
Megújult a templomunk 
A nagytályai Egyházközség 2013-ban az Európai

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap „ A vidéki örökség
védelme” című pályázatán 11 millió forintot nyert el a
templom belső felújítására. A pályazatban a teljes belső
villamoshálózat cseréje, a már többször leszakadt
mennyezetrész megerősítése és a belső festés szerepelt. A
munkák elvégzéséhez jelentős állványozási munkák
tartoztak, melyre a pályázati összeg jelentős része ment el.

A munkálatok augusztus 21-én kezdődtek el. A
fővállalkozó az egri Izoár KFT volt. A templom festését
Király József végezte el. A munkák november 28-án
befejeződtek.

A három hónap alatt csak egyszer maradt el a vasárnapi
szentmise. Az állványerdő és az állandó por közepette
Király Ferencné sekrestyésünk odaadó munkával mindig a
lehetőség szerinti legnagyobb rendet teremtette meg. A
beruházás végén az Önkormányzat öt közhasznú munkása
és a sok önkéntes segítő kitakarította, újra rendezte
templomunkat. Köszönet és hála érte.

A teljes belső felújításhoz a pályázati pénzből sok
mindenre nem jutott, többek között a freskók
megtisztítására sem. A nagytályai Egyháztanács adakozásra
kérte fel a nagytályaiakat, a templomba járó híveket, az
elszármazottakat. Mint ahogy mindig az előző gyűjtések
esetén, a mostanira is nagyon sok felajánlás érkezett.
Erejéhez mérten rengetegen gondolták úgy, ahogy
Reményik Sándor ír Templom és iskola című versében:

„Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát”

Az összegyűlt támogatáshoz a jövő évben szeretnénk
elnyerni az Érsekség támogatását is és tejesen befejezni a
belső felújítást.

Köszönetünk mellett szívünkből kérjük, hogy a jó Isten
áldása kísérje minden adományozó életét és minden Érte és
az Ő házáért hozott áldozatát Ő jutalmazza százszorosan.

Hevesi László
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Tájékoztató Nagytálya Község önkormányzata testületi üléseiről
Nagytálya önkormányzata október 31-

én tartotta soron következő munkaterv
szerinti ülését.

Az ülés napirendjén a település
egészségügyi ellátásához kapcsolódó témák
szerepeltek: az anya és gyermekvédelemről
szóló beszámoló, a háziorvosi és a fogorvosi
körzet működésével kapcsolatos tájékoz-
tatók. 

A lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentés elfogadását követően Gyurkó
Beatrix védőnő ismertette a védőnői
szolgálat Nagytályára vonatkozó adatait.
Elmondta, hogy jelenleg három újszülöttet
gondoz a településen, végzi a várandósok és
a kisgyermekek gondozását. Örömmel
tájékoztatta a testület tagjait arról is, hogy a
körzet székhelyén, Makláron elkezdődött az
új védői rendelő kialakítása. A pályázati
támogatással az Igazgatási Központ
szomszédságában létrehozandó tanácsadó
korszerű és kulturált környezetet biztosít
majd a maklári és nagytályai anya és
gyermekgondozási feladatok ellátásához.

A védőnői beszámolót követően Dr.
Beregszászi Viktor háziorvos tájékoztatta a
képviselő asszonyokat és a képviselő urakat a
nagytályai háziorvosi körzet működésének
tényeiről. A testületi tagok elismeréssel szól-
tak a háziorvos munkájáról, és szóba került
az épület szigetelésének kérdése is, mely
csökkenthetné a rendelő működési költségeit.

Majd Dr. Szalók Gábor fogszakorvos
tájékoztatója következett a fogorvosi
szolgálat éves tevékenységéről. Szalók
doktor az írásos tájékoztatójához
kapcsolódva jelezte a testületnek, hogy a
fogászati szék cseréjére csak az érintett
önkormányzatok segítségével van mód. A
testület nem zárkózott el a támogatás
lehetőségétől, de azt elsősorban pályázati
önerő biztosításával látja megvalósíthatónak.

Az ülés soron következő napirendje az
önkormányzat háromnegyed éves gazdál-
kodásáról szóló beszámoló, az ehhez
kapcsolódó előirányzat módosítások, és a
2014. évi költségvetési koncepció voltak.
Elsőként a féléves beszámoló óta eltelt
időszak gazdasági eseményei miatti bevételi
és kiadási előirányzatok módosítását fogadta
el a képviselő-testület. Ezt követően a
képviselők megállapították, hogy az
önkormányzati bevételek és kiadások a
tervezettnek megfelelően alakultak. A 2014.
évre a költségevtési koncepcióban szintén
takarékos gazdálkodást, a település
működtetésének biztosítását, valamint a
Pacsírta és Öreghegy utcák szilárd
burkolattal való ellátását tűzte ki célul a
testület.

Az ülés hatodik napirendjeként az
önkormányzat elfogadta a helyi adók
beszedéséről szóló beszámolót, és
áttekintette a településen ezidáig bevezetett
adókat. A testület tagjai úgy döntöttek, hogy

nem változtatnak a helyi adók mértékén
2014-ben sem.

Ezt követően a Helyi Esélyegyenlőségi
Tervet vitatta meg és fogadta el az
önkormányzat. A terv azokat az
intézkedéseket foglalja össze, amelyekkel
bővíteni lehet a helyi közszolgáltatásokhoz
való hozzáférést a munkanélküliek, az
idősek, a gyermekek, a nők és a fogyatékkal
élők számára.

Majd Lovasi Ferenc polgármester úr
tájékoztatta a testület tagjait az elmúlt ülés
óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről,
elsőként a téli közfoglalkoztatási programról,
melynek keretében 7 aktív korú nem
foglalkoztatott nagytályai lakos
közfoglalkoztatását, és szintén 7 fő képzését
kell megszervezni. Nem könnyű feladat ez a
téli hónapokban, hiszen az időjárás és a
korlátozottan rendelkezésre álló
munkaeszközök egyaránt nehezítik a munka
szervezését.

Másodikként elmondta, hogy az elmúlt
hónapban megkereste Bognár József úr, Eger
rendőrfőkapitánya, aki a falu
közbiztonságáról tájékozódott. 

A polgármester úr a Hydrocom Kft.
végelszámolási ügyének állásáról is beszélt a
testületi tagoknak. A szennyvíz csatorna és
tisztítómű üzemeltető önkormányzati
vállalkozás a jogszabályok változása miatt
nem jogosult a folyékony hulladék
kezelésére. A tulajdonos Andornaktálya,
Maklár és Nagytálya önkormányzatai így a
végelszámolással való megszüntetést
határozták el, majd hozzájárultak a
vállalkozás cégjegyzékből való törléséhez.

Az egyéb ügyek sorában elsőként az
Akácos utca vízelvezetése ügyében
beérkezett panaszról tárgyalt a testület. A
csapadékvíz szikkasztó árok ügyében az
önkormányzat szakértő véleményét kérte, és
a szakvéleményben foglaltakról értesítette az
érintetteket. 

A Pacsírta utca szilárd burkolattal való
ellátására Hajdú Csaba alpolgármester úr
árajánlatot kért. Az ajánlat szerint 7,8 millió
Ft-ból végeztethető el a munka. Az árajánlat
alapul szolgálhat a 2014.évi költségvetés
készítésekor a fejlesztés forrásainak
meghatározásánál.

Az egyéb ügyek tárgyalását egy Petőfi
utcai lakos szennyvíz bekötéssel kapcsolatos
beadványa megvitatásával folytatta a testület.
A kérelemre a képviselők a korábban
megfizetet rákötési díj elismeréséről
határoztak.

Az ülés végén Lovasi Ferenc polgármester
és jómagam megköszöntük a december 1-én
nyugállományba vonuló Sasvári Jánosné
Marika munkatársamnak a több mint 26 éves
eredményes, lelkiismeretes köztisztviselői
munkáját, és nyugodt, egészségben eltöltött
nyugdíjas éveket kívántunk neki. 

November 28-án ezévi tizenegyedik

ülését tartotta Nagytálya önkormányzata. 
A lejárt határidejű határozatokról szóló

jelentés megvitatása és elfogadása után a
Maklári Sportegyesület 2013. évi
tevékenységéről adott tájékoztatást
Vojtekovszki Csaba elnök úr, aki az egyesület
eredményeit, az utánpótlás nevelésben elért
sikereket, a pályázati támogatással
megvalósított fejlesztéseket ismertette.
Tájékoztatója végén megköszönte az
önkormányzat támogatását. 

Az ülés harmadik napirendje a Maklári
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi éves
tevékenységéről szóló beszámoló volt. A
testület a hivatali munka számszerűsíthető
adatait tartalmazó beszámolót megvitatta és
elfogadta.

