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2012. augusztus 20-i ünnepség
Augusztus 20. az egyik legősibb
magyar ünnep.
A magyarság és a keresztény hit
világának találkozását és
összefonódását a magyar nép
egyetlen uralkodó személyéhez köti;
az első magyar királyhoz, az
államalapító Szent Istvánhoz.
Nagytálya és Maklár községek
Önkormányzatai és a Római
Katolikus Egyházközség az idén is
közösen ünnepelt.
Korózs Péter főtisztelendő plébános
úr által tartott szentmise után az
ünnepi műsorban hallhattuk Lükő
Katalin, az I. István Általános Iskola
igazgatóhelyettes
asszonyának
ünnepi
beszédét,
melyben
megemlékezett
Szent
István
királyról, az ünnep kialakulásáról.
Ünnepség folytatásaként a Szent
Rita Katolikus Énekkar műsorát
hallhatták az érdeklődők Nagy
Antalné vezetésével, majd a
MELÓDIA Kamarakórus ünnepi
összeállítása következett:
Először Bárdos Lajos: Ave Maria, és
Kodály Zoltán: 150. Genfi zsoltár c.
kórusművét szólaltatták meg.

Ezután egy verset hallhatnak Őszi
Norbert előadásában: Tóthárpád
Ferenc: Szivárványból vánkost
címmel. Elindultam szép hazámbólSolymosi
Sebestyén
magyar
népfeldolgozását klarinéton Juhász
Benedek adta elő.
Kodály Zoltán: Ének Szent István
királyhoz című kórusmű után Szent
István: Egy ország születése c.
rockoperából az Intelmek részlet
következett.
Antóni Sándor: Alkotmányunk
Ünnepe című versét Nagyné Szepesi
Erzsébet adta elő. Az összeállítás
végén két dalt hallhattak a
MELÓDIA Kamarakórustól.
Műsor zárásaként a Szózat után a
megáldott
kenyér
kiosztása
következett
a
Míves
Hagyományőrző Néptáncegyüttes
tagjainak közreműködésével.
„Dicső István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Első szent urának vall.”
(Faludi Ferenc)
K.D.M.
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Nagytályai HÍRMONDÓ

tájékoztató Nagytálya Község önkormányzata testületi üléseiről
Nagytálya Község önkormányzata
2012. június 28-án munkaterv szerinti
ülést tartott.
Az ülés megnyitása után a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést fogadta el a
testület.
Az ülés első napirendjeként Balajti
Istvánné óvodavezető beszámolóját vitatta
meg az önkormányzat.
A képviselői vélemények között
elhangzott, hogy az óvoda komoly
szakmai és közösségépítő munkát végez,
ami megjelenik a tartalmas beszámolóban
is. Az óvodavezető a logopédiai fejlesztés
fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen
az iskolába induló gyermekek számára
különösen fontos a nyelvi készségek
fejlesztése, ami az írás, olvasás
elsajátításához nélkülözhetetlen. A testület
elismerését fejezte ki az óvodában folyó
nevelő munkáért, és a beszámolót
elfogadta.
Ezt követően Martonné Augusztin Katalin
iskolaigazgató ismertette az I. István
Általános Iskola 2011/2012-es tanévéről
készült beszámolóját, és az új iskolaév
előkészítésére vonatkozó terveit. Az
önkormányzat Oktatási és Kulturális
Bizottsága örömmel értesült arról, hogy az
1-3. osztályosok rendelkezésére álló
tanulószoba mellett szeptembertől a 4.
osztályosoknak is lehetőségük lesz arra,
hogy
az
osztálytársaikkal
közös
tanulószobai foglalkozáson készüljenek az
óráikra. Az igazgató asszony és a testület
tagjai különösen fontosnak tartják a
tanulók iskolaidőn túli felügyeletét, mert
egyre
gyakrabban
fordulnak
elő
rongálások a faluban és az iskolában
egyaránt. A beszámolót a testület
elfogadta.
A polgármester úr a két ülés közötti
időszak
fontosabb
eseményeiről
megtartott szóbeli tájékoztatójában
elmondta, hogy az önkormányzat
meghosszabbította
a
közvilágítás
biztosítására vonatkozó szerződését, mivel
a szolgáltató kedvező díjat ajánlott.
Tájékoztatta a testületet arról is, hogy
június 11-től június 18-ig sikeresen
szervezték meg Nagytályán a Népházban a
tüdőszűrést. Kulturált környezetben
fogadták Maklár és Nagytálya lakóit a
mobil szűrés lebonyolítói.
A polgármester úr elmondta azt is, hogy a
települési szilárd hulladék szállítás
olcsóbbá tétele érdekében tájékozódnak
arról, hogy hogyan lehetne önkormányzati
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fenntartásban
működtetni
ezt
a
közszolgáltatást.
Majd az Andornaktályán, Makláron és
Nagytályán
működő
szennyvíz
csatornahálózat működtetésének a Heves
Megyei Vízmű Zrt. részére való átadásáról
döntött a testület.
A
polgármester
tájékoztatta
a
képviselőket, hogy Hajdú Csaba
alpolgármester
megrendelésére
megérkeztek a Körhinta játszótér
játszóeszközei. A babyhintát és a
rönkasztalt felállították, és a filagória is
elkészült. A labdajátékok eszközeit is
hamarosan megérkeznek.
A kistérségi térfigyelő kamera rendszer
kiépítésére vonatkozó pályázat sikeres
volt, így hamarosan Nagytályán is sor
kerül a kamerák elhelyezésére.
Az egyéb ügyek, indítványok sorában
döntött Nagytálya Önkormányzata arról,
hogy a település történetét feldolgozó
könyv megírására ad megbízást Szuromi
Rita újságírónak. A helytörténeti kiadvány
elkészítéséhez azóta is folyik a
dokumentumok, történelmi anyagok,
visszaemlékezések gyűjtése.
Tájékoztatta Lovasi Ferenc polgármester
úr a testület tagjait arról is, hogy három
vállalkozás 10-10 ezer forinttal támogatja
Nagytálya Önkormányzatának ezévi
szüreti felvonulását.
Balajti Istvánné óvodavezető, képviselő
asszony javasolta, hogy az önkormányzat
vegyen fűnyírót az önkormányzati
intézmények rendben tartására, hiszen a „
Jelenünkért és jövőnkért” Alapítvány
dolgozói nem tudnak minden jelzésre
azonnal
megjelenni,
hogy
az
önkormányzati területeket gondozzák.
Majd a képviselő asszony lehetőséget kért
arra, hogy a Melódia Kamarakórus egy
alkalommal a községháza mögötti parkban
gyakorolhasson az augusztusi szabadtéri
koncertjére.
Karanyiczné Dobecz Marianna, az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke az
ülés végén elmondta, hogy a Hírmondó
anyaga elkészült, és a nagytályaiak
hamarosan a kezükbe vehetik az újságot.
Nagytálya Község önkormányzata
szeptember 5-én rendkívüli képviselőtestületi ülést tartott, melyen a
tanévkezdési támogatás biztosításáról
döntött a testület. Az elmúlt évekhez
hasonlóan az önkormányzat a nagytályai
állandó lakcímmel rendelkező általános

