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Nagytályai Gulyásfesztivál 
Nyár közepén külön örömforrás egy kellemes gasztro –

kulturális szombati, egész napos program, tartalmasnak
ígérkező családi – baráti együttlét. Tomboló nyár, jó idő,
remek programok, és az elmaradhatatlan vacsora, a GULYÁS! 

Alig ha akad olyan magyar ember, aki ne evett volna egy
nagy tányér gulyást. A legmagyarabb étel világszerte gasztro
kultúránk egyik jelképe. Igazi, hamisítatlan gulyás mindig a
magyar bográcsokban fő meg. A gulyás igazi hazája az Alföld,
a végtelen puszta, ahol a marhagulyákat terelték a gulyások.
Évszázadok alatt tökéletesedett ez a finomság, íze szinte része
genetikánknak, szinte mindenki el tudja készíteni. 

A gulyás, a pörkölt és a paprikás a magyar konyha alapjait
képezik, az egyedüli parasztételek, melyek a nemesi és a
polgári konyhákban is teret hódítottak.

Történetük szorosan összefonódik. A gulyás születése több
forrás alapján is az alföldi pásztorélethez kapcsolódik. Az
1790-es évekig jellemzően szürkemarhából, később
birkahúsból is készítették. Köret nélkül, kenyérrel a húsokat
bicskahegyre tűzve fogyasztották.

A gulyás történetében fordulatot hozott a paprika
megjelenése, melyet az első időkben „paraszti” fűszernek
tartottak.

Nemzeti étellé válása a II. József reformtörekvései ellen
fellépő nemesi ellenzéknek köszönhető, akik a köznép
gulyáshús ételét mutatták fel (a magyar nyelv védelme és a
magyar ruha újbóli divatba hozása mellett) a magyar kultúra
önállóságának jeleként. 

(folytatás a 4. oldalon)

Nagytálya Község öNKormáNyzatáNaK lapja
2015. oKtÓBEr
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tájékoztató Nagytálya Község önkormányzata testületi üléseiről
2015. július 16-án rendkívüli tanácskozást tartott Nagytálya
Önkormányzata az elkerülő út miatti rendezési terv módosítás, és
a Helyi Esélyegyenlőségi program átvizsgálása ügyében.
Az ülés első napirendjeként a képviselők megvitatták a Zala-
Urbanistica Kft. által elkészített településrendezési eszközök (a
Település Szerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat)
módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek mind a szakmai,
mind pedig a lakossági egyeztetésére sor került.
A testület határozatával elfogadta a 251. számú főút tervezési
területére vonatkozó módosításokat a Település Szerkezeti Terv
esetében. Ezt követően módosította a Helyi Építési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét, hogy az elkerülő
út építési engedélyezési eljárása, és a kivitelezés mielőbb
megkezdődhessen.
Második napirendként a 2013. október 31-én elfogadott, öt évre
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseit tekintették át
a képviselők. A Nagytályán élő álláskeresők, fogyatékkal élők, a
gyermekek, az idősek, és a nők helyzetének javítására tervezett
intézkedések egy része már megvalósult (közfoglalkoztatás
szervezése a munkanélküliség és az eladósodottság
csökkentésére), míg mások ma is aktuálisak, ezért a képviselő-
testület úgy határozott, hogy Helyi Esélyegyenlőségi Programját
áttekintve azt érvényben tartja.

2015. augusztus 6-án rendkívüli testületi ülés megtartására volt
szükség egy nagytályai külterületen meghirdetet földvásárlás
Helyi Földbizottsági véleménye ellen érkezett kifogás ügyében. A
testület a Helyi Földbizottság döntését helybenhagyva a kérelmet
elutasította.
A nyári szabadságolások idején az ülések szüneteltek, a testület
tagjai a megoldandó feladatok érdekében egyeztettek, és
szeptemberben tértek vissza a munkaterv szerinti
munkarendjükhöz.

szeptember 24-i ülésükön elsőként a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést fogadták el a testület tagjai. Majd az
önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót vitatták meg, megállapítva, hogy a kiadások és a
bevételek egyaránt időarányos teljesítést mutatnak.
Az ülés harmadik napirendjeként az önkormányzati testület úgy
határozott, hogy 3.000,- forint összegű tanévkezdési
támogatásban részesíti valamennyi, a településen élő 6-25 év
közötti - nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező -
fiatalt. A támogatás kifizetésére iskolalátogatási igazolás
ellenében kerülhet sor 2015. október 26-tól 30-ig. A kifizetésre -
meghosszabbított ügyfélfogadási időben - október 29-én
csütörtökön 20 óráig van lehetőség. A támogatás kizárólag az
előbbi időpontokban vehető fel.
A tanácskozás negyedik napirendje a helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázati
lehetőség megvitatása volt. Nagytálya Önkormányzata
csatlakozott a szociális tüzelő programhoz, és szociális célú
tüzelő (szén) beszerzésére 42.000 Ft-ot biztosított. A pályázat
önereje mellet a testület fedezi a szállítás költségeit. A jogosultak
körét a pályázat elbírálását követően önkormányzati rendeletben
határozza meg testület.

A polgármester szóbeli tájékoztatójában elmondta, hogy
szeptember 1-ével újraindult a közmunkaprogram, 100 %-os
támogatottsággal. Sajnos a tapasztalat az, hogy annak ellenére,
hogy Nagytályán 23 fő regisztrált munkanélküli él, a
közmunkaprogramban való részvételt csak egy érintett vállalta. 
Az idei évben foglalkoztatott dolgozók szép eredménnyel
gondozták a falu közterületeit, dolgoztak az önkormányzati
ingatlanok, a csapadékvíz elvezető árkok karbantartásán, a
szociális kertet mintaszerűen művelték, de új dolgozókat sajnos
nem sikerült a programba bevonni. Ez a hiány azért is sajnálatos,
mert a faluban a közfoglalkoztatottak munkája komoly értéket
hozott létre.
A polgármester úr ismertette a nyári szünetben az óvodában
elvégzett munkákat, az öltöző padozatának és falának burkolását
is.
Elmondta, hogy a szociális kertben kiásták a krumplit, amit - a
decemberi önkormányzati rendezvényre eltett mennyiség
kivételével – a rászoruló nagytályai lakosoknak kapták meg. A
szociális kert termésének elosztása kapcsán jó és kedvezőtlen
tapasztalatokat egyaránt elkönyvelhettek a szervezők. 
Az Arany János utcában az útpadkát a Heves Megyei Vízmű
segítségével rendezték, ebben az utcában még ezen az őszön
szükség van a csapadékvíz elvezető árok létesítésére.
Tájékoztatta a polgármester úr a testületi tagokat arról is, hogy a
Maklár Önkormányzata tulajdonában álló nagytályai szeméttelep
rekultivációja megindult, a kivitelezési munkákat megkezdték.
Beszámolt a sikeres nyári rendezvényekről: a Gulyás Fesztiválról,
valamint Szent István király, és az új kenyér méltó
megünnepléséről is.
Ismertette az önkormányzat kezdeményezésére a Berki kanyarban
a Magyar Közút Zrt. által tett biztonsági intézkedéseket.
Elmondta azt, hogy a Helyi Értéktár Bizottság munkája
folyamatos, a bizottság elnöke, Szabó Csaba a Hírmondó
hasábjain is folyamatosan ad tájékoztatást értékes kutatásaikról.
A szennyvíz csatornahálózat működése kapcsán elmondta, hogy
az óvoda és az orvosi rendelő a gravitációs szakaszra való
rákötésével az önkormányzati intézmények gazdaságosabban
üzemeltethetők. Az Öreghegy utca gravitációs rákötését követően
műszaki megoldást keresnek a Széchenyi utca csatlakoztatására
is.
A polgármester úr tájékoztatta a képviselő-testületet az internet
szolgáltató váltásról, valamint az ÉMÁSZ által kezdeményezett,
de el nem fogadott együttműködési megállapodásáról. 
Örömmel tájékoztatta a testületet arról, hogy a szociális kert
terményeiből lecsót készíttettek és tároltak el, és hogy
szőlőlekvárt főztek, amit közösségi célra használnak majd fel.
Elmondta azt is, hogy az őszi zöldhulladék elszállítása helyett
komposzt készül majd a temetőben keletkezett nyesedékből,
fűből, lombból. Így megspórolható a szállítási díj, és a
gazdálkodás során jól hasznosítható zöldtrágya készül.
Szóba került a hivatali feladatok átcsoportosítása is, amely
ügyben folyamatosak az egyeztetések.
Az egyéb ügyek sorában ismertettem a testület augusztus 6-i
ülésén egy külterületi ingatlan ügyében hozott testületi döntés
elleni jogorvoslati kérelmet, mely ügyben a vételi ajánlatot tevő
bírósági felülvizsgálatot kért. 
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Bűnmegelőzés
Hasznos tanácsok időskorúaknak!
tisztelt lakosok!