A polgármester úr az elmúlt ülés óta eltelt
időszak eseményeit összefoglalva ismertette
a vidékfejlesztési pályázatokkal foglalkozó
Eger Vidék Kincsei Egyesület tevékenysége
megújításának lehetőségét. A jelenlegi
egyesületi tagok 2014-től újabb
együttműködési formákat keresnének a
fejlesztési lehetőségek jobb kihasználásra, de
a tárgyalások jelenlegi szakaszában még nem
látszik, hogy mi történik majd a folyamatban
lévő beruházások elszámolásaival.

Tájékoztatta a testülete arról is, hogy
Törőcsik Mari színművésznő, a faluház
névadója Egerben járt, ahol emléktáblát
avattak a tiszteletére. A polgármester úr
virággal köszöntötte, és a jövő év tavaszára
meghívta Nagytályára a művésznőt.

Elmondta azt is, hogy a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívására
Nagytálya veszély elhárítási tervének
elkészítéséhez folyik az adatgyűjtés.

Ismertette a képviselőkkel a téli
közfoglalkozatás második, januártól induló
szakaszának feladatait, amikor is 7 fő
közfoglalkoztatott dolgozót kell munkába
vonni. A program április végéig tart.

Az ülés végén az egyéb ügyek, indítványok
megvitatása került sorra.

Ezen ügyek közül az első a szépkorúak
köszöntése volt. Ez évben is karácsonyi
műsort szervezett az önkormányzat az
időskorú nagyályai lakosoknak. A
költségvetési beszámolót látva a képviselő
asszonyok és képviselő urak úgy döntöttek,
hogy az időskorúak karácsonyi támogatása
kifizetésére az idén is kerüljön sor. A
szépkorúak karácsonyi köszöntése
alkalmával Nádasy Erika és Balogh András
színművészek köszöntötték az időseket, akik
az előadás után vehették át az önkormányzat
3.000 Ft-os karácsonyi támogatását.

Ezt követte a nagytályai tanulók
iskolázatási kiadásainak segítése. A
képviselő-testület ez évben nem tervezete
meg a költségvetésében a 6-24 éves tanulók
támogatását, de a háromnegyed éves
beszámoló ismeretében a képviselő-testület
úgy határozott, hogy 3.000. Ft-tal járul hozzá
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a tanulással kapcsolatos kiadásaikhoz. A
támogatás feltétele az iskolalátogatási
igazolás benyújtása.

A önkormányzati testület a Melódia
Kamarakórus működéséhez 400 ezer Ft-ot
biztosít, mivel ez a civil szervezet bonyolítja
majd le a 2014. évi önkormányzati
rendezvényeket (Patak parti Retró Parti,
Szüreti Felvonulás, Augusztus 20., stb.).

A nagytályai római katolikus templom
felújítási munkáihoz is hozzájárul az
önkormányzat 100 ezer forintos
adományával.

A képviselők a Mozgássérültek Heves
Megyei Egyesületének karácsonyi
rendezvényéhez 10 ezer forinttal járultak
hozzá, az óvodai Mikulás érkezését
gyümölcs csomag vásárlásával segítik.

Az egyéb ügyek tárgyalása során elfogadta
az önkormányzat az Andornaktálya-Maklár-
Nagytálya Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat társulási megállapodásának
módosítását.

Ugyancsak a Társulási Megállapodás
módosítására volt szükség az Egri Kistérség
Többcélú Társulása ügyében is, melyhez a
testület hozzájárult.

Lovasi Ferenc polgármester úr 2013. évi
munkáját ismerte el a képviselő-testület
egyhavi illetményének megfelelő jutalom
megállapításával.

Az ülés végén Karanyiczné Dobecz
Marianna a Kulturális és Oktatási Bizottság
elnöke egyeztette a Nagytályai Hírmondó
téli számának cikkeit.

Az önkormányzat december 12-i ülésére
a testület munkaterve szerint került sor.

A lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentést követően Balajti Istvánné képviselő
asszony adott tájékoztatást a Melódia
Kamarakórus 2013-as évéről. A testület
megköszönte a civil szervezet kulturális
tevékenységét, és a helyi vidékfejlesztési
pályázatokban való részvételét.

Harmadik napirendként az önkormányzati
segélyről szóló rendeletét vitatta meg és
fogadta el a testület. 2014. január 1-től az
átmeneti segély, a temetési segély, és a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
helyébe az önkormányzati segély lép. Ezen
ellátás igénybevételének szabályait határozta
meg rendeletében Nagytálya Község
Önkormányzata.

Majd a 2014. évi I. féléves munkatervét
tárgyalta meg az önkormányzat. A
képviselők döntöttek a testületi ülések
témáiról és az ülések időpontjairól is.

Ezt követően az átmeneti gazdálkodás
szabályairól szóló rendeletét fogadta el az
önkormányzat. 

E rendelet értelmében a februári
költségvetési rendelet megalkotásáig a
polgármester úr jogosult a bevételek
beszedésére, a kiadások teljesítésére. 

Az elmúlt ülés óta eltelt időszakról szóló
tájékoztatójában Lovasi Ferenc polgármester
úr elmondta, hogy lehetőséget lát a
településen az idegenforgalmi adó
bevezetésére, mivel Nagytályán az elmúlt
hetekben falusi vendéglátásra szolgáló
ingatlanok regisztrálása történt meg. A
képviselő-testület elfogadta az
idegenforgalmi adóról szóló rendelet
tervezetét, mely szerint vendégéjszakánként
200 Ft adófizetési kötelezettségük van a
nagytályai szállóvendégeknek.

Az egyéb ügyek, indítványok sorát az
Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és
Rehabilitációs Intézete által működtetett
Támogató Szolgálat igénybevételére
vonatkozó feladatellátási megállapodás
megvitatása és elfogadása nyitotta meg. A
megállapodás értelmében a fogyatékkal élő
nagytályai lakosoknak továbbra is
lehetőségük lesz a Támogató Szolgálat
speciális szállító járművének
igénybevételére az egészségügyi
szolgáltatások eléréséhez. 

Majd megtárgyalta a testület a Hágen és
Fia Kft. hómentestítési ajánlatát, amely
vállalkozás a 2011.évi áron vállalta a
település utcának síkosság mentesítését. 

Az ezévi utolsó testületi ülést Nagytálya
Község Önkormányzata 2014. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadása zárta.

Az ülés végén Lovasi Ferenc polgármester
úr megköszönte a képviselő-testület és a
hivatali dolgozók munkáját, és Nagytálya
valamennyi lakosának békés ünnepeket,
eredményes új esztendőt kívánt.

jókívánságaihoz csatlakozva boldog,
békés, szép karácsonyt, az új esztendőre
jó egészséget kívánok a Nagytályai
Hírmondó valamennyi olvasójának!

Kassai Magdolna
jegyző

Nagytályai
HÍRMONDÓ

Nagytálya Község Önkormányzatának
Lapja

IX. évfolyam 4. szám
2013. december

Kiadja: 
Nagytálya Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: 
Lovasi Ferenc polgármester

Felelős szerkesztő:
Karanyiczné Dobecz Marianna

Köszönjük a beküldött cikkeket és fotókat!

Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok 
Nagytálya Község Önkormányzata és munkatársaim nevében 

Lovasi Ferenc polgármester

Anyakönyvi hírek
2013

szÜLETTEK:
Tuza László

Kolman Noel
Harangozó Gergő

Jabuka Patrik
Garamvölgyi Lilla

gRATULáLUNK!

ELHUNyTAK:

Nagytályaiak:
Hajsz József
Vágó István

Sárosi János András
Szele Józsefné Mező Mária

Morvai Antalné Szuromi Terézia
Molnár Istvánné Ladovány Gizella

Vályi Lajosné Rónai Erzsébet
Gulyás Tibor
Misz István

Fülöp Istvánné Szén Erzsébet

Volt Nagytályaiak:
Debrei András
Vereb Ferenc

Román Ferencné Horvát Gizella
Engler Imréné Kovács Margit

Veres Albert Antal
Bezzeg József

Bácskai András

ŐszINTE RészVéTÜNK!

Minden kedves olvasónak
békés karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kíván
Hevesiné Hartai Éva

anyakönyvvezető
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Ismét jól kifőztük!
Szeptember 27-én hajnalban ismét útra indult a hét főből álló

lelkes csapat /Balajti Istvánné, Bikki Gabriella, Csabai Zsolt,
Hevesiné Hartai Éva, Lovasi Ferenc, Németh – Nyárádi
Lászlóné, Sasvári Jánosné/, hogy a tavalyi csúcsot megdöntsük.
A hangulat remekül kezdődött, mivel a gázpalackkal indult a
bepakolás. Ugye sokan emlékszünk, hogy ez tavaly otthon
maradt! A nap velünk kelt, miközben irányt vett a kis csapat
szakácsunk Julika háza felé. Onnan irány Budapest, Kossuth
Kiadó.

