelmet, hogy veszélyes hulladékot
(festék, festékes-lakkos dobozok, akkumulátor,elem, olajos
fémhulladék, oldószerek, szerves oldószerek, savak ,lúgok, olajos
rongy, fáradt olaj,olajszűrők, állati tetemek, gyógyszerek, injekciós
tűk, fecskendők, permetszerek és azok dobozai, építési törmelék,
autógumit) kihelyezni tilos!

Ezúton köszönöm meg a két település ebtartóinak,
hogy a kutyák ezévi összeírásához kiadott
nyilatkozatot a maklári és a nagytályai hivatalunkhoz
visszajuttatták.
Az állattartók felelős magatartásának köszönhetően
az összeírást egy hét alatt sikerült befejezni.
Kérem, hogy ugyanilyen gondosan járjanak el az
ebek oltásával kapcsolatosan. Az oltási és pótoltási
időpontokra hozzák el az állatokat, vagy a már
megtörtént oltások tényét – az oltási lap másolatával
– jelezzék. Így elkerülhető, hogy az esetleges
kutyaharapások miatt veszettség elleni immunizálást
kelljen alkalmazni a harapások elszenvedőinél.
Maklár és Nagytálya Községek Körjegyzősége

a háztartási szemét továbbra is
csak a kukaedénybe helyezhető el!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás ideje alatt
a házak kapuit tartsák zárva, idegen személyeket
ne engedjenek be a portára semmiképpen!
Lovasi Ferenc
polgármester

a szivárvány Óvodások farsangi
mulatságának támogatói:
Alapi Beáta
Almási józsef és családja
Balajti Istvánné
Bartók Zoltán és családja
Békési Katalin
Bikki Gabriella és családja
Birinyi Imréné
Bodolósz Ildikó
Bóta Jánosné
Deáki Istvánné
Egedné Brigitta
Erdélyi János és családja
Fazekas Sándorné
Gazsó Béláné
Győrfiné Nemcsik Éva és családja
Hajdu László és családja
Nyerges Péter és családja
Keszthelyi Mónika és családja
Kocsis Zoltán és családja

Köszönet az ebtartóknak!

Klinkóné Mezei Erika
Lefler Péter és családja
Lovasi Ferenc
Math Rudolf és családja
Markovits Tamás és családja
Molnár Lászlóné
Orosz József és családja
Őszi Zsolt és családja
Papp Tamás és családja
Pólyi Éva és családja
Plahy Anna és családja
Rékásiné Gőz Erika
Sasvári Jánosné és családja
Sumi Gabriella és családja
Susányi Andrásné és családja
Tarisznyás Helga és családja
Szabó Attila és családja
Varga Andrea
KöszöNjÜK a támogatást!

Nagytályai HÍRMONDÓ
Nagytálya Község Önkormányzatának Lapja
VIII. évfolyam 1. szám - 2012. április
Kiadja: Nagytálya Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Lovasi Ferenc polgármester

Köszönjük a beküldött cikkeket és fotókat!

Nagytályai hivatala: Kossuth u 34.
Telefon: 36/557-100
Email: nagytalya@t-online.hu
Maklári hivatala: Templom tér 30.
Telefon: 36/557-000
Email: titkarsag@maklarhivatal.t-online.hu
Nagyné Kassai Magdolna
körjegyző

tűzgyújtási tilalom!
A rendkívül száraz időszakra tekintettel 2012.
március 11-én országos tűzgyújtási tilalom lépett
életbe, amely alapján az erdőkben, valamint az
erdőterületek határától számított kétszáz méteren
belül tilos tüzet gyújtani. A tilalom érvényes a
felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre is, a
közút és a vasút menti fásításokra, emellett tilos a
parlag- és gazégetés is. A tilalmat elrendelő
intézkedés külön felhívja a közúton és vasúton
utazók, az erdőben kirándulók, valamint a
mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra,
hogy ne dobják el az égő cigarettát, mert ez fokozott
tűzveszéllyel jár.
A települések belterületén, a kiszáradt árokparton, a
vasúti töltések mellett keletkező tüzek közvetlenül
erdő-és
mezőgazdasági
területeket
is
veszélyeztetnek.
A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hivatalunknak küldött tájékoztatása szerint az utóbbi
időben ugrásszerűen megnövekedett a szabadtéri
tűzesetek száma.
Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy aki a
tűzvédelmi előírásokat megszegi és azzal tüzet idéz
elő, illetve ha az oltási tevékenységben a tűzoltóság
beavatkozása is szükséges, úgy tűzvédelmi
bírságolási eljárás kezdeményezését vonja maga
után.
Nagyné Kassai Magdolna
körjegyző
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KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
2012. FEBRUÁR 17-18-19.

KultúrházaK éjjel – Nappal
„a Kultúra élméNy…”
A Magyar Népművelők Egyesülete önálló akcióként szervezte meg
2012-ben, farsang végén február 17-18-19-én a Kultúrházak éjjelnappal rendezvényt.
A hazai és nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy azok a
szakmák és szervezetek sikeresek, akik valamilyen rendszerben,
partnerségben tudnak együttműködni. Az utóbbi években
megerősödött az igény arra, hogy a közművelődés intézményei önálló
akcióval mutatkozhassanak meg, ezért megtartva az eddigi
kezdeményezések közül legjobban bevezetett és ismert „Kultúrházak
éjjel- nappal” nevet – amely kifejezi azt, hogy intézményeink a nap
bármely szakában a látogatók szolgálatában álltak és állnak hirdették meg új időpontban az országos közművelődési akciót.
Az egész országot behálózó, a kisebb településeken szinte egyedüli
kulturális szolgáltatóként jelenlévő kultúrházak, faluházak, a
nagyobb településeken közművelődési feladatokat ellátó művelődési
és közösségi házak, többfunkciós intézmények 2012. február 17-19
közötti napokban mutatkoztak be éjjel vagy nappal, avagy mindkét
napszakban sokoldalúságukat bizonyítva.
A Magyar Népművelők Egyesülete fontosnak tartja, hogy lehetőséget
adjon a látogatóknak annak megismerésére, milyen magas szintű a
közművelődést szolgáló intézményekben, szervezetekben folyó
szellemi kulturális örökség védelem, valamint az új értékeket teremtő
kreatív alkotó tevékenység. A „Kultúrházak éjjel-nappal” országos
program megvalósításával és sajtó kampányának színvonalas
megszervezésével a Magyar Népművelők Egyesületének az volt a
célja, hogy a kultúra teremtés és terjesztés házai, a benne dolgozó
szakemberek és elsősorban az alkotó, kreatív közösségek teremtsenek
egy olyan alkalmat, melyben közösen dolgozva hívják fel a figyelmet
azokra a megkerülhetetlen kulturális, közművelődési értékekre,
amelyek ezekben a házakban, szervezetekben, közösségekben
születnek és kerülnek nyilvánosságra.
Ez egy olyan nagyszabású programsorozat volt, amely a
közművelődés színhelyeire irányította a figyelmet országszerte.
Azokra a házakra, amelyek az ország leglátogatottabb kulturális terei,
hisz évente több mint 80 millióan látogatják, s amelyek megtalálhatók
a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig. Minden csatlakozó
szervezet olyan programot valósított meg, amely láthatóvá tette a
benne folyó sokszínű, társadalmilag létfontosságú tartalmi
tevékenységet, közösségi művelődést, felnőttképzést, amatőr
művészeti munkát, színvonalas kulturális eseményeket. A
bemutatkozás mellett szólt ez az „ünnepi akció” a felelősségről is. A
fenntartók, támogatók, a működtetők és a szolgáltatásokat
igénybevevők közös felelősségéről annak érdekében, hogy a
közművelődési intézményrendszer továbbra is részese legyen a helyi
társadalom fejlődésének, az emberi erőforrások fejlesztésének.
Minden település, intézmény lehetőséget kapott arra, hogy
megmutassa magát, láthatóvá tegye egyedi sajátosságait.
Akik csatlakoztak felhívásukhoz, 2012. február 15-én, szerdán reggel
induló országos médiakampány (TV: M1, M2, Duna TV, TV2,
National Geographic; Rádió: Mr1 – Kossuth; Újság: Magyar Nemzet,
Népszabadság) visszaköszönt több mint 170 településen.
Heves megyéből Adács, Domoszló, Eger, Gyöngyös,
Gyöngyösoroszi, Hort, Markaz, Nagytálya, Recsk és Szücsi vett részt
a három napos rendezvénysorozatban. A programok számával,
sokszínűségével egyaránt kiemelkedett Nagytálya: hiszen községünk
11 rendezvénnyel jelentkezett.
A három nap alatt a helyi szervezőknek, és a résztvevő fellépőknek,
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kluboknak, civil szervezeteknek köszönhetően olyan programok
várták a közönséget, ahol minden korosztály talált számára vonzót.
Köszönjük, a kluboknak, civil szervezeteknek, hogy saját
programjaikkal támogatták a rendezvényt.
A fellépők, civil szervezetek, klubok, szervezők, és Nagytálya
Község Önkormányzata köszöni mindenkinek az érdeklődést.
támogatók:
Bikki gabriella, Bikki zoltán, dr. Csabai zsolt
Kelemen Csaba színművész
lovasi Ferenc polgármester
melÓDIa Kamarakórus
szendi lajos
www.kulturhazak.hu, K.D.M.

