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Nagytálya a vallonok és a svábok öröksége - könyvbemutató
2012. december 20-án került sor Nagytályán, a Törőcsik Mari Faluházban
Szuromi Rita: Nagytálya - A vallonok és a svábok öröksége című monográfiájának
bemutatására.
Környezetünkben egyre több településnek jelenik meg bibliográfiája, melyben
fellelhető dokumentumok, levéltári anyagok, személyes tulajdonban lévő
eseménynaplók segítségével elevenedik meg a múlt, megőrizve azt az utókor
számára. Nem kevés munkája volt ebben Szuromi Ritának.
Lovasi Ferenc polgármester köszönetet mondott a megjelenteknek. Kiemelte,
hogy akik elfogadták a meghívást, mindannyian hozzátettek valamit a Nagytálya
történelmét először feldolgozó műhöz. Sokan segítettek abban, hogy a könyv minél
szebb legyen, hiszen a hiánypótló kiadvány nagy érdeklődésre számít a
Nagytályaiak részéről. Ez egy alapmű, ami a régmúltról szól, kiindulási alap lehet
Nagytálya XX. és XXI. század történelmének részletesebb feldolgozásához.
Lovasi Ferenc megköszönte a segítséget a képviselőtársainak, akik megértették
azt, hogy 2012 az utolsó év, amikor egy 900 lakosú kis település egy ilyen
kiadvány megszületésében részt vehetett, és ezt tisztességgel véghez is tudta vinni.
A kemény fedeles kötet nyomdai kivitelezésekor Hanuszik Csaba és cége
minőségi munkát végzett, neki is köszönhető, hogy ilyen szép könyvet kapott
Nagytálya.
Végül köszönetet mondott Kelemen Csaba színművész úrnak, aki néhány
részlet felolvasásával mutatta be a könyv szellemiségét.
A könyv bemutatóján megjelent Csiffáry Gergely, a történelemtudomány
kandidátusa, lektor, aki kiemelte:
Mindannyinkat a múlt határoz meg, bár ennek senki nincs tudatában. A múlt
mindig fontosabb, mint a jelen. A mindennapi életünk a múltbéli események és
döntések millióira épül. Semmi nem a jelenben alakul ki, minden a múltba
vezethető vissza. A múlt láthatatlan hatalma életünk minden pillanatát
meghatározza. A múlt határozza meg a jelent, és a jövőt is, így a jövő a múlt része.
Szuromi Rita: Nagytálya – A vallonok és svábok öröksége című könyvvel az
olvasó egy falutörténeti munkát vehet a kezébe.
(folytatás a 3. oldalon)
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Nagytályai HÍRMONDÓ

tájékoztató Nagytálya Község önkormányzata testületi üléseiről
Nagytálya Község önkormányzata 2013.
évi munkáját január 8-i rendkívüli
ülésével kezdte meg. A testületi ülés
összehívását egy nagytályai lakos rendkívüli
élethelyzete indokolta, akinek szociális
kölcsönt állapított meg az önkormányzat.
Ezt követően a 2013. évi munkaterv szerint
folytatódott az önkormányzati munka.
A januári költségvetési tervezést követően
februárban két ülést tartott az
önkormányzat: február 13-án maklár
önkormányzatával közösen vitatták meg a
hivatali feladatok ellátásának módját, majd
28-án a 2013.évi költségvetés volt a fő
napirend.
Az év eleji együttes testületi ülésen
hagyományosan a közösen fenntartott
intézmények működtetése a napirend. 2012ben azonban az alapfokú oktatás állami
feladattá válása miatt a két testület megszüntette az iskolát és az óvodákat együttesen működtető közoktatási mikro-társulását. Így január 1-től a maklári Napsugár
Óvoda és a nagytályai Szivárvány Óvoda
szakmailag és szervezetileg is különvált.
Maklár Önkormányzata ezért önállóan
működteti a Napsugár Óvodát, Nagytálya
Önkormányzata pedig a Szivárvány Óvodát.
A korábbi együttműködés a hivatali
feladatok ellátása tekintetében folytatódott.
A Magyarország Önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény megszüntette a
körjegyzőségeket, és a hivatali feladatok
ellátására közös önkormányzati hivatal
létrehozását, vagy az ahhoz való csatlakozást
írta elő a 2000 főnél kisebb lakosságszámú
önkormányzatok számára. Maklár és
Nagytálya képviselő-testületei február 13-i
ülésükön elfogadták Maklár és Nagytálya
Községek Körjegyzősége megszüntető
okiratát, és megállapodtak abban, hogy a
hivatali feladataik ellátásának továbbra is
közösen, a Maklári Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásával tesznek eleget. A
közös hivatal továbbra is kirendeltséget
működtet Nagytályán, ahol a székhellyel
megegyező ügyfélfogadási rendben intézik a
nagytályai lakosok ügyeit Sasvári Jánosné
Marika
és
Hevesiné
Hartai
Éva
munkatársaim. A hivatal és a Törőcsik Mari
Faluház rendjéről, a park, a játszótér nyitva
tartásáról továbbra is Molnár Lászlóné
gondoskodik.
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Köszönjük a beküldött cikkeket
és fotókat!
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Ugyanezen az ülésen fogadták el a testületek
a Maklári Közös Önkormányzati hivatal
Alapító Okiratát, és döntöttek annak 2013.
évi költségvetéséről. Az új hivatal 2013.
március 1-től folytatja az önkormányzatok
működéséhez kapcsolódó, a hatósági, és
település működtetési feladatai ellátását a
korábbi hivatali épületeiben, az eddigi
munkarend szerint.
Február 28-án az önkormányzati testület
munkaterv szerinti ülésén az első napirend a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jelentés volt, melyet a testület
elfogadott.
Majd ezévi költségvetését tárgyalta meg, és
fogadta el a képviselő-testület. A 2013.évi
támogatási jogcímek az önkormányzati
feladatok ellátásához kapcsolódnak (pl.
közvilágítás, út fenntartás, óvoda működtetés, hivatali feladatok ellátása). Az
önkormányzati adósságátvállalást követően
csökkentek a költségvetési források, a helyi
adók közül a gépjárműadó 60 %-a állami
bevétel lett, a lakosság által befizetett SZJA
teljesen állami bevétel lett. A helyben
működő vállalkozások adóbefizetései a
gazdasági környezet nehézsége miatt
várhatóan nem növekednek 2013-ban sem.
Így csak takarékos gazdálkodás mellett
működtethető a település. Fejlesztésekre
csak pályázati támogatással kerülhet majd
sor.
Az
ülés
harmadik
napirendjeként
Karanyiczné Dobecz Marianna asszony, a
Kulturális bizottság elnöke ismertette az
önkormányzat 2013-ra tervezett rendezvényeit. A korábbi éveknek megfelelően újra
várják a nagytályaiakat a Patakparti Retró
Partyra, az óvodai gyermeknapra, illetve az
óvodai ballagásra, az új kenyér ünnepére, és
még sok más színes programra az
önkormányzati képviselők, és a szervezők.
Negyedik napirendjeként Lovasi Ferenc
polgármester tájékoztatta a képviselőket
arról, hogy beüzemelték a kistérségi
térfigyelő kamera rendszer nagytályai
hálózatát, ahol a három kihelyezett kamera
folyamatosan készít felvételeket a település
közterületeiről, amelyeket három hónapig
tárolnak a bűncselekmények felgöngyölítése, és azok megelőzése érdekében. A
testület márciusi ülésének napirendje is a
közbiztonság lesz, amikor is Sőregi Richárd
körzeti megbízott, és a Maklári Polgárőr
Egyesület beszámolóit hallgatja majd meg a
testület.
A Kossuth utca 1. szám alatti ingatlan
felújításának folytatására is árajánlatokat
kért be a polgármester úr. Majd elmondta azt
is, hogy a települési vízkár elhárítási tervek
elkészítését is mielőbb meg kell majd oldani
az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
figyelemfelhívása alapján.