Hűvös reggel fogadott minket! Kipakolás után, közben
elkészült a finom reggeli: kakastaréj szalonna, lilahagymás
tojásrántottával. Természetesen Polgármesterünk „memória
cseppje” a friss nyári almából nem hasonlított a Grape Vitalra, de
gyorsabban fokozta a jó kedvet. Pannika, drága vitte magával a
reggeli illatát és a már várva- várt társaságunk lecsalogatta a
további érdeklődőket és a vezetőket. A derék Kossuthosok a
Csabai diópálinkáját is méltó érdeklődéssel kóstolgatták. 

Reggeli után Ervin sofőrünk is beszállt az ebédlő sátor
építésbe. A délelőtt gyorsan eltelt a húsos káposzta
patyúlgatásával, ízesítésével. Támogatóink minőségi borai igazi
jókedvet teremtettek, mely igazolta, hogy egy remek célért ez az
ötlet megéri a rászánt időt és befektetést. 

Újra szeretettel fogadtak minket! Bebizonyosodott, hogy
Polgármesterünk megint jól megszervezte a napot. A műsort adó
R. Kárpáti Péter és barátai elkápráztatták műsorukkal a
jelenlévőket. Az ebéd, tejfölös koronával díszítve mindenki szája
íze szerint sikerült.

Óriási sikert arattunk. Így könyvtárunk ismét 310 ezer forint
értékű könyvvel és enciklopédiával gyarapodott.

Támogatóink: Nagytálya-Maklár Hegyközség, Virág Dénes,
Balajti Pál, Németh COOP ABC

Köszönjük minden segítő kéznek, akik Nagytálya érdekeit és
fejlődését támogatták!

Bikki Gabriella

Köszönetnyilvánítás
A MELÓDIA KAMARAKÓRUS EGYESÜLET 

nevében szeretnék köszönetet mondani azoknak a lakosoknak, akik jövedelm adójuk 1 %- át 
felajánlották a kórus javára, növelve ezzel vagyonát. 

A befolyt 100 ezer forintot mikrofonok vásárlására fordítjuk.
Ezúton kívánunk mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és sikeres új esztendőt.

Balajti Istvánné
elnök
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2013. november 30-án Sasváriné Fekete  Marika, a Maklári Közös
Önkormányzati Hivatal Nagytályai Kirendeltségének köztisztviselője
nyugállományba vonult.

Marika – több mint 26 éve – a  maklári községi közös tanács
hivatala dolgozójaként kezdte el köztisztviselői pályáját. 

Gyermekei  születése után,  a kereskedelem helyett a hivatali
munkát választotta. Pályakezdőként adóügyi feladatokat látott el, majd
ez a munkaterület később kiegészült az igazgatási, a szociális ügyek
intézésével, a testületi adminisztrációval.

Kezdetben  Makláron, majd egyidőben mindkét településen
adóztatási feladatokat végzett.  Nagytálya közigazgatási önállósodása
után az itteni községházára került. 

1990. után újra saját hivatalt működtethetett Nagytálya, és
valamennyi közügy és hivatali ügyintézés elérhető lett a helyben is,
ami nagy lépés volt a falu életében. A Hevesi László polgármester úr
által vezetett önkormányzati testület minden ellátást igyekezett
biztosítani a tályaiaknak. Ez a” minden” a teljes körű ügyintézést, az
orvosi körzetet, az óvodai és az iskolai ellátást jelentette. Kiépült a gáz
hálózat, a szennyvíz közmű vezeték, a kábeltelevízió. Olyan időszak
volt ez, ami különösen sokat jelentett a településnek, és amelynek
részese volt Marika kolléganőnk is.„ Ez volt a hőskor, tagadhatatlan”.

Ezután következett a hivatali önállóság, az együttműködés
Demjénnel, majd 2004-től újra a közös hivatal Maklárral. Először
körjegyzőségi, jelenleg közös önkormányzati hivatali dolgozóként.

Marika a pályája során nem csak a közvetlen és távolabbi
munkatársaival, hanem a Nagytályát irányító polgármesterekkel -
Hevesi Lászlóval és Lovasi Ferenccel- , és a testületek tagjaival is jó
kapcsolatot alakított ki. 

Munkavégzését a szakmai pontosság, alaposság és kötelességtudat
jellemezte. Az elmúlt 26 évben összegyűjtött szakmai és helyi
ismereteit sokáig nem fogjuk tudni pótolni.

Nyugállományba vonulásával az élete legfontosabb területe, a
család kerül majd az első helyre a napi tennivalók sorában. Nagy
figyelemmel és gondossággal nevelt lánya és fiai családot alapítottak,
és most végre eljön az idő, hogy „főállásban” is nagymama legyen. 

Bizonyára több ideje lesz kedves elfoglaltságaira, a közös éneklésre
a Melódia Kamarakórusban, és a világhálón való barangolásra is.

Boldog várakozással tervezgetett nyugdíjas éveidhez jó egészséget
és sok sikert kívánnak:

Nagytálya Önkormányzata,  és volt munkatársaid! 

sasváriné Fekete Marika
kolléganőnk 

nyugállományba vonult

Tánc és zene 
Melódia a Hotel Flórában

2013. november 16-án Egerben a Hotel Flórában lépett

fel kórusunk, az Olimpia Társastánc SE záró bálján. 

Kapcsolatunk az Olimpia Társastánc Sportegyesülettel

idén augusztus 17-én kezdődött a kórus pop-rock estjén.

Ónodi Attila, az egyesület vezetője első kérésünkre igent

mondott meghívásunkra. Már akkor tudta, hogy

viszonzásként a Tánciskolai záró bálra hív meg bennünket

énekelni. Kórusunk örömmel tett eleget a felkérésnek. 

Az Olimpia Társastánc SE célja és feladata a

társastáncok, versenytáncok minél szélesebb körű

bemutatásán, a tagok rendszeres  testmozgásának

biztosításán túl a tehetséggondozás, a művészeti nevelés. Az

egyesület öt éve működik, főként Eger és vonzáskörzetének

fiataljai és felnőttei számára. A táncosok között éppúgy

megtalálhatóak a 7-8 éves gyerekek, mint a 60 év feletti

felnőttek. 

Tánctanuláskor a táncosoknak nem csak mozgásuk,

koordinációjuk, együttműködésük fejlődik, hanem a

személyiségük is, hiszen a tánc értéket képvisel, amely

egész életükre, értékrendjükre hatással van. Minden

tanfolyamot bállal zár az egyesület, ahol a párok

bemutathatják tudásukat egymásnak, ismerőseiknek. Ezeket

a záró bálokat rendszeresen a Hotel Flórában tartják. 

A táncosok, az Ózdi Koktél Zenekar és a MELÓDIA

Kamarakórus egy új közös produkciót hozott létre. Nagy

megtiszteltetés volt részt vennünk a záró bálon, hiszen az

együttes fellépés mindig felejthetetlen élmény és óriási

munka. A jövőben továbbra is nyitottak vagyunk hasonló

közös rendezvényre.

Karanyiczné Dobecz Marianna
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2013 tanévben is igyekszünk óvodás gyermekeink részére
tartalmas, élményeket nyújtó tevékenységeket biztosítani
amelyek segítségével formálódik, fejlődik egyre harmonikusabbá
válik személyiségük.

A környezeti nevelés egy folyamat ennek a folyamatnak a
megalapozása is  a mi feladatunk óvónőké.

- a természet, a környezet iránti megismerés folyamatának
elindítása. 

- a környezet csodálatos felfedeztetése, szépségeinek
megláttatása . Az értékek megismertetése.

- a környezet mennyiségi és formai viszonyainak a
felfedeztetése.

- a közvetlen megtapasztalás során segítjük a szokások,
szabályok , magatartási és kommunikációs formák elsajátítását.

- s ne csak meglássák a szépet, hanem törekedjenek annak
megóvására és a megteremtésére is. Az értékek megőrzésére.

A külső világ tevékeny megismerésére irányuló nevelés
folyamata sok rétű, s a gyermekek egész életét áthatja, így az
óvodai tevékenységek egészét is.

Vegyes korcsoportú óvodánkban azonban egy kis nehézséget
jelent, hogy a különböző életkorú gyermekek életkori
sajátosságai szerint bővítsük ismereteiket, nyújtsunk megfelelő
élményeket, s ezek által szerezzenek  tapasztalatokat.