a reNDezvéNysorozat
NagytályaI programjaI:
szivárvány Óvodások farsangváró
mulatsága
A Kultúrházak éjjel – nappal rendezvénysorozat programjait a
Szivárvány Óvodások kezdték farsangi előzetessel. A tánc – egyelőre
jelmezek nélkül - a farsangi hangulat jegyében zajlott, ráhangolódva
a jelmezes mulatságra.

judo klub bemutató edzése
A judo eredetileg egy japán versenysport, amely a XIX. század végén
keletkezett más keleti harcművészetek „összegyúrásából”, és
alapvetően az különbözteti meg minden más hazánkban űzött

sportágtól, hogy már óvodás kortól elkezdve nagymértékben fejleszti
a mozgáskoordinációt és az egyensúlyérzéket.
A 2010 áprilisától működő Nagytályai judo klub elmúlt két évének
eredményeiről beszélt Cs. Németh Péter:
Versenysportról lévén szó el kell mondanom, hogy eddig még kevés
versenyeredménnyel büszkélkedhetünk, ennek oka az, hogy most
kerültek abba a korba a gyerekek, hogy versenyezni kezdhessenek.
Ezek az eredmények igen frissek, hisz idén februárban születtek.
Budapesten, egy regionális versenyen Parádi Balázs a 2003-as
születésűek között, súlycsoportjában III. helyezést ért el. A 2002-ben
születettek is először léptek tatamira (judo szőnyeg) a miskolci régiós
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diákolimpián: Németh Dávid, Hajdú Mátyás és Zelei Dániel. Hajdú
Mátyás súlycsoportjában bronzérmet szerzett. A többiek még náluk is
fiatalabbak, így jövőre kezdhetnek el versenyezni.
A versenyeken a gyerekek súlycsoportonként vannak beosztva, a
küzdelmek ideje pedig korcsoportonként változik (1-5 perc). Ezek
mellett fontos szerep jut évről évre a teljesített övvizsgáknak is. A
csoportba járó ifjú judokák eddig három eredményes övvizsgát
teljesítettek, így jelenleg 8. kyusok, citromsárga övesek.
Az eredmények illetve az övvizsgák természetesen nem képzelhetőek
el rendszeres edzések nélkül. Itt el kell mondanom, hogy a nagytályai
tréningeket látogató fiúk igen komoly munkát végeznek, hiszen nem
sajnálva szabadidejüket és energiájukat, heti három alkalommal
végeznek 1,5 órás edzéseket. Tegyük hozzá, hogy az edzések
helyszíne, a Faluház, 10-12 gyermek esetén igen alkalmas a
felkészítésre. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem Lovasi Ferenc polgármester úr valamint Hajdú Csaba
alpolgármester úr önzetlen segítségét. Nélkülük Nagytályán nem
tarthatnánk a gyerekeknek judo edzéseket.
Cs. Németh Péter

szendi lajos fotókiállításának megnyitója
Szendi Lajos fotó kiállításának megnyitójára a Kultúrházak éjjel –
nappal rendezvénysorozat keretén belül február 17-én, pénteken
18:30-kor került sor.

Lovasi Ferenc polgármester megnyitotta a három napos rendezvényt,
majd Karanyiczné Dobecz Marianna a kiállítást.
Szendi Lajos Műegyetemet végzett nyugalmazott mérnöktanár
maklári lakos, lehet, sokak előtt ismert, hiszen a két község Nagytálya
és Maklár rendezvényein rendszeresen találkozhatunk vele,
elmaradhatatlan fényképezőgépével a kezében. Már 15 éves korától,
közel 50 éve fotózik. Sorrendben ez a 8. kiállítása. A kiállított képek
nagy része a mezőkövesdi Múló pillanatok című kiállításáról valók,
de szerepelt 5 új kép, ami az utóbbi fél év termése. Készültek képek
Nagytályáról is: Szendi Lajos elmondta, sokat jár Nagytályára és a
környező dombokra, tetszik neki a táj, a domboldal, ami a fények
hatására, állandóan változtatja arcát, mindig újabb és újabb
hangulatokat varázsol.
A képek keretezésében segítségére volt Almási József. Szendi Lajos
sokadik felkérésre Nagytályán először mutatkozott be képeivel.
K. D. M.

Baba – mama klub farsangja a
legkisebbeknek
„Itt a farsang, áll a bál…”
a legkisebbek is mulattak
Idén februárban mi, Baba klubos szülők is úgy döntöttünk, hogy egy
Baba-farsangi bállal elűzzük a hideg telet, hogy végre elérkezzen a jó
idő, eljöjjön a tavasz! A farsangi bálunkat be tudtuk illeszteni a
Kultúrházak éjjel – nappal rendezvénysorozatba.
A szülők izgatottan készítették/keresték az apróságoknak való
jelmezt, sütöttük a finomságokat a mulatságra. Közös munkával
hangulatosan kidíszítettük a termet.
Szombaton délelőtt már hamar elkezdtek gyülekezni a jelmezes
apróságok. Volt a bálon hercegnő, tündér, katona, katica lány, kis
nyuszikák, doktor néni, Obelix a gall, kis tök, denevér fiú. Először
ismerkedtek gyerekek az új helyzettel, rácsodálkoztak egymás
jelmezére. A délelőtt folyamán együtt játszottunk, szaladgáltunk.
Szólt a zene, akinek kedve volt táncra is perdült. Játék mellett jutott
idő a hozott sütemények falatozására is, aminek köszönhetően délre
minden apróság pocakja megtelt. Kis idő után előkerült a konfetti is
(a szülők örömére is ), ami újabb lendületet adott a mulatságnak.
Farsang nem múlhat el zsákba macska nélkül, így arra is sor került
Hoppka Ferenc klubos gyerkőcünk szüleinek jóvoltából (ez úton is
köszönjük nekik még egyszer) mindenkinek jutott egy kis
meglepetés, apró játék.
Nagyon boldogan és vidáman telt ez a délelőtt a Baba klubban, a
Törőcsik Mari Faluházban Nagytályán.
Köszönöm minden szülőnek és gyermeknek a segítséget és
közreműködést!!

Ezek után is minden kis gyermeket várunk szeretettel a klubban
csütörtökön
délelőttönként,
és
a Tarkabarka
lengető
foglalkozásunkon hétfő délelőttönként.
Találkozunk a Klubban!
Csank Anita

TÖRŐCSIK
MARI
FALUHÁZ
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melÓDIa Kamarakórus nyílt próbája –
nem csak kórustagoknak
A MELÓDIA Kamarakórus nem csak kórustagoknak hirdetett
szakmai programján bepillantást engedtek a zenei munkájukba.
Bemutatták saját beéneklési és felkészülési szokásaikat. Céljuk a nyílt
kóruspróbával még árnyaltabbá, erősebbé tenni a kórusról kialakult
képet: eddig csak a kész produkciókat hallhatta a közönség, most azt
is megtapasztalhatták, milyen hosszú út vezet egy kórusmű első
éneklésétől az előadásmód tökéletesítéséig. Az egy órás nyílt próbán
képet kaphattak az érdeklődők egy alaposan kidolgozott, felépített
felkészülési formáról.
A próba utáni kórusfarsangon az ugyancsak nem könnyű
musicalekből is hallhattak az érdeklődők.
K. D. M.

