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Nemzeti ünnepünk - március 15.

Nagytálya és Maklár Önkormányzatai korábbi években
úgy határoztak, hogy - a két falu kapcsolatának szorosabbá
tétele érdekében - közösen ünneplik meg a forradalom és
szabadságharc - valamint az államalapítás - augusztus
20-i megemlékezéseket.
Március 14-én, délután 16 órai kezdettel került
megrendezésre a forradalom- és szabadságharcról a
megemlékezés a maklári Művelődési házban. Zeleiné
Hídvégi Katalin képviselőasszony ünnepi beszéde után az
I. István Általános Iskola tanulói színvonalas ünnepi
műsorát hallgathattuk meg Borza Attiláné és Simonné
Pethes Anikó tanárnők vezetésével. A gyerekek remekül
szerepeltek a legkisebbektől a legnagyobbakig egyaránt.
Az ünnepi műsor az Igazgatási Központ előtti téren, a
szobor előtt folytatódott, ahol a Búzavirág Népdalkör és a
Napsugár Óvoda tartotta megemlékezését.
A picik műsora után a két Önkormányzat, az oktatási
intézmények, a civil szervezetek, a pártok képviselői
elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúit.
Az ünnepség a fáklyás felvonulással ért véget.
A nem túl hosszú, de tartalmas és kellő tisztelettel
megrendezett
megemlékezéshez
gratulálok
a
szervezőknek, sajnos ezt kevesen tapasztalhatták, hisz alig
volt résztvevője az ünnepségnek.
Balajti Istvánné
képviselőasszony
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NAGYTÁLYAI HÍRMONDÓ

tájékoztató Nagytálya Község önkormányzata testületi üléseiről

Nagytálya Község önkormányzata
2014. évi működését a maklár Község
önkormányzatával közösen tartott
testületi ülésével kezdte meg.
Mivel a két település önkormányzatai
közösen működtetik a Maklári Közös
Önkormányzati Hivatalt, annak 2014. évi
költségvetését is együtt tárgyalták és
fogadták el február 11-én Makláron.

Nagytálya önkormányzata munkaterv
szerinti februári tanácskozását a hónap
13. napján tartotta. A községháza
tanácskozó termébe összehívott testület
első napirendként a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést tárgyalta
meg, és fogadta el.
Másodikként a 2014. évi önkormányzati
költségvetés megvitatása került sorra.
A működési kiadások tervezése a 2013.
évi tapasztalatok alapján történt. A
takarékos
működés
mellett
az
önkormányzat célja a Pacsírta utca
útburkolatának elkészítése, melyre az
önkormányzat 4 millió Ft-os tartalékot
tervezett. A rendelkezésre álló árajánlat
alapján ez az összeg nem fedezi a
beruházás költségét, de az önkormányzat
szeretne megoldást találni ezévben a
fejlesztésre. A 2014. évi költségvetés
lehetőséget ad Molnárné Petővári Mónika
óvodavezető asszonynak, hogy az
óvodapedagógusok
létszámát
egy
részmunkaidős munkatárssal növelje. Ez a
létszám
bővítés,
valamint
a
közfoglalkoztatási
program
miatt
megnövelt technikai dolgozói létszám
könnyebben szervezhetővé teszik az
óvodai nevelést. A testület a rendelet
tervezet megvitatását követően a 2014. évi
költségvetést elfogadta.
Majd a 2014. évre tervezett közösségi
rendezvényeket ismertette Karanyiczné
Dobecz Marianna, a Kulturális Bizottság
elnök asszonya. A testület a tervezett
programokkal egyetértett.

Nagytályai
HÍRMONDÓ

Nagytálya Község Önkormányzatának Lapja
X. évfolyam 1. szám - 2014. április
Kiadja: Nagytálya Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Lovasi Ferenc polgármester

Köszönjük a beküldött cikkeket
és fotókat!
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Ezt követően Lovasi Ferenc polgármester
úr szóbeli tájékoztatójában foglalta össze
az év első hónapjának önkormányzattal
kapcsolatos eseményeit. Elmondta, hogy
az elmúlt év végén a községháza
tanácskozó termében és a Népházban
kicserélték a székeket. A közös programok
iránt egyre nagyobb az igény, és a
nagyterem bérbeadásából származó
bevételekből a kulturált környezet
kialakítására is áldozni kell.
Decemberben a Melódia Kamarakórus
nagysikerű karácsonyi koncertet adott, és
az egyesület tagjai vendégül látták a
hallgatóságot a Törőcsik Mari Faluházban.
Az óvodai karácsonyi ünnepség is nagyon
szépen sikerült. Az igényes műsor és a
karácsonyi vásár a szülők, és a gyermekek
ünnepi készülődéséhez kapcsolódott.
A Római Katolikus Egyházközösség
köszönetét fejezte ki az önkormányzati
támogatásért, amivel a testület a
templombelső megújítását segítette, illetve
megköszönték a közmunkások segítségét
a munkálatok utáni takarításban.
A polgármester úr elmondta, hogy az
Aldebrőn megrendezett borverseny
lehetőséget adott az önkormányzati
kapcsolatok ápolására.
Említést tett a polgármester úr a
közmunkaprogramról is, bejelentve, hogy
a Nagytályától várt létszámot teljesítette
az önkormányzat. A képzésre küldött
közfoglalkoztatottak egy része már
visszajött dolgozni.
Tájékoztatta a testületet arról is, hogy az
ELMŰ-ÉMÁSZ több mint egy éves
reklamáció után végre rendezte a
térfigyelő kamerák áram díját, a korábbi
számlákat visszavonva kameránkét 1.200
Ft-os havi díjat állapított meg.
Az egyéb ügyek sorában az önkormányzat
a nem közművel összegyűjtött kötelező
helyi
közszolgáltatásról
szóló
önkormányzati rendeletet vitatta meg és
fogadta el.
A rendelet értelmében a szennyvíz közmű
hálózatra nem csatlakozott ingatlanok
tulajdonosai az önkormányzat által
kiválasztott szállítóval vitethetik el a
szennyvíz tárolójukból a folyékony
hulladékot. A szállító kiválasztására a
rendelet alapján kiadott felhívásban
foglaltak vállalásával adhatnak ajánlatot a
közeli településen működő folyékony
hulladékszállító vállalkozások.