Tájékoztatta a testület tagjait arról is, hogy
az MVH ellenőrzése az élelmiszerbanktól
kapott
segélyek
adminisztrációját
dicséretesnek találta.
Az ülés ötödik napirendje az egyéb ügyek
megvitatása volt, melynek sorát a belső
ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett
ajánlatok elbírálása nyitotta meg. A testület a
legkedvezőbb ajánlatot adó Vasas Lajosné
regisztrált belső ellenőrt bízta meg a
Nagytálya Önkormányzata, és a Szivárvány
Óvoda belső ellenőrzési feladatainak
ellátásával.
Ezután döntöttek a képviselők arról, is, hogy
a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába
az egri körzet megbízottjaként Vámosi
László andornaktályai polgármester urat
delegálják.
Majd a közterületek tisztántartásáról, és a
települési szilárd hulladék szállításáról szóló
önkormányzati rendeletét igazította hozzá a
testület a jelenlegi szabályozáshoz, a
díjszabásra
vonatkozó
rendelkezések
hatályon kívül helyezésével.
A 2013. évi költségvetés – ahogyan ez a
jelen összefoglaló is mutatja – csak nagyon
takarékos felhasználás mellett nyújt
fedezetet az önkormányzati kiadásokra, ezért
a testület újratárgyalta az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának
összegét. Az önkormányzati épületek
fenntartása, fűtése ugyanis komoly kiadással
jár, melynek fedezéséhez a helyiségek
használatából származó bevételek is
hozzájárulnak. A Népház nagyterme vásár
céljára 5.000 Ft /alkalom összegért, politikai
és pártcélokra 10.000 Ft/alkalom összegért
bérelhető. A Törőcsik Mari Faluház
klubszobáját üzleti célú rendezvényre 3.000
Ft/alkalom, tornaszobáját 1.500 Ft/alkalom
bérleti díj ellenében lehet használni. A
Faluház klubszobája 1.000 Ft-os óradíjét
bérelhető.
Az egyéb ügyek sorában döntött Nagytálya
Önkormányzata a Nagytályai Szivárvány
Óvoda óvodavezetői pályázatának meghirdetéséről. Balajti Istvánné óvodavezető
pedagógiai pályájának lezárására, nyugállományba készül, így augusztus 1-től
megüresedő helyére 5 éves vezetői
megbízást adhat a testület.
Ezt követően Lovasi Ferenc polgármester úr
tájékoztatta a testületi tagokat a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége megkereséséről, amely érdekképviselet a költségvetési gazdálkodás csökkenő forrásai miatt
szeretne a Kormányhoz fordulni.
Az ülés végén Karanyiczné Dobecz
Marianna képviselő asszony egyeztette a
Nagytályai Hírmondó tavaszi számának
tartalmát.
Kassai Magdolna
jegyző
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(folytatás az 1. oldalról)
A helytörténeti munka tudománytörténeti jelentősége nagy: Történetírásunk
szempontjából legdöntőbb kérdés a
helytörténeti kutatás léte. A történelmi
folyamatok mindig helyi jelenségeken,
eseményeken keresztül valósulnak meg.
Nincs országos történet helytörténet
nélkül. Szélesebb összefüggések csak a
helytörténet révén lehetségesek. A helytörténeti kutatás elsőrendű tudományos
érdek. Napjaink globalizálódó világában
különösen nagy az írástudók és a
történészek szerepe.
Minden nap tapasztaljuk, halljuk, hogy
a napi gondok, a reménytelen helyzet, a
munkanélküliség miatt egyre többen
vándorolnak ki Magyarországról. Pedig
nem elmenni kell nekünk innen, hanem
még jobban itt lennünk. Ezért fontos a
múlt, a hagyományok megismertetése a
fiatalokkal.
Szuromi Rita könyve tudományos
igénnyel megírt községtörténeti munka,
melynek
tényei
dokumentumokon
alapulnak. A dokumentum tanú, s mint a
tanúk többsége nem beszél, ha nem
kérdezik.
A
történelem
visszafordíthatatlan kronológia és logikai
kényszer szerint következő események és
folyamatok sora. De a történelem nem
irányulhat az elveszett múlt visszaállítására. A történész nem az aki tud,
hanem az, aki keres, vagyis aki
megkérdőjelezi a kész megoldásokat. Egy
községtörténeti
könyv
elsődleges
olvasóközönsége az ott élők közössége.
Akiknek a hazát a szülőfalu jelentett, és
jelenti mindig az elszármazottaknak.
Csiffáry Gergely gratulált a szerzőnek,
Szuromi Ritának hogy szorgos munkával
összegyűjtötte, rendszerezte és igazán
élvezetes, olvasmányos stílusban megírta
Nagytálya történetét. Külön köszönetet
mondott a község vezetésének, hogy
kiadta a falu történetét bemutató könyvet,
hiszen ez a könyv kapcsolja össze a múltat
a jövővel.
Lovasi Ferenc tiszteletpéldányokkal
köszönte meg azoknak a támogatást, akik
anyagilag hozzájárultak a könyv
megjelenéséhez: 19-en 550 ezer forintot
adtak össze, ezzel is segítve az önkormányzaton, hogy az elképzelt ötletből
valóság legyen, és még 2012-ben
megjelenjen.
Kassai Magdolna körjegyző asszony az
utolsó tiszteletpéldányt Lovasi Ferenc
polgármesternek adta át, aki szervezőmunkájával segítette az adatgyűjtést, és