Farsangi játszóház a Könyvtárban
A helyet és az anyagokat a könyvtár, a farsangi ötleteket Balajti
Istvánné, Lükő Katalin és Karanyiczné Dobecz Marianna biztosította.
Nem kellett sokat gondolkodni azon, hogy milyen játékokat
készítsenek a gyerekek, hiszen a farsang időszaka kínálta a szervezők
számára a sajátos, közismert farsangi jelképeket, tárgyakat. A
kézműves foglalkozás alapanyaga papír, olló, ragasztó, fakanál és
maradék anyagok voltak. A sokféle színű, formájú alapanyaghoz
kellett az ötlet, hogy mit is lehet csinálni belőle, kellett a munka az
apró kezeknek, és a felnőttek segítsége, amíg egy vagy több egyedi és
értékes tárgy elkészült.

Beszélgetés Kelemen Csaba színművésszel
Kelemen Csabát nem szükséges bemutatni, számtalanszor láthattuk
már színpadon többek között olyan nagy magyar történelmi
személyiségek szerepében, mint Dobó István vagy II. Rákóczi
Ferenc. A kultúrházak éjjel – nappal rendezvénysorozat alkalmával
közelebbről ismerkedhettünk meg vele.

A hallgatóság kérdéseire válaszolva beszélt a pályakezdő éveiről, más
színházaknál töltött időkről, az egri évekről, és szerepekről,
magyarságáról, színészi hitvallásáról, és Nagytályai kötődéséről.
A műsort egyedivé tette, hogy adott témáról, kérdésről milyen
irodalmi alkotásra asszociált Kelemen Csaba: az interaktív műsorban
hallhattunk Ady Endre, József Attila, Shakespeare verseket, de a
könnyedség, vidámság is jelen volt: gyermekdalokon, Romhányi
József rímein derülhetett a közönség. Anekdotákat mesélt
színházakról, színdarabokról, színészkollégákról – társakról.
Mi, nagytályaiak, akik évek óta ismerjük, mint színészt, úgy
gondoltuk: ismerjük, mint embert - de csak egy ilyen baráti
beszélgetés után áll össze a teljes kép:
Színész – előadóművész – ügyvezető igazgató = Kelemen Csaba
színművész
K. D. M.
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Ezúttal két, a karnevál hangulatát idéző játékhoz lehetett hozzáfogni.
A legkedveltebb munka a kiszebáb készítés volt. Egy fakanálra
festettek arcot a gyerekek, majd anyagdarabokkal felöltöztették, a
ruhát ragasztással, festéssel díszítették, így kellett megeleveníteni,
életre kelteni a kiszebábot. A gyerekek ízlése és fantáziája határozta
meg, hogy milyen lett a kiszebáb arca, ruhája. Az volt az érdekes
ebben a munkában, hogy egyszerű módon egy nagyon látványos
alkotás készülhetett el.
Születtek vidám, színes, csillogó szemüvegek, álarcok is, amiket
azonnal fel lehetett venni. A kislányok előszeretettel választották a
farsangi álarcokat; egy kis ragasztó, egy kis arany papír, – és máris
kukucskálhattak ki a nagyvilágba a szemüveg mögül. A fiúk inkább
állatfejet utánzó álarcokat készítettek.
Az anyukák és apukák, akik elkísérték a kisebbeket jól érezték
magukat. Valahogy kívül maradtak a hétköznapi gondok.
Az elkészült darabok újra bebizonyították, hogy a gyerekek
ötletessége, kreativitása határtalan, az alkotásvágy, valami új, egyedi
létrehozása mindig jó motiváció.
K. D. M.

mma Kevert harcművészet bemutató
Huber Ádám és barátai 2010-től edzenek heti 3 alkalommal a
Törőcsik Mari Faluházban. A tagok állandók, de minden új
érdeklődőt szeretettel várnak. Nem csak a fiataloknak ajánlják, hanem
kortól – nemtől függetlenül mindenkinek, aki a szabadidejét
hasznosan szeretné tölteni.
Ez az önvédelmen alapuló sport, amely a karate, judo, kempo
elemeiből tevődik össze, az erőnlétet, technikai tudást, önfegyelmet
fejleszti. Az edzés bemelegítésből, futásból, nyújtásból áll a sérülések
elkerülése érdekében, majd erőnléti edzés és technikázás következik.
Az edzés nem kötött, párhuzamosan folyik az erőnléti edzés és a
technikázás.
K. D. M.
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Bikki gabriella táncháza

aerobik óra

A néptánc, akár a népzene - összeköt korosztályokat, különböző
embereket. Ennek a szórakozási lehetőségnek a modern formája a
táncház, melynek különlegessége abban áll, hogy tudás, kulturális
hagyomány és szórakozás természetesen kapcsolódik össze. Más
szóval úgy érezhetjük jól magunkat, hogy közben tanulunk is valamit
a világról, más időkben, más tájakon élő emberekről, és persze
egymásról és magunkról:
Szombati nap záró programjaként Csángó táncházat tartott Bikki
Gabriella, Bikki Zoltán és Csabai Zsolt.
Bikki Gabriella elmondta, hogy a Moldvai Csángók tőlünk 1200 kmre, túl a Kárpátokon Románia, Moldva nevezetű területén a
Magyarságtól rég elszakadt hegyvidéken, kis falvakban élnek. Több
mint húsz, ilyen Magyar lakta települést ismerünk ott. Hegyek és
erdőségek választják el egymástól a falvakat, de minden évben
rendeznek Csángó fesztiválokat, ahol a települések együtt énekelnek
és táncolják a Csángó táncokat. A népcsoportról tudni kell, hogy
mióta a Magyaroktól „elcsángáltak” (leszakadtak), elég elzártan
élnek, ebből következett, hogy náluk nem volt nyelvújítás, így ők
máig az ősi Magyar beszédet beszélik, néha számunkra érthetetlenül

Nagy Dalma a budapesti Fitness Akadémia hallgatója 2011.
decemberének közepétől tart alakformáló aerobik órákat. A 60 perces
edzésekre hétfőn, kedden, csütörtökön és vasárnap várja a mozogni
vágyókat.
Ehhez természetesen egyéni motiváció szükséges a felüdülés és a
szabadidő hasznos, tartalmas eltöltéséhez, mely szórakozást jelent a
résztvevők számára. Az edzések szakmailag jól és tervszerűen vannak
felépítve, így alkalmasak a fokozatos teljesítmény fokozására.
Többek közt fejleszti a koordinációs és a kondícionális képességeket,
azaz az erőt, gyorsaságot és állóképességet. A tudatos edzések
alkalmával szerepet kap a prevenció (megelőzés), mely az izületek
védelmére szolgál, bár hosszabb távon egyes keringési, légzőszervi
betegségek megelőzésére is. Rendszeres mozgás hatására fokozódik
az O2 és tápanyagigény (mivel aerob mozgás történik, ami kizárja az
oxigén hiányos állapotot), így tehát a szív és keringés alkalmazkodik,
javul, ezáltal megnő a hajszálér hálózat és több vér befogadására
alkalmas a szervezet, nagyobb az O2 felvevő képessége, javul az agy
és a szív vérellátása.
Az órák alapos bemelegítéssel kezdődnek, amit egy koreografált
aerob rész követ, mely fejleszti az állóképességet. Az alakformáló,
erősítő részben főleg a problémás testtájakat, izomcsoportokat
dolgoztatja meg, így előtérbe kerülnek a combfeszítő izmok, a
farizom és a hasizmok is. Az órákat úgy állnak össze, hogy egy héten
belül ezeket az izmokat, ill. a felsőtest izmait is formálni tudják. A
kellemes elfáradás, és felfrissülés után ellazítják az órán
megdolgoztatott izmokat egy lassú zenére történő nyújtás során.
Végül önbizalommal feltöltődve hagyják el a termet.
Felmérések alapján a magyar felnőttek mindössze 9%-a sportol heti
kétszer minimum 30 percet, 7% még ennél is kevesebbet, tehát 84%
egyáltalán nem sportol (!). Célomnak tartom egy egészségesebb,
tartalmasabb és boldogabb élet lehetőségét megadni a sportolással
másoknak, hiszen életünk minősége a tét.
„Nem élni jó, hanem jól élni!”
Nagy Dalma