A polgármester úr elmondta az egyéb
ügyek sorában azt is, hogy a hangos
hírmondó elhelyezésére szolgáló oszlopok
megérkeztek.
Karanyiczné Dobecz Marianna a
Kulturális Bizottság elnökeként az egyéb
ügyek keretében ismertette a Községháza
mögötti
közparkban
május
2-án
megrendezésre kerülő Neo Retro Party
programjait. 10 órától közlekedési verseny
lesz, majd ebéd, és délután kutyás
bemutató, gyermek műsorok, kézműves
foglalkozások, arcfestés, játszóház,
májusfa díszítés. Fél 7-től fél 8-ig a
Melódia Kamarakórus lép fel. Ezt követi
fél 8-tól éjfélig az utcabál. Ebédelni 300
Ft-os támogatói jegy ellenében lehet majd.
Ezt követően az elnök asszony egyeztette
a tavaszi Hírmondó tartalmát.
Az ülés végén a játszótér és sportpálya
jobb kihasználtsága érdekében teendő
intézkedéseket vitatták meg a testület
tagjai.

Nagytálya önkormányzata 2014.
március 17-én rendkívüli képviselőtestületi ülést tartott, hogy a parlamenti
választások során is működő Helyi
Választási Bizottságot kiegészítse. Rónai
Péter Lajos megromlott egészségi állapota
miatt nem vállalt további megbízatást a
bizottságban, helyére a testület Sumi
László Pálnét választotta meg. A Helyi
Választási Bizottság póttagja Bóta János
és Gyurkó Gézáné lett.
Itt szeretném megköszönni Rónai Péter
Lajosnak a település Helyi Választási
Bizottságának elnökeként és tagjaként
1990-től 2014-ig végzett felelősségteljes
és lelkiismeretes munkáját, amivel
hozzájárult ahhoz, hogy a nagytályai
lakosok választói akarata érvényre jusson.
Így a 2014. április 4-i parlamenti
választásokon Nagytályán működő
egyetlen szavazókörben Herczeg József,
Hortobágyi Jánosné, Lévai Tünde, Sumi
László Pálné és Vékony Róbert Helyi
Választási Bizottsági tagok, és a jelöltet
indító pártok és jelölő szervezetek
bizottsága
delegált
megbízottjai
gondoskodnak majd a voksolás törvényes
lebonyolításáról.
Kassai Magdolna
jegyző

Kedves nagytályai lakosok,
elszármazottak,
Nagytályát támogatni akarók!

A tavasz kezdetével mi is hozzáfogunk a Kossuth u. 1. alatt
található tájházunk felújításához. Az előzményekről néhány szót:
önkormányzatunk 2011-ben vásárolta meg az ingatlant. Úgy
gondolom, ezzel lényegesen nyugodtabb lett a környéken élők
mindennapja.
A Hajnal család anyagi támogatásával 2012 őszén új
tetőszerkezetet kapott a ház és a hátsó rész is átépült, valamint az
udvar is kapott némi fazont. Az elmúlt évben ismét jelentős anyagi
támogatással járult hozzá a mielőbbi befejezéshez Dr. Hajnal Endre és
családja Budapestről.
Mint láthatják, a viharvert régi vakolat eltávolítása megtörtént. Az
újra vakolást megelőzi majd a korhű nyílászárók beépítése, mely Nagy
Attila, a felújítást végző mester ajándéka.

2014. április

tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. április 6-ra kitűzött
országgyűlési képviselőválasztások során a településünkön a
korábbi évek gyakorlata szerint 1 szavazókör működik:

Kossuth út 34. (művelődési Ház)

A választópolgárok a kézhez kapott értesítőkben megjelölt
szavazókörökben adhatják le szavazataikat.
A szavazás reggel 6 órakor kezdődik, és este 19 óráig tart.
A szavazással kapcsolatos információk elérhetők a Maklári
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségén a
Helyi Választási Irodában, illetve a valasztas.hu portálon.

A közös siker érdekében az alábbi kéréssekkel fordulunk
támogatásukért.

• Pénzbeli támogatás: Nagytálya Önkormányzata egyéb elkülönített
számla OTP: 11739009-15381639-02130000
• Régi használati tárgyak, berendezések (képek, szüreti felszerelések,
konyhai, szobai bútorok, sparhelt, kézimunkák, stb.)
• Szakipari és segítő munka (villanyszerelés, festés, faipari munkák,
betonozás, takarítás, udvarrendezés, füvesítés, parkosítás, stb.)
Érdeklődni, felajánlást tenni a 36/557-100,
vagy a 30/475-4060 számon lehet.
Segítségüket, támogatásukat előre is köszöni
Nagytálya Község Önkormányzata.

Kassai Magdolna
jegyző, Helyi Választási Iroda vezető

Nagytálya Község Önkormányzata, valamint
munkatársai nevében
Kellemes Húsvéti
Ünnepeket kíván
a Hírmondó
olvasóinak.
Lovasi Ferenc polgármester

a Városgondozás Eger Kft. Nagytálya településén
a szokásos évi lomtalanítást
2014. április 8-án, 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, 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.
Elektromos berendezés
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!