iskolai tanulók részére 3.000 Ft-ot, a
középiskolásoknak 3.500 Ft-ot, a
felsőfokú nappali tagozatos hallgatóknak
4.000 Ft-ot fizet a tanévkezdéskor
felmerülő kiadásaik csökkentésére. A
támogatás feltétele az iskolalátogatási
igazolások bemutatása. A kifizetésekre
október 30-ig kerülhet sor.
a képviselő-estület szeptember 27-én
munkaterv szerinti ülést tartott.
A lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentés elfogadása után az önkormányzat
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
tárgyalt. Először elfogadta a költségvetési
rendelet bevételeit és kiadásait módosító
tételeket, majd a beszámolót tárgyalták
meg és fogadták el a képviselő asszonyok
és urak.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
időarányosan alakultak, a testület szabad
pénzeszközeit lekötötte.
Az ülés harmadik napirendjeként az
állattartási tárgyú rendeletek hatályon
kívül helyezéséről döntöttek a képviselők,
tekintettel arra, hogy az állattartásra
vonatkozó jogszabályok megváltoztak.
Jelenleg törvény és kormányrendeletek
szabályozzák mind a haszonállatok, mind
pedig a kedvtelésből tartott állatok
tartására vonatkozó szabályokat, ebben a
témában önkormányzati rendelet nem
hozható létre.
Negyedik napirendként az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát
módosította úgy a testület, hogy a
körjegyző távollétében az eljáró ügyintéző
is jogosult legyen a határozatok
kiadmányozására.
Az egyéb ügyek sorában Karanyiczné
Dobecz Marianna bizottsági elnök
asszony tájékoztatta a testületet, hogy az
október 23-i önkormányzati ünnepség – az
előbbi évek gyakorlata szerint – Makláron,
a Művelődési házban lesz október 19-én
pénteken. A szervező Nagytálya és Maklár
Önkormányzatai várják a települések
lakosait az ünnepi műsorra és
koszorúzásra. A műsorról az I. István
Általános Iskola gondoskodik.
Lovasi Ferenc polgármester úr tájékoztatta
a képviselő-testületet, hogy az I. István
Általános Iskola és Óvoda Összevont
Közoktatási Intézmény székhelye szerint
döntésre jogosult Maklár Önkormányzata
határozott az intézmény további
működtetése
ügyében.
A
két
önkormányzat
illetékes
bizottságai

2012. október
előzetesen megvitatták a kérdést. Az
önkormányzat úgy határozott, hogy a
következő költségvetési év pénzügyi
lehetőségeinek ismerete nélkül, ebben a
nehezen tervezhető gazdasági helyzetben
nem tudja az államtól átvállalni az
intézmény épületének működtetését.
Az egyéb ügyek sorában Lovasi Ferenc
polgármester úr ismertette a Kossuth u 1.
szám alatti ingatlan tetőfedési és
bádogozási munkáira adott árajánlatokat,
és a testület döntött a munka
megkezdéséről.
A polgármester úr a temetőbe tervezett
útjavítás árajánlatát is bemutatta. Ez a
munka a költségvetésben is szerepelt, és a
testület úgy határozott, hogy a kivitelezés
megkezdhető.
A Nagytálya történetéről szóló könyv
kézirata elkészült. Szuromi Rita, a
helytörténeti
munka
szerzője
a
lektorálásra dr. Csiffáry Gergelyt, a
történelemtudományok kandidátusát kérte
fel.
Lovasi
Ferenc
polgármester
úr
tájékoztatta a képviselő-testületet arról,
hogy a nagytályai Szivárvány Óvoda
tetőfelújítására és fűtéskorszerűsítésére
vonatkozó
pályázat
nem
kapott
támogatást. A polgármester levélben
kereste meg dr. Pintér Sándor
belügyminiszter urat, hogy a beruházás
megvalósítása mellett érveljen.
Majd ismertette Mészáros Ferencné Váci
Mihály utcai lakos levelét, aki a szennyvíz
hálózatra való rákötés magas költségeit
sérelmezte. A testület úgy foglalt állást,
hogy a 16 éve kiépített hálózat
magvalósításakor
a
bekötési
díj
tartalmazta az ingatlanra való kiállás
költségét is, hogy a jelenlegi bekötésekkor
már
nem
lehet
kedvezményt
érvényesíteni.
Az egyéb ügyek sorában döntöttek a
képviselők arról, hogy a postaszoba
folyosóján tisztasági festést végeztetnek.
Majd Balajti Istvánné képviselő asszony,
óvodavezető megköszönte a szeptember
22-i szüreti felvonulás szervezőinek, a
közreműködő gyermekeknek, az óvodás
szülőknek, a szponzoroknak, és a
résztvevőknek a sikeres programot.
Az
ülés
végén
Hajdú
Csaba
alpolgármester úr egy közművelődéi
pályázati lehetőségre hívta fel a testület
figyelmét.
Nagyné Kassai Magdolna
körjegyző