az énekeikben is kihallható nyelvi örökségünk.
Amikor az ember Moldvában jár, visszamegy az időben, kb. az 1850es évekbe. Nagyon dolgos, nagyon szegény, szerény, de szeretetre
méltó, alázatos, tisztességes és tisztelettudó, hívő emberek közé. Mi
nagyon szeretünk oda lejárni, kétszer egy évben megyünk, viszünk
adományokat a családoknak, ott töltünk pár felejthetetlen napot, és
hozunk gyerekeket nyaralni Egerbe. A Csángó táncokat, és a
kultúrájukat próbáljuk újra a felszínre hozni, és megtartatni velük,
ami nem egyszerű, mert az egész népcsoportot – amely nem nagy
létszámú - el akarják Románosítani. Ha ez a kis csoport nem ápolja a
kultúráját, és örökségét, teljesen elveszik.
A táncok nagyon dinamikusak, nehéz táncokat táncolnak gyönyörű
ősi zenére. Könnyűnek tűnik, de az ötödik óra után folyamatosan már
nem is olyan könnyű. Egy Csángó lagziban képesek két napig is
táncolni, egyébként egy táncuk egyhuzamban 15-20 perces.
Általában közösen kezdik, és a gyorsabb résznél párokra osztódnak és
így járják tovább.
Azért is próbáltunk, kisseb nagyobb sikerrel, ezen az estén,
betekintést adni a Csángó népek táncaiba, mert ez is a mi Magyar
kultúránk egy része, de ki tudja meddig még?
Bikki Gabriella, K. D. M.

Nyugdíjas klub farsangi klubdélutánja
A három napos rendezvénysorozat záró rendezvénye a Nyugdíjas
Klub farsangi klubdélutánja volt.
Veres István klubvezető köszöntötte a vendégeket, Lovasi Ferenc
polgármester beszélt a három napos rendezvénysorozat sikeréről,
programjairól.
Ezután a Búzavirág Népdalkör Műsora következett. A naptári
napokhoz kötődő népszokásokhoz, jeles napokhoz, a január 6-tól,
vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó farsangi időszakhoz kapcsolódó
vidám, jelmezes felvonulással, tréfálkozó, vidám, csipkelődő
hangulattal köszöntötték a nagytályai nyugdíjasokat. A műsor után
vendéglátás következett.
A rendezvényen az állandó tagság mellett fiatal nyugdíjasok is részt
vettek, a szervezők abban reménykednek, hogy megnyerte
tetszésüket a nyugdíjas klub programja, csatlakoznak hozzájuk
.K. D. M.
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Négy évszak Nagytályán fotópályázat díjkiosztása
Nagytálya
Község Önkormányzata
fotópályázatot hirdetett 2011-ben
0-18 éves és 18 év fölötti korosztályokban
NÉGY ÉVSZAK NAGYTÁLYÁN témában.
A fotókat 2011. december 5-éig lehetett leadni a polgármesteri
hivatalban digitális adathordozón. A beérkezett pályamunkákat
Szendi Lajos bírálta.
A négy évszak Nagytályán fotópályázat díjkiosztására 2011.
december 28-án a Törőcsik Mari Faluházban került sor.
Lovasi Ferenc polgármester ismertette a beérkezett munkákat,
és a helyezetteket:
0-18 éves korig kategóriában:
1. helyezett: Csete Éva Viktória
18 éves kortól kategóriában:
1. helyezett: Oravecz Anita
2. helyezett: Karanyiczné Dobecz Marianna
3. helyezett: Keresztesi Zsuzsanna
Különdíjat kapott: Oravecz Anita

A képekkel kapcsolatban elmondta, hogy a fotó és a fénykép
két különböző dolog: A fénykép egy emlékkép, egy dokumentum,
a fotó pedig már egy művészi alkotás. Természetesen ábrázol,
bemutat valamit, de a dokumentáláson túl gondolatokat indít meg,
amelyek közvetlenül az ábrázolt témával kapcsolatosak, azonban
a témán túl is tovább irányíthatja a gondolatokat egy egészen mély
a szemlélőtől függő irányba.
A fotó készítése természetesen technikai ismereteket is
feltételez: A mai fényképezőgépek megtréfálják a fotóst.
Érzékelőjük más módon lát, mint az emberi szem, jóval
tökéletlenebb, nem képes alkalmazkodásra. A fotós dolga, hogy
mennyire állítja be a gépet, valamint a képet hogyan dolgozza ki.
Ezekkel lehet különböző hangulatokat kifejezni, különböző
érzelmeket előhozni. A jó fotóhoz elsősorban egy látásmód
szükséges, egy jó fényképezőgép, és egy jó képfeldolgozó
szoftver, ugyanis ma az tekinthető a laboratóriumnak.
Szendi Lajos gratulált a résztvevőknek, és a jövő évi
részvételre buzdított. A képeket értékelve jutott arra a gondolatra,
hogy nem is gondolnánk, Nagytálya ilyen szép. Ez a fotózás
szépsége.

Szendi Lajos értékelte a beérkezett képeket:
90 kép érkezett a Négy évszak Nagytályán fotópályázatra. Az
első körben 7 képet választott ki. Az 5. kép olyan jól sikerült, hogy
helyettesített másik 40 db képet. A készítőjét olyan látásmód
jellemzi, amely sejteti a későbbi művészi irányba mutató
folytatást.

Karanyiczné Dobecz Marianna - Nagytálya a Nagyaszóból
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Oravecz Anita - Napkelte
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Csete éva viktória 15 képet küldött be. „Fényképezés közben
megihletett a táj, kedvet kaptam a fényképezéshez. A győztes
képet már meg akartam csinálni régebben is, de most éreztem
hogy eljött a pillanat. Ugyanarra a célra, a fotópályázatra
készítettem képeimet.”
oravecz anita a 40-es kollekcióval mind a négy évszakot
felvonultatta: „Mindig is nagyon érdekelt a fotózás. Családi
eseményeken, ünnepségeken mindig én szoktam fotózni. A
Nagytályai Hírmondóban láttam a hirdetést, hogy fotópályázatot
hirdetnek a faluban. A képeim között voltak olyanok, amelyeket
kifejezetten a fotópályázatra készítettem. Viszont voltak olyanok
is, amelyeket csak a pillanat varázsa ihletett. A nyertes képemet a
pályázatra készítettem. Egyik délután a naplemente ihletet adott és
kimentem fotózni. A kollekcióban voltak még képek, amik azon a
délutánon készültek.”
Karanyiczné Dobecz marianna: „Szeretek fényképezni. Ha
megragad egy pillanat, élmény, megörökítem, később szívesen
nézem vissza. A fotópályázatra 9 képet küldtem be két témában. A
képek nem a fotópályázatra készültek eredetileg, hangulatokat,
színeket örökítettem meg. A fotópályázat kapcsán gondoltam arra,
hogy másnak is, elsősorban szakmai zsűrinek mutassam meg a
fényképeimet.”

Oravecz Anita - Virágzó meggyfák

Keresztesi zsuzsanna: „A fotózás új szenvedély, de eddig is
kapcsolatban álltam a művészetekkel, a zenével, festészettel. Az
egyetemen, a Hallgatói Önkormányzat PR bizottsága révén
kerültem kapcsolatba a profi fotózással, technikai eszközökkel.”
Szendi Lajos, K. D. M.

Csete Éva Viktória - A kisebbek szemszögéből

Fotópályázat - 2012!
Nagytálya Község Önkormányzata az elmúlt évhez hasonlóan
ismét meghirdeti a fotópályázatot 0-18 éves és 18 év fölötti
korosztályokban. A fotók témája:

a négy évszak Nagytályán.
A fotókat 2012. december 1-ig lehet leadni a polgármesteri
hivatalban digitális adathordozón. Minimum felbontás
3 Mpixel.
A beérkezett pályamunkákat szakmai zsűri bírálja.
Kategóriánként az első három helyezett
pénzjutalomban részesül.
A pályázatban való részvétellel a fotó készítője hozzájárul ahhoz, hogy a
beadott fényképeket az önkormányzat marketing céllal felhasználja,
természetesen a készítő nevének feltüntetésével.