Elektromos hulladék begyűjtése
Nagytályán

Önkormányzatunk az elromlott, nem használható
készülékeket folyamatosan begyűjti. Az így
összegyűjtött tárgyakat egy erre a munkára
szakosodott cég elszállítja.
Telephelyén panelekre szedi, és azokat
visszahozza Nagytályára és Maklárra, ahol
leszázalékolt lakosok tovább bontják, a
különböző összetevőkre (réz, ezüst, alumínium,
fémötvözet, stb.)
Ily módon tudunk az érintetteknek egy kis
elfoglaltságot és némi anyagi támogatást
biztosítani. Természetesen ezzel a
tevékenységgel számos veszélye hulladék kerül
megfelelő helyre, így nem veszélyezteti
környezetünket!
Ehhez kérjük a megértésüket, segítésüket.
Érdeklődni az 36/557-100, és a 30/475-4060
telefonszámon lehet.
Köszönettel,

Nagytálya Község önkormányzata
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Karácsony az óvodában

„ Küszöbön áll a nap , azaz egyetlen egy nap az évben mely
hivatalosan is a szereteté. A háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gondjaidé, céljaidé, munkádé és a
szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig
hidd el ismeretlen olvasó fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy nap a szereteté s egyetlen csak a többi
dologé, s még annak is elég az estéje.”
/ Wass Albert /

A Karácsonyi vásár, Mikulás ünnepség és a Luca napi
események után az óvodai karácsony megünneplésére kezdtünk
fókuszálni.
A Szülői Munka Közösség lelkes tagjai a Karácsonyi vásár
bevételéből rövid idő alatt jó minőségű kerékpárokat vásároltak,
hogy a gyerekek öröme még nagyobb legyen a sok ajándék
láttán. Az óvodai költségvetésből sok hasznos fejlesztő játék is
került megvásárlásra került erre az alkalomra.
A Békési család egy csodálatos fenyőfával ajándékozta meg
óvodánkat. Az ünnepség előtti délután lelkes apukák Rékási
Sándor és Szabó Attila kivágták , elszállították és beállították a
helyére a csoportszobába.
Csodálatos illatával , látványával még díszítés nélkül is
megörvendeztette az óvoda dolgozóit és a Szülői Munka
Közösség tagjait akikkel közösen díszítettük fel .
Reggel egy teremben gyülekeztünk megvárva , amíg mindenki
megérkezett.
A karácsonyi ünnepség legkedvesebb része az volt amikor a
várakozás percei után a csoportszoba ajtaja megnyílt és
gyermekeink csodálkozást , áhítatot, örömet sugárzó arccal
közeledtek a feldíszített , csillagszóróktól és karácsonyi
világítástól tündöklő karácsonyfa felé.
Persze a csillogó-villogó díszek mellett rögtön felfedezték a
sok szép ajándékot a karácsonyfa alatt.
4

Óvodánkban már hagyománnyá vált , hogy a nyugdíjas és a
régi kedves kollégáinkat meghívjuk erre a bensőséges ünnepre.
Nagy örömmel fogadják el meghívásunkat és évről évre ők is
várják ezt az eseményt.
A gyerekekkel együtt lelkesen készültünk a vidám versekből,
dalokból összeállított kis műsorral, hogy még emlékezetesebbé
tegyük ezt a napot.
Vendégeink csillogó szemmel figyelték a műsort és ezután
örömmel fogadták a kis meglepetés ajándékot is tőlük.
Köszönetképpen elismerő szavak, taps és szaloncukor volt a
gyermekek jutalma.
Ezután a karácsonyi ünnep legkedvesebb és a gyermekek által
legjobban várt része az ajándékok birtokbavétele következett. A
bőség zavarában hirtelen mindegyiket szerették volna
megismerni és kipróbálni. A kezdeti keresgélés, kutakodás után
mindenki megtalálta a számára legkedvesebbet és egy kis
irányítással és szervezéssel sikerült elmélyült játékkal tölteni a
játékidőt.
Kedves vendégeinket általunk készített finomságokkal
kínáltuk és eközben jól esett egy kis beszélgetés, hiszen alig
tudunk egymásról, keveset találkozunk. Az együtt töltött éveink
szoros kapcsolatában ismertük egymás örömét, bánatát, s
igyekeztünk egymást bíztatni, segíteni.
Furcsa érzés volt Balajti Istvánnét, Marika óvó nénit vendég
minőségben fogadni, hiszen évek hosszú során vele együtt
ugyanilyen izgalommal és szeretettel készültünk erre a meghitt
ünnepre. Kedves Marika óvó néni, kívánjuk:, hogy nyugdíjas
éveidet szeretetben , békében, egészségben élvezzed és még sok
óvodai karácsonyt töltsünk együtt.
A Babszem Jankó Gyermekszínház előadása volt ennek az
ünnepnapnak a koronája, amely Nagytálya község
Önkormányzatának ajándéka volt az óvodások részére.

2014. április

Beíratás a Nagytályai
szivárvány Óvodába
A beíratás helye: Nagytályai Szivárvány Óvoda (3398

Nagytálya, Petőfi út 24.)

Kötelező felvételi körzet: Nagytálya község közigazgatási

területe

Ezúton értesítjük a leendő szülőket, hogy az óvodai beíratásra az

alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 22-től – április 25-ig naponta:
délelőtt 8-11 óráig, délután 15-17 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint:

• kötelező annak a gyereknek a beíratása, aki 2015. augusztus 31.ig betölti a 6. életévét.