Községünkben szép számmal élnek időskorú emberek. Naponta
élvezhetjük gondoskodásukat, egy élet tapasztalatával hátuk
mögött kaphatunk tőlük jó és bölcs tanácsokat.
Sajnos segítőkészségük, szeretetük, jóhiszeműségük miatt
gyakran válhatnak bűncselekmény áldozatává.
Ne engedjük, hogy a Nagytályán élők is áldozattá váljanak.
Ne feledjük közös erővel, és akarattal nagy eredményeket tudunk
elérni, kis odafigyeléssel számos bűncselekményt meg tudunk
akadályozni.
Leggyakrabban előforduló az időskorúak sérelmére elkövetett
bűncselekmény az úgynevezett „Trükkös lopás”.
Lényege, hogy az elkövetők hihetőnek tűnő mesékkel keresik meg
az embereket. A lakásba bejutva elterelik figyelmüket, és közben
ellopják értékeiket. Gyakran kiadják magukat közmű
dolgozójának ( Vízmű, Áramszolgáltató, Gázszolgáltató stb) hogy
mérőórát olvasnak le, túlfizetés miatt pénzt hoztak vissza és még
sok más hazugsággal próbálkoznak.
Kérek mindenkit, soha ne engedjenek be idegeneket
udvaraikba, lakásukba. 
Ha mégis megteszik, előtte informálódjanak, bizonyosodjanak
meg arról, hogy igazat mondanak. Hívják át a szomszédot,
ismerősüket tanúnak! Ne feledjék, ha valaki jó szándékkal érkezik
ki fogja várni amíg önök megteszik az említett óvintézkedéseket.
Ha nem hajlandóak várni, és siettetik önöket az gyanús, és kérjék
meg őket, hogy jöjjenek egy későbbi időpontban.

mindezek után néhány jó tanács:
• Ajtókat, kapukat mindig tartsák zárva
• Lehetőleg ne vásároljanak semmit házalóktól, válasszák

inkább a leinformálható üzleteket
• Az önkormányzat nem küld idegeneket önökhöz, azt minden

esetben előre jelezzük, ezért erre hivatkozó emberekkel ne
álljanak szóba

• Éjszaka gyanús zajokat hallanak, ne menjenek ki, ne nyissák
ki az ajtót. Szóljanak a szomszédnak ismerősnek telefonon, ha
veszélyben érzik magukat értesítsék a rendőrséget

• Ha községünk területén gyanúsnak tűnő embereket látnak,
mindenképpen jelezzék. Próbáljanak a lehető legtöbbet
megfigyelni, írják fel az időpontot, az autó rendszámát stb

• Ne adjanak pénzt senkinek
• Ne váltsanak pénzt idegennek
• Mielőtt bármit eladnak, mindig érdeklődjenek annak valódi

értékéről, kérjék hozzáértő véleményét
• Bárki gyerekekre unokákra hivatkozik, ne higgyék el neki míg

a családtaggal nem beszéltek. Gyakran csalnak ki pénzt azzal,
hogy az unokájuk bajban van  gyorsan pénzre van szüksége,
és majd ők ezt elviszik neki. NE HIGGYÉK EL!

Orosz József
polgármester

. 

Ezt követően Karanyiczné Dobecz Marianna képviselő asszony, a
Kulturális Bizottság elnöke egyeztette a Nagytályai Hírmondó
őszi számának témáit, és a lapzárta időpontját.
Balajti Istvánné képviselő asszony bejelentette, hogy a Törőcsik
Mari Faluházban társastánc tanfolyam indul, amire jelentkezőket
várnak. Elismerését fejezte ki az Augusztus 20-i műsor
szervezéséért, és az óvodások szerepléséről is dicsérően szólt. 
A nagytályai gyermekeknek szervezett nyári foglalkoztató felnőtt
résztvevőinek, Birinyiné Tövisháti Melindának, Karanyiczné
Dobecz Mariannának és polgármester úrnak szintén megköszönte
a munkát.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elkészült a Nagytályára
látogatókat fogadó két szalmabábu, amelyhez a szalmabálákat
Parádi László maklári lakos biztosította, a festést Oravecz Gábor
készítette, a dekorálásban Birinyiné Tövisháti Melinda segített. A
polgármester úr a kiszállítást, a közfoglalkoztatott dolgozók a
bábuk elhelyezését végezték.
Az ülés végén Orosz József polgármester úr a Szüreti felvonulás
szervezése ügyében egyeztetett a testület tagjaival. Az október 17-
i közösségi rendezvényre Nagytálya Község Önkormányzata
szeretettel vár minden nagytályai, maklári érdeklődőt, résztvevőt.

Kassai Magdolna
jegyző

2015. évi tanévkezdési
támogatás

tisztelt Nagytályai Diákok!

Nagytálya Község Önkormányzata 3.000,- forint összegű

tanévkezdési támogatásban részesít valamennyi, a

településen élő 6-25 év közötti - nappali tagozatos tanulói

jogviszonnyal rendelkező - fiatalt. 

a támogatás kifizetésére iskolalátogatási igazolás

ellenében kerülhet sor 2015. október 26-tól 30-ig. 

A kifizetésre - meghosszabbított ügyfélfogadási időben -

október 29-én csütörtökön 20 óráig van lehetőség. 

Kérjük, hogy az iskolalátogatási igazolásokat minden

érintett szerezze be október 26-ig, mert a támogatás

kizárólag a meghirdetett időpontokban vehető fel.
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(folytatás az 1. oldalról)

Ezt az örökséget szerettük volna Nagytályán feleleveníteni.
Egyszerű, és szerény falunapot szerveztünk, Nagytálya, Maklár
és Andornaktálya lakosainak. Nem öltött nemzetközi méreteket,
és nem voltak sztárfellépők, igazi Nagytályai léptékű rendezvény
volt, amiből nagyon sok helyi lakos kivette részét, ezáltal még
jobban magának érezhette a rendezvényt.

A Gulyásfesztivált alapos szervezőmunka előzte meg. A
szervezők, főzőcsapatok képviselői három alkalommal
találkoztak előzetesen, ahol megbeszélték a helyszínt, melyik
főzőcsapat milyen gulyást készít, és a vendégeket ki fogadja. 

A Gulyásfesztivál helyszíne, a színpad, a főzőhelyek
kialakítása a fesztivált megelőző héten folyamatosan történt.
Szombaton délelőtt a színpad dekorálásra került sor. A
főzősátrakat a csapatok saját ízlésüknek megfelelően alakították
ki. Mindenhol fontos szerepet kapott a pásztorélet, a
legmagyarabb étel hangsúlyozása. 