Keresztesi Zsuzsanna - Tavasz
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A MELÓDIA Kamarakórus
Karácsonyi koncertje
Mesterné Sándor Tímea által vezetett Melódia Kamarakórus
december 17-én nagyszabású Karácsonyi Koncertet adott a
Nagytályai Római Katolikus templomban.

A kórus 2010-ben teremtett hagyományt a Karácsonyi koncerttel
a karácsony igazi értékének bemutatására. A 2011-es koncert az
ünnepvárás jegyében zajlott: lehetőséget adott arra, hogy a
közönség ráhangolódjon a karácsonyra, hazavigye azt az örömöt,
várakozást és lelkesedést, ami a meghitt ünnepléshez kell.
A koncertet 2 hónapos felkészülés előzte meg. A 45 perces
előadáson Kocsár Miklós és Bárdos Lajos kórusművei
csendültek fel. Az est fényét tovább emelte Kelemen Csaba
színművész úr szavalata, Molnár Dorina szólója és hegedűjátéka,

Boda Eszter furulya bemutatója, és Bodáné Fülöp Judit prózája.
Az est házigazdája Kelemen Csabáné Lengyel Edina volt.
A koncertet fogadás követte a Törőcsik Mari Faluházban.
Támogatóink:
Rónai Péter vállalkozó
Kása Mihály
Lovasi Ferenc polgármester
Külön köszönetet mondunk a Nagytályai Római Katolikus
Egyházközségnek, és Korózs Péter atyának a helyszínért.
A Melódia Kamarakórus ezzel a karácsonyi koncerttel kívánt
mindenkinek meghitt, szeretetben teljes, boldog karácsonyi
ünnepeket.
K. D. M.
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MELÓDIA Kamarakórus fellépései
2011-ben
február 19.

Jótékonysági est a Nagytályai faluházban,
óvodai farsangi bál Nagytályai Szivárvány Óvoda
március 1.
Szendi Lajos Múló pillanataim című
fotókiállításának megnyitója
a Mezőkövesdi Városi Galéria aulájában
március 15.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
emlékére Maklár és Nagytálya önkormányzata
által szervezett ünnepélyes megemlékezés
a maklári művelődési házban.
április 30.
Patak parti Retro party a nagytályai sportpályán.
május 21.
V. Nemzetközi Derelyefesztivál, Nagytálya
június 4.
A Maklári Református Egyházért Alapítvány
jótékonysági műsorán fellépés a maklári
református templomban
július 2.
VI. Nemzetközi Kakasfesztivál Maklár, fellépés
a maklári római katolikus templomban
július 16.
Fellépés Tiszaörsön
augusztus 6.
Musical-est a Melódiával,
Maklár, Igazgatási Központ előtti park.
augusztus 20. Szent István és az államalapítás ünnepe
alkalmából rendezett szentmise, és ünnepi műsor
a nagytályai római katolikus templomban
augusztus 20. Törőcsik Mari Faluház névadó ünnepsége,
Nagytálya
szeptember 9. Egerfarmos 750 éves évfordulójára rendezett
ünnepségsorozat megnyitója az egerfarmosi
művelődési házban.
szeptember 25. Maklár fennállásának és okleveles említésének
750. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat
záró rendezvénye a maklári református
templomban.
október 22.
Éneklő Magyarország Regionális –
Nemzetközi Kórusfesztivál és Minősítő
hangverseny, Egri Kulturális és Művészeti
Központ Bartakovics Béla Közösségi Ház
október 23.
Nagytálya fennállásának 750 éves,
újratelepítésének 240 éves évfordulójára
rendezett ünnepség és Közpark avatás.
december 2.
Röfifesztivál 2011. Testvértelepülések ünnepe,
Európa ízei, Szádalmás – Maklár – Fenyéd.
Maklár, I. István Általános Iskola tornaterme.
december 10. Szépkorúak köszöntése. Nagytálya, Népház.
december 17. Karácsonyi koncert.
Nagytálya, római katolikus templom.
K. D. M.

2012. április

Március 15-i ünnepség

Az idén is lesz
Patak – parti Retro party!
2012-ben is, már hagyományosan április 30-ára tervezzük a tábortüzet.
2008-ban elevenítettük fel először: azóta tartunk múltidéző Patak-parti
retro-partyt. Ez már az ötödik év, amikor tábortüzet gyújtunk Nagytályán.

Nagytálya és Maklár községek Önkormányzata az idén is
közösen ünnepelte meg az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 164. évfordulóját Makláron, a művelődési
házban. Ünnepi beszédet mondott Zeleiné Hídvégi Katalin
képviselő asszony. Az ünnepi műsorban közreműködtek az I.
István Általános Iskola tanulói.
Az Igazgatási Központ előtti koszorúzáson műsort adott a
MELÓDIA Kamarakórus Karanyiczné Dobecz Marianna
vezetésével.
A pártok, önkormányzatok és civil szervezetek koszorúzása
után fáklyás felvonulás zárta az ünnepi rendezvényt.
K. D. M.

tervezett programjaink 2012. április 30-ára:
15:00
Főzés kezdete
Főzőhelyek elfoglalása 14:00 - 15:00 óráig.
17:00
Májusfa díszítő verseny, nevezés vége
17:30
Megnyitó
Májusfa díszítő verseny és
„A majális hangulata” című Családi rajzverseny
értékelése
Falu májusfájának díszítése
18:30
Játékos sportvetélkedő gyerekeknek és felnőtteknek
19:30
Vacsora, borkóstolás: minden résztvevőt vendégül látunk
20.30
Tábortűz meggyújtása
21:00
Patak parti Májusi szerenád: A megbúvó tehetségek
kibontakoztatása – karaoke a tábortűznél
Az idei rendezvényt több programmal bővítjük:
- Várjuk azokat a vállalkozó kedvű baráti társaságokat, akik egy – egy
bogrács egyszerű étellel, akár paprikás krumplival hozzájárulnak a Patak
parti Retro – partyhoz.
Jelentkezni és a részleteket megbeszélni a Nagytályai Polgármesteri
Hivatalban lehet április 23-ig. Tel: 557 – 100
- Májusfa díszítő verseny: Díszíts májusfát családoddal vagy barátaiddal
otthon és hozd el. Nevezd be, a legötletesebben feldíszített májusfát
megjutalmazzuk!
- Családi rajzverseny óvodásoknak és iskolásoknak „A majális hangulata”
címmel. A munkákat (A3-as méretben bármely technikával) április 23-ig
kérjük leadni a Nagytályai Szivárvány Óvodában.
- Szerenád: A megbúvó tehetségek kibontakoztatása, bemelegítő karaoke
a tábortűznél az éjszakai szerenádozáshoz.
A zenéről ismét Páyer Zoltán gondoskodik: az 50-es évektől a 90-es évek
slágereivel
A felnőtteknek az idén is lesz ingyenes borkóstoló és vacsora, a
gyerekeknek tea. A büfé biztosított.
Köszönjük a 2011-es tábortűz támogatóinak a segítséget,
bízva az idei önzetlen segítségükben is:
Nagytálya Község Önkormányzata
Szivárvány Óvoda Nagytálya
MELÓDIA Kamarakórus Nagytálya – Maklár Kulturális Közhasznú
Egyesület
Lovasi Ferenc polgármester
Hajdú Csaba alpolgármester
Hanuszik László
Szabó Csaba
Sumi Lászlóné
Vékony Andrásné
Misz Istvánné
Bárdos László
Keszthelyi István
Ifj. Keszthelyi István
Keszthelyi Péter
Keszthelyi Gábor
Pálfy Helga
Balog Gergely
Birinyi Imre
Gazsó Béla
Minden érdeklődőt szeretettel vár 2012-ben Nagytálya Község
Képviselőtestülete és a MELÓDIA Kamarakórus
K. D. M.
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Az együtt töltött idő, kölcsönös ajándék
A faluban évente, február 11-étől 18 napon át a Lourdes-i
ájtatosságot imádkozzák az idős hívek a Telepen.

változatlan formában mondják, és szívesen adták tovább nekünk
is. Nagyon jó volt közöttük lenni, mindig vidámak és kedvesek
voltak. A sok szép imától szinte üde lelkülettel tekintenek
a világba, pedig az életkoruknak megfelelően már
történelemnek számít a mögöttük lévő idő. Többnyire
elmúltak 80 évesek. Első évben, amikor elmentem
közéjük, annyira elvarázsolt a sok szép ima, hogy Mp3
felvevővel hanganyagot készítettem az imádkozásról, az
énekek és imák szövegeit számítógépen rögzítettem, hogy
írásos formában megmaradjon a fiatalabbaknak is. Az
idősek kíváncsian és örömmel hallgatták meg a saját
hangjukat. Az utolsó imádkozási napon agapét szokott
rendezni, a házigazdánk Mohácsi néni. Kötetlenül
beszélgetünk ilyenkor, elmesélték, hogy régebben itt
Nagytályán is több helyen összegyűltek imádkozni, a

Tekintsük át mire is emlékezünk ilyenkor.