• be lehet íratni azt a gyermeket, aki a 2014/2015 nevelési évben
(2015. augusztus 31.-ig) betölti a 3. életévét

• az óvodai felvételi eljárásban kötelező annak a gyermeknek a
felvétele, átvétele, aki:

• életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (az alábbi feltételek
közül mindhárom egyidejűleg fennáll)

• kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant
otthonául használja,

A színvonalas előadás során minden gyereket igyekeztek a
színészek bevonni a téli mesébe ahol táncoltak, énekeltek , s
így a mese varázslatos világában otthon érezhették magukat .
Reméljük , hogy nem csak ez a vidám előadás, hanem az
egész délelőtt igazán maradandó élményt jelentett
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Köszönjük mindazoknak akik ennek a napnak a sikeréhez
odaadó munkájukkal , támogatásukkal hozzájárultak.
Bodolósz Ildikó

• a lakcímnyilvántartásban a gyermek lakóhelyeként vagy
tartózkodási helyeként szerepel

• az óvodai beíratkozás első határnapját megelőző 3 hónapnál
régebb óta ott lakik

• ha életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és halmozottan
hátrányos helyzetű

• ha életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és a gyermek
napközbeni ellátása nem biztosított (pl. egyedülálló szülő

munkába állása miatt)

Kérjük, hogy a szülő a beíratásra hozza magával:

• szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját,

• a gyermek személyi azonosító okmányát (születési anyakönyvi
kivonat, lakcímkártya),

• a gyermek TAJ kártyáját,

• halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozatot.

Az óvodai felvételről az óvodai beiratkozást követő 30 napon

belül a szülő (gondviselő) határozatot kap, amely ellen a határozat
kézhezvételét követő 8 napon belül fellebbezést nyújthat be a
Maklári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez

Molnárné Petővári Mónika
Óvodavezető
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Farsang az óvodában

A farsang évszázadok óta a nagy télvégi mulatozások
időszaka. Január 07- én kezdődik és hamvazószerdáig tart. Ennek
az időszaknak a hossza a húsvét időpontjától függ. Régen farsang
idején a fonóházakban minden este zajlott valamilyen vidám
esemény, énekeltek, játszottak. Jellemzője ennek az ünnepi
időszaknak, hogy a hétköznapi élettől eltérő dolgok történhettek.
A téltemetés, télűzés is régi hagyomány, melyet az óvodába is
bevihetünk. Mesélhetünk a gyerekeknek a zajos mulatságokról, a
busójárásról.
„Itt a farsang, kedves idő,
elmúlott az óesztendő.
Az újakban vigadjanak,
nekem szalonnát adjanak.”
Óvodánkban minden évben a február, a mulatság hónapja.
Ilyenkor tartjuk a farsangi bálunkat. Idén ennek időpontja február
22- re esett.
Már hetekkel előbb elkezdtük a készülődést. A gyerekek
tervezgették, hogy milyen jelmezbe bújnak, amihez megtanulták
a kis bemutatkozó versikéket is.
Festettünk álarcokat, készítettünk díszeket krepp papírból,
amivel feldíszítettük az óvodát, valamint a bál helyszínéül
szolgáló Népházat a szülői munkaközösség tagjainak
segítségével.
Közösen elkészítettük a kisze- bábot, régi kinőtt
ruhadarabokból, testét szalmával a gyerekek tömködték meg.
Farsangi dalokkal, tánclépésekkel ismerkedtünk, melyet be is
mutattunk a Népház színpadán.
„Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot vígabban.
Fergeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.”

Végre elérkezett a bál napja. folyamatosan érkeztek a
szebbnél- szebb, ötletesebbnél- ötletesebb jelmezbe bújt
gyerekek, sőt felnőttek is. A gyerekek érdeklődve figyelték
egymást és találgatták kit is takarhat egy-egy jelmez. A
betegségek ellenére sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Miután minden kisgyermek megérkezett, a színpadon előadtuk
kis farsangi műsorunkat. Még a kiscsoportosok is bátran
énekeltek, verseltek.
Műsorunk végére megérkezett a TEKERGŐ zenekar, akik
fergeteges farsangi táncházzal tették számunkra felejthetetlenné
ezt a napot. Gyerekek, felnőttek egyaránt fáradhatatlanul
táncoltak.
A táncház után, a farsangi bál zárásaként került sor a
tombolasorsolásra, melyen rengeteg ajándék talált gazdára.
A farsangi bál ideje alatt a büfében üdítőt, szendvicset,
süteményt vásárolhatott, aki megéhezett, megszomjazott.

Szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik
hozzájárultak bálunk sikeréhez:
• Nagytálya Község Önkormányzata,
• Lovasi Ferenc Polgármester,
• Balajti Istvánné képviselőasszony,
• A szülői munkaközösség tagjai,
• Numan Pékség,
• Rónai Coop ABC, Rónai Péter,
• Az óvoda dolgozói,
• Máté Rita, Bartók Zoltán, Bonivárt Laura, akik egész délután
vezették a Büfét,
• Lovasi Balázs, Lovasi Gábor, akik a hangosítás megoldásában
segítettek,
• Ludányi Bendegúz, aki a zenét biztosította,
• Köszönjük minden szülőnek, aki sütemény sütésével, üdítővel
járult hozzá a bál sikeréhez.
A tavaszi napforduló napján, március 21-én hangos énekléssel,
kolompolással körbevittük a kisze bábot az óvoda körül, majd az
udvaron elégettük, hogy végleg eltűnjön a tél és jöjjön a várvavárt tavasz.
„Maskarások, bolondok,
rázzátok a kolompot.
Takarodjon el a tél,
örvendezzen aki él.”
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Molnárné Petővári Mónika
Óvodavezető

pEt palack és papír gyűjtés
a szivárvány Óvodában

A gyerekek és az óvoda dolgozói nevében szeretném
megköszönni Nagytálya és Maklár azon lakóinak a segítségét,
akik folyamatosan gyűjtik a PET- palackot és a papírt számunkra.
A leadott papír hulladék, PET- palack árából rajzeszközöket
vásároltunk a gyermekeknek.
Továbbra is egész évben szívesen fogadjuk a PET- palackot és
a papírhulladékot.
Köszönjük!