anyagilag is hozzájárult a könyv
megjelenéséhez.
A könyvbemutató végén Szuromi Rita
elmondta, hogy újságíróként megtanulta,
hogyha az ember valami igazán érdekeset,
és megőrzésre méltót szeretne találni,
akkor le kell térni a mindig járt és használt
útról, és egy kicsit az út mögé kell nézni.
Nagyon igaz ez Nagytálya esetében is,
hiszen ha valaki Egerből akár Budapest,
akár Miskolc irányába indul, rendszerint
Nagytályából 10-15 házat lát, és máris
elsuhan a falu mellett. Holott, hogyha
veszi a fáradtságot, és lekanyarodik a jól
bevált útról, akkor itt bizony hatalmas,
megőrzésre váró kincseket, és nagy-nagy
értéket talál. Itt találja Nagytálya
történetét, ami olyan kuriózumokkal és
különlegességekkel lepi meg olvasóit, és
lepte meg a kutatót is, mint pl. a vallonok
és a franciák megtelepedése, és ennek
hatásai. Aki figyelmesen tanulmányozza
Nagytálya történetét, és elolvassa a
vallonok megtelepedését, és annak
hatásait, látni fogja és másként tekint a
vallonokra, hiszen nekik köszönhetjük
hogy manapság nem lugasos művelésű
szőlőt, hanem tőkés metszésmódút
termesztünk, és nem tömlőből isszuk a
bort, hanem hordóból.
Egészen másként fog tekinteni az Egri
Völgyre, ahol Nagytálya elhelyezkedik.
Ebből a könyvből látni fogja, hogy az Egri
Völgy nem egy földrajzi fogalom, hanem
nagyon is történelmi, hiszen az egri
püspökség falvainak rendszerét jelentette
a középkorban, és ennek Nagytálya is
része volt. S talán egy kicsit másként fog
tekinteni az Egri várra is, hiszen a
könyvből kiderül, hogy az Egri vár nem
csupán az egrieké, hanem nagyon sok
derék nagytályai dolgozott az Egri vár
megerősítésén, illetve védte a falakat
1552-ben.
Ugyancsak kuriózumot fog felfedezni
az újratelepítési Nagytálya történetében is,
hiszen ha Heves megyében nem is
egyedülállóan, de itt az Egri Völgyben
Kerecsend és Nagytálya volt az a
település, ahová svábokat telepítettek. A
svábok nagyon sok kedves felfedezést és
tanulságot is adnak a jövőre nézve is.
Szuromi Rita elmondta, hogy ebben a
sváb közösségben dolgozva fél éven
keresztül megtanulta azt, hogy mit jelent
az a bizonyos sváb nemzettudat. Az itt élő
emberek, és legfőképpen az idősebb
generáció ezt a történelmet nem írott
szóként kezelik, hanem megélik a svábok
a történelmüket: az idősek évszámra
pontosan tudják a falu történetét, ami a
múltjukat jelenti. A történelem nem egy

ünnepi köntösbe öltöztetett papírforma,
hanem egy megélt történelem. Tanulságos
a sváboknak az a szorgalma, amellyel ezt a
piciny falut jelentőssé, több évszázadot
túlélővé tudták tenni. Ezt a fajta
szorgalmat, összetartozást a munkának a
megbecsülését és a megélt történelmi
tudatot tanulta meg ebben a közösségben
élve és dolgozva, ami útravaló számára a
következő időszakra. Reméli, hogy a
könyv olvasásakor mindenki talál majd
olyan figyelemre való, megszívlelendő
példákat, amelyeket a levéltárak mélyéről
tudott kikeresni. Ezzel kívánt jó olvasást a
könyvhöz.
Nagytálya történetét napjainkig bemutató kötet Lovasi Ferenc polgármester
úr köszöntő szavai után Szuromi Rita
összefoglaló gondolataival kezdődik. A
kötetben a terület földrajzi adottságai után
a település Árpád – kori történetével, majd
a vallonok és a franciák betelepülésével
ismerkedhetünk meg, akik virágzó várossá
tették a középkorban. Megismerkedhetünk
Nagytálya gazdasági életével a XVI.
századból, és azokkal az adózó
jobbágyokkal, akik Eger 1596-os elestéig
itt éltek. Nagytálya újkori történetét a
török hódoltság után a falut benépesítő
német honból betelepített svábok és
magyarrá lett utódaik írják. Feltárulnak
előttünk a falu XVIII – XIX. századi
jobbágyainak dolgos hétköznapjai, és az
1848 utáni polgárosodás hétköznapjai, az
iskolai oktatás kezdetei, a község
hitéletének emlékei.
A könyv írójának nehezítette a
munkáját, hogy a község 45 előtti
időszakából nem maradtak fenn írások. A
tisztelt olvasó mégsem fogja ennek
hiányát érezni, mert közel 60 ember tárja
elénk a község XX. századi történetét. A
könyv utolsó része egy sor dokumentum a
település időbeli változásáról, a betelepülő
németek névsoráról, az új település után
születettek névsoráról. A könyvet a
használt szakirodalom jegyzéke zárja.
Színesítik a kiadványt dokumentum értékű
fényképek, amelyekből több mint 70
látható.
(Csiffáry
Gergely
történelemtudomány kandidátusa, lektor)
Szuromi Rita: Nagytálya a vallonok és
a svábok öröksége című könyve
megvásárolgató a Nagytályai Községházán ügyfélfogadási időben, 2000 Ft-ért.
K.D.M.
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ADVENT A HIT ÉVÉBEN
az idő” kezdetű ének hangzott fel. Befejezésül Hevesiné Marika
megörvendeztetett bennünket Szent Pál Szeretet himnuszával,
Bakné Erika pedig a Csendes csodák című verssel. A negyedik
gyertyát, amely az „Angyalok gyertyája” Királyné Irénke
gyújtotta meg a Kővári lányok segítségével. A Halleluja című
verset Hevesi Eszter szavalta el. Minden gyertyagyújtás végén
háromszor elénekeltük a:
„Szeretet áradjon köztünk!
Szeretet gyúljon bennünk!