Kedves Klubvezetők! tisztelt szülők, gyerekek!
Velünk együtt, bizonyára sokan vették örömmel, hogy önkormányzatunk újabb
elemekkel bővítette a „KÖRHINTA JÁTSZÓTÉR” választékát (ping-pong asztal és
szett, bébi hinta, fedett pihenő, rönk asztal, teniszháló, kézilabda kapu).
tisztelt szülők!
A játszótéren két helyen is kihelyeztük, hogy milyen szabályok vonatkoznak az ott
tartózkodókra. Ezt most nem sorolnám fel, de azt igen, hogy
- biciklivel csúsztatgatnak a salakpályán, tönkretéve annak egyenletességét!
- teljesen szétvertek 2 ping-pong ütőt, félig a harmadikat, az épségben maradt
negyediket pedig a kukában találta meg a munkatársunk!
- valaki engedély nélkül leszerelte a teniszhálót és azóta nem tudjuk használni, mert a
rögzítő szerkezet és a csavarok eltűntek!
- alapvető higiéniai normákat nem tartanak be az aula és a mosdó használata során!
Kedves Klubvezetők!
Az Önkormányzat és Önök között van egy megállapodás a működéssel,
foglalkozásokkal kapcsolatban. Volt egy személyes beszélgetésünk, melyen
nyomatékosan közöltem az elvárásainkat. Úgy tűnik, ezek a közös megállapodások
felületesen vannak kezelve. A foglalkozások nem az engedélyezett időpontban vannak,
nem a felelősök vezetik, kezelik a kulcsokat. Utoljára hívom fel minden közösségi teret
használó figyelmét, hogy Önkormányzatunk nagyon sokat áldoz a Törőcsik Mari
Faluház és a Körhinta Játszótér nyitva tartásáért, ingyenes működtetéséért.
Amennyiben a továbbiakban is azt tapasztaljuk, hogy nem megfelelő gondossággal
veszik igénybe a közösségi tereket, vagy korlátozzuk a nyitva tartást, vagy
visszavonjuk a teremhasználat lehetőségét.
Nagytálya Község Önkormányzata nevében tisztelettel kérek mindenkit; amikor
tudomást szereznek arról, hogy nem rendeltetésszerűen használja valaki a közösség
tulajdonát, haladéktalanul jelezze (akár fényképpel is) a Hivatal felé.
Köszönettel:
Lovasi Ferenc
polgármester

H E ly E s B Í t é s
tisztelt olvasók!
Az előző számunkban, a Patak Parti Retro Party cikknél a „tábortűz készítői és a
rendezvény segítői” rovatnál hiba történt.
A felsorolásból sajnálatos módon kimaradt Garamvölgyi Csaba és Szurovcsik László
neve. pedig Ők nagyon sokat segítettek azzal, hogy több oszlopot földbe állítottak és
így még stabilabb, látványosabb máglyát tudtunk építeni. Hibánkért az érintettektől
elnézést kérünk!
Köszönettel:
Lovasi Ferenc
polgármester

Nagytályai HÍRMONDÓ
Nagytálya Község Önkormányzatának Lapja
VIII. évfolyam 3. szám - 2012. október
Kiadja: Nagytálya Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Lovasi Ferenc polgármester

Köszönjük a beküldött cikkeket és fotókat!
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MelóDIAfilm
A tavalyi hagyományt folytatva 2012. augusztus 18-án ismét
megrendezésre került MELÓDIA Kamarakórus 2. musical –
estje, melyen filmslágereket hangzottak el magyarul.
A rendkívül sikeres, közel másfél órás koncertre Mesterné
Sándor Tímea karnagy vezetésével Makláron, az Igazgatási
központ előtti téren került sor.
Az est műsorában minden korosztálynak szóltak dalok: a
gyerekeknek, fiataloknak, és az örök tinédzsereknek. Hallhattak
slágereket az 1930-as évek fekete – fehér filmjeitől kezdve a
Nagy Generáción át a 2000-es évekig, magyar, és külföldi
filmekből egyaránt.
Elhangzottak rajzfilmslágerek, régi – új filmslágerek, a beat
nemzedék zenéje, és igazi házibuli. Több kórustag is szólót
énekelt. Emelte a színvonalat Molnár Dorina felejthetetlen
hegedűjátéka, és Mester Csongor szólóéneke.
Köszönjük a hangosítást és a világítást Juhász Ferencnek és
Juhász Ákosnak.
A Film-est nagy sikert aratott. Büszkék vagyunk az
eredményre, hiszen e teljesítmény mögötte kemény munka állt.
A koncertet fogadás zárta, ahol a közönség és a MELÓDIA
kamarakórus tagjai együtt ünnepelték az est sikerét.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték a MelóDIAfilm - estet, és támogatták a MELÓDIA
Kamarakórust.
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A Film - est hosszas felkészülést, és alapos szervezést igényelt,
amelyben segítségünkre voltak támogatóink:
Nagytálya Község Önkormányzata
Banán Joe
Borostyán Virág és Ajándék, Kakuk Lászlóné
Bujdosó Béla
dr. Csabai Zsolt és Bikki Gabriella
Hanuszik Csaba
ifj. Rónai Péter
Juhász Ferenc és Juhász Ákos
Kása Miháhy
Lovasi Ferenc polgármester
Numan László és Jakus Zsuzsanna
Pető Bt. Petővári József
Royal Cukrászda Parádi Róbert
Szabó Csaba
Szendi Lajos
Külön
köszönjük
a
helyszínt
Maklár
Község
Önkormányzatának, a berendezést Andornaktálya Község
Önkormányzatának, valamint Vámosi Lászlónak, Andornaktálya
polgármesterének.
K.D.M.

2012. október

VII. Nemzetközi Kakasfesztivál - Maklár
2012.
július
7-én
már
hagyományosan – a Kakasfesztivál
templomi programjában szerepeltünk.
A zenével, énekléssel kapcsolatos
érzéseinket Hankiss Elemér Széchenyi díjas magyar szociológus, filozófus,
értékkutató, irodalomtörténész szavaival
tolmácsoltuk:
„Hogy megvédjük magunkat ebben a
világban, nemcsak mítoszokkal és
vallásokkal,
gondolatokkal
és
hiedelmekkel vesszük körül magunkat.
Hanem zenével is. Hangokkal és
ritmusokkal, dallamokkal és harmóniával.
A zene is véd minket egy idegen világban.
Betölti a körülöttünk lévő űrt; a csend
félelmetes ürességét. Fütyörészünk éjjel
az erdőben, hogy ne féljünk, és ne
legyünk olyan védtelenek a sötétben.(…)
Amikor énekelünk, akkor az énekhang
hullámai töltik ki a teret körülöttünk. (…)
Körülvesz minket a dallamok és ritmusok
láthatatlan védőburka. Amikor a zene
elhallgat, a nemlét és a csend birodalma
vesz újra körül minket.”

Templomi műsorukban Óz, a csodák csodája című filmből az Over the rainbow című
részletet, valamint:
Bárdos Lajos: Ave Maria
Bartók Béla. Legénycsúfoló
Kodály Zoltán: Süket sógor
Kodály Zoltán: Túrót eszik a cigány
és Bárdos Lajos: Magos a rutafa című kórusműveket hallhatták az érdeklődők
Mesterné Sándor Tímea karnagy vezetésével.
K.D.M.