Molnárné Petővári Mónika
Óvodavezető

***tavaszi szeleskedések ***

Szemrevaló szemfedővel takarta téltemetővel tavasz a telet.
Üde zöld üdvözült füvek között a sárga
nárciszok, lekoppintották kék égről a Napot.
Ki-keleti fűszerüzlet nyitott. Szerelemillatot árasztott
a föld. Várva megtermékenyítésre, magvak pedig
parancsra...Szóródjatok!
***

gyönyör-ködök...

Rózsaszín derengésben ölelik a rétet.
Buja pára hömpölyög.
Csillag leköltözött..., ruhára olvadt.
Mézfolyóként, édesen özönlik ránk
kertek alatt lábujjhegyen fényeskedve, kényesen...a tavasz.
***

Vidáman elszelelt a szél.
Dombon le-fel szaladt,
mint barna harisnyán a szem.
Majd egy bokron megakadt.
A kökény kényszerű, kékszemű
ölelésébe ragadt...
***

Ináncsi Dezsőné /Gecse Gabriella/

2014. április

szabadtéri tűzgyújtás!

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a helyi
Önkormányzatok rendeletben szabályozzák a belterületen
való szabadtéri égetést.
Az elmúlt évek tapasztalatai, hogy több esetben a
belterületen való égetés miatt belterületen és külterületen
egyaránt nagy területen volt tűzeset. A tűzeset kialakulásának
legfőbb oka a belterületi területek nem megfelelő égetése, a
tűz felügyelet nélkül hagyása.

Tájékoztatom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a
szabadtéren keletkezetett tüzek jelentős része azonos
területeken keletkezett, gaz és hulladék nem megfelelő
égetése, felügyelet nélkül hagyása miatt.
A kirendeltségek a meglévő adatbázisaik (2011., 2012. és
2013. évben keletkezett szabadtéri tűzesetek helyszínei)
alapján ellenőrzéseket végez a helyszíneken arra
vonatkozóan, hogy a terület gondozatlansága miatt
ismételten kialakulhatnak-e szabadtéri tűzesetek.
Az ellenőrzéseket supervisori ellenőrzés formájában
fogjuk végrehajtani, a terület adottságait figyelembe véve az
ellenőrzésekbe bevonva a Heves Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóságát, a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóságát, a települések jegyzőit, a járási
földhivatalokat, és erdőterületek ellenőrzésekor, ha az
erdőterület kezelője az Egererdő Zrt., a kerületvezető
erdészeket.
A gondozatlan területek esetén a terület használóját
hatósági felhívásban hívjuk fel a termőföld védelméről szóló
törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási
kötelezettség elvégzésére és a kötelezettség elmulasztásával
járó jogkövetkezményekről melyek az alábbiak:
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről,
valamint a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 42. pontja
alapján tűzvédelmi bírsággal sújtható az aki „a termőföld
védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy
mellékhasznosítási kötelezettség elvégzésével és a
kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem
gondoskodott”. A kiszabható tűzvédelmi bírság legkisebb
mértéke 60 000 Ft, legnagyobb mértéke 200 000 Ft.
A szabadtéri tűzesetet követően a helyszínről ellenőrzési
jegyzőkönyvet veszünk fel és a terület használójával
szemben a szükséges intézkedéseket megtesszük. A
szándékos tűzokozások esetében a beavatkozásokkal
kapcsolatos költségek megtérítését kezdeményezzük.
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.
Seres Tibor mk. tü. alezredes, főtanácsos kirendeltségvezető nevében és megbízásából:

Papp Zsolt
tűzoltó százados tűzoltósági felügyelő
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Melódia
Karácsonyi Koncert 2013.

,,Nézz fel az égre! Lélegezz be néhányszor, jó mélyen. Gondolj
arra - csak egy pillanatra -, hogy Csodában élsz, és benned is
Csoda van!’’
Útravaló karácsonyra Müller Pétertől

A Melódia Kamarakórus Mesterné Sándor Tímea karnagy
vezetésével negyedik éve ad Karácsonyi koncertet az ünnepvárás
jegyében: ráhangolódás a karácsonyra, hogy hazavigyük azt az
örömöt, várakozást és lelkesedést, ami a meghitt ünnepléshez
kell.

A koncert háziasszonya 2013-ban is Kelemen Csabáné
Lengyel Edina volt. A hagyományos karácsonyi egyházi dalok,
kórusművek mellett verset mondott Takács Péter, a Forrás
Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa tagja. Az estet színesítette
Kelemen Csaba az egri Gárdonyi Géza Színház színművészének
szavalata. A műsorban közreműködött Molnár Dorina.
A kórus igazi karácsonyi meglepetéssel készült az est végére:
férfi tagokkal bővült. A közönség vegyes kari előadásban
hallhatta a Karácsonyi Himnuszt.
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 - élő zenés - 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
Hanuszik Csaba - Maklár Nagytálya Televízió
Ifj. Rónai Péter vállalkozó
Kelemen Csaba színművész és Lengyel Edina
Lovasi Ferenc polgármester
„Banán Joe” Lőrinc Péter vállalkozó
Numan László vállalkozó
Parádi Róbert vállalkozó
Szabó Csaba vállalkozó
Minden kórus és egyesületi tag
Minden kedves vendég, aki elfogadta a meghívásunkat
és támogatta a kórust.
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Karanyiczné Dobecz Marianna

A Melódia Kamarakórus
Egyesület beszámolója 2013.