XVI. Benedek pápa hirdette meg a Hit évét, 2012. október 11.
és 2013. november 24. között. A hit az emberbe vetett feltétlen
bizalmat jelenti; Szent Jakab Apostol szerint „a cselekedet nélküli
hit holt hit, ezért egy hívő keresztény csak akkor kedves az Isten
előtt, ha hitét cselekedeteivel is igazolja.” A karácsonyi ünnepkör
advent első napjával kezdődik és vízkeresztig tart. Az advent latin
szó, megérkezést, eljövetelt jelent. Advent négy hetében az
ünnepekre hangolódunk testben és lélekben. Már 6. éve, hogy a
templom előtt álló adventi koszorút vasárnap délutánonként a
falu apraja-nagyja körbeállja. Megköszönjük a Szívós
házaspárnak – Ferencnek és Évikének – hogy ismét elkészítették
a Messiást váró szeretetünk koszorúját, reménységünk örökzöld
gallyaiból. Az adventi koszorún lévő négy gyertyának fontos
üzenete van, a karácsonyi várakozás élménye: a hit, a remény, a
szeretet és az öröm. A gyertyákat vasárnaponként gyújtjuk meg,
advent kezdetétől minden vasárnap eggyel többet. A világító
gyertyák számának növekedése szimbolizálja az egyre nagyobb
fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozóknak ad karácsonykor.
Hétköznapokon is van gyertyagyújtás, az első héten a Szívós
házaspár, a második héten Molnárné Margó, a harmadikon pedig
Királyné Irénke vállalta el. Az első gyertyát, amely a „Próféták
gyertyája” Rónai Róbert és felesége három gyermekükkel
gyújtották meg. Utána Morvainé Terike adventi imáját hallgattuk
meg. Majd a Hozsannás népénekeskönyvünkből a
„Harmatozzatok, égi magasok…” „Ébredj ember mély
álmodból...” kezdetű adventi dalokat énekeltük. A második
gyertyát, amely a „Betlehem gyertyája” a Pap család négy
fiúgyermekével gyújtotta meg. Ezen a vasárnapon a Szívós
házaspártól Luca búzamagot kaptunk ajándékba, melyet ha
cserépbe elültetünk karácsonyra szépen kizöldül. Díszíthetjük
vele szobánkat, de a templom oltárát is. Meghallgattuk Hajdúné
Molnár Krisztina előadásában a Várakozás című verset,
Garamvölgyiné Gizike adventi gondolatait, majd Garamvölgyiné
Bauman Glória adventi versét. Végül Lasztregné Etelka néni
adventi imát olvasott fel. A harmadik gyertyát, amely a
„Pásztorok gyertyája” Almásiné Mancika néni két dédunokájával
gyújtotta meg. Eközben az „Ó jöjj, ó jöjj üdvözítő, beteljesült már
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Szeretet töltsön el minket!
Add ezt nekünk, Urunk!
Hadd legyünk testvéri szívvel,
mindnyájan egyek Benned!
Lobbantsa lángra szívünket szereteted!
A negyedik gyertyagyújtás után a templomkertben felállított
Betlehemi istállóhoz indultunk, itt az óvodások versekkel és
énekekkel köszöntötték a Kis Jézust, szüleit – Máriát és Józsefet
- , a pásztorokat és a királyokat, akik ajándékot vittek a
kisdednek.
Hála keresztény fiataljainknak – Rónai Róbertnek, Máté
Sándornak, Rónai Péternek, Oravecz Zsoltnak, Cs. Németh
Péternek – és családjaiknak, mert erre az időre az istállóba élő
állatokat is elhelyeztek, birkát és kecskét a kicsinyeikkel, tavaly
csacsi is volt, idén pedig póniló. Így élő Betlehemben is
gyönyörködhettünk.
Éjféli mise után is ide jöttünk ki mindannyian és elénekeltük:
„Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj!
Ég szemű gyermek, csöpp rózsalevél,
Kisdedként az édes Úr, jászolában megsimul
Szent Karácsony éjjel!
Majd a mindenki által ismert első karácsonyi zsolozsmát:
„Pásztorok, pásztorok örvendezve,
Sietnek Jézushoz Betlehembe.
Köszöntést mondanak a kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek.”
Végül Kelemen Csaba színművész úr elszavalta a hit, remény
és szeretetről szóló verset.
Megköszönöm Marikának és Ildikónak az óvodások
közreműködését az adventi műsorban. Az agapéra kapott teát
Szívósné Évikének, Hevesiné Marikának, Királyné Irénkének, az
óvoda dolgozóinak Arankának és Zitának. A Hevesi László és
Szén János által biztosított forralt bor a zimankós téli
délutánokon felmelegített bennünket. Köszönöm a karácsonyi
süteményeket is a keresztény testvéreimnek.
Így vártuk mi a Kis Jézus születését; mert ő az Út, az Igazság
és az Élet.
Hadháziné Marika
egyházközség tag

2013. április

Luca nap, december 13.
Kevés olyan nap van, amelyhez annyi népszokás, hiedelem,
kapcsolódott, mint december 13-hoz, Luca napjához. A néphit
kétféle Lucát ismer: a jóságosat, és a boszorkányost. A Luca napi
szokások közül feleségemmel, Évivel, a vallásos eredethez
kötődve, nem a néphit által ártónak tartott szokások közül
választottunk. A népi hitvilágban a vallás nagy alakjai, például,
Szűz Mária, a szentek, angyalok mindig a jó oldalon állnak. Ők
az emberek segítői, támogatói. A velük szemben álló ártó
szellemek és alakok, mint például a boszorkányok, lidércek, rontó
asszonyok, a valláson kívüli néphit köréből kerültek ki. A
néphagyományban, amely a természeti jelenségeket és
változásokat pontosan számon tartja, igen jelentős ez az időpont,
december 13. A szegedi eredetű mondás szerint „Szent Lucának
híres napja a napot rövidre szabja” December tizenharmadik
napja a Gergely-naptár életbe lépte (1582) előtt az esztendő
legrövidebb, egyúttal a téli napfordulat kezdő napja volt.
A nép, és hivatalosan az Egyház is, már az 5-6. században
tisztelte Szent Luciát, erről a korabeli misekönyvek tanúskodnak.
A Magyar Katolikus Lexikonban ez olvasható a Luca-búzáról:
„Azokon a D-i vidékeken tűnt föl, melyek a hódoltság idején a
ferencesek szellemi hatása alatt álltak: először ők helyezték az
ősi, és általában megújulás-jelképet a karácsonyi oltárra...”
Szent Lucia, előkelő szicíliai családban nevelkedett. Alakja
már csak a legendákban él. A keresztény hitre tért szép fiatal
leány életét Krisztusnak szentelte Mártírhalált halt hitéért. Neve
(mivel a lux = fény szóból ered), példamutató tisztasága, és
alázatos élete folytán már a középkorban a szemfájósok
védőszentjének is tekintették. Oltalmáért folyamodtak a vakok és
a szembetegségekben szenvedők, különféle kézművesek, a
párnakészítők és a nyergesek is, de ugyanígy a varrónők, mivel
valamennyien hegyes szerszámokkal dolgoznak.
Érdemes megjegyezni, hogy abban a korban, több
kiemelkedően okos, tudományokban jártas, nemesi származású,
szép és gazdag fiatal lány vállalta a vértanúságot, hitéért.
Február 5. Szent Ágota 250 körül élt
November 22. Szent Cecília 250 körül élt
November 25. Alexandriai Szent Katalin 300 körül élt
December 4. Szent Borbála 306 körül élt
December 13. Szent Lucia 304 körül élt

Szenteste – A kis Jézus
megszületett
Immár három éve, hála az önzetlen és lelkes embereknek, az
éjféli mise után egy kicsit összegyűltünk a betlehemes körül.
Különösen szép volt a hangulatos világítás, melyet viharlámpák
apró fénye biztosított. Szép karácsonyi énekekkel, Kelemen
Csaba színművész úr csodálatosan előadott verseivel
köszöntöttük a megszületett Jézust. Reméljük, ez valamennyiünk
szívében is megtörtént.
Oly jó visszaemlékezni az elmúlt három évre. Az
összefogásra, melynek végén a Faluházban elkészült a
betlehemes. Majd a következő évben felépült a szín a templom
mögött. Már két éve élő állatok is vannak a szín alatt, a
betlehemes körül. Kicsiknek, nagyoknak nagyon örömteli ez a
látvány és óriási élmény megsimogatni a kis bárányt, a pónit. Két
éve a pásztorjátékot is itt mutatják be a gyerekek, legutóbb a
nagytályai óvodások.
Köszönet és hála mindenkinek, aki ezért bármit is tett. Álljon
itt végezetül a színet építő fiatalok mondata. Kértük őket, hogy
írják össze a segítők névsorát, hogy köszönetet mondhassunk.
Válaszuk erre ez volt: „Minden köszönet a Szentléleké!”.
Mily nagy reményt adhat ez a válasz azoknak, akik bíznak
benne, hogy hazánk újra Mária országa lesz.
Hevesi László