Lourdes-i jelenések emléknapjától, február 11-étől. Felelevenítik

1858. február 11. és július 16 között a Szűzanya 18

a régi emlékeiket, amit jó hallgatnunk, mert a szomszédokból

alkalommal jelent meg egy 14 éves gyermeknek, akit Benadette

kialakult apró imaközösségeket, átszőtte és összetartotta az

Soubirousnak hívtak. A jelenések egy sziklabarlangban történtek,

imádkozás és az éneklés öröme.

a Massabielle-sziklafal mélyedésében, a következő napokon:

Buzdítok mindenkit, keresse meg a környezetében azokat az

február 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, március 1, 2, 3,

idős embereket, akikkel együtt imádkozhatnák a Lourdes-

4, 25, április 7, és július 16.-án.
A jelenések színhelye, a világ egyik leglátogatottabb
Szűz Mária-búcsújáró helye. Több ezer csodás esemény és
gyógyulás fordult elő Lourdes-ban, elsősorban a forrás
körül, de a barlangnál és a templom előtti nagy téren is,
mely a szentségi körmenetek alkalmával tele van
(hordágyon, tolókocsiban) betegekkel. A gyógyulásokat,
orvosi hivatal vizsgálja 1882 óta, melyeket egy év
elteltével ellenőriznek. Az elfogadott eseteket, a gyógyult
személy egyházmegyéjébe küldik, ahol egy bizottság
ajánlása alapján a megyéspüspök nyilvánítja csodásnak a
gyógyulást (2001-ig 66 esetben). Loudes-ban tért meg a
Nobel-díjas orvos és író, Alexis Auguste Carrel.
Rövid kitérő után visszatérve, megosztom a Kedves

ájtatosságot 18 napon keresztül. Kölcsönös ajándék ez az idő

Olvasókkal, milyen szép volt, naponta együtt imádkozni ezt az

mindenki számára, mert azok vagyunk egymás számára ilyenkor.
Egyházközségünk

ájtatosságot 18 napon át itt Nagytályán, a Telepen.

weblapján

még

több

fénykép

is

megtekinthető az „Egyházközségünk hírei” c. menüben:
Pár

évvel

ezelőtt

meghívtak

néhányunkat

a

mi

http://maklarplebania.comeze.com/

korcsoportunkból is, hogy kapcsolódjunk be, az imádkozásba. Az
imák szövegét, ahogy szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták,
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Nagyböjtben vagyunk
Hamvazószerdán elkezdődött a negyven napos nagyböjti
időszak. Vége a zajos mulatságnak, a farsangnak. A templomba
járók homlokát az előző évi barka hamujával megkeni a pap,
emlékeztetőül, hogy porból lettünk és porrá leszünk.
A világ, az életünk mulandó, a Teremtőtől jöttünk és oda is
térünk vissza. Elcsendesedünk, mélyen magunkba tekintünk.
Emlékezünk az értünk emberré lett Jézus Krisztus szenvedésére,
halálára, hogy majd örömteli szívvel részesei legyünk
feltámadásának.
Miért is tekintünk magunkba? Hogy megismerjük a
gyengeségeinket, bűneinket, amelyek elválasztanak bennünket
Jézus szeretetétől.
Hogyan tudjuk megismerni magunkat? A „pusztába” kell
kimennünk. Amikor minden szép, jó körülöttünk, az
árnyoldalunk nem jön elő. Az önmegtagadás, a lemondás már
kis „pusztát” teremt. A bennünk, a mélyünkben élő „vadállatok”
kérnek ilyenkor szót. Ekkor kell nekünk a jót választani, nem
engedni a bennünk levő rossznak.
Mit tett Jézus Krisztus a pusztában? Az Atyával volt, böjtölt,
megkísértette a gonosz, ellene mondott neki. Minket is ebben az
ellene mondásban segít a böjt.
Mi a böjt? Nem fogyókúra! A testet megtisztító lemondás,
önmegtagadás, uralkodni tudás a „vadállataink” fölött.
Kevesebbet eszem egy ebédnél, lemondok egy nap az
édességről. Hamvazószerdán, nagypénteken nem eszünk húst,
ha lehet a többi pénteken sem, egyszer lakunk jól ezen a két
napon. Ez csak a testi böjt. Lehet jócselekedet, vissza nem
szólás (nyelvböjt), csak jót mondok másokról, lemondok a
vasárnapi vásárlásról, nem nézek TV-t egy nap, aki megbántott,
abban az emberben keresek három jó tulajdonságot,és sok más
a mindennapi életemből.
Jézus Krisztus annyi példát adott! Lehajolt a bénához,
megérintette a leprást, szólt a bűnös asszonyhoz, kézen fogta a
vakot, enni adott az éhezőknek.
A bennünk levő jó szándék a fontos. Az akarat, hogy jobb
akarok lenni szeretetből, hogy az Úrhoz akarok közelebb
kerülni. Nem marad el a jutalom! A lemondás örömet szül a
szívemben, az öröm Jézus felé fordít, aki a legtöbbet, az
ÉLETÉT adta értem, hogy nekem is ÉLETEM legyen. Akkor a
Húsvét öröme sem marad el.
Hevesiné Marika

Kedves Betegek, kedves
nagytályai és maklári lakosok!
Eljött az idő és távozásom a nagytályai háziorvosi praxisból véglegessé
vált. 2012 február elsejével hivatalosan is átadtam a helyem dr.
Beregszászi Viktornak, aki megfelelő szakmai felkészültséggel és
empátiával fogja hosszútávon a körzethez tartozó betegek gondját viselni
és gyógyítani a hozzá fordulókat.
Szeretném megköszönni minden kedves betegemnek a belém vetett
bizalmat, sokakét közel 12 éven át élveztem. Az életem úgy alakult, hogy
2010 márciusától más feladatkörben kell helytállnom. Ezt a
háziorvoslással nem tudtam időben összeegyeztetni, ezért kényszerültem
a rendelésem szüneteltetésére. Jelenleg orvosi munkám nagyobb részét a
megelőzésre összpontosítom, illetve nagy energiát fordítok arra, hogy
minél több embernek tudjak segíteni a megfelelő életmód kialakításában.
Hiszem és vallom,hogy ezek nélkül tartós egészségre, a betegségek
leküzdésére nincs esélyünk.
Időm másik részében reumatológusként dolgozom a Füzesabonyi
Egészségügyi Központban, illetve a Flóra Hotel gyógyászati részlegén
Egerben, valamint e hónaptól Miskolcon a Reumax fizioterápias
centrumban is rendelek néhány órát. Lehetőségeimhez mérten továbbra
is állok betegeim rendelkezésére, amennyiben hozzám fordulnak
problémáikkal.
Itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak Zsóriné
Marikának, a körzeti ápolónőnek mindenkori segítőkészségéért,
kedvességéért,odaadó munkájáért, hiszen éveken át segített nekem ezzel
a háziorvosi rendelőben. Köszönöm szépen Marika.
Ez úton szeretnék, mint háziorvos elköszönni és kívánok mindenkinek
nagyon jó egészséget, boldogságot, harmóniát,szeretetet az elkövetkezendő időkben. Még egyszer köszönök mindent, a bizalmat, a
megbecsülést, amit Önöktől, kedves Betegeimtől a 12 év alatt kaptam.