A Melódia Kamarakórus ötödik éve működik, színesíti a két
falu rendezvényeit, kulturális életét.
Az egyesületi formában működő kórus jelenleg 18 éneklő
tagból és 12 fő pártoló tagból áll.
Az egyesület vagyonát könyvelő kezeli, melyet az ellenőrző
bizottság felügyeli. A vagyon feletti rendelkezés vezetőségi- és
taggyűlés keretén belüli közös megegyezéssel történik. Az öt év
alatt hangtechnikai berendezésekkel, nyomtatóval bővült az
eszközállományunk, egységes ruházatra költöttünk. Számos
jótékonysági adományokkal segítettünk. Ezenkívül kiadásaink
még a karvezetői díj, könyvelői díj és a működéshez szükséges
egyéb díjak/ írószer, kották, utazási költségek, zongorahangolás,
énektanár alkalmazása ,stb./ Komoly bevételünk származik
Nagytálya Község Önkormányzatától, valamint Maklár Község
Önkormányzatától is kapunk anyagi elismerést.
Ezúton szeretném- az egyesület nevében is- megköszönni a két
Önkormányzatnak az önzetlen támogatást.
Továbbá köszönetet mondok azoknak a támogatóknak ismagánszemélyeknek, vállalkozóknak , akik anyagilag vagy
bármilyen formában hozzájárultak vagyonunk gyarapításához.
Örömmel konstatáljuk, hogy előadásaink tetszenek a
hallgatósának. A dalok válogatását komoly előkészítő munka
előzi meg, dicséret ezért a karvezetőnek, Mesterné Sándor
Timeának és Karanyiczné Dobecz Marianna titkárnak. A fejlődés
szempontjából rendkívül fontos az igényes dalválogatás és a
kórustagok szorgalma, hozzáállása a feladathoz. Szabadidőnkhöz
mérten igyekszünk a környező falvak, városok felkéréseinek
eleget tenni. A tavalyi évben Dormándon, Egerfarmoson,
Aldebrőn volt lehetőségünk bemutatkozni, valamint Egerben egy
táncversenyt kisértünk, ami évi egy alkalommal állandó
felkérés. Ez évben ismét készülünk az Egerben megrendezésre
kerülő Éneklő Magyarország Regionális Kórustalálkozóra, ahol
szakmai zsűri értékeli munkánkat.
Két sikeres pályázatunk Nagytálya Községben kiépítendő
tájékoztató táblarendszer és hangosítás. Sajnos egy másik
pályázaton- amit működésre írtak ki- nem nyertünk, ebből az
összegből szerettünk volna egy ötnapos erdélyi körúton
bemutatkozni.
A pályázatok figyelése folyamatos, reméljük, hogy egyszer
majd sikerül megvalósítani ez irányú terveinket is.
2014. évre a tervek:
- A két falu - Nagytálya és Maklár - rendezvényein sikeres
fellépések az előzetes megbeszélés alapján
- A retro-parti /május 2./ megszervezése, lebonyolítása
- Pályázatok figyelése, elkészítése
- Minőségi munkánk fejlesztése
- Az „Éneklő Magyarország” minősítőn való részvétel
- A környező falvakban, városokban való sikeres fellépés
felkérés esetén
- Az eddigi hagyományainknak megfelelően az augusztusi és
decemberi koncertek és vendégfogadások megrendezése
- További tagtoborzás
- Vegyeskar megszervezésével való próbálkozás
- CD készíttetés dalainkból
- További támogatók, együttműködő szervezetek keresése

Balajti Istvánné
egyesületi elnök

Nyugdíjas klubélet

2014. február 4-én a klubvezetők fórumán – megyei vezetőnk
– Bujdosó Sándorné ismertette az idei év nyugdíjas programjait
az egri közösségi házban. Heves megyében már 114 klub és
egyesület működik, ide tartozik Nagytálya is. Február 26-án
szerdán Füzesabonyban rendezett Európai Uniós vetélkedőn mi
is részt vettünk, itt összesen l7 klub mérte össze tudását. A
rendezvény kezdetén a helyi Rozmaring népdalkör szórakoztatott
bennünket. Majd egyórás előadást hallgattunk meg az Európai
Unió történetéről, gazdaságáról, költségvetéséről, és kulturális
sokféleségéről. Ismereteinket felelevenítettük, hogy a zászlóján a
12 csillag a tökéletességet és az összhangot szimbolizálja,
himnusza Beethoven Örömódájának egy része, jelmondata pedig
: EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN. Az előadás után tesztlapokat
töltöttünk ki. Ezúton is gratulálok csapatom tagjainak Gyurkóné
Anikónak, Molnárné Margónak, Suminé Évának a sikeres
szereplésért. A finom ebéd és a kötetlen délutáni beszélgetés után
jó hangulatban tértünk haza. Köszönjük a füzesabonyi klub
vendéglátását.