A Melódia Kamarakórus Demjénben
A Melódia Kamarakórus 2012. augusztus 12. szombatra meghívást kapott a demjéni
polgármestertől a Hegyeskő- napon való szereplésre.
Mi kórustagok nagyon örülünk azoknak a felkéréseknek, melyek szűkebb környezetünkön
kívül esnek, mert szeretnénk, hogy minél több faluban, városban megismerjenek bennünket.
Másrészt szeretünk jótékonykodni, ha látjuk, hogy tetszik a közönségnek, amit énekelünk,
akkor mi boldogok és elégedettek vagyunk.

A szabadtéri szerepléstől viszont
kicsit tartunk, mert viszonylag
kevesen vagyunk, s az időjárási
viszonyok kedvezőtlenül befolyásolhatják a műsor minőségét.
Erre a fellépésre vidám dalokat
vittünk,melyeket minden esetben a
szakmai vezető - a karmester- és az
egyesület titkára - aki szintén
hozzáértő - választják ki. Egy-egy
fellépés sikere nagymértékben függ a
dalok kiválasztásától, amit ők ketten
gondos válogatással végeznek.
A demjéniek nagy szeretettel
fogadtak bennünket finom ebéddel,
italokkal kínáltak meg, s a jó
hangulatú baráti beszélgetések után
egy jól sikerült előadással kedveskedtünk a szives fogadtatásért.
Balajti Istvánné
egyesületi vezető
5
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A természet kiáltása
A Biblia első fejezetében olvashatjuk,
minden teremtés után: "Isten látta hogy ez
jó" (Ter 1,25). Az 5. nap, az élőlények és a
6. nap, az ember teremtése annyival
kiegészül, hogy "Isten megáldotta őket..."
(Ter 1,22). Az embernek ad Isten mindent,
amit teremtett. Rábízza, hogy gondoskodjon
azokról, mint a Jó mennyei Atyának
képmása
.
("Teremtsünk
embert
képmásunkra,magunkhoz hasonlóvá. " (Ter
1,26)
Az emberek "uralkodjanak" (Ter 1.26)
az egész teremtett világon és benne a
Földön, óvják ,védjék, és gyönyörködjenek
benne, mint ékszerdobozon. Nyissák ki ezt
az ékszerdobozt, fedezzék fel a benne rejlő
csodás kincseket, és legfőképpen ismerjék
fel a teremtményekben a Teremtőt, mert
minden teremtmény Isten dicsőségét hirdeti.
Minden teremtmény Istenre mutat
vissza, hogy mi, emberek is rátaláljunk, a
virág csodálatos pompája által, a madarak
égi szimfóniájával és az állatok változatos
szépségével és a nap melengető sugaraival,
mintha mindezzel Isten simogatna
bennünket.
Az egész teremtett világ olyan mint egy
tükör, beletekintünk és Isten tekint vissza
ránk. De a gonosz össze akarja törni ezt a
tükröt, hogy ne lássuk meg benne Istent,
vagy legalább torzítani akar, hogyha bele
tekintünk, akkor csak saját magunkat
lássuk csak meg benne.
Ebben segített az iparosodás, a
városiasodás, egy szóval az urbanizáció,
hogy az emberek elidegenüljenek a

természettől és egymástól és így egy másik
„értékrend” jöjjön létre, az Istené helyett.
Városok sokasága emelkedik ki a
földből, növekszik és terjeszkedik. Az
emberek elveszítik kapcsolataikat a
természettel. Szűkül a természet csodálatos
világa.
Az állatok és a növények élettere
beszűkül. A világ jelenleg ismert 10 064
madárfajából 1 313 veszélyeztetett és most
nem számoljuk azokat a növényeket és
állatokat, amelyek már véglegesen
kipusztultak, mert az ember nem jó gazda
módjára élte életét. Az Amazonas vidékén
mintegy 100 madárfaj léte került olyannyira
veszélybe, hogy a kihalás fenyegeti. Mindez
köszönhető a fakitermelésnek, amely által
egyes madárfajok, élőhelyük 80 % át
veszíthetik el a közeljövőben, nem beszélve
arról, hogy a fák rohamos, gyors
kivágásával, a „természet tüdejében”
okozunk kárt.
A hamis reklám-szlogenek eközben
viharos gyorsasággal terjednek: "vissza a
természetbe!"
De az ember nem megy vissza a
természetbe, hanem el akarja hozni
a
természetet otthonába azzal, hogy hallgatva
a hasznot leső, természetet irtó önzőségnek,
mindent fából készít, készíttet és nem
gondol arra, hogy ezzel is talán egy fát
vágnak ki, szűkítve a természet életterét.
"Uralkodjanak a tenger halai, az ég
madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az
összes csúszómászó fölött, mely a földön
mozog"(Ter 1.26). Ezt az uralkodást sokan

kifosztásnak,
kizsákmányolásnak,
elpusztításnak értelmezték. Ezért rengeteg
állatfaj pusztult ki, de ha nem vigyázunk,
még szegényebbekké válhatunk. Az
oroszlánok száma 450 000 ezerről 50 év
alatt 20 000-re csökkent. Ha ez az arány
folytatódik, vajon mennyi idő kell hogy
elérje a 0-át ? Az Ázsiai gepárd pedig már
kipusztult. A ragadozó állatok kényszerből
az életben maradásukért ölnek.
Az ember viszont önzőségből, a
nagyobb haszon reményében öli őket és
sajnos egymást is, mert a gonosz már
befészkelte nagyon sok ember szívébe
magát. Nem becsüljük már az emberi életet,
azt a méltóságot, amit Istenképűségünk
jelent. Az érték már nem az ember, hanem a
pénz, a vagyon.
Ez is közre játszhatott,hogy az elefántok
95% a kipusztult az afrikai Mozambikban a
16 évig tartó polgárháború alatt. A
megmaradt
példányokat
próbálják
kigyógyítani a háborúk okozta sebekből a
Gorongosa Nemzeti Parkban, hogy
lecsillapítsák támadó kedvüket, hogy az
emberre már ne ellenségként, hanem
barátként tekintsenek.
A természet segítségért kiált!
Sorolgathatnánk még tovább, hogy
mennyire szürkül a világ, fogynak a
szivárvány színei.
Fogjunk össze a természet megóvásáért,
hogy a benne rejlő isteni csodák még sokáig
mutassák az utunkat a Teremtő felé.
Korózs Péter plébános

JUDO
Szeptember 22-én, 13. alkalommal rendezte meg az Egri Városi Sportiskola a Tóth Péter Judo emlékversenyt. A nagytályai
edzőcsoportból Kis Máté, Parádi Balázs, Zelei Dani, Német Dávid, Hajdú Gergely és Mátyás vettek részt a versenyen. Az utánpótlás
viadalon több mint 300 gyermek küzdött, különböző súly és korcsoportokban. A nagyon erős mezőnyben kis versenyzőink derekasan
küzdöttek és helytálltak. A 10 évesek között Hajdú Mátyás a 3., a 9 évesek között Kis Máté az 5. helyet szerezte meg.