Az elmúlt három évben Oravecz Zsolt gazdatársamtól kértünk
búzát, amit apró tasakokba töltöttünk, és a Luca naphoz
legközelebbi adventi gyertyagyújtáskor a közösségi koszorúnál,
odaajándékoztuk a résztvevőknek. Kértük őket, hogy vessék el
cserepekbe, és az egyiket hozzák el a templomba karácsonykor, a
többi cserép pedig legyen a lakásuk dísze az ünnepre.
Szivós Ferenc
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A MELÓDIA Kamarakórus Karácsonyi koncertje - 2012

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. (...)
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a
köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a
naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen
áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi
vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a
mély és varázsos rendhagyás.” Márai Sándor.
A Melódia Kamarakórus Mesterné Sándor Tímea karnagy
vezetésével harmadik éve ad Karácsonyi koncertet: ezzel az
ajándékkal segít ráhangolódni az ünnepre.
A koncert háziasszonya Kelemen Csabáné Lengyel Edina volt. A
hagyományos karácsonyi egyházi dalok, kórusművek és
musicalek mellett verset mondott Nagyné Szepesi Erzsébet.
Juhász Benedek klarinéton, Csollák Fanni zongorán karácsonyi
énekeket játszott. Az estet színesítette Kelemen Csaba
színművész szavalata. A hangosítást Juhász Ferencnek és Juhász
Ákosnak köszönjük.
A műsor után Balajti Istvánné, a MELÓDIA Kamarakórus
Egyesület elnöke köszönte meg minden jelenlévőnek a figyelmet,
támogatást.

A koncert után nagyszabású, saját fogadásra és baráti
beszélgetésre került sor a Törőcsik Mari Faluházban, ahol a kórus
tagjai vendégül látták a szponzorokat, vendég fellépőket, a
koncert szervezőit, segítőit, támogatóit.
Támogatóink:
Hangácsi és Fia Pincészet és Szőlőbirtok – Egerszalók
Ifj. Rónai Péter vállalkozó
Kelemen Csaba színművész és Lengyel Edina
Lovasi Ferenc polgármester
„Banán Joe” Lőrinc Péter vállalkozó
Parádi Róbert vállalkozó
Szabó Csaba vállalkozó
Minden kórus és egyesületi tag
Minden kedves vendég, aki elfogadta a meghívásunkat és
támogatta a kórust.
K.D.M.
Fotók: Víg Lajos
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Karácsonyra hangolódtunk
Adventi programból 2012-ben sem volt hiány Nagytályán.
Gyermek és felnőtt programok: óvodai karácsonyi vásár,
Mikulás ünnepség, egyházi rendezvények, gyertyagyújtás,
Betlehem állítás, karácsonyi hangverseny - a karácsonyi
megnyugváshoz, év végi pihenéshez.
zenés adventi délután - a melódia Kamarakórus
felsőtárkányi fellépése

2012. december 16-ra a felsőtárkányi Református
Gyülekezettől kaptunk meghívást a Felsőtárkányi Művelődési
Házba Zenés adventi délutánra.
A megjelenteket Hajdu László tiszteletes úr köszöntötte. A
gyülekezeti ének után Apostoli köszöntés, igeolvasás, imádság
hangzott el Szilágyi Zoltán Egervölgyi egyházmegye esperese
részéről.
Dicsőítő csoportok éneke után igehirdetés
következett.
A Melódia Kamarakórus karácsonyi műsora után
karácsonyra készülve – ünnepi gondolatokat hallhatott a
közönség. A programot a felsőtárkányi Zeneiskola
pedagógusainak és növendékeinek műsora, szavalatok, és a
Rozmaring Népdalkör műsora színesítette.
Az adventi délutánt záró imádság, befejező gondolatok és
áldás zárta.
Köszönjük a lehetőséget, hogy ennek a meghitt
készülődésnek mi is részesei lehettünk.
K.D.M.

Húsvét - Lelkünk tavasza
Amikor a napsugár áthatol a sötét fellegeken és melegségével életet
lehel a téli megdermedt tájba, ekkor beindul az új élet fakadása és
feléled téli álmából a természet. A föld leveti magáról hófödte bundáját,
az új hajtások áttörik a föld kicsinyke, védelmező burkát, a fák
rügyeikben indítják el az új élet kezdeményezéseit és a madarak ezernyi
hangja egy dallamba zengi új énekét: itt a tavasz!
A tavasz az újjászületés időszaka, amikor újra beindul a "természet
vérkeringése". Ahogy a nap sugarai minden évben elhozzák az új tavaszt
a földre, ugyan úgy az isteni kegyelmek sugarai elhozzák nagyböjt szent
idején bűnbánatunk által a tavaszt a lelkünkbe. Ez lelkünk tavasza!
Minden bűnbánatban benne van az új élet fakadása, amikor kivirul az
emberi lélek és az isteni fénytől átjárva pompázik a világban. A tavasz
első hírnöke volt Jézus Krisztus, aki feltámadva a halálból, mint egy
nemes faág, aki beleoltódva az élet fájába, meghozta első hajtásait. A
bűn által lefagyasztott keringés újra beindult, hogy szállítsa minden
ágába az életet adó kegyelmeket.
Amióta Jézus Krisztus, az "Ő feltámadásával", elhozta az első tavaszt
a földre Húsvétkor, azóta minden bűnbánat az emberi lélekben az
újjászületés hajnalát hozza el és egy lelki tavaszt az emberi lélekben.
Ne éljük életünket borult égboltunk alatt, ahol a kísértő ködös
homályával borít be minket! Tekintsünk felfelé és lássuk meg a
ködfátyol fölött azt a kis fényt, amely reményt, életet hozhat életünkbe
és csak azért világít, hogy eloszlassa a bűn sötét felhőit életünk egéről.
Áldott Húsvétot kívánok minden kedves olvasónak!
Korózs Péter
plébános

Az új hitoktató
Örömmel tudatjuk a kedves szülőkkel, gyerekekkel, templomba
járókkal, hogy Kovács Tünde személyében megtaláltuk az új hitoktatót!
Mint köztudott decemberben Ircsikné, Marika (saját megfontolt döntése
alapján) visszavonhatatlanul felmondta hitoktatói állását!
A váratlan helyzetet gyorsan sikerült orvosolni, így az új pedagógus,
zökkenés mentesen folytathatja az Ircsikné Marika állttal megkezdett
munkát!
Pár szóval bemutatnám a hitoktatónőt!
Egerben született, és iskoláit is itt végezte, 2003-ban hittan tanári
diplomát szerzett. A korábbi időkben, óvodában és iskolákban tanított
hittant. (Pl. Jó Pásztor Óvoda, Rákóczi Ferenc általános iskola,
Egerszólát általános iskola). Foglalkozott idősekkel is, önkéntes
szociális gondozóként.
Legfontosabb feladatának tekinti, hogy az leendő elsőáldozókat
felkészítse az első találkozásra az Oltáriszentséggel! Szeretne a
nagyobbakkal is igazi hittanos közösséget kialakítani. Nem csak a
tanulás, hanem a szórakozás, a közös programok, kirándulások
szervezése is szerepel a tervei között. A plébános úr, és az
egyházközösség tagjai bizalommal vannak iránta mindenben segítik
munkájában, egyben kérik a híveket, a szülőket, hogy ők is fogadják
szeretettel!
A jövőt a gyermekeink fogják építeni, nekünk szülőknek kell
megadni a lehetőséget ahhoz, hogy megismerhessenek, és
megtanulhassanak mindent, aminek szellemében irányíthatják majdani
életüket. A hittan is az egyetemes tudás részét alkotja, ennek
elsajátításához tud hathatós segítséget nyújtani Kovács Tünde
hitoktatónő, kérjük, fogadják jó szívvel, és kérjék munkájára Isten
áldását!
Nagy Antalné