A Gulyásfesztivál főzőcsapatai változatos gulyásételeket
készítettek. Mindegyik gulyás más volt annak ellenére, hogy a
legnépszerűbb babgulyást több csapat elkészítette. 

a Nagytályai gulyásfesztivál főzőcsapatai:
Egervölgye Nyugdíjas Klub Egyesület – Palócgulyást készített

Andornaki módra,
Maklár Község Önkormányzata – Finomgulyást főzött, 

Maklári Motoros Baráti Társaság üstjében Babgulyás főtt,
Melódia Kamarakórus – Babgulyást készített, 

Nagytályai Egyházközség és Nyugdíjasklub közösen főzött –
Alföldi gulyáslevest,

Nagytálya Község Önkormányzata – két üst vacsorát készített:
Tárkonyos, kapros legényfogó levest és Székelygulyást,

Nagytályai Szivárvány Óvoda – Szivárványos babgulyást főzött, 
Vízimalom Vadásztársaság – Vaddisznópörköltet készített. 
A vacsora során minden gulyás elfogyott, köszönhető a

népszerű és ízletes gulyásoknak. 
Fontos része volt a szervezésnek a főzőcsapatok

megszervezése mellett a színpadi programok összeállítása. Itt is
elsődleges szempont volt helyi, környékbeli fellépők meghívása,
felkérése. 

a Nagytályai gulyásfesztivál fellépői: 
Sárosi Balett

Almási Adrienn és Birinyi Nikolett 
4M Dance

Andornaktályai Asszonykórus 
Maklári Búzavirág Népdalkör 

Melódia Kamarakórus 
Vocalissimo Énekegyüttes

Kelemen Csaba színművész 
Dalma Dance bemutató 

Köteles bemutató 
OUR TRIP koncert 

A jó hangulatú programokat utcabál zárta, Ircsik László
közreműködésével. 

A színpadi műsorok közben hallhattuk Orosz József
polgármester úr köszöntőjét, valamit Nyitrai Zsolt Eger és térsége
országgyűlési képviselője, miniszteri biztosának beszédét. 

Színesítette a programot tombolasorsolás, ahol a helyi
vállalkozók, magánszemélyek felajánlásait sorsolták ki a
rendezők. 

A profi műsorvezetésről Szabó Sándor és Kása Abigél
gondoskodtak.

Kísérő programok voltak a gyerekek legnagyobb örömére:
ugráló vár, csillámtetoválás, póni lovaglás, sétakocsikázás. 

A résztvevők és a látogatók száma az igazi fokmérője egy
rendezvénynek. Igazi közösségi esemény volt ez: baráti
társaságok, civil szervezetek főzték a gulyást, nagyon sok vendég
kilátogatott a nap folyamán. 

Ezt a fesztivált a szervezők segítségével a nagytályai emberek
tették naggyá azzal, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Hagyományteremtő rendezvény célja, hogy Önökkel együtt még
sok kellemes, élményekben gazdag Gulyásfesztivált éljünk meg!
A magunk részéről megköszönjük mindazoknak, akik segítették
és támogatták a rendezvényt, és Önöknek: nagytályaiaknak, akik
segítettek abban, hogy az első Gulyásfesztivál ilyen jól sikerült. 

Karanyiczné Dobecz Marianna

a Nagytályai gulyásfesztivál fellépői:

4 muskétások: 4m Dance Company
Egyesületük az IPDSO tagja, így lehetőségünk van az általa

kifejlesztett Táncalapú Esztétikus Testképzés oktatásra, melynek
célja a gyerekek esztétikus testalkatának kialakítása,
mozgáskészségeinek és ritmus érzékének komplex fejlesztése.
Tematikánk a jazz balett, rock&roll, fashion dance, aerobik, hip-
hop elemekre épül, mixelve azokat az órákon belül.

A 4 Muskétás csapat első közös fellépése volt a
Gulyásfesztiválon, amire nagyon sokat készültek.

Birinyi Nikolett és almási adrienn nagytályaiak, mindketten
a Nagytályai Szivárvány Óvodába jártak. Már ott
megmutatkozott a zene iránti szeretetük, szép énekhangjuk.
Jelenleg a Maklári I. István Általános Iskola tanulói, ahol
rendszeresen fellépnek az iskolai rendezvényeken. 

a maklári Búzavirág Népdalkör 
2002-ben alakult énekelni szerető nyugdíjas asszonyokból,

melyhez később néhány dalolni szerető férfi is csatlakozott.
Műsoraikban palóc dalokat, katonadalokat, nótákat énekelnek, de
kipróbáltak már hazafias és erdélyi dalokat is. A szorgalmas
gyakorlás eredményeként gyakori fellépői a községi
ünnepségeknek, rendezvényeknek, de szívesen fellépnek más
településeken is. Eljutottak Egercsehi, Egerszalók,
Andornaktálya, Kerecsend, Verpelét, Szolnok, Berekfürdő stb.
helyekre is. Abasáron a Katonadal-fesztiválon is többször
felléptek. Egerben a Nemzetközi Népzenei Palócgálán, Kiváló 3
országos EZÜST és 2 országos Arany minősítést szereztek és
NIVÓ-díjat kaptak 2013-ban.

Nagytályai Gulyásfesztivál 
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A rendezvényen Cigány-karaván című műsorukat adták elő.
Vezetőjük: Vámosi Lászlóné

a Dalma Dance Clubot Győrfi Dalma alapította 1998-ban
Törökszentmiklóson. Mára Magyarország egyik legnagyobb
tánciskolájává nőtte ki magát a Club, ahol a gyerekek egészen
kicsi 4 éves kortól tanulhatnak moderntáncokat, mazsorettet,
akrobatikus rock & roll-t. A tanórák korcsoportos beosztásban
heti rendszerességgel zajlanak. Az edzések mellett folyamatosan
fellépésekre, versenyekre járnak a csoportokkal. A maklári
tagozat még nagyon fiatal, hiszen mindössze másfél éve
működik. A gyerekek és szülők kitartásának köszönhetően
eljutott a tagozat két országos Moderntánc versenyre is.  

Februárban Szolnokon, áprilisban pedig Mezőkövesden
Országos Moderntánc Kupasorozaton mérették meg magukat a
maklári csoportok, ahonnan szép sikerekkel tértek haza. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk. A csoport felkészítője: Csatári Olga volt.

Kelemen Csaba színművész Szolnokon született 1955-ben.
1964-ben Budapestre költöztek. 1980-ban végezte el a Színház-
és Filmművészeti Főiskolát. 1980-tól 1982-ig a debreceni
Csokonai Színház, 1982-től 1989-ig a budapesti Radnóti Miklós
Színház, 1989-től a mai napig az Egri Gárdonyi Géza Színház
tagja. 1994 óta az Agria Játékok Kft. ügyvezető igazgatója. 

a mElÓDIa Kamarakórus Nagytálya és Maklár kulturális
életében jelentős szerepet betöltő civil szervezet. 2008-as
alakulása óta Mesterné Sándor Tímea, az egri Farkas Ferenc
Zeneiskola szolfézs - zeneelmélet - karvezető szakos tanára
vezetésével több mint 100 fellépést tudhatnak hátuk mögött. 

A kamarakórus két Arany minősítés fokozata után (2010.
2012.), Gálakórus minősítési fokozatot, és a Nemzeti Kulturális
Alap Különdíját kapta Egerben, az Éneklő Magyarország
Regionális Kórusfesztivál minősítő hangversenyén 2014-ben.