6

2012. október

Katolikus karitász csoport alakult Nagytályán
Krisztus szeretete sürget minket

Május 19-én a nagytályai Karitász csoport tagjai is ott voltak
az egri Bazilikában, az egyházmegyei karitász találkozón. Dr.
Ternyák Csaba egri érsek ezt az évet a Karitász évének hirdette
meg. A meglevők mellett új csoportok is alakultak, többek között
Nagytályán is. A húsvéti lelkigyakorlat után Jéger Károly atya
beszélt a munkáról, majd Árvai Ferenc atya, az egyházmegyei
Karitász vezetője látogatott el hozzánk és tartott tájékoztatót a
megalakulásról és a működésről.
A katolikus karitász nem egy segélyszerv a sok közül, nem
azért van, hogy eggyel több legyen, hanem, hogy megvalósítsuk
az egyház tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan küldetést
kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni. Nem
riaszthat vissza bennünket a felmerülő sok nehézség, a
bizalmatlanság, az esetleges félremagyarázása cselekedeteinknek
és egyéb nehézségek, mert Jézusnak sem volt jobb sorsa. Bízzunk
az Ő támogatásában és kegyelmében, az Ő hatalmában. Mi
eszközök vagyunk az Ő tervében. Arra törekszünk, hogy
munkánkat az Evangélium szellemében, Jézus Krisztus élete és
tanítása példája szerint végezzük
Prohászka Ottokár gondolatait idézzük fel: „Ébredjen minden
egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja, s
legyen gondja, hogy ne legyen abban a családban senki, aki
éhezik, mialatt mások lakmároznak, senki, aki mezítelen, mialatt
másnak fölös ruhája vagy lábbelije van. Közelebb kell jutnunk
egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is
szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt mint a magunkét
eloszlatni törekedjünk.”
Mik is a karitász munka leglényegesebb területei?
1. Öreggondozás és házi betegápolás
Elsősorban a saját otthonukban maradt idősek ellátása.
Szociális otthonok, utógondozók, kórházak látogatása,

beteglátogatás. Öregek klubja, napközik létesítése.
Rendezvények, uzsonnák, öregek miséje.
2. Családgondozás
Egyedül nevelők, nagycsaládosok, ifjú házasok, terhes anyák,
gyermekágyas anyák segítsége, támogatása. Nevelési
gondokban segítés.
3. Munkanélküliek és hajléktalanok segítése
Munkaközvetítés, étkeztetési megoldások, szálláshely
közvetítése, tanácsadás, ruhasegély.
4. Az alkohol és a kábítószer rabjainak (szenvedélybetegek)
gondozása
Iszákos mentőszolgálat igénybevétele, felvilágosítás,
tanácsadás. Irgalom a gyengéknek! Ne feledjük, hogy az
alkoholizmus betegség!
5. Testi-lelki fogyatékosok és sérültek gondozása
Látogatásuk, segítésük, felkarolásuk. Foglalkoztatás,
kapcsolatok teremtése. Ilyen otthonok látogatása.
Ezúton is szeretnénk hívni mindenkit, aki kedvet érez az
előzőekben leírt munkák végzésére, csatlakozzon hozzánk.
Molnár Lászlóné
a nagytályai csoport vezetője