Helyi tavaszváró összejövetelünket március 8-án tartottuk a
faluházban. A finom tavaszi gulyás elkészítését köszönöm
Hossóné Irénkének és csapatának. Az óvodások verseikkel,
dalaikkal, és táncaikkal már elhozták nekünk a TAVASZT.
Köszönöm Mónika és Ildikó Óvónőknek a gyermekek alapos
felkészítését, és a szülőknek, hogy elkísérték őket.
Rendezvényünket Polgármester Úr is megtisztelte.
Köszöntöttük a múltévben a 90. életévét betöltő Keszthelyi
Józsefné Eszter nénit, aki családja körében jó egészségben él, és
már 8 dédunokának is örvendezhet.
Gratuláltunk a Garamvölgyi házaspárnak, akik már 50 éve
jóban-rosszban kitartanak egymás mellett, jó egészséget és
hosszú életet kívántunk nekik is.

2014. április

Ezen a napon a NŐNAPOT is ünnepeljük, Szén János
nyugdíjas vezetőnk köszöntője után szép verset hallhattunk Papp
Tamás előadásában: Asszonyok gyönge nők címmel. A finom
gulyás elfogyasztás után a délután kellemes hangulatban telt el jó
beszélgetéssel finom borok kóstolgatása mellett.
Következő programunk Egerben lesz a Gárdonyi Géza
Színházban március 28-án pénteken a Nyugdíjas Szövetség által
szervezett közös zenés vígjáték megtekintése: Hippolit a lakáj
címmel, ide is a makláriakkal közösen szeretnénk menni közel 50
fővel.
Május elején Karcag városába tervezzük a kirándulást, itt az 1
éve átadott fürdőben rendezik meg a nyugdíjas találkozót sok
verssel, énekkel és zenével, szeretném, ha minél többen el
tudnánk menni.

Gábor Emese költőnő egyik gyönyörű lírai versrészletével
kívánok minden kedves klubtagunknak és Hírmondó olvasónak
szép tavaszt, SZÉP HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
Köszönöm Neked e szép tavaszt, mit adtál, Istenem!
A héricset, kakukkfüvet Napszítta réteken.
Az árvalányhaj szálain búsuló kék eget,
Amely fölöttünk őrködött, merre utunk vezet.
Köszönöm ezt a szép tavaszt s a sziklacsúcsokat
A dús mohát, melyen haladsz s a madárhangokat
Köszönöm azt a kézfogást, mely erőt ad nekem.
S a Jázmin édes illatát köszönöm Istenem!

Hadháziné Marika

Fotók: Boda Attila
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a felújított templom megáldása

A sikeres pályázat után megújult templomunk. A
villanyhálózat cseréjét, a mennyezet megerősítését és a belső
festést fedezte a megnyert összeg. A nagylelkű és bőkezű
adományokból tovább folytattuk a felújítást. A freskók
megtisztultak, új csillár és hangtechnika került a templomba. A
keresztút képei, a keresztelő kút és a szobrok egy része
csodálatosan megújult, hála érte egy kedves nagytályai
testvérünknek.
Húsvét utánra tervezzük a még hátralevő munkák elvégzését.
A templom és a sekrestye új burkolatot kap, az oltárokat
felújíttatjuk, a hordozható Mária szobor és a nagy szobrok is
felújításra kerülnek. Ezen munkák elvégzéséhez várjuk a híveink
és a Főegyházmegye anyagi támogatását. Utóbbira pályázatot
adtunk be és bízunka sikerében.
A nagytályai Egyháztanács döntése alapján felkértük Dr.
Ternyák Csaba érsek urat, hogy áldja meg templomunkat. A
hagyományos nagytályai búcsú (október 2. vasárnapja)
időpontjában az Érsek Atyának máshol lesznek kötelességei,

ezért az idei évben a templom búcsúja és a megáldása október
első vasárnapján lesz.

Képzeljünk el egy olyan helyet, ahol azt mondhatnánk,
hogy itt az a tökéletes boldogság amire vágytam. Ahol már
nincs szükség semmire, ahol a vágyak már megszűnnek létezni
és a pillanat boldogságát már úgy érezzük, hogy elég.
Vajon sikerült mindenkinek elképzelnie egy ilyen helyet, egy
ilyen képet?
Úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek nem
sikerült, mert ahogy elképzelt egy ilyen csodálatos képet,
nemsokára eszébe jutott még valami, ami jelentősen segítene a
boldogság érzetében és máris beépítette a korábban felvázolt
boldogság képébe.
Ez így menne tovább a végtelenségig. Mindig adnánk hozzá
valamit, de esetleg el is vennénk vagy felcserélnénk, mert ez
is, az is eszébe jutna az embernek.
Abban megegyeznének az emberek boldogság
ábrázolásai, hogy nem tudnának egy biztos boldogság képet
lefesteni. Abban viszont különböznének, hogy mindenki
másképpen képzelné el a saját boldogság állapotát. Nem lenne
egy sem azonos, mert valamiben – még ha kicsiben is- de
lennének eltérések.
Pedig van egy ilyen hely, ahol mindenki megtalálhatja
azt a boldogságot, amire vágyott, és ezt a helyet az emberek
mind azonos módon festenék le. Ez a hely nem más, mint a
MENNYORSZÁG.
Jézus szavai szerint, már itt a földön, meg lehet tapasztalni ezt
az országot, az örömével és boldogságával együtt, mert ,,Ahol
ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott
vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Ahol ő jelen van, ott jelen van az
Ő országa is, annak minden szépségével és boldogságával
együtt! Hogy ez megvalósuljon, ahhoz először önmagunkban
kell megteremteni Isten országát, meg kell születni Jézusnak az
életünkben.
Erre készít fel bennünket a nagyböjti időszak, hogy
minden olyan szennyet kimossunk magunkból a bűnbánat
fürdőjében - a szentgyónásban - amely távol tart bennünket
Jézustól. Mihelyt ez megtörténik, azután már nemcsak életünk
ajtaja előtt áll és kopogtat bebocsátást kérve Jézus, hanem benyit