Maradok tisztelettel, Mindnyájukat üdvözlöm:
dr. Rokonay Adrienne

Dr. Beregszászi viktor háziorvos
1975. május 10-én Ungváron születtem.
2000-ben az Ungvári Orvostudományi Egyetemen szereztem általános orvosi diplomát.
2000-2002. között az Ungvári Kórház baleseti
sebészeti osztályán dolgoztam.
2002. júniusában Egerbe költöztem, ahol a
Markhot Ferenc Kórház Traumatológiai és
Kézsebészeti osztályán dolgoztam.
2008. májustól az Országos Alapellátási
Intézet alkalmazottjaként B.-A.-Z. Megyében,
Igrici településen háziorvosként tevékenykedtem.
2011. novemberében a Szegedi Orvostudományi
szakvizsgáztam háziorvostanból.
2012. januártól átvettem a nagytályai háziorvosi praxist.

Egyetemen

reNDelésI IDŐ:
hétFŐ: 8 – 12 óráig
KeDD: 13 - 16 óráig
szerDa: 8 – 11 óráig
CsÜtörtöK: 13 – 16 óráig
péNteK: 8 – 11 óráig
háziorvosi rendelő telefonja. 06-36/357-769
Dr. Beregszászi viktor mobil: 06-70/770-39-62
orvosi ügyelet eger, szálloda u 5. 06-36/314-104
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Karácsonyi halászléfőzés Nagytályán és makláron.
2011. december 24-én, karácsony napján a kisnyugdíjasokat és az
egyedülállókat egy jó tiszai halászlére várták a szervezők.
50 kg halból készült a 150 – 150 adag halászlé. A helyi horgászok is
segítettek, biztosítottak halat. Ezek az emberek jónak tartották az
összefogást és azt a kezdeményezést, hogy megvendégeljék a
lakosságot.
Nagytályán a tűzoltószertár előtt, Makláron a Gárdonyi úti kispiaci
parkolóban osztották a halászlevet. Voltak olyanok, akik nem
merték vállalni, hogy eljöjjenek, az időjárás miatt sokan pedig nem
tudtak elindulni, de megszervezték, hogy kiszállítják a halászlevet a
környékbeli egyedül élő időseknek. Az emberek folyamatosan
jöttek a halászléért, ami estére mindkét helyen elfogyott. Sokan
gratuláltak ehhez az új kezdeményezéshez a szervezőknek, és
kifejezték reményüket a jövő évi halászléfőzésre.

Maklári Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület
3397 Maklár, Templom tér 30.
Email :maklaripolgaror@citromail.hu
Tel: 06-30/544-9040

Maklári Polgárőrség
Felhívása
A Maklári Polgárőrség tájékoztatja a lakosságot,
hogy az Egri Rendőrkapitányságtól kapott
információ szerint Heves megyében megnőtt
azoknak a bűncselekményeknek a száma, melyet
időskorúak sérelmére követtek el.
az elkövetők különböző módszerekkel,pl. (fa,
burgonya, színesfém) és egyéb árusítással,
vásárlással elérik, hogy az időskorúak beengedjék
őket udvaraikra,otthonaikba,majd a figyelmüket
elterelve meglopják őket!!!
Az idős emberek fokozottan ki vannak téve a
bűncselekmények elkövetésének szempontjából.
A Maklári Polgárőrség nagy hangsúlyt kíván fektetni
az ilyen bűncselekmények megelőzésére.
Kérjük a lakosságot,hogy a
vásározó,kereskedő,hulladék gyűjtő idegen
embereket ne engedjék be udvaraikra,házaikba!!!
Amennyiben valami sérelem történik önökkel, kérjük
időben, jelezzék a Polgárőrségnek, Rendőrségnek
vagy a Maklári Polgármesteri hivatalban.
Figyeljünk egymásra vigyázzunk értékeinkre!!!
éjjel nappal hívható segélyvonal:
06-30/544-90-40

együttműködők:
Maklár–Nagytálya Jobbik alapszervezete
HTG Maklár Kft
Spitzmüller Sándor kertészete Nagytálya
Hajdú Csaba alpolgármester Nagytálya
Sike Ferenc Nagytálya
Garamvölgyi Csaba Nagytálya
Numan & Társa pékség Maklár
Németh család COOP ABC
Karanyicz István Maklár
Sumi Csaba Nagytálya
Völgyesi Ferenc Maklár
Hajsz Ferenc Maklár
Köszönet mindenkinek a támogatásért!
Somogyvári Csaba

A Maklári Polgárőrség
Nagytályán
Maklári Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület 2010
március hónaptól lát el Polgárőri szolgálatokat Nagytálya
községben. Az Egyesület tagjai 26 fő létszámmal
általánosságban heti 3 alkalommal éjszaka és havi 2-3
alkalommal délután járőröznek a településen, ezen kívül
még havi 2-4 alkalommal Rendőrséggel közös szolgálatot
látnak el. Nagytályára vonatkoztatva minden évben
biztosítottuk a lomtalanítást és a derelye fesztivált és a
szüreti felvonulást is. Működtetjük a telefonos segély
szolgálatot is ami a lakosok körében nagyon közkedvelt.
Együttműködési megállapodásunk van Nagytálya község
Önkormányzatával az Egri Rendőrkapitánysággal és a
Heves Megyei Polgárőr Szövetséggel ezen keresztül pedig
az Országos Polgárőr Szövetséggel is. Külön kiemelném,
hogy az Egyesület nagy elismerésben részesül az Egri
körzetben. Az Egyesületet 2009 óta Sike Tibor vezeti, aki
több Polgárőr kitüntetésben is részesült, többek között a
Polgárőrség Bronz Érdemkeresztjével is. Minden Polgárőr
bajtársam 2010 évben sikeresen levizsgázott az új
szigorított Polgárőr vizsgán. Nagytályáról jelen pillanatban
4 fő teljesít szolgálatot, Maklárról pedig 22 fő.
Statisztikai adatok.
Járőrszolgálat és rendezvénybiztosítás: 1.648 óra
Ebből Rendőrségi közös szolgálat: 343 óra
Figyelmeztetés, Gk mozgásról jelent, jelzések a
rendőrhatóságnak: 52 db
Szolgálati gépkocsival megtett kilométer: 12.426 Km
Sike Tibor

Maklári Polgárőr Egyesület tagjai.
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Az étkezéssel és életmóddal kapcsolatos néhány gondolat,
tavaszi méregtelenítés
A napi táplálékunkban- különösen tavasszal- szerepeljen
gyümölcs, gabona, zöldség. A sorrend is ugyanez, mert fontos
szabály, hogy a gyümölcs élénkít, frissít, a gabona táplál, a
zöldség tisztít. Bármennyire kívánjuk, az alma kivételével este
már ne fogyasszunk semmilyen gyümölcsöt, mert megzavarja a
szervezet működési rendjét. Ekkor már a salaktisztításnak kell
megindulnia. Ha szervezetünk savanyodását észleljük, akkor már
délben is párolt és nyers zöldségféléket fogyasszunk, mindaddig,
amíg szervezetünk sav- lúg egyensúlya helyreáll. A gyümölcs is
lúgosít, de csak akkor, ha magában fogyasztjuk- innen a
gyümölcskúrák tisztító hatása./ A gyümölcs ½- 1 óra múlva ürül
ki szervezetünkből./
Könyvajánló: Vadnai Zsolt Dr. Hanish: Ételek tudományos
összeállítása
A vízben főtt zöldségfélék sokkal értéktelenebbek, mint a nyers,
párolt, vagy gyorsfagyasztottak. Dr. Garton amerikai kutató
szerint a szokásos módon megfőtt káposzta eredeti értékének
csupán negyvened részét tartalmazza, amellett, hogy az összes
tápsók a vízben maradnak. A nyers és savanyított káposzta teljes
értékű, de a savanyítást csak minimális sóval szabad végezni.
Igen jó táplálék a nyersen fogyasztott kelkáposzta, a fodros kel, a
kínai kel, a kelbimbó, a vörös káposzta és a zeller. A sárgarépa
reszelve, almával, mézzel ízesítve, a nyers cékla tormával,
mézzel, citromlével keverve igen ízletes, teljes értékű táplálék
Minden nap fogyasszunk kis mennyiségben olajos magvat: diót,
vagy mogyorót, vagy mandulát, vagy napraforgó magot, vagy
tökmagot nyersen. A természetes állapotú olajos magvakban a
koleszterin és az olajok oxidációját gátló enzimek is jelen