Kiscsoportos gyermekeink számára a legfontosabb a
biztonság, az új környezet az óvoda megismerése annak
elfogadása és megszeretése.

Kezdetben még azt is nehezen fogadják el ,hogy az óvoda
közvetlen környezetében tegyünk kisebb sétákat.

Középsős életkorú gyermekek érdeklődését már kezdjük a
megfigyelés irányába terelni, így segítve őket , hogy észrevegyék
a változásokat és legyenek képesek eligazodni szűkebb
környezetünkben.

Nagycsoportos korú (5-6-7éves) gyermekeink már megfelelő
erőléttel is rendelkeznek, a tágabb környezet megismerésére , az
összefüggések felismerésére és új tapasztalatok befogadására,
egy egész napos kirándulás keretén belül.

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a kiscsoportos
gyermekek szüleinek a megértését, hogy a  gyermekeik
elhelyezését biztosítva lehetővé tették  az 5-6 éves óvodástársaik

számára a szilvásváradi kirándulást  2013. október 4-én az
Állatok Világnapján. (Ezt a napot 1931 óta ünneplik meg minden
esztendőben Szent Ferenc emléknapján.)

Sajnos ez a kirándulás az elmúlt tanévben a szélsőséges
időjárás miatt elmaradt.

Ezen a hűvös, de napsütéses októberi reggelen gyülekeztünk a
Maklári vasútállomáson.

Rövid vagy hosszabb búcsú a szülőktől , s az óvodás kis csapat
sorba állva várta a vonat érkezését.

A vonaton való utazás nem minden gyermek számára
természetes, hiszen a legtöbb család személyautóval közlekedik,
ezért sokak számára egty különleges élményt jelentett már maga
az utazás is.

A vonatablakból is rengeteg érdekesség, látnivaló tárult a
szemünk elé, s azokat megfigyeltük és  megbeszéltük. A
legérdekesebb azonban a legtöbb gyermek számára az alagút
volt. Kicsit megijedtek pedig már az előző héten  igyekeztünk
felkészíteni őket, s beszéltünk arról is , hogy miért is ezt a módját
választották a vasúti pálya építésének.

Szilvásváradra megérkezve rövid séta után a kis vaskályhával
felmelegített  Erdei kis vonattal folytattuk utunkat a Szalajka
völgybe. A Szalajka völgy csodálatos látványa fogadott
bennünket a Bükk hegység egyik legszebb a kirándulók számára
kiépített részén.

A völgy  legújabb létesítménye egy játszópark, ahol
hátizsákjainkat lepakoltuk és  rövid pihenő után a nagyokkal
elindultunk az Istállóskői barlang felé.

Az Istállóskői barlang a Bükk hegység 959 m magas
csúcsának az oldalában nyílik 609 m magasan. Ide egy jól
kiépített turistaút vezet, amelyen a gyermekekkel rövid pihenőket
beiktatva haladtunk a hegyoldalában egyre magasabbra. Meg-
megállva csodáltuk az elénk táruló látványt az erdő csendjét.

A barlangba felérve, a nagy szabad tér hatására futkározásba
kezdtek , mintha el sem fáradtak volna. S ekkor kerültek elő az
elemlámpák, hogy a barlang hátsó sötétebb részét is felfedezzük.

A barlang régészeti feltárását 1911-ben kezdték el és még
napjainkban is folynak feltárások.                                                                                                  

A feltárások során Neander völgyi és Cro-magnoni ősember
maradványait is találtak. Állati maradványok is előkerültek:
rénszarvas, barlangi medve, ősbölény, gyapjas mamut, barlangi

Óvodai pillanatok
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oroszlán. Az itt feltárt 80 mázsás tűzhelyet a Nemzeti Múzeumba
szállították. A legújabb kutatások szerint nem lakhely volt ez a
barlang, hanem áldozati hely.   

Nehezen váltunk el a barlangtól ,nehezen indultunk vissza a
társainkhoz, s el sem akarták hinni ,hogy ilyenkor szoktunk az
óvodában ebédelni. Ez már hatásos volt. Az „ebédet’’ jóízűen
fogyasztotta el mindenki, még egy rövid játék a parkban aztán
útra keltünk, hogy a völgyben lefelé haladva  közvetlenül
megtapasztaljuk a Szalajka völgy nevezetességeit.  

Útunk a Szalajka patak mellett haladt, s ennek a különböző
szakaszainál meg- megállva megcsodáltuk a Fátyol vízesést, a
Szikla forrást, s a patakban vadon élő sebes pisztrángokat, vagy a
mesterséges neveldékben úszkáló halakat. A szabadtéri erdei
múzeumban, kipróbálhattuk, hogy ki milyen hosszan képes
ugrani, melyik állat ugrásának hosszát éri el.

Meghallgattuk, hogy a különböző fák milyen hangot adnak ha
ütőhangszerként használjuk őket. S a legérdekesebb a madarak
szárnyhosszának megfigyelése saját karhosszukhoz viszonyítva.

Ez a múzeum a Szalajka völgy egyik mellék völgyében a
Horotnában van ahol az erdő és az ember kapcsolatát, a
különböző erdei munkák eszközeit, termékeit, az erdei
mesteremberek életmódját, építményeit mutatják be.

A gyalogos túránk egyik legkedveltebb helye a Vadas park
amelynek egyik fő látnivalói a dámszarvasok és a muflonok. A
gyerekek láthatták az állatok etetőit amelyek egészen közel
vannak a kerítéshez, akár csak a nyugodtan heverésző állatok.

Lefelé haladva egyre több gesztenyefa alatt haladtunk el, ahol
nem győzték gyűjteni a terméseket. A gyermekek zsebei, zsákjai
szinte duzzadtak a gesztenyéktől. A kötetlen spontán
kezdeményezések szinte önként felkínálják magukat.
Erdő, erdő, erdő. Marosszéki kerek erdő című népdalt szinte
folyamatosan énekeltük a nap folyamán. Nemes nagy Ágnes
Gesztenyefa levél című versét, valóban a gesztenyefaleveleket a
kezünkben tartva mondogattuk.

Bizony egészen elfáradva ,de rengeteg élménnyel gazdagodva
érkeztünk haza. S az egész Maklári vasútállomást betöltötte a
maroknyi kis csapat öröme, vidám zsivaja amikor a szülők ölelő
karjaiban mindenki a saját legérdekesebb eseményét kezdte
mesélni.

A természeti környezet megismertetése mellett természetesen
a társadalmi környezet tevékeny megismerésére is hangsúlyt
fektetünk.

Szinte már hagyománnyá válik , hogy az Egri Vár Napján
kirándulást szervezzünk erre az eseményre. Dobó István
Vármúzeuma minden év október 17-én rendezi meg ezt a napot ,
amellyel az 1552-es hősies várvédelem emléke előtt tiszteleg.
Ezen a napon a Vármúzeum és kiállításai szabadon látogathatóak,
s olyan helyek is megtekinthetők mint, Imre király sírboltja és a
Török kert-amelyek máskor el vannak zárva a látogatóforgalom
elől. Egész héten nagy izgalommal figyeltük az időjárás
alakulását, hiszen folyamatosan esett az eső. Bizony még magunk
sem hittük el, amikor reggel az óvodában gyülekeztünk, hogy a
Jó Isten kegyes volt hozzánk és igaz kicsit borongós, de száraz
időben tudtunk elindulni a buszmegállóba.                                                                                                                                                                                      

Ennek a napnak az első programpontja a Dobó téren való
gyülekezés volt, első kis csapatként értünk oda , s bizony rövid
idő alatt megtelt a tér többnyire iskolás gyerekekkel. 

Rendkívüli érzés volt amikor a korabeli ruhákba öltözött
emberek csapata megérkezett a Dobó térre. S a személyek között
felismerhető volt Dobó István alakja is. Köszöntötték az egybe
gyűlteket, s  nagyon hatásos volt amikor az egri hősök emlékére
dísz lövéseket adtak le. Egészen közelről nagyon nagy hangja
volt a fegyvereknek. Ezután az ő vezényletükkel együtt indultunk
a várba.

Az Egri Vitézlő Oskola haditorna bemutatója érdekes
látványosságot jelentett számunkra , hiszen egészen közel álltunk
a színpadhoz. A bemutató után  nagyon megéheztünk, s
elindultunk, hogy valamilyen nyugodtabb helyen fogyaszthassuk
el a tíz órainkat. Egy kicsit szeles, de csodálatos, napsütéses
időben a legalkalmasabbnak a Romkert bizonyult. Itt egy kicsit
megpihentünk , s ez idő alatt nyitották meg tőlünk nem messze
Imre király Sírhelyét, így lehetőségünk nyílt ennek a
megtekintésére is.