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.
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2012. szeptember 8-án, Andornaktálya és Nagytálya között
a Berki kanyarnál szabadtéri szentmise volt, a kereszt felújításának
és megszentelésének, öt éves évfordulóján
Az út menti kereszteket nem az egyház liturgikus
cselekményeinek színterén (templom, kálvária) emelték. Ezek a
keresztek a népi vallásosság sajátos fajtái. Kivitelüket tekintve
lehetnek kőfaragó mesterek, falusi faragó emberek munkái,
öntött, műkő és vaskeresztek is. Az alapítók, egyének, vagy
családok, vagy települések közösségei, például intézmények,
testületek, vagy a hívő lakosság is kinyilvánította hitbuzgalmát
általuk. Az út menti keresztek alapítási motívuma általában
egyéni fogadalom vagy hála, de gyakran szerencsétlenségek
színhelyének megörökítése is. A keresztek útkereszteződésben
való felállítása a középkortól vált szokássá.
A mi falunkban Nagytályán három, nagyon szép út menti
kereszt található. Egerből jövet a Berki kanyarnál van az első, az
Óvodától nem messze az útkereszteződésnél, egy családi ház
kertjében van a második, továbbá a vasúti síneken túl az un.
Jagerház dűlőnél mutatja az irányt a harmadik .
A Berki kanyarnál lévő kereszt volt a leginkább elhanyagolt
állapotban. A talapzaton 1815 olvasható, régi katonai térképeken
is jelölték. A környezetét körülvevő bozót miatt még az
autóbusszal arra utazók sem vették észre. Dr. Csókay Csaba,
hosszú éveken át volt állatorvos községeinkben. Ő felújíttatta
2007-ben a Berki malmi kanyarral szemben elhelyezkedő
keresztet. A három település Andornaktálya, Maklár és Nagytálya
lakosai közül néhányan nemes buzgalommal vettek részt a
megújult kereszt körül a terület rendbetételében. A Nagytályai
Önkormányzat is anyagi támogatást nyújtott. Bensőséges
ünnepség és szentmise után Korózs Péter plébános úr megáldotta
a keresztet, aminek a környezetét a hálás lakosok azóta is
gondozzák. Ebben az évben volt a kereszt újraszentelésének öt
éves évfordulója. A fent említett három település lakói közül
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többen, és Egerből, Tardról, Erdőtelekről is eljöttek erre az
alkalomra. Keresztaljával, énekelve mentünk a Kölcsey úti
buszmegállótól a keresztig. Elől vitték a körmeneti keresztet,
mögötte a zászlókat. A zászlók után csengettyűsök,
andornaktályai kicsi gyermekek mentek, és fáradtságot nem
kímélve, hirdették csengettyűszóval az arra járóknak és a lelassító
autóknak, hogy egy plébániai közösséghez tartozunk a három
településből, és közösségben együtt megyünk, hogy részt
vegyünk a keresztnél bemutatott szentmisén. Dr. Csókay Csaba
röviden megemlékezett a kereszt felújításának ötletéről és a
kivitelezésről a mise előtt. Korózs Péter Főtisztelendő atya
összefoglalta a „Kereszt” jelentésének lényegét, mely a
mindennapjainkban végigkíséri életünket. A tartalmas beszéd
elolvasható az Egyházközségünk weblapján, az Egyházi hírek c.
menüben. http://maklarplebania.comeze.com/
Ugyanitt
fényképfelvételek is megtekinthetők, az eseményről.
Őrizzük és gondozzuk elődeink által őszinte hittel létrehozott
út menti, népi szakrális emlékeinket.
Befejezésül Juhász Gyula: A tápai Krisztus c. verséből egy
részlet
„Az ország útján függ s a földre néz,
Arcán szelíd mosoly a szenvedés.
A falu népét nézi csöndesen,
Amint ballagva munkából megyen.”
Szivós Ferencné Éva
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Megemlékezés az I. és II. Világháború helyi áldozatairól
Nagytálya község Önkormányzata és a Római Katolikus Egyházközség
2012. szeptember 9-én csendes, méltóságteljes megemlékezést tartott a
Nagytályai Római Katolikus templomban az I. és II. világháború helyi
áldozatainak emlékére. 3 esztendeje hogy szeptember elején a templom
falán lévő emléktáblánál elhelyezzük a megemlékezés virágait, koszorúit.
Lerójuk kegyeletünket azok előtt, akik a lakóhelyünkért áldozták életüket.
Az eseményen megjelentek az önkormányzati képviselők, a hősök
leszármazottai, valamint az eseményt megtisztelő hívek.
A szentmise befejező áldása után került sor a megemlékezésre.
Karanyiczné Dobecz Marianna önkormányzati képviselő méltatta a
hősöket. A beszéd elhangzása után Ima a Doni hősökért címmel Hadházi
Lászlóné szavalata következett, majd Lovasi Ferenc Nagytálya
polgármestere és Balajti Istvánné képviselőasszony helyezték el a
templom falán lévő emléktábláknál a megemlékezés koszorúit. Végül a
hívek elénekelték a Szent Kút csillaga című énekeskönyvből a 101.
éneket. A hősök, akikre emlékezünk, példaként szolgálnak a jelenben
élőknek, hiszen mindannyiunk kötelessége hogy fejet hajtsunk azok előtt,
akik harcoltak, és életüket áldozták a hazáért. Kívánjuk, hogy
nyugodjanak békében az áldozataink. Emlékezzünk rájuk.
„Szentháromság szent nevében,
nyugodjanak békében.
Kiknek drága szép hazánkért, ömlött ki piros vére.
Kik messze távolban, idegen országban,
nyugosztok közös sírban.”
K. D. M.

Fölújított Nagytályai kereszt
Már régóta nézegettük a szinte romos,
eloxidálódott Petőfi úti keresztet, hogy milyen
kereszt lehet ez?
Ki állította és ki a gazdája?
Érdeklődtünk a faluban, de csak arra derült fény,
hogy az ötvenes évek közepéig a jelenlegi helyével
szemben, az óvoda oldalában állt. Az állíttatók
leszármazottaira nem találtunk. Senki nem tud
róluk.
Így eldöntöttük, hogy saját költségünkre,saját
munkánkkal fölújítjuk a keresztet 2012. augusztus
20-ra, Szent István napjára.
A kereszt, láthatóan szinte újjá ébredt. Ezennel
átadjuk a falu lakosságának.

Kérjük, óvják és vigyázzanak rá.
A kereszten található felírat:
,,HAZAI HONSZERELEMTŐL
ÁTHATVA
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTÁK
MESSZE IDEGENBEN
LÉVŐK:
HOLCZREITER TAMÁS
SUMI KÁLMÁN és HERCZEG ANTAL
1906 ÉVBEN "
Nagytálya Jobbik Alapszervezet
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Védőnői Szolgálat
Gyurkó Beatrix védőnő vagyok.1984.
június 6-án Egerben születtem.
2008-ban a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karán szereztem védőnői
diplomámat.
2009-től Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalának Védőnői Szolgálatánál is feladatot látok el.
2012. április hónaptól Molnár Nikolett
védőnőt helyettesítem Maklár-Nagytálya
körzetekben.
Heti 3 alkalommal, keddi, szerdai, és
pénteki napokon tartózkodom a
településeken, illetve a hét többi napján is
biztosított telefonos elérhetőségem.
A várandósok, újszülöttek, csecsemők,
és kisgyermekek gondozása mellett,
iskola egészségügyi tevékenységet is
folytatok, valamint 2 óvodát is ellátok.
A két településen összesen 17 várandós
van, és ebből 5 nagytályai lakos.
2012. év második félévében 6 gyermek
született, és ebből 3-an Nagytálya
lakosságát gyarapítják.
A nagytályai óvodába jelenleg 26 fő
jár. Az I. István Általános Iskola tanulói
létszáma: 183 fő
tanácsadás:
szerdánként:
8:00-9:00-ig
Dr. Bánhegyi Péter tanácsadása
9:00-12:00-ig
Önálló Védőnői tanácsadás:
Várandós, egészséges csecsemő,
és kisgyermek
12:00-13:00-ig
Dr. Beregszászi Viktor
tanácsadása
Elérhetőségem:
Tanácsadó címe:
Maklár, Templom tér 25.
Telefon:
06/30-576-0870
Tisztelettel
Gyurkó Beatrix
védőnő
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VII. Maklár-Nagytálya Horgászverseny
Augusztus 24-én és 25-én került
megrendezésre, a sorrendben hetedszerre
megrendezett
MaklárNagytálya
horgászverseny. A helyszín a káli Alaszka
horgásztó volt, ahol remek körülmények
és jó idő várt minden résztvevőre, legyen
az versenyző, érdeklődő, barát, családtag,
vagy csak „szurkoló”.
A verseny története 6 évre nyúlik vissza,
amikor egy régóta dédelgetett terv került
megvalósításra. Egy, a Maklári focicsapat
hazai mérkőzése utáni beszélgetés
eredménye, a konkrét szervezés
megkezdése. Hogy a horgászverseny
ötletéből valóság legyen, rövid időn belül
megkezdtük a lehetséges helyszín
kiválasztását. Abban az évben a Tisza-tó,
Sarudi kikötő melletti szakaszára esett a
választásunk. A jó hangulatú verseny
után, a pozitív visszajelzéseknek
köszönhetően
eldöntöttük,
hogy
megpróbálunk hagyományt teremteni és
az augusztus végi időpont, ezután minden
évben, a horgászverseny ideje lesz. Így is
lett, a következő évben az Újlőrincfalvai
Jóléti tó volt a verseny házigazdája a nyár
utolsó napjainak egyikén. Majd egy év
múlva ezt követte a Mezőtárkányi
horgásztó, ahová még a rákövetkező 2
évben is ellátogatott ez a nagy
érdeklődésre számot tartó rendezvény. A
helyszínek sorát a tavalyi évben a káli
Alaszka horgásztó színesítette.
Így érkeztünk meg az idei év versenyéhez,
amit immár a hetedik alkalommal
szerveztük
meg,
a
megszokott
időpontban, augusztus utolsó harmadában
ismerős helyszínen, az Alaszka tavon,
Kálban. Újdonságként, a megmérettetés
már péntek este elkezdődött, talán ezért
nem volt a versenyen külön gyermek
kategória. Az elmúlt években ugyanis
minden alkalommal a gyerekek is
versenyezhettek, külön díjazás ellenében.
Ebben az évben talán az éjszakai
horgászat tartott távol néhány ifjút, de
voltak törzsversenyzőink, akik már
kinőtték a gyermekkort, ezért már a
felnőttek között versenyeztek. A maradék
kevésszámú gyermekkorú versenyzőnek
nem indítottunk külön kategóriát, így
mindenki együtt versenyzett.
Az eredmények a következők:
1. Susányi László 8,88 kg