Kacsaúsztató
Hozzávalók 4 főre: 1 kg zöldségkeverék, 450 g tejföl, fél tubus nagy
majonéz, kevés citromlé, fél ek. cukor, őrölt feketebors, só, 5 főtt tojás,
szemes fekete bors, 1 főtt burgonya, sárgarépa
Elkészítés:
1. A zöldségmixet sós vízben megfőzzük, lecsepegtetjük éshagyjuk
kihűlni.
2. Közben elkeverjük a tejfölt a majonézzel, cukorral, citromlével, majd
sózzuk, borsozzuk.
3. Összekeverjük a kihűlt zöldségekkel.
4. A tojásokat megfőzzük, kettévágjuk. A főtt krumplit megpucoljuk,
összenyomkodjuk és kis golyókat formázunk belőle: ez lesz a kacsa
feje.
5. Egész borsból és sárgarépából elkészítjük a kacsa szemét, csőrét, a
szárnya pedig zöldséglevél.
6. Majd ráültetjük a salátára.

vannak. A tökmag fogyasztása különösen a férfiaknak fontos,
mert segít a prosztata betegség megelőzésében, gyógyítja a már
megbetegedett szervet. / A mandulát leforrázva, héját levéve
szabad fogyasztani./
Legyünk mindenben mértékletesek! Nagyon fontos megjegyezni,
hogy minden, szervezetbe kerülő többletanyag, még ha
tápláléknak is nevezzük, káros, mert feldolgozása, méreg- és
salakanyagainak kiválasztása feleslegesen veszi igénybe
létfontosságú szerveinket. Ez a többletmunka a legfontosabb
szervtől, az agytól vonja el az energiát. A szervezet működése
akkor a legtökéletesebb, ha a bevitt táplálék pontosan fedezi a
szükségletet.
A méregtelenítés egyik fontos eszköze az esténként alkalmazott
forró vizes, lúgos lábfürdő, melyet az alábbiak szerint
alkalmazunk: egy mosdótálnyi forró vízbe /48-50 C / két
evőkanálnyi szódabikarbónát tegyünk, majd áztassuk bele
lábainkat, amíg a víz elhűl. A lúgos környezet a meleg víz
hatására megnyílt pórusokon keresztül a talprészeken
felhalmozódott savas bomlástermékeket kivonja, semlegesíti. A
lábfürdő után kenjük be lábfejünket eukaliptusz olajjal, amely
segíti befejezni a méregtelenítési folyamatot. Az ilyen lábfürdő
rendszeres alkalmazása a pihenést alapossá, az álmot könnyűvé,
az altatók szedését feleslegessé teszi.
Ez a néhány gondolat ébresztő javaslat megszívlelendő mindenki
számára, aki az egészségével törődik. Ehhez kívánok – az
egészség megtartásához vagy eléréséhez - kitartó gyakorlást.
A cikket ollózta:
Balajti Istvánné

húsvéti nyuszipogácsa
Hozzávalók: 300 g finomliszt, 250 g puha vaj, 6 ek víz, 1 ek ecet, 1 tk
só, 8 dkg reszelt sajt (Trappista vagy Edami)
Tetejére: 1 tojás, nagy szemű só, tökmag, lenmag, szezámmag
Lezárt dobozban sokáig tárolható(ha marad belőle).
Elkészítés:
1. A hozzávalókat jól összegyúrjuk, alufóliába csomagoljuk, éjszakára
hűtőbe tesszük.
2. Másnap kivesszük, hagyjuk kicsit kiengedni. Vékonyra nyújtjuk.
3. Feles pohárral kiszaggatjuk a nyuszkók fejét, gyűszűvel a pofikát. A
füleit kézben formázzuk.
4. Villával felvert tojással ,,összeragasztjuk’’ a darabkákat.
5. Lekenjük a nyuszikat, majd fogainak 2 db nagy szemű sót, szemének
félbevágott tökmagokat, orrának egy szem lenmagot teszünk. Végül
a pofikákba 3-3 szezámmagot nyomunk.
6. Sütőpapírral bélelt sütőlemezre tesszük őket. 180°C-ra előmelegített
sütőben világos-aranybarnára sütjük.(sütési hőfok: 180°C)
sütési mód: hőlégkeveréses (tepsi mérete: 30x30 cm)

A recepteket ajánlja: Lovasi Balázs
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Élő Betlehem Nagytályán
2011. december 23-án a nagytályai egyházközség a falu
második szabadtéri betlehemét állította fel.
Az első betlehem 2010-ben készült el. A kezdeményezés és az
ötlet a nagytályai egyházközség vezetőié, tagjaié, helyi lakosoké
volt. A betlehem építését helybeli vállalkozók, berendezését a
helyi óvoda vállalta.

2011-ben ezt a kezdeményezést bővítette ki Máté Sándor és
Rónai Róbert, akik az élő betlehemet szervezték.
Máté Sándor és Rónai Róbert a Szentlélek kegyelmének
tekinti az ötletet, ami egy baráti beszélgetés alatt született meg.
Meghittebbé szerették volna tenni a karácsonyt, hogy ne minden
csak a pénzről szóljon. Megkeresték az egyházközséget, akik
támogatták az ötletet, és a helyet biztosították, valamint az előző
évi betlehemi kellékeket adták, amit az idei szervezők
mindenképpen be akartak építeni az élő betlehembe. Az építésben
barátok (Molnár Péter, Hortobágyi Szabolcs, Szabó Gábor, stb.)
és más ismerősök is segítettek, akik az építőanyagot is
biztosították. Az épületet és a karámot egy hétig készítették,
amelyben Máté Sándor, és kislánya, Laura állatait láthatták az
érdeklődők.
Hittanos gyerekek pásztorjátékot adtak elő Ircsik Lászlóné
vezetésével. A pásztorjátékkal az éjféli misére készültek a
gyerekek, de betlehemállításkor is előadták. Itt a célközönség az
óvodások voltak, akik Nagytályáról és Maklárról érkeztek, hogy
megnézhessék a műsort, és a jászol előtt verset mondhassanak.
Hevesi László a nagytályai Egyházközség világi elnöke
köszöntötte a gyerekeket és a jelenlevőket. Elmondta, hogy évek
óta próbálják kivinni az emberek közé az adventi készülődés és a
Karácsony örömét. A templom előtti közös gyertyagyújtások
voltak az első lépések, majd tavaly elkészült a szabadtéri

betlehemes. A fiatalok, a támogatók csodálatos környezetet
teremtettek, élővé tették számunkra a betlehemi csodát, köszönet
érte valamennyiüknek. Két okot is említett, ami miatt különösen
nagy öröm tölti el a hívek szívét: Az első, hogy ilyen sok gyerek
jelent meg a templom kertjében, a második, hogy szeptembertől
közel 40 hittanos van a faluban.
Köszönet illeti Ircsik Lászlóné, Marikát, aki nagy odaadással
és eredményesen végezte munkáját. Köszönet neki, Ircsik
Lászlónak, a gyerekeknek, és a szülőknek a jelmezekért, a
bemutatott pásztorjátékért.
Megköszönte a szeretetlakomát, a zsíros kenyereket, a
süteményeket, a teát, melyeket a maklári és a nagytályai hívek
készítettek.
Szívós Ferencné, Évike kis kártyával ajándékozta meg a
gyerekeket. A rajta levő Juhász Gyula vers így kezdődik: „
Betlehem – ahol megszületett, Názáret, ahol növekedett és

erősödött a Szeretet”.
Korózs Péter atya asztali áldást mondott, és megkért
mindenkit, vigye hírét az élő betlehemnek.
Szenteste, az éjféli mise után a jelen levők kivonultak az élő
betlehemeshez. Itt meghallgattak két verset Kelemen Csaba
színművész úr előadásában és elénekeltek két karácsonyi éneket.
A szívekben megszületett a kis Jézus.
Az ünnep múltával Máté Sándor elmondta, karácsony
mindhárom napján sokan voltak, folyamatosan jöttek az
érdeklődők helyből, és más településekről is.
Jövőre is szeretnék elkészíteni az élő betlehemet, mert ezzel az
embereknek boldogabbá, meghittebbé tehetik a karácsonyt.
Hevesi László és K. D. M.