Nincs kiemelt műfajuk, széles palettán mozgnak.
Repertoárjukban a klasszikus kórusirodalom több korszaka
megjelenik, de énekelnek értékes könnyűzenei feldolgozásokat,
musicaleket is: az igényes zene iránti elkötelezettség számukra
alapfeltétel. 

Az amatőr kórus számára a közös éneklés öröme olyan
értékőrző, értékteremtő jó hangulatú munka, amely nem csak az
aktív résztvevőknek, hanem a hallgatóknak is élményt jelent. 

A Vocalissimo énekegyüttes célja, a szórakoztató
komolyzene és az igényes könnyűzene együttes bemutatása, és
annak az élménynek minél több emberhez való eljuttatása, hogy
a zene bennünk él, és egyedül, vagy még inkább együtt énekelve
bármikor, bárki által és bárhol megszólalhat, akár hangszerek
nélkül is. Az Énekegyüttes 2010. januárjában alakult. Művészeti
vezetőjük Mesterné Sándor Tímea. A Gulyásfesztiválon női kari
felállásban népszerű könnyűzenei szerzeményeket adtak elő.

maklári Bosch Kötélugró Klub
Valamikor 40 – 50 évvel ezelőtt kezdték ismét használni az

USA-ban ezt a nagyon régi sporteszközt, az ugrókötelet, a szív-
és keringési szervrendszer megbetegedéseinek rekreációjaként. E
rekreációs program keretében hívták életre a régi-új sporteszközt,

az ugrókötelet, s találták ki a sportágat, amelyet ma kötélugrásnak
(rope skipping) nevezünk. 

A kötélugrás zenével összhangban végrehajtott látványos,
akrobatikus elemekkel tűzdelt koreográfia. Különböző
vizsgálatokkal, tesztekkel kimutatták, hogy két perces folyamatos
szökdelés kötélhajtással élettani hatásait tekintve felér 10 perces
folyamatos futással. Az ütemes mozgás (zenével történő
összhang) viszont az idegrendszerre fejti ki jótékony hatását. 

Még egy nagy pozitívuma van e sportágbak a mai anyagias
világban: a sporteszközigénye nagyon alacsony, „olcsó” sportág.

Kezdetben Amerika-bajnokságokat rendeztek, de mára kötött
versenyszabályokkal rendelkező sportág, amelynek
világszövetsége és európai szövetsége is létezik, az országos
szövetségek mellett. 

A Gulyásfesztivál idején a Maklári Bosch Kötélugró Klub
csapatának egy része Európa bajnokságon vett részt
Németországban, ahonnan sok éremmel és élménnyel tértek
vissza. Gratulálunk Nekik!

oUr trIp
A zenekart 2013 augusztusában hívtuk életre, a kezdő lökést

Szecskó Donát, Szűcs Máté és Török László adta meg, nem
sokkal később csatlakozott a zenekarhoz Póbis Máté és
októberben Soós Dávid. Csatlakozásukkal úgy éreztük, teljes lett
a zenekar. Gőzerővel folytak a dalok írása. Ennek eredményeként
2014 januárjában napvilágot látott az első EP-nk, ami a
Beginning of the Trip nevet kapta. A kislemez megjelenésével
pályánk felfelé látszott ívelni, egyre több megkeresést kaptunk,
fellépések sora következett. A hallgatóság gyakori visszajelzése
azt tükrözte, hogy van valami egyedi atmoszférája a zenénknek.
Sokakat vonzott, néha anélkül, hogy túlságosan szerette volna ezt
a stílust. Bár fiatalok vagyunk, ebben a stílusban kitaposott
ösvényen járunk, mégis van valami plusz, amit megmutathatunk
a közönségnek. A kezdeti lelkesedés máig kihat, hiszen már első
lépéseinket olyan rendezvények színpadán tehettük meg, mint pl.
ÉTER-Fesztivál (Észak-Magyarországi Tehetségkutató
Rockfesztivál) és a FEZEN fesztivál válogatóján is
bemutatkozhattunk, ezen kívül pedig helyben és határon túlon is
kaptunk már lehetőségeket. Szívesen vállaltunk fellépéseket - és
a későbbiek során is benne lennénk hasonlóakban, mint -
pubokban, motorosok gyűrűjében, megyei fesztiválokon,
tábortűz melletti hangulatban akusztikusan, városi
rendezvényeken (pl. Drogprevenciós napon). Röpke egy évvel
megalakulásunk után a Brit Stencil magazin közölt róluk egy
rövid bemutatót, melynek kifejezetten pozitív visszhangja volt.
Októberben a németországi Esslingenben az EURO Music
Fesztiválon adtunk kamatozó koncertet, bár a téli uborkaszezon
ránk is hatással volt. Ezt az időszakot viszont új dalok
kreálásának szenteltük. Felvettük második kislemezünket a
Beginning of the Trip 2-t, illetve rengeteg még eddig élőben nem
játszott számot dolgoztunk ki. Sajnos Póbis Máté márciustól nem
tart velünk.

Karanyiczné Dobecz Marianna
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Nyári szabadidős foglalkozás Nagytályán
Önkormányzati gondolatok valósultak meg az iskolai nyári

szünet egy hetében, miszerint általános iskolás gyerekek részére
tanulással egybekötött játékos foglalkozásokat szerveztünk és
bonyolítottunk le Karanyiczné Dobecz Marianna, Birinyiné
Tövisháti Melinda, Lükő Katalin tanárnők és Molnárné Petővári
Mónika óvodavezető segítségével. 

Kérésemre szívesen jöttek a gyerekek a titokzatos közös játék
reményében a foglalkozás első napján a Törőcsik Mari
Faluházba. Az első délelőttön a gyerekek Karanyicznéval
megbeszélték és közösen megalkották a játékszabályokat,
Birinyiné Tövisháti Melindával rögzítették azokat. Megalakult a
két csapat, a gyerekek kijelölték a csapatkapitányokat.
Kiválasztották a számháború helyszínét, saját elképzelésük
szerint terepet rendeztek, kialakították a zászlót védő helyeket. 

A gyerekek délutánja azzal telt, hogy a könyvtár nyitvatartási
ideje alatt Birinyiné Tövisháti Melinda, Lükő Katalin tanárnők és
Molnárné Petővári Mónika óvodavezető segítségével a gyerekek
elkészítették a csapatzászlókat, és a számháborúhoz szükséges
eszközöket. Lelkesen dolgoztak a fiúk, lányok egyaránt, és
másnap induláskor büszkén mutatták nekem bőszen lengetve a
kerítésen keresztül a színes és tetszetős zászlókat.

A másnapi gyülekező után elhangzottak a csatakiáltások. A
számháború bizonyította a gyerekek leleményességét, remek
taktikai készségét. Sajnos a számok hamarabb fogytak el, mint a
játékkedv, így a két csapat kihasználva a nagyszerű
terepadottságokat, zászlórablóval fejezte be a délelőttöt.
Köszönjük a helyszínt Oravecz Zsolt vállalkozónak. 

A jól sikerült számháborús nap délutánján Orosz József
polgármester úrral a Közpark árok felőli részénél is jelöltek ki
olyan helyeket, melyeket a későbbiek folyamán bármikor
igénybe vehetnek és csapatjátékokat.

A szerdai nap az enyém volt, amikor is palacsinta sütésre
tanítottam meg a gyerekeket. Minden eszközt biztosítottam
hozzá, a gyerekeknek semmit nem kellett hozniuk otthonról. A
gáztűzhelyet és a palackot az Önkormányzattól kaptuk.