Fotók: Boda Attila
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Hírek a Nyugdíjas Klub életéről
Az idősek világnapja alkalmából 2012. október 03-án az egri
körcsarnokban
megrendezett
eseményen
a
maklári
nyugdíjasklubbal közösen vettünk részt. A körcsarnok a megye
123 nyugdíjas klubjának tagjaival zsúfolásig megtelt. Az
országos versenyeken jól szereplő klubtagok énekkel, zenével,
tánccal, szavalattal mutatkoztak be. Az ünnepség fénypontja az
50. házassági évfordulót ünneplő házaspárok köszöntése volt.
Nagytályáról Veres István és neje valamint Bögös Miklós és neje
vehetett át oklevelet, virágot és ajándéktárgyat. Lovasi Ferenc
polgármester úr átvehette az idősbarát polgármester oklevelet.
Október 5-én és 6-án Egerben került megrendezésre az
Országos Nyugdíjas Színjátszó Fesztivál. A fellépőknek pogácsát
és bort vittünk. Nekünk legjobban a Sári bíró című darab tetszett.
Október 27-én a nyugdíjas klub új vezetőjévé Szén János urat
választottuk meg.
December elején a makláriakkal közösen a Gárdonyi Géza
Színházba látogattunk, ahol a Csókos asszony című nagyoperettet
tekintettük meg. A darab mindenkinek nagyon tetszett, szívesen
énekeltük az ismert slágereket: „Van a Bajza utca sarkán egy kis
palota… Asszonykám, adj egy kis kimenőt… Éjjel az omnibusz
tetején…
Legközelebb májusban látogatunk az egri színházba. A
Muzsika hangja című musicalt nézzük meg, amely egy derűs
történet a hitről, a család- és a hazaszeretetről. A klubtagok közül
már többen elolvasták Maria von Trapp 1949-ben kiadott A Trapp
család története című művet. De még többen látták azt az osztrák
filmet, amelyből a musical készült.
Tavaszváró összejövetelünket 2013. március 16-án tartottuk a
Törőcsik Mari faluházban. Klubtagjainkat töltött káposztával,
pogácsával és borral kínáltuk.
Hossóné Irénke és csapata által készített káposzta
mindenkinek nagyon ízlett. Ezúton is köszönjük. A Hírmondó
olvasóival szeretném megosztani Morvainé Terike által küldött
Élet alkonyán című vers utolsó 4 versszakát, aki sajnos csak
lélekben tudott velünk lenni:

„Mégis arra kérlek, próbálj meg remélni,
Próbálj meg a sorssal bátran szembenézni!
Hiszen a lelked még nem üres, kiégett,
Vedd észre hát bátran körülötted a szépet.
Vedd észre tavasszal, ha megjöttek a gólyák,
Szélkuszálta fészkük hogyan igazgatják.
Villásfarkú fecskék hogy hordják a sarat,
Hogy rakják fészküket az eresz alatt.
Tárd ki csak szívedet minden jónak, szépnek,
Nyújtsd segítő kezed a szenvedőknek,
Adjál szeretetet, mit majd viszonoznak,
Mert hidd el, az emberek nem is olyan rosszak.
Sütkérezzél a tavaszi napsütésben,
Lapozgass csendesen emlékek könyvében.
S hogyha a sorsoddal meg tudtál békülni,
A még hátralévőt könnyebb lesz leélni.”
Programunkat tombolahúzás színesítette. Minden klubtagunk
hozott tombolát. Szeretném külön megköszönni támogatóinknak
a felajánlásokat:
Balajti Istvánné
Fazekas Ágnes – Kasza Zsolt
Forgó Nikolett
Dr. Hajdú Csaba és Dr. Hajdúné Molnár Krisztina
Karanyiczné Dobecz Marianna
Lovasi Ferenc
Madarász András
Németh Nyárádi Lászlóné
Parádi Róbert
Rónai Péter
Sikéné Deme Tünde
Terveink között szerepel, hogy a Nyugdíjasok Heves Megyei
Szövetségével szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki, aktívan részt
vegyünk programjaikon, például a sportnapon, az
aratófesztiválon, látogassunk el a bor és a nóta falujába,
Verpelétre és a Demjéni Termálvölgybe.
Hadháziné Marika

a Városgondozás Eger Kft. Nagytálya településén a szokásos
évi lomtalanítást 2013. április 9-én, keddi napon végzi.
Saját környezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük a megadott napon
reggel 6 óráig helyezzék ki a „lomhulladékot” az ingatlan előtti közterületre.

KIHElyEzHEtŐ hulladékok:
Olyan szilárd hulladék, melyek nem helyezhetők el a kukában:
Nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét
Háztartási berendezés és készülék, veszélyes hulladékot nem tartalmazó elektromos berendezés
Ruhanemű, rongy bezsákolva
Zsákokban kihelyezett lomb, zöldhulladék, kötegelt metszési nyesedék (mellé jól elkülönítve kihelyezni)