2. Szepesi Tibor 8,82 kg
3. Bárdos Róbert 6,71 kg
4. Bárdos Sándor 6,71 kg
5. Dienes Imre 5,70 kg
6. Méhész Zsolt 5.51 kg
7. Ludányi Zsombor 4,46 kg
8. Vámosi Zoltán 3,87 kg
A legnagyobb hal fogója külön díjasa:
Szepesi Tibor 8,82 kg
A legkisebb hal fogója külön díjasa:
Szecskó József 0,10 kg
A verseny hangulata nagyon jó volt, az
este egy vidám piknikre emlékeztetett. Itt
ott sültek tárcsán, grillen a finomságok,
egymást kínálgatták a jelenlévők a saját
termésből készült ezzel azzal. A
hűtőtáskákból
előbukkantak
a
meglepetések és ha ez nem lett volna elég,
akkor a büfé is rendelkezésre állt egész
éjjel. A 39 nevezett versenyzőn kívül,
sokan ellátogattak a tó partjára péntek
este, vagy szombat délelőtt. Az ebédet
közel 70-en költöttük el együtt a rekkenő
hőség és a tűző nap ellen felállított sátor
alatt. A bográcsgulyás ízlett mindenkinek
és jól esett a hideg innivaló is, amihez
támogatóink is nagyban hozzájárultak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik:
Maklár Község Önkormányzata
Nagytálya Község Önkormányzata
Havasi László
Kása Mihály
Susányi László és a Lyoness
Rónai Péter - Coop ABC
Numan Pékség
Lőrinczi Péter, Banán Joe zöldséggyümölcs
Szabó Zsigmond, Horgászbolt
Besenyőtelek
Sárga Csikó falatozó
Bővebb képi információkkal a MaklárNagytálya televízió szolgál Hanuszik
Csaba és Keszthelyi Valéria jóvoltából,
akik az elejétől a végéig folyamatosan
forgattak. Nem mellékesen, ők is minden
versenyen ott voltak az elmúlt 6 évben és
tudósították a két falu lakosságát a
versenyeken történtekről. A szervezők,
Havasi László polgármester, Nagyfejeő
István, és Birinyi Zoltán 2013
augusztusában is várják az érdeklődőket a
következő, VIII. horgászversenyre. Addig
is, jó fogást kíván:
Birinyi Zoltán

2012. október

Ismét nyitva a Baba-Mama klub
Mint azt oly sokan tudják, (de még nem
elegen), a Törőcsik Mari Faluházban már
évek óta helyük van a babáknak is.
Annak idején Csank Anita maklári
óvónő kezdte el ezt a szerintem szép
tevékenységet a Baba-Mama klubbot.
Ezúton is köszönet érte!
A hivatása őt vissza szólította, így
ideiglenesen én vettem át a helyét, ami
megtisztelő számomra!
Már a nyár elején megkaptam a
kulcsokat,de szeptemberben történt meg a
hivatalos ,,átadás’’, a polgármester úrral
való találkozás és beszélgetés.
Július végéig jártunk a klubba, addig
még azok az anyukák is el tudtak jönni,
akiknek van nagyobb gyermeke a pici
mellett, aki óvódás, ilyen volt például
Pócsikné Marcsi és kislánya Orsi.
Valószínűleg ez is közrejátszott
abban,hogy augusztusban már csak ketten
jártunk volna a Petőváriné Ágiékkal. A
gyerekek már szívesebben mentek a

játszótérre, mint a szobákba játszani.
Ezért döntöttünk úgy, hogy mi is
szabadságra megyünk.
2012. augusztus 2-án volt az utolsó
klub a nyáron. Bezárult a Baba-Mama
klub ajtaja, de nem örökre, csak rövid
időre.
2012. szeptember 6-án aztán újult
erővel, lelkesedéssel és izgalommal
tértünk be a Baba-Mama klubba.
Úgy gondolom sikeres napokat
könyvelhetünk el, hiszen sokan össze
jöttünk. Voltak régi ismerős arcok,mint
Suszter Barbara és kisfia Bence, vagy
említhetném Petőváriné Ágit és Mátét, de
eljött többek között Csank Anita is Ákos
kisfiával! Nagyon örültünk az új tagoknak
is és annak, hogy visszatérőket is
köszönthettünk. Gondolok itt például
Tuza Adriennre, aki Levente kisfiát hozta
el közénk, illetve Skovrán Petrára és
Kornélra akiknek már nem volt idegen a
környezet.