Két csapatban dolgoztunk, s mindkét csapatnak saját magának
kellett kiszámítania az 5- 5 tojáshoz szükséges liszt, tej, víz
mennyiségét. Az alap mennyiségi arányokat természetesen
megadtam a számításokhoz. Kettesével váltogatták egymást a
sütésnél, így mindenki megtapasztalhatta e tevékenység
fortélyait.  A szorgalmasabb gyerekek a  8. palacsinta fordítását
már teljesen szakszerűen végezték, ami közös öröm volt
számunkra. A legnagyobb boldogságot a palacsinták
elfogyasztása jelentette.

A csütörtöki nap sem volt kevésbé élvezetes a gyerekek
számára, mert háromdimenziós házi mozizást rendezett be nekik
a polgármester úr. A szemüvegeket saját költségén biztosította
hozzá.

A pénteki utolsó napon Birinyiné Melinda és Lükö Katalin
tanárnők vezetésével különleges fejlesztő társasjátékokkal
múlatták az idejüket a gyerekek, majd rajzban kértük rögzíteni az
élményeiket.

Hasznosnak ítélem a hetet, mert nem csak örömteli játékkal
telt, hanem bizony tanulással is. Gyakorolhatták a matematikát,
egymás tiszteletét, egymás tevékenységének tolerálását, ha csak
egy kicsit is, de fejlődött figyelmük, koncentráló képességük,
gondolkodásuk. S egy picit belekóstolhattak a tervezésbe,
taktikázásba, ami az ő generációjuk irányvonala lesz.

Balajti Istvánné
.

tombola felajánlások:
Agrosidae Kft.
Balajti Istvánné

Banán Joe
Barbi szalon

Berecz Sándorné
Birinyi Zoltán
Csordás Tímea

Dr. Hajdú Csaba
Egervölgye Agrár Kft.

Együtt Maklárért Egyesület
Hevesi László

Hevesiné Hartai Éva
Juhász Testvérek Pincészete

Kakuk Lászlóné
Karanyicz és Társa Kft.

Karanyiczné Dobecz Marianna
Kása Mihály

Kassai Magdolna
Keszthelyi István

Keszthelyi Mónika
Lükő Katalin

Madarász András

Markos Józsefné
Maklár Község Önkormányzata

Mészáros Ferencné
Molnár Lászlóné Kis Judit

Molnár Lászlóné Vályi Margó
Katolikus Egyházközség Nagytálya
Nagytálya Község Önkormányzata

Nagytályai Szivárvány Óvoda
Nyugdíjas Klub Nagytálya

Németh Coop ABC
Oravecz Anita

Oroszné Markos Judit
Pádárné Szabó Ildikó

Petővári József (Pető 33 Kft.)
Polgári Lajos
Rónai Péter

Stühmer Kft.
Sumi Lászlóné

Tarisznyás Helga

a Nagytályai gulyásfesztivál
támogatói:
Birinyi Imre

Fazekas Ágnes 
Hanuszik Csaba
Hevesi László
Numan Pékség

Royal Cukrászda
Sumi Csaba

Spiczmüller Sándor
Szabó Csaba

Vadásztársaság Maklár
Virág – Hús Kft.

a Nagytályai gulyásfesztivál segítői:
Birinyi Dominika

Birinyiné Tövisháti Melinda
Mészáros Ferencné Ibolya

Molnár Lászlóné Vályi Margó
Kelemen Csabáné Lengyel Edina

Tarisznyás Helga
Molnárné Petővári Mónika

Orosz Enikő
Lükő Katalin

Nélkülük nem jöhetette volna létre a Nagytályai Gulyásfesztivál
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Nyári napközi rendezvénysorozat
Az önkormányzat és a könyvtár közös programsorozata 2015.

július 20-tól 24-ig került megrendezésre, melyen 16 kisiskolás
tanuló vett részt.

Célunk volt, hogy a nagytályai iskolások a szünidő egy részét
hasznosan, vidáman, játékosan töltsék el. A diákoknak minden
napra más és más programot szerveztünk.

Az első napon a gyerekek a másnapi számháborút készítették
elő azzal, hogy megtervezték a közös csapatzászlót, valamint
elkészült mindenkinek a száma.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat, a könyvtárban való
nézelődésre, olvasásra is bőven maradt idő. 

A keddi számháború után a szerdai délutánt ismét a
könyvtárban töltötték a gyerekek: olvastak, társas játékoztak,
valamint számítógépeztek.

A hét zárásaként különböző technikák segítségével
felelevenítették élményeiket. A diákok a könyvtári programokon
túl más élményekkel is gazdagodtak: palacsintát sütöttek, 3D-s
filmet néztek, játszottak, sportoltak.

A rendezvény megvalósításában közreműködtek és segítettek:
Balajti Istvánné, Birinyiné Tövisháti Melinda, Karanyiczné
Dobecz Marianna, valamint Molnárné Petővári Mónika.

Reméljük, hogy ezzel hagyományt teremtettünk és évről évre
megrendezésre kerülhet a programsorozat a gyerekek és szüleik
legnagyobb örömére.

Lükő Katalin
könyvtáros

Melódia 
az Eger ünnepén

Eger város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet egy olyan
három napos rendezvénysorozatra, melyben az ide látogatók
megismerhetik a városban működő civil szervezeteket, az
egyesületeket, különböző termékeket készítő vállalkozókat, s
minden olyan szervezeteket, melyek szeretnék a szolgáltatásaikat
bemutatni. Sokféle színes programmal gazdagítják az ünnepet,
mint például főzőversennyel, játékos sport vetélkedővel,
egészségügyi szűrőprogrammal.  A civil szervezetek által
rendezett szombati színpadi műsorban szerepelt kórusunk, mely
során könnyűzenei dalokkal szórakoztattuk a közönséget. A
színpadon sok fellépő együttes, énekes, tánccsoport, kórus adta
elő műsorát, a legmeghatóbb azonban a fogyatékkal élők
produkciója volt, melyben ritmushangszerekkel kísért dalok,
táncok szerepeltek.

Több helyszínen jeleskedett Nagytálya az Eger ünnepén: a
nagytályai kórus vezetője és egyik tagja készítette fel a
fogyatékkal élő gyerekeket a zenés műsorra.

A nap folyamán főzőversenyt is rendeztek, amelyre szüreti
egytálétellel lehetett nevezni. Az Egri Szakképzési Centrum
étekfogói által készített „Egri bika vérében feresztett marhahús
fűszerszámozott zöldségekkel” elnevezésű egytálétele első
helyezést ért el Karanyicz György Főkavaró mester segítségével,
kiérdemelve az Eger Ünnepe Vándor Fakanalát. 

Szívesen teljesítjük azokat a felkéréseket, melyekben
jótékonykodhatunk, s ahol a hallgatóság szemmel láthatóan
élvezi az előadásunkat. Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget.

Balajti Istvánné

Nagytályai HÍRMONDÓ
Nagytálya Község Önkormányzatának Lapja

XI. évfolyam 3. szám - 2015. október
Kiadja: Nagytálya Község Önkormányzata 
Felelős kiadó: Orosz József polgármester

Felelős szerkesztő: Karanyiczné Dobecz Marianna
Köszönjük a beküldött cikkeket és fotókat!

Kiállítás 
a Törőcsik Mari Faluházban

Egyedi, különleges gyűjteményekből összeállított kiállításra
hívja Önöket Nagytálya Község Önkormányzata 2015. október
17- én, szombaton délelőtt 12:00 órára a Faluházba.

Nagytálya értéktárát szeretnénk ezekkel a gyűjteményekkel
gazdagítani, melyek fejleszthetők, illetve újabbak is
létrehozhatók.

Köszönöm a segítséget Mészáros Ferencnének, Hortobágyi
Istvánnénak, Békési Zoltánnénak, Mohácsi Dénesnének, Kis
Katalinnak, Balajti Szabolcsnak.