Ezután megnéztük a Hősök termét , nem messze ettől a helytől
lehetett a sólymokat megtekinteni , s persze lehetőségünk volt
azokat meg is simogatni. A Babszem Jankó Gyermekszínház
előadása előtt még egy jót játszhattak a gyerekek a várudvarában
felállított korabeli játszóházban .

Az égig érő paszuly című népmese megtekintése közben ,
jókat nevettek  s élvezték a színészek fergeteges előadását.

Akik éhesek voltak már elővették az ennivalóikat és meg is
ebédeltek az előadás közben.

(folytatás a következő oldalon)
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Október vége felé, az egyre hűvösebbé és rövidebbé váló
nappalok arra késztetnek bennünket, hogy délutánonként a jó
meleg szobában közösen tevékenykedjünk, jó kedvet, kellemes
időtöltést varázsoljunk a hétköznapokba. 

Jó alkalmat adott erre, hogy október 28- án barkács délutánt
rendeztünk az óvodában, mely alkalmával töklámpásokat
készítettünk. 

A szülők is nagyon lelkesen láttak hozzá a feladathoz. Nagyon
jó volt látni, ahogyan a gyermekeikkel összebújva tervezgetnek,
majd készítik, faragják a lámpásokat. Nagyon fontos a mai
rohanó világban egy kicsit megállni és időt szakítani a meghitt
együttlétre is. 

A gyerekek önfeledten örültek az elkészült lámpásoknak és
boldogan mutatták meg egymásnak az elkészült alkotásaikat. 

Mire a lámpások elkészültek be is sötétedett, és
meggyújthattuk a bennük elhelyezett mécseseket. 

A szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb lámpások vidáman
világítottak az óvoda teraszán.

„Szája sarkán kaján mosoly,
Tűz lobog a szemében,
Sárga tökből faragták ki,
Vigyorog az egészen. „

/Töklámpás/

Molnárné Petővári Mónika 
óvodavezető

Barkácsdélután az óvodában

(folytatás az előző oldalról)

Ezután néztük meg a Gótikus palota emeletén az Egri vár
történetét bemutató kiállítást. A vitrinekben elhelyezett használati
tárgyakat együtt fedeztük fel, s bizony remek lehetőséget jelentett
ez az alkalom az ismeretek bővítésére és a megfelelő magatartási

formák gyakorlására. Nagyon büszkék voltunk mert gyermekeink
érzékelték ennek a helynek a varázsát és fegyelmezetten
viselkedtek. A kiállítás befejező szakaszában az Egri csillagok
című filmet vetítik. Itt szinte mindenki önmagától ült le és
figyelte a filmbeli eseményeket. Nagy nehezen sikerült csak
tovább indulnunk. A gyerekekkel megnéztük a Börtön Múzeumot
, nem is gondoltuk , hogy ennyire fogja érdekelni őket ez a
kiállítás. Minden információs táblát el kellett olvasnunk. A
kiállítás megtekintése után ők maguk nagyon élvezték a kalodába
való beállás lehetőségét.

Majd elindultunk a várfalon egy kis sétára , ahonnan gyönyörű
kilátás nyílt a városra. Megálltunk, csodáltuk ezt a látványt, s
felismertük a Dobó teret ahonnan a mai reggelen elindultunk a
várba.

Gárdonyi Géza sírjánál egy rövid emlékezést tartottunk, a
híres íróról  s az általunk ismert és szeretett mesét /Ugri meg a
Bugri/ említettük meg.

A gyermekeink részére azonban a nap koronája a vár területén
lévő játszótéren való szabad játék volt. A délutáni meleg
napsütésben a kabátok is lekerültek , vidám szabad játék mellett
ki – ki tetszés szerint, pihenhetett, vagy ha még maradt ennivalója
akár még ehetett is.

Számunkra a program befejező pontja a kézműves foglalkozás
keretén belül a  Guriga vitéz készítése volt .

Az elkészült guriga vitézekkel felszerelkezve indultunk a
buszmegállóba, s onnan vissza , itthon minden gyermek fáradtan,
de nagyon vidáman ölelte át az őt váró szüleit.                                                                                                   

Bodolósz Ildikó
óvónő
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Az év egyik legszebb és legizgalmasabb hónapja a december.
A Mikulás és Karácsonyvárás meghitt hangulatát színes óvodai
tevékenységek szervezésével igyekszünk biztosítani. 

December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás bácsi. A
gyerekek már hetekkel ezelőtt kezdtek el készülődni erre a napra.
Lelkesen mondogatták a verseket, énekelték a dalokat,
gyakorolták a tánclépéseket. 

Végre elérkezett a várva- várt nap. A Törőcsik Mari
Faluházban vidáman gyülekeztek a gyerekek szüleikkel. 

A műsor alatt jó volt hallani a szebbnél szebb verseket, vidám
éneklést és jó volt látni a sok csillogó szempárt, a boldog
várakozást, kíváncsiságot. Minden kisgyerek bátran szerepelt, és
senki sem félt a jó Mikulás bácsitól. 

A Mikulás örömmel hallgatta a gyerekek vidám kis műsorát,
majd szétosztotta csomagjait, mindenkihez intézett pár
gondolatot, mit is látott ő a messzelátójával. Természetesen
mindenki megígérte, hogy ezentúl nagyon jó lesz. 

A csomagok mellé még egy nagyon szép ajándékot is kaptak a
gyerekek Nagytálya Község Önkormányzatától. 2013. december
17-én a Karácsonyi Ünnepünk napján a Babszemjankó
Gyermekszínház látogat el hozzánk az Önkormányzat jóvoltából. 

Már novemberben megkezdtük a készülődést Adventi
vásárunkra, melyre 2013. december 06- án a Mikulás
ünnepségünk után került sor. 

November elején egy hétig, délelőtt és délután bárki bejöhetett
az óvodába egy kis barkácsolásra. Készültek a szebbnél szebb
díszek, mécses tartók, koszorúk, bonbonok, levendula zsákok,
táskák, a gyerekekkel fűztük a gyöngycsillagokat, karkötőket. 

A szülők pedig sokan otthon is fáradhatatlanul készülődtek,
melynek eredményeként rengeteg szebbnél szebb ajándék,
sütemény készült, amiket a vásárban bárki megvásárolhatott. 

Három lelkes szülő- Ludányiné Szabó Adrienn, Gondos Kata
és Szép Attila- kezdeményezésére és közreműködésével,
lehetőség nyílt az érdeklődők számára közös fénykép
elkészítésére a Mikulással, valamint házhoz lehetett hívni őt,
hogy a gyerekek családi körben, saját otthonukban

találkozhassanak vele. Kezdeményezésüknek nagyon nagy sikere
volt. 

A készülődésbe besegítettek a Maklári I. István Általános
Iskola tanulói egy kézműves délutánon, tanáraikkal Parádiné
Vass Katalinnal és Kovácsné Farkas Zsuzsával. Segítségüket
hálásan köszönjük. 

A vásár eredményesen zárult, bevételéből kerékpárokat
szeretnénk vásárolni a gyerekeknek. 

Szeretném megköszönni támogatóinknak áldozatkész
segítségét. 

Köszönjük a támogatást:
• Numann Pékség, 
• Rónai Coop ABC, 
• Német Coop ABC, 
• Nagytálya Község Önkormányzata, 
• DAMAT Lubs Kft., 
• Az óvoda szülői munkaközössége, 
• Az óvoda dolgozói, 
• Sumi Lászlóné, 
• Szedervarázs, Bartók Zoltán, 
• Máté Rita, 
• Petőváriné Hegedűs Ágnes, 
• Szép Attila és Gondos Kata, 
• Ludányiné Szabó Adrienn, 
• Pelyhe Helga és Tarisznyás Brad, 
• Vámosi Brigitta, 
• Klinkóné Mezei Erika, 
• Erdélyi Jánosné Terike, 
• Erdélyi János, 
• Békési Zoltán és Békési Katalin
• Közfoglalkoztatott dolgozók segítségét. 

Köszönjük mindazon szülőknek, akik sütemény sütésével
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. 

December 13- án elültettük a Luca búzát, hogy megtudjuk
milyen termés várható a jövő évben. Megsütöttük a Luca- napi
pogácsát hogy valakinek egész évben szerencsét és gazdagságot
jósolhassunk. Lucázni indultunk a bennünket szívesen fogadó
szülőkhöz, nagyszülőkhöz, Ildikó óvó nénihez és az
Önkormányzathoz, bő termést, sok jószágot és jó szerencsét
kívánva. 

Fontos, hogy ezeket a hagyományokat tovább örökítsük
gyermekeinkre. 