Sorolhatnék még neveket, mert többen
voltunk, akiket nem említettem név
szerint bocsánat érte. A gyerekek jól
érezték magukat, (szerintem a szülők is),
lekerült a polcról az összes kisautó,
mozdony, traktor. A babakonyhában
finom kávét főztek nekünk.
Volt ott labdázás, motorozás, kergetőzés és sok-sok kacagás, és néha sírás is .
Jó volt látni, hogy az apróságok együtt
játszanak, jól érzik magukat, és el is repült
az a kis idő. Ha másért nem, ezért már
megéri eljönni hozzánk!
Ezúton is szeretném ,,reklámozni’’ a mi
kis közösségünket, ahová minden babócát
várunk csütörtökönként 10-12 óra közötti
időben.
Az ajtó mindenki előtt nyitva áll!
Remélem sokan ellátogatnak majd,
hogy kicsit beszélgessünk.
Máténé Medve Márta
klub vezető (06-20-375-8944)

sertéssült szőlővel
Hozzávalók: 80 dkg sertéscomb (diója), 1 kg fehér szőlő (muskotályos,
ha lehet), szárított zsálya, törött bors, ételízesítő, olaj, vaj
Elkészítés:
A húst olaj és fűszerek keverékével bedörzsöljük, alufóliába
csomagoljuk, 1 éjszakára hűtőszekrénybe tesszük.
Másnap a befűszerezett hús minden oldalát forró olajban hirtelen
átsütjük, majd párolóedénybe téve, kevés vízzel, fedő alatt puhára
pároljuk.
Közben a szőlő felét átpasszírozzuk. Amikor a hús félig puha, az áttört
szőlőlevet hozzáadjuk, így pároljuk készre. A húst felszeleteljük,
jénai tálba tesszük.
A megmaradt szőlőt leszemezzük, vajon átforgatjuk. A húst
krumplipürével és a vajas szőlővel tálaljuk, a hús levével
meglocsoljuk

szőlős sütemény
Hozzávalók: 25 dkg vaj, 20 dkg porcukor, 50 dkg finomliszt, 6 tojás, 2
dl tej, 1 csomag sütőpor, 25 dkg (lehetőleg) fekete szőlő, 5 dkg mazsola,
1 citrom, 1 kávéskanál őrölt fahéj, só
Elkészítés:
1. A vajat habosra keverjük a cukorral, a tojások sárgájával, hozzáadjuk
a tejet, a sütőporral és csipet sóval elkevert lisztet.
2. Belekeverjük a mazsolát, a citrom héját és levét, a fahéjat és legvégül
a tojások keményre felvert habját.
3. Kikent, lisztezett tepsibe öntjük, a tetejére szórjuk a megmosott,
megszárított szőlőszemeket.
4. Közepesen meleg sütőben megsütjük.
A recepteket ajánlja: Lovasi Balázs
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Szüreti felvonulás Nagytályán

Ismét eljött az ősz, a szüret, a szüreti
felvonulás, a mulatság ideje. Minden
évben gondos szervezést kíván e vidám
nap megrendezése, amihez 23 éves
gyakorlatunk segít abban, hogy az előző
évek buktatóit korrigáljuk.
Az idei felvonulás főszereplői most is
az óvodások voltak, s hogy az ünnep
színvonalát emeljük, vendégül hívtuk az
egri
Szederinda
Néptáncegyesület
táncosait és zenekarát, akik a
felvonuláson végig zenével és vidám
tánccal szórakoztatták a nézelődőket és
bennünket, felvonulókat.
A gyerekek a műsor után már az
óvodánál felültek a szépen feldíszített
szekerekre, ahonnan őket lecsalogatni
nem igazán lehetett.
A felvonulás után az óvodába
visszaérve már várt bennünket a sok
finom sütemény és egy nagy bogrács
krumpli gulyás, amit Karanyicz György
főzött meg nekünk.

Hogy jobban essen az ebéd, a
Szederinda zenekara táncházat rendezett a
gyerekeknek, mely egy húsz perces vidám
mókázás volt.
A finom ebéd utáni időt a gyerekek
felszabadult játéka, a felnőttek baráti
beszélgetése követte, ami sötétedésig
tartott az óvodában.
Az idei szüreti mulatság anyagi
támogatói:
Nagytálya
Község
Önkormányzata, a Nagytálya- Maklár
Hegyközség, Lovasi Ferenc polgármester,
a Falusi Lakodalom Kft. a Royal Ziben
Kft. az Európai Konzultációs Kft. illetve
egy szülő adománya, amihez az óvoda
dolgozói és a szülők által sütött
sütemények, finom borok támogatásban
megkapott segítsége is hozzájárult.
Köszönetemet fejezem ki minden
szülőnek,
magánszemélynek,
az
Önkormányzatnak, Hegyközségnek,akik
a támogatásukkal hozzájárultak a szüreti
mulatság megrendezéséhez:

Alapi Beáta szülő
Balajti Istvánné óvodavezető
Bartók Zoltán szülő
Bárdos Gábor lovas
Békési Katalin szülő
Birinyi Imre szülő
Bodolósz Ildikó óvónő
Bonivárth Brigitta szülő
Bóta Jánosné óvodai dolgozó
Bikki Gabriella és Zoltán táncosok
Dr. Csabai Zsolt táncos
Cseh Gábor lovas
Deáki Istvánné óvodai dolgozó
Eged Sándorné szülő
Erdélyi János szülő és családja
Dr. Hajdú Csaba alpolgármester
Hajdu László és családja
Hortobágyi Szabolcs és családja
Karanyicz György szakács
Karanyiczné Dobecz Marianna képviselő
Kecső János vállalkozó
Keszthelyi István lovas
Klinkóné Mezei Erika szülő
Kovács Krisztián szülő, lovas
Pólyi Éva szülő
Lefler Péter szülő
Lengyel Edina kulturális biz.
Lovasi Ferenc polgármester
Máté Rita szülő
Mészáros Brigitta szülő
Nyerges Tiborné igazgatónő
Andornaktálya
Rékási Sándor szülő
Sumi Gabriella szülő
Szabó Attila szülő
Tarisznyás Helga és férje szülők
Varga Andrea szülő
Vámosi Brigitta szülő
Mindenkinek köszönjük a vidám napot!
Balajti Istvánné
óvodavezető