és bejön az életünkbe. Ebben a pillanatban viszont megszületik
a mennyország bennünk! Minden bűn és hiba pedig újra ajtón
kívülre és kopogtatásra kényszeríti Őt. De ha már bejött és
befogadtuk életünkbe, akkor ne hagyjuk elmenni, hanem tartsuk
magunkban és adjuk tovább az emberekkel való
találkozásokban.
Ha két ember szeretetben találkozik, akkor ott van
Jézus köztük.
Leegyszerűsítve: amikor elvégzed a szentgyónásodat, akkor
nemcsak a szent áldozásban találkozol Jézussal, hanem akkor is
találkozol vele és megtapasztalod az Ő jelenlétét, amikor két
ember, akik szentgyónást végeztek, találkoznak és elkezdenek
beszélgetni. Ott kézzel foghatóan megvalósulnak az előzőekben
már idézett evangélium sorai.
"Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott
vagyok közöttük." (Mt.18,20)
Gondoltunk már erre? Kihasználtuk már valaha ezt a
lehetőséget?
Egy példa: Vajon miért olyan nehéz két embernek
megbocsátani egymásnak, még akkor is, amikor egymás után
mennek a gyóntatószékbe? Azért, mert a szentgyónás utáni
pillanatokban nem beszélgetnek egymással. Azt az örömet, amit
a lelki megtisztulás jelent, nem osztják meg egymás közt, csak
akkor, amikor már a gonosz is kezd teret hódítani életükben.
Ekkor a gonosz mondatja már belőlünk a csúnya szavakat,
rágalmakat, stb...
Sokszor akkor beszélünk, amikor nem kéne, és akkor
nem beszélünk, amikor viszont kellene. Gondoltunk e már erre,
hogy ezen is múlik Isten országának az építése vagy rombolása
önmagunkban és egymás között? Építő munkásai leszünk-e az
"Ő" országának,vagy rontó-bontó tagjai? Az evangéliumban áll
az ígéret: "Isten országa közöttetek van."(Lk.17,21). Ennek
megvalósítása rajtunk múlik.
És ha Isten országa megszületik bennünk és közöttünk, akkor
érkezik el
Korózs Péter
plébános

Ezúton is sok szeretettel hívunk mindenkit
2014. október 5-én 16 órára
a nagytályai templom
búcsújára és megáldására.
az ünnepi mise főcelebránsa:
Dr. ternyák Csaba egri érsek.
Ünnepeljünk együtt!

a nagytályaiak nagylelkűsége és bőkezűsége,
templomunk iránti szeretete
méltó az ünneplésre!

Isten országa = Húsvét
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Római Katolikus Egyházközség
Képviselőtestülete, Nagytálya

2014. április

a melódia Kamarakórus
szeretettel vár minden nagytályai és maklári lakost

2014. május 2-án a Községháza mögötti Közparkba

VII. mÚltIDézŐ rEtro - partyra

Boccaccio szelet

Receptek

Hozzávalók:
A tésztához:
6 tojás, 20 dkg kristálycukor, 20 dkg darált pörkölt dió,
2 evőkanál morzsa, ostyalap
A krémhez:
20 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor
1 tojás sárgája, fél dl kávé,
A tetejére: 10 dkg pörkölt, vágott dió

Elkészítés:
1. A tésztához a tojásfehérjéket kemény habbá verjük, majd 10
dkg cukrot adunk hozzá. A sárgáját kikeverjük a maradék
cukorral, majd a kettőt összeforgatjuk. Beleszórjuk a diót és
a morzsát, majd óvatosan összedolgozzuk. A tepsibe
ostyalapot teszünk, ráöntjük a masszát, majd előmelegített
sütőben 20 perc alatt megsütjük, és a sütőben hagyjuk
kihűlni.
2. A krém hozzávalóit összekeverjük úgy, hogy a kávét a végén
cseppenként adjuk hozzá, majd rákenjük a tésztára, és 10 dkg
pörkölt, vágott diót szórunk a tetejére.

A receptet ajánlja: Lovasi Balázs

Csülökkel töltött karaj

Hozzávalók:
8 szelet rövidkaraj, kb. 1,2 kg főtt, füstölt csülök, 1 kis üveg
ecetes torma, 5 dkg sütőmargarin, 2 púpozott evőkanál liszt
2 dl tej, 1 tojás sárgája, fél citrom leve, só, bors, kevés cukor
A panírozáshoz: liszt, tojás, zsemlemorzsa
A sütéshez: olaj

Elkészítés:
1. Először elkészítjük a tormakrémet: felforrósítjuk a
margarint, a lisztet világosra pirítjuk benne, majd a tűzről
levéve a tejjel felöntjük, simára keverjük, ízesítjük sóval,
borssal, cukorral, és sűrűre főzzük. Végül hozzákeverjük a
tojássárgáját és a fél citrom levét. Ha kihűlt, beleöntjük az
üveg ecetes tormát, és habosra keverjük.
2.A kihűlt főtt csülköt kicsontozzuk, és 8 felé osztjuk,
felkockázzuk. A karajszeleteket kiverjük, sózzuk,
borsozzuk, és kevés zsiradékon mindkét oldalát rövid ideig
elősütjük.
3. Ezután minden hússzeletre tormakrémet púpozunk, és a
csülökhússal betakarjuk, majd feltekerjük. Ha szükséges,
összetűzzük.
4. Az így elkészített csomagokat hagyományos módon
panírozzuk, és bő, forró olajban kisütjük.
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