A kiállító teremben lehetőség nyílik heti 1- 2 alkalommal
igény szerinti kézimunka foglalkozásra, mely alatt nem csak a
hímzés értendő, hanem egyéb manuális foglalkozás is.  Ennek az
igénynek a felmérése a következő hetek feladata lesz. Kérem a
falu lakosságát, hogy segítsenek az ötletek közlésével,
megbeszéléssel.

Kellő számú / 3- 4 fő/ jelentkező esetén terveink:
- varrótanfolyam / kézzel, géppel/
- hímző tanfolyam, kötés, horgolás
- mozaik képek, díszek alkotása
- ünnepekhez kapcsolódó dekorációk készítése
Szívesen fogadjuk azon lakosokat is, akik „csupán’’

beszélgetni, nézelődni szeretnének, társaságra vágynak. Fiatalok
jelentkezését is várjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

Balajti Istvánné 06/30 4400023
Oravecz Anita 06/ 30 6569106

Nagytálya
Istennek dolgos kezektől, terméssel tömött nagy tálja. 
Ívét Nagy - Aszó, Öreg-hegy rajzolja, viharoktól óvja.
Földeknek régen volt lakói vallonok, svábok... 
Dombok patak ölek őrzik a sok ősi álmot. 
Műveléstől szelídült lankákon széles tenyérrel,
kedvvel simogat a szél. Búza sárhaját szálanként
kibontja, majd lohol fel a dombra, esővel versenyt
futva, könnyedén leszalad eléd. A házakat maga 
köré ölelő templomtorony egybetart, karcsún hívogat. 
Húz a föld. Kapaszkodik kacsokkal..., a szőlő karol. 
Dróttal vonalkázott határ. Ismernek, intenek
út mellett a fák..., és földet művel tovább az
ősök fennmaradt népe összetartó szeretetben élve. 

Ináncsiné Gecse Gabi
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Gyorsan elmúlt a július, megérkezett az augusztus, amikor
vendégül láttuk a Maklári Napsugár Óvoda gyermekeit. 

Az önkormányzat jóvoltából ebben az időszakban is sikerült a
már megszokottól eltérő érdekes tevékenységet, élményt nyújtani
a gyerekeknek. Krumpli ásáson vettünk részt. Köszönjük a
lehetőséget Orosz József Polgármester Úrnak. 

Vödrökkel, kis taligákkal érkeztünk meg a szociális kertbe,
ahol megismerkedhettünk az ásóval, a kapával, valamint a velük
végezhető munkafolyamatokkal. A gyerekek nagyon lelkesen
gyűjtötték össze a földből előbukkanó burgonyát. Az ajándékba
kapott paradicsomot pedig jóízűen fogyasztották el uzsonnára. 

Augusztus 20-án kis műsorral készültünk a Nagytálya és
Maklár Községek Önkormányzatai, valamint a Katolikus
Egyházközség által megrendezett ünnepre. 

A gyerekek nagy igyekezettel vettek részt a készülődésben,
voltak olyanok is, akik a nyári szünetben minden nap otthonról
jártak be a próbákra. A műsor után boldogan kínálták a megáldott
kenyeret az ünnep résztvevőinek. 

A nyár idén is sok feladatot tartogatott számunkra. A
nagycsoportos folyosó teljesen megújult, megszépült, új
burkolatot kapott, a régi, elhasználódott linóleum helyett. A
lábazatra pedig faburkolat került. Szeptemberben egy szép,
otthonos, barátságos öltöző várta nagycsoportosainkat.
Köszönöm Orosz József Polgármester Úr támogatását és a
felújítás megszervezésében nyújtott segítségét. 

Szeptemberben másik meglepetés is várta óvodásainkat. A
nyugdíjba készülő- jelenleg felmentési idejét töltő- Bodolósz
Ildikó helyett új óvó néni érkezett hozzánk. Boda- Elek Ágnes
Egerben él férjével és kislányával. A gyerekek hamar elfogadták,
ami köszönhető kedves, de határozott személyiségének. 

A szeptember is bővelkedett programokban. 
Már az első napokban ebédmeghívást kaptunk az

Önkormányzattól. A gyerekek jó étvággyal fogyasztották a
lecsót. Hálásan köszönjük!

Óvodai Hírek
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Szeptember 16-án szüretelni indultunk Sumi Lászlóné
meghívására, majd szeptember 17- én kukoricát törtünk Petővári
Máté nagyszüleinél. 

A gyerekek számára az időben való tájékozódás elsajátítása a
legnehezebb feladat. Az évszakok, hónapok, napok váltakozása
különböző tevékenységekhez kapcsolva rögzül. Az őszi
betakarítás munkálataival a mai gyerekek nagyon ritkán
találkozhatnak, pedig közben számos információt gyűjthetnek,
matematikai tartalmú tapasztalatokkal is gazdagodhatnak. Ilyen
például, a több- kevesebb, kisebb- nagyobb, könnyebb nehezebb,
hosszabb- rövidebb. 

A szüret és a kukoricatörés előtti napokban sokat
beszélgettünk ezekről a munkafolyamatokról, valamint a szőlő és
a kukorica felhasználásának lehetőségeiről. Éva néni musttal és
pereccel kínálta kis segítőit, Máté anyukája pedig frissen sült
pogácsával várta a kis munkásokat. 

Köszönjük a lehetőséget, hiszen ezzel nagy segítséget kaptunk
nevelési céljaink megvalósításához. 

Szeptember hónapban rengeteg gyümölcsöt kaptak a
gyerekek, szeretném megköszönni a Rékási Merse, Hajdu Jázmin
szüleinek, Borbereki Benett Csaba nagyszüleinek, Mohácsi
Dénesnek, Sumi Lászlónénak a sok- sok finom almát, körtét,
szőlőt. 

Petővári Máté pedig két kis zebrapintyet ajándékozott az
óvodának, nagy- nagy örömet okozva ezzel a gyerekeknek.
Folyamatosan figyelik mozgásukat, étkezésüket, és hamarosan
megfigyelhetjük majd a tojásból kikelő madarak fejlődését is,
hiszen olyan jól érzik nálunk magukat, hogy már fészkelni
kezdtek. 

Nagyon sok új, és maradandó tapasztalatot szerezhetnek így a
gyerekek. 

Szeptember 18-án csodálatos napsütéses időben, nagy
izgalommal gyülekeztünk a Maklári vasútállomáson. Évek óta
hagyomány már, hogy a középsős és nagycsoportos életkorú
gyermekek részére ezt a kirándulást megszervezzük.

Nagyon nagy élményt jelentett számukra a vonattal való
közlekedés, az alagút alatt való áthaladás, valamint a kisvasúton
való utazás. A nagycsoportosokra nagy túra várt. Felmásztunk az
ősember barlangjába is, közben arról beszélgettünk, hogyan is
élhetett régen az ősember. Hogyan étkezett, hogyan öltözködött,
milyen sokat kellett neki gyalogolnia ahhoz, hogy hazaérjen, A
gyermeki fantázia végtelen, számtalan ötlet, elképzelés
fogalmazódott meg út közben bennük. Láttunk denevért,
valamint mindenki hozott magával egy pici emlékkövet, de
közben arra is figyeltünk, hogy le ne térjünk a kijelölt útról. 

Rengeteg új élménnyel és ismerettel gazdagodva tértünk haza
erről a kirándulásról is. 

A környezetvédelem, a környezet megóvására nevelés
jegyében 2015. szeptember 23- án, a hulladékgyűjtés világnapján
pedig összeszedtük a szemetet az óvoda környékén. 

Sokat beszélgettünk a környezetünket károsító szemétről,
illetve arról, hogy hogyan óvhatjuk meg közvetlen
környezetünket, és milyen következményei lehetnek annak, ha
szemetelünk. Fontos, hogy már óvodáskorban elkezdjük a
környezettudatos szemlélet megalapozását.