„Szent Karácsony beköszöntött,
Pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
Ezer csillag hull a fáról.

E szép este minden fénye, 
adjon erőt az új évre. 
Minden napja legyen ünnep, 
Melengesse kis szívünket. „

/Mentovics Éva/

A Nagytályai Szivárvány Óvoda gyermekei és dolgozói
nevében kívánok minden Nagytályai és Maklári lakosnak Áldott,
Békés, Meghitt Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag,
Boldog Új Évet! 

Molnárné Petővári Mónika 
óvodavezető

Megérkezett a Mikulás!



Sok élményben lehet része azoknak a babáknak, anyukáknak,
akik részt vesznek a Törőcsik Mari Faluházban a Baba-mama
klub foglalkozásokon. Keddenként 2-től 4ig a kisebbek,
csütörtökönként 10-től 12-ig a nagyobbacskák találkozhatnak.

Több szempontból is nagy segítség ha az óvoda előtt már
elkezdenek a gyerekek közösségbe járni. Nemcsak a
beilleszkedést könnyíti meg, de az immunrendszerét is
edzettebbé teszi az óvodakezdéssel óhatatlanul együtt járó
betegséghullámmal szemben.

Hétről-hétre igyekszünk vidám programokat illeszteni a
gyerkőcök életébe, amelyekkel azon túl,hogy jól érzik magukat a
kis barátaikkal, észrevétlenül tanulnak is.

Énekelünk, mondókázunk, rajzolunk. Csikiné Jakab Julcsi
baba-mama tornát tart.

November végén a kisebbek szülei Erdélyiné Mészáros
Edinával és a férjével Erdélyi Lászlóval készítettek egy téli,
ünnepi hangulatú hátteret és örömmel vállalták, hogy több
beállítással a babákat és a családot lefényképezik. Jó ötlet volt.
Sok munkájuk volt benne. Kitartásukat még egyszer köszönjük!
Itt szeretnénk megköszönni Deákiné Jucikának a fenyőfát,
amiből a Mikulás ünnepség keretében csodás karácsonyfát
varázsoltunk a gyerekek segítségével.

Pár alkalommal elhívtuk Jakó Beáta mozgásfejlesztőt is aki a
Tarka-Barka lengetőt ismertette meg velünk. Ezeknek a
foglalkozásoknak a célja a mozgásfejlesztés, az
egyensúlyfejlesztés,ritmusérzék,testrészek megismerése és a
sikeres feladatmegoldások eredményeként az önismeret és az
önbizalom növelése. Jó volt látni és hallani a jóízű nevetéseket. 

Szeretnénk még többször is elhívni, de
ahhoz nagyobb létszámnak kellene lenni.

Kedves Anyukák!
Ragadjátok meg a lehetőséget és látogassatok
el hozzánk!
Sok játék és kellemes időtöltés vár rátok!

Végezetül:

Békés, boldog, meghitt Karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

Suszter Barbara, Kovács-Tóth Enikő
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Baba-Mama Klub

Andornaktályai zsibvásár, bolhapiac és bababörze
minden hónap 2. szombatján 8–14 óráig,

2014-ben: januárban és februárban a vásár szünetel.
március 8., április 12., május 10.,  június 14., július 12., augusztus 9.,   szeptember 13., október 11.,

november 8., december 13.
ANDORNAKTáLyáN A TEMpLOMNáL.

Nálunk eladhatja/elcserélheti megunt, felesleges holmijait, vagy pár forintért megvásárolhatja azt, amire éppen szüksége van.

Helypénz: andornaktályai lakosoknak 300 Ft, nem helybéli lakosoknak 500 Ft
INFORMÁCIÓ: 06-30-401-00-12      www.andornaktalya.hu/zsibvasar

www.facebook.com/andornaktályai zsibvásár
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Nagytályán is immár több éve működik az a szolgáltatás,
amely ingyenesen biztosítja a gyermekek védelmét, illetve a
felnőttek gondozását. Az ezzel kapcsolatos feladatokat jelenleg
egy fő családgondozó látja el  Andornaktálya – Maklár –
Nagytálya Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás keretében. A
családgondozó minden héten pénteken a nagytályai
polgármesteri hivatalában, illetve az alább közölt telefonszámon
várja azokat a kedves ügyfeleket, akik élni szeretnének e
szolgáltatás nyújtotta lehetőségekkel.

A Társulás célja, hogy a ma fellelhető segítő intézmények
potenciálisan elérhető támogatása minden rászoruló családhoz
eljusson. Ennek érdekében segíti a családokat hivatalos ügyeik
hatékony intézésében.

Az ügyfelek többször fordulnak a szolgálathoz tanácskérés
szempontjából is, amikor bizonytalanok egy-egy kérdésben, vagy
csak döntésük megerősítését várják a családgondozótól. Ezek az
emberek gyakran senkivel nem tudják megosztani problémájukat,
és már az is segít a mindennapi életük során előforduló
nehézségek kezelésében, ha valakivel beszélhetnek gondjaikról. 

A Társulás családgondozójával a kapcsolattartás lehet
önkéntes, és lehet kötelezően előírt. Ez utóbbi esetben a szolgálat
a felnőtt gondozás terén családban már meglévő problémák,
kiskorúak esetében pedig a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetésében nyújt segítséget. Itt már nem egyszeri
segítségadásról van szó, hanem egy hosszabb távú kölcsönös
együttműködésről.  

A Társulás feladatai közé tartozik az élelmiszer-, ruha-
valamint egyéb adományok eljuttatása is azon családok,

személyek számára, akiknek mindezek megvásárlása nagy anyagi
nehézséget jelent.

Örömünkre szolgál, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület
felajánlásának köszönhetően idei évben június és november
hónapokban a községben 111 fő rászoruló részesülhetett
élelmiszeradományban. Az élelmiszerek Budapestről
Nagytályára történő elszállításáról Nagytálya Község Önkor-
mányzata gondoskodott, kiosztását a Társulás bonyolította le.

Az önkormányzat közel 6 éve áll szerződésben az
Élelmiszerbankkal, ennek köszönhetően egy évben két
alkalommal minden rászoruló család részesülhet a felajánlott
élelmiszerekből, mellyel reményeink szerint valamelyest
hozzájárulunk a rászoruló családok kiadásaink csökkentéséhez.
Az Élelmiszerbank ügyfeleinek adatainak frissítésére minden év
januárjában van lehetőségünk , ezért ezúton kérem, hogy aki tud
olyan rászorulóról, aki ezidáig nem részesült ebben az
adományban, jelezze a szolgálat felé.

Remélem, hogy a Társulás a jövőben is hathatós segítséget tud
majd nyújtani minden régi és új ügyfelének.

Nagyon boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánok!

Ipacs Éva
a gyermekjóléti szolgálat családgondozója 

és helyettesítő családsegítő 
(06-30-401-00-12)

Tájékoztató a településen működő 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról

2013. december hónapban a születések és a várandósok száma
a következőképp alakult! Jelenleg a két településen összesen 10
várandós van, ebből 2 nagytályai lakos, valamint ebben az évben
30 gyermek született, ebből 3 gyermek Nagytálya lakosságát
gyarapítja.

A védőnői körzetben kedd, szerda és pénteki napokon
tartózkodom, egyéb esetekben telefonos elérhetőségem
biztosított!

Tanácsadás továbbra is:  Szerdánként
8:00-9:00 Dr. Bánhegyi Péter tanácsadása
9:00-12:00  Önálló Védőnői tanácsadás:

Várandós, egészséges csecsemő,
és kisgyermek 

12:00-13:00 Dr. Beregszászi Viktor tanácsadása
Elérhetőségem:
Tanácsadó címe: Maklár, Templom tér 25.
Tel.: 06/30-576-0870

Minden kedves olvasónak örömökben gazdag, 
kellemes karácsonyi ünnepet 

és békés boldog új évet kívánok!

Üdvözlettel: Gyurkó Beatrix védőnő

„Fehér karácsony!
Tündököl az alvó házakon,
A Béke halk harmóniája
Ömlik be minden ablakon.
Csend és éjszaka!
Puhán von be mindent az ég hava,
Istenem, bár el soh’se múlna,
E csodás, szent Karácsony éjszaka!”

(Miskolczy Kálmán)

Védőnői Szolgálat

A Maklári I. István Általános Iskola
tantestülete és diákjai nevében

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag

Boldog Új Évet Kíván

Martonné Augusztin Katalin
intézményvezető
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A „Nyisd ki a világot!-országos könyvtári szolgáltatások
bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának
érdekében” című TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0005 pályázat
keretében 2013. november 25-ével kezdődően könyvtárunkban
egy 5 órás NET-CHET foglalkozásra kerülhetett sor. A képzés az
Európai Unió támogatásával valósult meg, a részvétel díjtalan
volt.