NEm KIHElyEHEtŐ hulladékok:
Kommunális hulladék, építési törmelék
Veszélyes hulladéknak minősülő anyagok: festék, festékes dobozok, olaj, állati tetemek, gyógyszerek, fáradt olaj,
olajszűrők, olajos rongyok, akkumulátor, elem, permetezőszerek és azok dobozai.
EZEKET A HULLADÉKOKAT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELSZÁLLÍTANI!!!
A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanok előtt úgy kell elhelyezni, hogy a begyűjtő gépjárművel megközelíthető
legyen, a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza.
a lomtalanítási akció kizárólag CsaK a laKosság részérE BIztosÍtott!
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Szépkorúak köszöntése
2012. december 15- én került sor a szépkorúak köszöntésére és
karácsonyi ünnepségre a nagytályai Népházban. Nagytálya
Község Képviselő - testülete, és az Egészségügyi és Szociális
bizottság minden évben szerény ajándékkal kedveskedik a 65 év
feletti nagytályai nyugdíjasoknak.
Nagytálya Község Önkormányzata a községért végzett
kiemelkedő tevékenységet megkülönböztető módon kezeli annak
érdekében, hogy méltóképpen elismerje azok munkáját, akik a
község életében kiemelkedő tevékenységet végeznek. A Berki
kanyarban lévő 200 éves kereszt országos műemléki védettség
alá kerülése alkalmából dr. Csókay Csaba állatorvosnak a
„Nagytálya Községért Emléklap” –ot adományozta Lovasi
Ferenc polgármester úr.
„Öt évvel ezelőtt vette gondozásába a Berki kanyarban
található Heninger keresztet dr. Csókay Csaba állatorvos.
Egyrészt a súlyos betegségből való felgyógyulása okán, másrészt
ez a térség adott neki közel 20 éven keresztül családfenntartó
munkalehetőséget.
Először csak muskátlit ültetett a lábazat elé, később kis csapást
tisztogatott és ásott fel, ültetett be. Néhány hét elteltével örömmel
állapította meg, hogy a föld a virágoknál nyirkos volt, tehát más,
mások is besegítettek a gondozásba. Ezen felbuzdulva vette fel a
kapcsolatot Nagytálya Község Önkormányzatával, támogatást
kérve egy nagyobb tereprendezéshez.
Természetesen rengeteg utánajárással elérte, hogy az érsekség
szakemberei restaurálják az 1815-ben állított keresztet. Több
nagytályai és maklári lakos támogatásával sikerült a jelenlegi
állapotot kialakítani, és mind a mai napig megőrizni.
Dr. Csókay Csaba rengeteg irat, anyag, igazolás, fotók
beszerzése után 2008. évben beadvánnyal fordult a
műemlékvédelmi hatósághoz. Ennek lett eredménye 2012. évben
az országos műemléki védettség. Ez egyedül dr. Csókay Csaba
érdeme.
Munkája elismeréséül Nagytálya Község Önkormányzati
Képviselőtestülete a „Nagytálya Községért Emléklappal”
jutalmazza és köszönetét fejezi ki.”
Lovasi Ferenc polgármester köszönetét fejezte ki dr. Csókay
Csaba állatorvos áldozatos munkájáért, a községért végzett
tevékenységéért.
Dr. Csókay Csaba állatorvos megköszönte a hivatalnak ezt a
kedves megemlékezést, és a meghívást.
Elmondta, milyen motiváció vezette a kereszt restaurálásához:
Egyrészt hálából, mert súlyos betegségből épült fel, másrészt
valamit vissza szeretett volna adni a településnek. Nem hagyta
abba a kereszttel kapcsolatos munkálkodást, az iratok beszerzése
után a Műemlékvédelmi Hatósághoz folyamodott. 4 év telt el
folyamatos levelezéssel, és kapcsolattartással, aminek
eredményeként 2012 szeptemberében műemlékvédelemben
részesítették a Berki kanyarban lévő keresztet. Szakemberek
szerint 100 km-es körzetben nincs több ilyen 200 éves kereszt.
Dr. Csókay Csaba állatorvos arra kérte a hivatalt, és a település
lakóit, hogy a továbbiakban lehetőségük szerint istápolják a
keresztet. Végül az édesapja által az 1960-as években
megfogalmazott, történelemmel kapcsolatos írásával fejezte be
mondandóját:
„Bennünk, a családokban is élni kell a történelmi múlt
emlékeinek, a nagyapák, szépapák, dédanyák jó példája

nemesítően hathat a késői utódokra. Ki lehet és kell is alakítani
egy történelmi, egy követésre méltó ideált. Eleink is fel voltak
ruházva jó és rossz tulajdonságokkal, erényekkel és emberi
gyarlóságokkal egyaránt. Vessük le a gyarlóságok ruháját, és
nézzük, kövessük a szépet, hősieset, erényekben gazdagot. A
gondolkozó, történelmet szerető ember számára nem lehet
közömbös a történelmi múlt, az elődök múltja, ami egy parányi
része a magyar történelmünknek.”
A Nagytálya Községért Emléklap átadását Leblanc Győző, és
Tóth Éva műsora követte.
Tóth Éva és Leblanc Győző több mint tíz éve együtt járják a
világot. A közönség szeretete mindenhol óriási, a világban
szétszóródott magyarok nagyon kedvelik a hazai operettmelódiákat. A magyar operett utazó nagykövetének is nevezik
őket.
Leblanc Győző 1975-től az Operaház magánénekese.
Operettek bonvivánszerepeiben is gyakran fellép.
Tóth Éva operett és nóta énekes. Az operett világában
elsősorban primadonna szerepeket énekel.
A több mint egy órás műsor alatt a Moulin Rouge, vagy az
Operett Színházban érezhették magukat a jelenlévők. A műsor a
Budapest televízió kívánságműsora alapján került összeállításra:
Elhangzottak operett részletek, magyar nóták, nosztalgia dalok,
filmslágerek.
Az Egészségügyi és Szociális bizottság, valamint Nagytálya
Önkormányzata nevében Balajti Istvánné bizottsági elnök
köszöntötte a szépkorúakat.
2011-hez hasonlóan az elmúlt évben is felköszöntötte az
Egészségügyi és Szociális bizottság azokat a kedves, idős korú
házaspárokat, akik házassági évfordulójukat ünnepelték 2012ben.
Veres István és Tóth Mária
Bögös Miklós és Galambos Mária
Balogh József és Szűcs Magdolna 50 éve kötött házasságot.
Huber József és Stokker Gizella
Katkó János és Puszta Margit
Madarász János és Szécsi Margit 60. házassági évfordulójukat
ünnepelték.
Az élet során nagyon sok nehézség árán jutottak el idáig, és
nem kis dolog, hogy mindketten megünnepelhették ezt az
évfordulót. Mindannyiknak további jó egészséget, és még sok,
egymással eltöltött boldog percet kívánt Lovasi Ferenc
polgármester úr, és Balajti Istvánné az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke.
Az ünnepség végén a polgármester úr Nagytálya helyzetét
értékelve elmondta, hogy a jelenlegi törvényi rendelkezés szerint
ameddig lehet, a Nagytályai Polgármesteri Hivatalban változatlan
körülmények között két munkatárssal és egy kisegítő
munkatárssal továbbra is a község lakosainak érdekeit szolgálják.
90-óta Nagytálya a saját jogán sokat fejlődött, és megfelelően
gazdálkodott: Továbbra is saját, becsületes elképzelései szerint
szeretne élni és szolgáltatni.
Legvégül boldog, békés karácsonyt, sikerekben gazdag új évet
és jó egészséget kívánt mindenkinek.
K.D.M.
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A Szivárvány óvodások farsangja
Február hónap a farsang hónapja, s ezt a vidám programot mi
óvodások soha ki nem hagynánk.
Mint minden évben most is nagy tervekkel kezdtük a
szervezést a szülői munkaközösség tagjaival. A bálokat mindig a
Népházban szoktuk megrendezni, most viszont úgy döntöttünk,
hogy az óvoda alkalmasabb helyszín lenne erre a kedves ünnepre.
Másik oka a helyszínváltásnak az volt, hogy az önkormányzat
szűkös anyagi helyzetében nem kértük a Népház befűtését 3-4
órás bálozás miatt.
A szülők szorgalmasan készültek, tervezték kicsinyeik
jelmezét, tervezték a finomságokat, amiket a bálra hoznak majd.
Sok – szebbnél szebb, ízletesebbnél ízletesebb - sütemények
kerültek az asztalra, melyet ezúton is köszönünk szépen a
szülőknek. Kellemes és élvezetes színfoltja volt a bálnak Bartók
Zoli, Veronika apukája felajánlása a lekváros gofri, melyet ott
helyben sütött. Köszönjük az egész családnak a fáradozását. A
sütemények mellett szendvicset is kínált megvételre a szülői
munkaközösség csapata, melyhez a szalámi ifj. Rónai Péter
felajánlása volt. Köszönjük az ő támogatását is.
A gyerekek ügyesen megtanulták a jelmezeikhez tartozó
verseket, melyet a zenés felvonulás után egyenként mondtak el,
ki bátrabban, ki félénkebben., melynek nem igazán volt
jelentősége, mert minden gyerek aranyos, kedves és szép volt.
Volt ott Lúdas Matyi, Pókember, kéményseprő, medve,
hercegnők, lovagok, Piroska, varázsló, oroszlán, kalózok,