Az új nevelési évben igyekeztünk
külön foglalkozások megszervezésével
eleget tenni a szülői igényeknek.
Októbertől gyógytorna, néptánc, angol
és sakk foglalkozások indulnak az
érdeklődő gyermekek számára, és
közben nagy lelkesedéssel készülünk a
közelgő szüreti felvonulásra.

Molnárné Petővári Mónika
Intézményvezető
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Augusztus 20-i ünnepség
Ím a nyarat koronázza augusztus hava.
Királyságot hirdet nekünk, mint a korona.
Magasztos király a nyárban, benne ős erő.
Áldása, mely harmatoz ránk, gyümölcsérlelő.
Államiságunk ünnepe, legnagyobb ünnep,
Ezer éves királyságunk, megtart bennünket. 

(Szuhanics Albert: Államiságunk ünnepe)

Nagytálya és Maklár Községek Önkormányzatai és a Római
Katolikus Egyházközség az idén is közösen ünnepelte augusztus
20-át.

Korózs Péter főtisztelendő plébános úr által tartott
szentmisében kiemelte az ünnep személyes jellegét: István király
személyiségének, életének fontosságát, mely nélkül nem tudjuk
lelkünket ünneplőbe öltöztetni. István, az Isten embere sokat
imádkozott. Vallásossága, mély hite, meggyőződése a
kereszténység mellett visszatükröződött intelmeiben. Ebből
ismerhetjük meg a királyt, aki az országon belül, kívül békét
akart. Családja mindenhatósága példaértékű: a család minden
tagja szent lett. István a béke, a nemzet embere volt: A magyar
nemzet akkor maradhat fenn, ha Isten védelmezi: így lett
Magyarország Mária országa. Szent királyunk élete megtanít
arra, hogy az embereket akkor tudjuk szeretni, magyarságunkat
megbecsülni, ha kapcsolatot alakítunk ki Istennel. István tovább
adta Istenszeretetét. Élete végén ki tudta mondani: Szerettem a
másik embert, ahogy te tudtál szeretni engem, Istenem. 

A misét követő ünnepi műsorban hallhattuk Orosz József úr,
Nagytálya polgármesterének beszédét, melyben megemlékezett

Szent István királyról, és az új kenyér ünnepéről. Beszéde végén
kiemelte, hogy a kenyér a magyar embereknek mindig a
biztonságot, megélhetést, jelentette. Az elődeink mennyit
verejtékeztek érte, és mennyire tisztelték, megbecsülték meg az
utolsó morzsáját is, és a legtöbb magyar család gyermekét úgy
nevelték, hogy ne dobjanak ki kenyeret. Isten áldását kérte, hogy
a jövőben az új kenyérből minden család asztalára jusson

bőségesen.
Ünnepség folytatásaként a Nagytályai Szivárvány Óvoda

gyermekeinek zenés - verses műsora következett. A gyerekeket
felkészítette Molnárné Petővári Mónika óvodavezető.

Ezt követte Lőrinc Vivien szavalata: Szent István Himnusza,
majd Markovits Ádám gitárjátéka és Birinyi Nikolett éneke.
Nagyné Szepesi Erzsébet előadásában hallhattuk Szent István
király intelmeit. Végül a MELÓDIA Kamarakórus ünnepi
összeállítása következett Mesterné Sándor Tímea karnagy
vezetésével. Műsorvezetőként közreműködött Lükő Katalin, a
Maklári I. István Általános Iskola igazgatóhelyettes asszonya.

Műsor zárásaként a Szózat után a megáldott kenyér
kiosztására került sor a Nagytályai Szivárvány Óvoda
gyermekeinek közreműködésével. 

Köszönjük a Numan Pékségnek, a Nagytályai
Egyházközösség tagjainak, valamint Nagytálya Község
Önkormányzatának támogatását. 

Karanyiczné Dobecz Marianna
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X. Maklár-Nagytálya Horgászverseny
A Kakasfesztivál után ismét egy jeles esemény érte el a 10.

jubileumát. A Maklár-Nagytálya horgászverseny, bizonyítva
töretlen népszerűségét, ebben az évben tizedszer került
megszervezésre. Egy szomorú esemény miatt felmerült bennünk
az is, hogy az idei verseny nem rendezzük meg. Mindenki előtt
ismert, hogy Maklár község polgármestere, Havasi László már
nem lehetett részese a verseny szervezésének, aminek egyik
ötletgazdája és lelkes támogatója volt. Többekkel beszélgetve és
újragondolva döntésünket, arra az elhatározásra jutottunk, hogy
Laci is azt szeretné, hogy ne szakadjon meg a hagyomány és
folytatódjon tizedszer is, a nyár ilyen formában történő
búcsúztatása. Hanuszik Csaba alpolgármester úr és Orosz József
polgármester úr maximális támogatásáról biztosított bennünket,
ezúton is köszönet érte. Szervező társunk emlékének pedig egy
kupa létrehozásával adóztunk, ugyanis a Havasi László Kupát a
legnagyobb hal kifogója nyerte el. 

Az idei verseny augusztus 19-20-án került megrendezésre a
tavaly kipróbált Heves-Alatka mellett található Rab tavon. Az
időjárás sajnos nem fogadott minket a kegyeibe, hiszen hideg,
szeles, esős idő volt egész héten. A verseny napján sem volt jobb
a helyzet, de egy igazi horgásznak ez nem szegi kedvét. Azért a
barátságtalan idő láthatóan rányomta a bélyegét az érdeklődésre,
mert a botok mögött csak 26 nevezett versenyző állta a csapkodó
eső rohamait. Írhatnám azt is, hogy didergett, de mindenki a
csalival volt elfoglalva és nem klímaváltozással. Ennek az oka az
volt, hogy mivel csak a kemény mag és lelkes családtagjaik,
barátaik jöttek ki a verseny színhelyére, mindenre fel voltak
készülve. A botokon kívül helyet kapott a kocsik csomagterében
a megfelelő mennyiségű „védőital” és meleg vízálló ruhák is.
Láthattunk is esőkabátokat minden színben, de még egy békebeli
viharkabát is előkerült, mintegy színesítve a tó partjának
divatvilágát.

18 órakor kürtszóra bedobták a horgaikat az addig etető
versenyzők és kezdetét vette a nagy megmérettetés. A csalik
között megtalálhattunk mindent, ami egy ilyen versenyen
előfordulhat, a hetekig hordóban érlelt, vagy éppen tejben,
pálinkában „ágyazott” kukoricától, a házi gyártmányú bojlikon
keresztül a nagy műgonddal horogra fűzött csali költeményekig.
Mindenki a saját speciális csalijára esküdött, aminek lényegében
meg is lett az eredménye, mert több mint 300 kg uszonyos került

a szákokba a verseny alatt. Nem sok pihenést adva a
szervezőknek, hiszen szinte folyamatosan kellett mérlegelni a
rengeteg kapás miatt.

Az eredményhirdetésre az eső is elállt és mindenki jókedvűen
várta, hogy kiderüljön ki lett a győztes, illetve ki nyerte a kupát. 

A verseny végeredménye:
1. Misz József  64,95 kg kifogott hallal
2. Kása Péter 47,62 kg
3. Juhász Bianka 47 kg
4. Jabuka Zoltán 42,90 kg
5. Dudás Géza 37,35 kg
6. Parádi Bence 27,35 kg

A Havasi László kupát Kása Péter nyerte, egy 16,85 kg-os
ponty kifogásával.