A program keretében a résztvevők elsajátíthatták az
információ-technológiai alapismereteket, fájl- és
mappaműveleteket gyakorolhattak. Betekintést nyerhettek az
internet világába (közösségi oldalak, elektronikus levelezés,
regisztráció a kommunikációs felületeken).

A foglakozás elején egy bemeneti, majd a végén egy kimeneti
tesztet töltöttek ki a résztvevők.

A foglalkozás jó hangulatban telt, s bízom benne, hogy sikerült
a résztvevőknek az új ismeretek átadása. Reméljük, hogy a
következő évben is lesz lehetőségünk hasonló foglalkozásokat
tartani  a könyvtárunkban!

Ebben az évben is közel 300.000 Ft értékben kaptunk
szebbnél szebb és értékesebb könyveket a Kossuth Kiadótól. A
teljesség igénye nélkül a következő sorozatokat a Kiadó
jóvoltából megtalálhatják könyvtárunk polcain: Gárdonyi Géza
összes műve, Britannica Hungarica kötetei, Világtörténelmi
Enciklopédia, Regényes életek,  Magyarország története,
különböző nyelvi szótárak. Ezúton is köszönet a Kossuth
Kiadónak!

Év vége felé közeledve szeretnék kedves Olvasóimnak,
Könyvtárhasználóknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánni.

Lükő Katalin
könyvtáros

NET-CHET informatikai foglalkozás a könyvtárban

Néhány éves hagyományának megfelelően ez évben is

köszöntötte a szépkorúakat Nagytálya Község  Önkormányzata.

A 148 fős 65 év feletti nagytályai lakosok szép számmal fogadták

el meghívásunkat 2013. december 6-ra. A Népházban kellemes

környezetben egy feldíszített karácsonyfával és pogácsával,

mézes süteménnyel  fogadtuk a lakosokat, ahol kényelmesen

elhelyezkedve egy magas nívójú vidám  zenés előadás részesei

lehettek Balogh András és Nádassy Erika színművészek

jóvoltából. A művészek olyan jó hangulatot teremtettek, hogy  a

hallgatóság közül többen velük együtt énekelték  az ismert

zenedarabokat. A kellemes műsor után Lovasi Ferenc

polgármester köszöntője következett, majd ünnepélyes keretek

között megemlékezett azokról a házaspárokról, akik Nagytályán,

illetve Maklártályán kötöttek házasságot és ebben az évben

ünnepelték az 50, 55,60,és a 65. házassági évfordulójukat. 

50 éve kötött házasságot garamvölgyi Imre és Hortobágyi

gizella, valamint Herczeg Mátyás és pető Ilona. 

55 éves házassági évfordulóját ünnepelte  ez évben Marosi

István és Misz Mária.

Az ünnepeltek egy üveg bort és egy szép csokor virágot

kaptak.

A 65 éve házasságot kötött Mata józsef és Kelemen Margit

ünnepeltekhez az Önkormányzat Szociális  Bizottságának

elnöke és a Polgármester úr személyesen vitte el az ajándékot és

a köszöntő szavakat, mert ők – egészségügyi okok miatt-  nem

tudtak részt venni az ünnepségen .

Zárásként került sor a 65 év feletti lakosok 3000 forinttal való

megajándékozására.

Ezúton kíván Nagytálya Község Önkormányzata az

ünnepelteknek és minden szépkorú lakosnak békés,

boldog,szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és örömteli új

esztendőt. 

Balajti Istvánné
a Szociális Bizottság elnöke

Szépkorúak köszöntése
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Beléptünk  Advent  időszakába. Ismerjük jelentését is, hogy
Úrjövet (Adventus Domini = az Úr eljövetele). Ez az Isteni oldal.
De ez magában hordozza a másik oldalt, az  ember oldalát, a mi
oldalunkat, hogy az Úr eljövetelére nekünk készülnünk kell.
Készülnünk  kell az "Ő" fogadására. Ez az adventi idő feladata!
Felkészülni, majd várni az érkezését.

Amikor vendégeket várunk, akkor azon gondolkodunk, vajon
mit adjunk nekik? Mi az  amit szeretnének, amivel örömet
okoznánk nekik.

De vajon elgondolkodtunk-e már azon, hogy adventnek is ez a
feladata? Ki kell  találnunk, rá kell jönnünk, hogy mit adjunk a
hozzánk közeledő Jézusnak. Nem kell nagyon törni a fejünket. Ő
nem akar mást tőlünk, csak egy apróságot, ami nagyon sok ember
számára nem is olyan apróság. Ez nem más, mint a bűneink.

Sokan mennyire ragaszkodnak hozzá. Foggal-körömmel
harcolnak érte,hogy  megtartsák. Talán a megszokás hatalma
miatt, mert enélkül megváltozna az életük, mert jobbak
lehetnének, de annyira megszokták már a csúnya beszédet, a
rágalmazást, mások megszólását, az önpusztító életet, a
szentmisék-imádságok hiányát, hogy el sem tudják képzelni
nélkülük az életüket. Nem akarnak jobb emberekké válni, nem
akarnak mosolygósabb életet élni.

Pedig Jézus, aki közeledik hozzánk, ezt kéri tőlünk. Ezt kéri
tőlünk Advent is, változtassuk meg életünket, legyünk jobb
emberek.

Adventet mondjuk várakozásnak is, de kicsit tévesen, mert
nekünk nem kell várakoznunk, csak készülődnünk.Ha mégis
megtartjuk a várakozás jelentését, akkor az Úr az, aki várakozik
ránk.Várakozik ránk, a mi készületünkre, a bűnünk felismerésére
és beismerésére. Nem elég csak felismerni bűneinket, hanem
beismerni is kell, hogy hibáztunk, vétkeztünk és szeretnénk
elkerülni ezek után, szeretnénk  egy új, jobb életet. Szeretnénk
életünk megváltoztatását, jobbá  tételét. 

Ha  mindezeket  szeretnénk, akkor vajon mit  kell hozzá
tenni? Sokat imádkozni, minden nap szentmisére járni,
folyamatosan jót tenni? Nem! Csak egy dolgot  kell tennünk.
Jézust  be  kell fogadnunk  az életünkbe és  "Ő" majd  mindig
megmutatja, minden nap, hogy mit kell tennünk. Nem kell törni
a fejünket ezen, csak hagyni, hogy bennünk éljen.

Ez Adventnek egy másik feladata! Nem elég hogy megbántuk
bűneinket, nem elég,  hogy Jézus betért hozzánk, hanem ott is
kell tartani örökre, mert Ő nemcsak átmeneti szállást  akar
kivenni a szívünkben, hanem öröklakást.A mi szívünk nem
diákszálló, nem átjáróház, hanem öröklakás kell hogy legyen
Jézus számára.

A mi szívünk hajléka legyen Jézusnak örök otthona!

Legyünk jobb emberek!

Misz István nyugdíjas kántortanító november 17-én életének
85. évében elhunyt. Szeretettel emlékezik Pista bácsira a
nagytályai Egyházközség, melynek kántora volt.

Paraszti családból született Demjénben. Édesapja korán
meghalt, édesanyja leánytestvérével együtt nevelte. Kisgyermek
korától kántornak készült. A nehéz körülmények ellenére
továbbtanulhatott. Az egri Érseki Tanítóképzőben 1948-ban
végzett, kántortanítóként. Ez volt az utolsó évfolyam ahol még

ilyen diplomát lehetett szerezni. Ebben az évben megszüntették a
kántortanítói állásokat. Három év katonaság után szülőfalujába,
Demjénbe került tanítónak. Megnősült és feleségével együtt
tanítottak.

1956 után „ellenforradalmi tevékenységért” négy hónapra
Kistarcsára internálták, majd három hónapra az egri börtönbe
került. A bíróság izgatással vádolta, de felmentették. Közben
elvesztette állását és fizikai munkásként helyezkedett el. A
Minisztériumban megfellebbezte az elbocsátását és
visszahelyezték állásába. Kompolton, Makláron és 1988-as
nyugdíjazásáig Kálban tanított.

1960-tól az időközben elkészült nagytályai házban lakott
családjával. Élete nagy álma valósult meg, amikor a nagytályai
Egyházközség kántorrá választotta. Mindenki megelégedésére
végezte munkáját. Sok saját szerzeményét is énekelte, mert
egyházi zeneszerzéssel is foglalkozott. Betegségei egy idő után
megakadályozták szeretett hivatásának a folytatását.