Nagytálya Község önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/a. § alapján pályázatot hirdet

Nagytályai szivárvány Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

a közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
a vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre,
2013. augusztus 1.- 2018. július 31-ig szól.
a munkavégzés helye:
Heves megye, 3398 Nagytálya, Petőfi u 24.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény
tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös
tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,
a 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendeletben és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben foglaltak rendelkezései az irányadók.
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katicabogár, menyasszony, ninja, cica, vasutas, boszorkány,
tavasz tündér, elefánt, hótündér. A táncban elfáradt gyerekeknek
és a szülőknek, nagyszülőknek kellemes meglepetés volt
Tarisznyás anyuka és nagymama szorgoskodása, mindenkit
frissen sült lekváros fánkkal kínáltak meg. A sütésben Varga
Andrea segédkezett. Köszönjük mindannyiuknak a munkáját.
Igazi fergeteges, farsangi mulatság volt ez a délután, melynek
bevételét –az őszi vásár bevételéhez hasonlóan a gyerekek
úszásoktatására fordítjuk. Köszönjük a vendégeinknek- Lovasi
Ferenc polgármester úrnak és a maklári Napsugár Óvoda
képviseletében Molnárné Petővári Mónikának is a támogatását.
A támogatók névsora a következő:
Alapi Beáta és családja Balajti Istvánné és családja, Bartók
Zoltán és családja, Békési család, Bécsi Laura anyukája,
Bodolósz Ildikó, Bóta Jánosné, Birinyi Imréné és családja, Deáki
Istvánné, Erdélyi János és családja, Gazsó Béláné, Hajdu László
és családja, Hortobágyi Szabolcs és családja, Keszthelyi Mónika
és leánya, Klinkóné Mezei Erika és családja, Kovács Olivér és
családja, Lefler Péter és családja, Markovits Tamás és családja,
Ősziné Nagy Gizella és családja, Papp Tamás és családja, Pólyi
Éva és családja, Rékási Sándor és családja, Szabó Attila és
családja, Szép Attila és családja, Tarisznyás Helga és családja,
Varga Andrea és családja .
Balajti Istvánné
óvodavezető

pályázati feltételek:
Főiskolai, óvodapedagógusi végzettség,
szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
közoktatási vezetői képesítés
a pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
vezetői tapasztalat
a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
vezetői program, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben
hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy zárt, vagy nyílt ülés tartását kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
a pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lovasi Ferenc
polgármester nyújt, a 36/557-100-as telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagytálya Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (3398 Nagytálya, Kossuth u 34. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodavezető.
Személyesen: Lovasi Ferenc polgármesternél, 3398 Nagytálya, Kossuth
u 34.
a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beadást követő testületi ülésen
a pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 31.

2013. április

Receptek

gombás kaszinótojás
Hozzávalók:
250-300 g csiperkegomba
6 db tojás
petrezselyem
1-2 evőkanál majonézes torma
1-2 evőkanál tejföl
só, bors
Elkészítés:
1. A tojásokat keményre főzzük, kihűtjük, óvatosan
megpucoljuk, úgy hogy a fehérje ne sérüljön meg és
kettévágjuk. A sárgáját sóval, borssal, majonézes tormával és
tejföllel villa segítségével összedolgozzuk.
2. A csiperkegombát apró kockákra vágjuk és megpároljuk.
Hozzáadjuk a tojáskrémhez és apróra vágott friss
petrezselyemmel ízesítjük.
3. Jól összedolgozzuk és beletöltjük a tojásfehérje-hajócskákba.
4. Paradicsomszezonban ezt a finom tölteléket kivájt
paradicsomokba is tölthetjük, ilyenkor a kis kalapokat
díszítésként a tetejére visszarakjuk. Friss salátaágyon
tálaljuk.
A receptet ajánlja: Hajdú Csaba

Nagytálya Község Képviselőtestülete
és a melódia Kamarakórus
szeretettel vár minden
nagytályai és maklári lakost
2013. április 30-án 16 órától
a nagytályai sportpályára

VI. mÚltIDézŐ
pataK - partI
rEtro - partyra

Húsvéti pikáns sonkaleves
Hozzávalók:
40 dkg maradék főtt húsvéti sonka (kockázva)
1,5 liter sonka főzőlé
25 dkg leveszöldség vegyesen (kockázva)
zellerzöld
kevés majoranna
1 fej vöröshagyma (finomra vágva)
2 gerezd fokhagyma (aprítva)
bors
babérlevél
pár karika zöldpaprika
1 evőkanál liszt
2-3 evőkanál olaj
2 db burgonya (kockázva)
kevés apró száraztészta
2 dl tejföl
4 db egész tojás
só
pici cukor
citromlé vagy ecet
Elkészítés:
1. Zsiradékon a zöldségeket megdinszteljük, kicsit
megpirítgatjuk, majd rajta a vöröshagymát és a fokhagymát
is. Megszórjuk liszttel, kicsit
átkeverjük - hogy a liszt a
nyers ízét elveszítse -, felengedjük a sonkalével. Beleadjuk a
sonkát, a krumplit, a zellerzöldet.
2. 5-10 perc után hozzáadjuk a kikevert tejfölt, a száraztésztát,
majd beleengedjük az egész tojásokat egyenként (nem
keverjük azonnal).
3. Pár perc után óvatosan alákeverünk, hogy a tojásokat ne
sértsük meg, ízesítjük sóval, pici cukorral, ízlés szerint
savanyítjuk.
A receptet ajánlja: Lovasi Balázs
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A díjazott képek

ifj. Csete Éva: Legkisebbekből legnagyobbak (gyermek I. helyezés)

Oravecz Anita: Két út között (felnőtt I. helyezés)

A Maklári Polgárőrség felhívása

Karanyicz Sára: Tél szorítása (felnőtt II. helyezés)

A Maklári Polgárőrség tájékoztatja a lakosságot,
hogy 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 polgármesteri hivatalban.
éjjel nappal hívható segélyvonal:

06-30/544-90-40
Maklári Polgárőr Egyesület tagjai.
Csete Éva: Egy bogár szemével (felnőtt III. helyezés)