A rendszerváltás után, 1991-ben az 1956-os „Nemzeti
Helytállási Érdemérem” kitüntetést vehette át. 2004-ben
„nagytálya Községért emléklapot kapott a nagytályai
Önkormányzattól kántori munkájáért.

Emlékét a szívünkben megőrizzük.

a nagytályai Egyházközség

„Mikor elhagytak, mikor lelkemet roskadozva vittem,
Csöndben és váratlanul átölelt az Isten”

Kedves kántorunkra, Misz Istvánra emlékezünk
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Romhányi József kedves versrészletével köszöntöm a

nyugdíjas klubtagjainkat és a Hírmondó olvasóit:

„Szállnak a darvak, szállnak az égen.

Vége a nyárnak, szép napok szállnak

messze a vándorok V-betűjében.

Hívnálak vissza, nem lehet.

Kiáltok érted, jaj, hová vittétek

fekete, őszi fellegek?

Szállnak a darvak, vége a nyárnak.

Telnek az évek, múlik az élet.

Jól tudom, nem jössz,

de mégis várlak!”

A hideg napokon jó visszaemlékezni augusztus 24-ére, amikor

a faluból 50 fővel Berekfürdőn voltunk az országos nyugdíjas

találkozón. Ezúton is köszönjük az önkormányzatnak az utazási

költség megtérítését. Csoportunkat Kerekes István képviselte, aki

népdalokat énekelt. Megígérte, hogy jövőre is velünk tart, a

közönséget katonadalokkal és citerajátékkal örvendezteti majd

meg. Szeptember 28-án részt vettünk a nagytályai szüreti

felvonuláson, az óvodások szereplése után a díszvendég a

maklári nyugdíjasklub volt. Felvonulás után megérkeztünk a

Közparkba, ahol szép délutánt töltöttünk el. A maklári nyugdíjas

klub magyar népdalaival jó hangulatot teremtett. A finom estebéd

– hurka és a bor – elfogyasztása után táncházban szórakozhatott

a falu apraja-nagyja. A programot tűzgyújtás zárta, amely

Magyarország sok településén ugyanabban az időpontban történt,

az összetartozást szimbolizálva. 

Október 3-án 15. alkalommal került megrendezésre az Idősek

Világnapja az egri körcsarnokban. A Himnusz elhangzása után

Dr. Katona István püspök úr köszöntötte a megye nyugdíjasait,

különösen nagy szeretettel az arany- és gyémánt menyegzősöket.

Isten áldását kérte mindnyájunkra. Majd a különböző csoportok

énekekkel, versekkel és táncokkal köszöntötték a Világnap

résztvevőit. A Dobó Katica népdalkör lakodalmas dalokkal

kedveskedett. A gyöngyöspatai tánccsoport moldvai táncokat

mutatott be. Vastapssal jutalmazta a közönség a vámosgyörki

vasutasok vidám paródiáját. A Gárdonyi év tiszteletére elhangzott

két Gárdonyi vers is. Nekünk legjobban Szepesi Tibor maklári

nyugdíjas társunk népdalai tetszettek: „Volt egyszer egy piros

rózsa, volt egyszer egy régi nóta. Ha rá gondolok, mégis szép az

élet.” Tibor a Győrben megrendezett országos énekversenyen

különdíjat kapott, melyhez szívből gratulálunk. A szép nyugdíjas

találkozót a felnémeti fúvószenekar műsora zárta, melyet

össztánc követett. Ezúton is köszönjük Gyurkó Gézáné Anikó

lelkiismeretes munkáját, aki évek óta hozzájárul a találkozó

sikeréhez. 

Klubunkban hagyomány, hogy minden évben Mikuláskor

meglátogatjuk a Petőfi utcai otthon lakóit, és ajándékokat viszünk

nekik. Idén Vágner Józsefné Marika és Mészáros Ferencné

Ibolya adta át az ajándékokat. 

Terveink között szerepel egy közös színházlátogatás Egerbe. A

Hippolyt a lakáj című zenés vígjátékot szeretnénk megtekinteni,

amelynek filmváltozata már 1931-ben elkészült, 1984-ben

színdarab született belőle. A darab sikere azóta is töretlen, nincs

olyan évad, hogy valahol az országban ne lenne műsoron. 

Örömmel értesültünk, hogy a Faluházban a nyugdíjas szoba

már térítésmentesen vehető igénybe. Így többet tudunk

találkozni, beszélgetni, előadásokat rendezni. A könyvtárral is

szorosabb kapcsolatot szeretnénk kialakítani. November

hónapban 6 nyugdíjasunk számítógépes tanfolyamon vett részt.

Itt is szeretnénk megköszönni Lükő Katalin munkáját. 

Karácsony közeledtével kívánok minden kedves olvasónak

Áldott, Békés, Szent Karácsonyt a kis Jézus szeretetével és

töretlen hitet egész évben Tóthárpád Ferenc A hírhozó című

versével:

„Mikor Jézus megszületett,

tiszta volt az ég.

Aprócska kis csillagtüzek 

égtek szerteszét.

Köztük egy, a legfényesebb,

mindig arra várt,

hogy a jó hírt megtudhassa

szerte a világ.

Fényes csillag, vándor csillag

- három bölcs fölött  –

reményt hozott, s reményt adott,

amíg őrködött.

Aztán fénye elhalványult,

de ha akarod,

minden évben decemberben,

újra felragyog.”

Hadháziné Marika

Nyugdíjas klubélet
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Baconös töltött fasírt szilveszterre

Hozzávalók: fél kg darált sertéshús, 12 szelet bacon, 1 db zsemle, 2 db

tojás, 1 közepes fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 6 db főtt tojás,

só, bors ízlés szerint

Elkészítés:

1. A darálthúst, zsemlét, a nyers tojásokat  és a fűszereket összegyúrjuk.

2. A főtt tojásokat keresztben kettévágjuk.

3. Egy 12 lyukú muffin sütőt kibélelünk a 12 szelet baconnel.

4. Minden lyukba teszünk egy kevés fasírtot, egy fél tojást és újra

fasírtot, majd a lelógó bacont ráhajtjuk.

5. Kb. 30 perc alatt készre sütjük (200 fokra előmelegített sütőben).

A recepteket ajánlja: 

Lovasi Balázs

Karácsonyi pulyka

1 pulyka, 2 alma durva darabokra vágva, Fél fej hagyma kockákra
vágva, 1 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék, 1 teáskanál kakukkfű, 60
gramm olvasztott vaj, fél liter tyúkhúsleves, só, bors ízlés szerint

Elkészítés

1. A pulykát mossuk meg, majd töröljük szárazra. Kívül-belül sózzuk,

borsozzuk. 

2. Az almához adjuk hozzá a hagymát, ízesítsük sóval, borssal,

mézeskalács fűszerrel és a kakukkfűvel. 

3. A pulykát a keverékkel megtöltjük, majd nyakánál és a hasán

összetűzzük. A szárnyakat és a combokat összekötjük. 

4. A sütőt 220 fokra előmelegítjük. 

5. A pulykát mellével lefelé egy tepsibe fektetjük, ráöntjük a

felolvasztott vajat, és a forró sütőbe toljuk. 

•  Kb. 30 perc múlva hozzáöntünk egy kis levest, és a sütőt 160 fokra

állítjuk. 

•  Gyakran locsolgassuk a pulykát a sült szafttal, és ha szükséges,

öntsünk hozzá levest. Kb. 90 perc elteltével megfordítjuk a pulykát,

és további 90 percet sütjük. A sütési idő leteltével kapcsoljuk ki a

sütőt, és hagyjuk a pulykát benne 15 percet pihenni. 

•  A sült szaftot egy kis levessel felfőzzük, egy lábasba szűrjük, majd

felöntjük a maradék levessel, és tovább főzzük, míg egy kicsit

besűrűsödik. A szaftot a pulykához tálaljuk

A Heves Megyei gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői

Hálózata várja leendő nevelőszülők  jelentkezését.

Ha Ön elmúlt 24 éves, büntetlen előéletű, cselekvőképes

magyar állampolgár, legalább 8 osztályos általános iskolai

végzettséggel rendelkezik, kiskorú gyermekeinek száma 3-nál

nem több, és úgy érzi, hogy saját otthonában szívesen vállalná

családjukból ideiglenesen vagy átmeneti időre kikerült

gyermekek gondozását-nevelését, kérjük, jelentkezzen. 

Heves Megyei gyermekvédelmi Központ 

3300 Eger, Dobó tér 6/a.

Igazgató: 

Dr. jungné Richter judit

Tel.: 06/36/427-544 

E-mail: hmgyk@hmgyk.hu

Nevelőszülő kerestetik!



Szüreti pillanatok