Az értékes nyereményeket örömmel vették át a helyezést elért
versenyzők. A színvonalas programot nem sikerült volna így
megrendeznünk, ha nincsenek a támogatóink:

Maklár Község Önkormányzata
Nagytálya Község Önkormányzata

Hanuszik Csaba
Orosz József

Susányi László és a Lyoness
Rónai Coop ABC

Elizer István
Bányai Lajos

Numan Pékség
Szabó Zsigmond Besenyőtelek Horgászbolt

A finom ebédet, a székelykáposztát Gulyás Ferenc készítette,
amit az eredményhirdetés után együtt fogyasztottunk el. Külön
köszönet a Maklári önkormányzatnak valamint Elízer Istvánnak
és Lévai Józsefnek a logisztikáért, Varga Áginak a mérlegelésben
nyújtott segítségéért. 

A 10 verseny alatt voltunk több tónál, hirdettünk sok győztest,
de a lényeg és a cél az volt, hogy a két falu polgárai, barátok,
családok együtt töltsék a szabadidejüket és jókedvvel
gondoljanak vissza a rendezvényeinkre. Erre törekedik Maklár és
Nagytálya önkormányzata és a civilszervezetek. Ezzel a
versennyel mi is ezt a célt szorgalmaztuk. A szervezők,
Nagyfejeő István és Birinyi Zoltán nevében további jó
horgászatot és jó fogást kívánunk.

Birinyi Zoltán
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Csinibaba – Melódia est
„Húsz évesnek éreztem magam”

A Melódia Kamarakórus 2015. augusztus 15-én rendezte
Makláron az Közösségi Ház udvarán az 5. musical-estjét
Mesterné Sándor Tímea karnagy vezetésével. A minden évben
sikeres, egy órás fellépés témaválasztása sikeres volt, hiszen az
örök fiatalok az ifjúságukat idézhették fel. A mai fiataloknak is

ismerősek voltak a dalok Tímár Péter filmje alapján.
Köszönhetjük az est sikerét Szabolcsi Jánosnak, aki
gitárkíséretével már második éve szerepel együtt kórusunkkal. 

A hamisítatlan 60-as évek hangulatáról Juhász Ferenc és
Juhász Ákos gondoskodott.

Nehezítette az est megrendezését a zenei alapok megszerzése,
a hangosítás nehézsége, a nyári szabadságok. 

A színvonalas előadás nagy sikert aratott. Büszkék vagyunk az
eredményre, hiszen e teljesítmény mögötte kemény munka állt.
Az összehangolt munka eredményeként sikeres estet tudhat maga
mögött a Melódia Kamarakórus. 

Ez az est rendkívüli kulturális élmény volt: Több mint koncert,
egy profi módon szerkesztett meghitt nyáresti hangulat a
MELÓDIÁVAL, egy órás produkció, amely az elejétől a végéig
tudatosan volt felépítve. A hatvanas éveket elevenítettük fel
térben és időben, zenébe és a kor stílusába öltöztetve.

A musical-estet fogadás zárta, ahol a közönség és a
MELÓDIA Kamarakórus tagjai együtt ünnepelték az est sikerét.
„- Húsz évesnek éreztem magam” mondta az egyik kedves
vendégünk. 

A kórus nevében szeretnék köszönetet mondani a rendezvény
támogatóinak: 

A MELÓDIA Kamarakórus Egyesület tagjai
Hanuszik Csaba alpolgármester

Lánczné Sumi Judit
Lőrinczi Péter vállalkozó

Maklár Község Önkormányzata
Numan László vállalkozó
Orosz József polgármester
Parádi Róbert vállalkozó

Rónai Péter képviselő
Szabolcsi János és Molnár Tímea

Köszönjük minden kedves vendégünk jelenlétét, és
támogatását!

Karanyiczné Dobecz Marianna
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Példaértékű együttműködés
Képességfejlesztés a lakóotthonban helyi támogatással

Az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézete Nagytályai Lakóotthona 20 évvel ezelőtt - az országban
az elsők között- azzal a céllal nyitotta meg kapuit, hogy 12 fő
értelmileg sérült fiatal számára családias légkörben biztosítsa a
fejlesztést, és a nevelést. Az itt élők megtanulták a kertgondozást,
a házkörüli munkákat, de a házi munkából is kiveszik a részüket,
hiszen segítőik irányításával vásárolnak, mosnak, takarítanak.

Ehhez a fejlesztő munkához járult hozzá a Nagytályai
Önkormányzat „szociális kert” elnevezésű pályázati
programjával. A közmunkások által megművelt földeken
szorgosan dolgoztak az otthon lakói is.  A betakarított borsó és
burgonya nem sokáig fonnyadozott az éléskamrában, mert ennek
segítségével főzni tanultak a fiatalok.

Az otthon lakói szeptember 29-én az általuk főzött vacsorával
köszönték meg a képviselő testületnek a fejlesztésüket segítő
nagylelkű támogatást.

A családias hangulatú vacsorán Orosz József polgármester úr
és Nyerges Tiborné igazgató asszony is hangsúlyozták, hogy e
példaértékű együttműködést a jövőben több területre is szeretnék
kiterjeszteni. 

Vállalkozók rovata
Nagytálya Község Önkormányzata szeretné e lap hasábjain keresztül folyamatosan

bemutatni 
a Nagytályán élő és/vagy a Nagytályára adózó vállalkozókat, köszönete és tisztelete jeléül.    

A riportot készítette Balajti Istvánné képviselő

mEzEI györgy 
mezőgazdasági egyéni vállalkozó

Nagytályán a Széchenyi út 32.sz. alatt lakom családommal.
A mezőgazdaságon belül dísznövény termesztéssel

foglalkozom.
A feleségem őstermelő, ő pedig zöldségpalántákkal

tevékenykedik.
1988-ban kezdtem a kertészkedést Nagytályán a szüleimmel,

akkor még egri lakosként. 2004 től a párommal közösen csináljuk
a kertészetet.

2007-ben ide is költöztünk.Nagyon szeretünk itt élni.
Nagytálya barátságos rendezett falu. Két gyermekem van akik a
Maklári általános iskola tanulói.

A falu lakosai közül egyre többen ismernek minket és térnek be
a kertészetbe vásárolni. A szociális kert palántáinak egy részét mi
adtuk, melyet örömmel és szívesen ismétlünk meg a következő
években is. A vállalkozók napját jó ötletnek tartom és szívesen
vennék részt rajta. A falu közösségének hasznára válna, ha a tenni
akaró és tudó emberek találkoznának. Minden Nagytályai
lakosnak jó egészséget és virágos tavaszt kívánunk!

Tisztelettel

Mezei György
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Riport Huber József nagytályai lakossal

Huber József vagyok, Nagytályán az Ady Endre utcában
lakom a feleségemmel.

1927. december 25-én születtem Fegyverneken. Az apám
kőműves volt, 6 gyereket nevelt. Az általános iskolai
tanulmányaimat szülőfalumban végeztem. Apám borbélyinasnak
adott és 3 év múlva 1942-ben szabadultam fel. Szigorú
neveltetésben volt részem, apám hozzászoktatott a precíz
munkavégzéshez, a munka tiszteletéhez. Borbélyinasként
megtanultam az emberekkel való
bánásmód kapcsán az udvariasságot,
alázatot, szerénységet.

A front alatt egy borbélyműhelyben
dolgoztam a mesterem mellett, majd
Tiszabőn, Üllőn, Nagykovácsiban,
Besenyőtelken kaptam állást. 1951-ben
kerültem Nagytályára a KTSZ-be, ezt a
mesterséget 1957-ig végeztem.

Közben 1952-ben megnősültem,
feleségem a nagytályai születésű Stokker
Gizella. Ez az év még azért is mozgalmas
volt számomra, mert tartalékos katonai
szolgálatra hívtak be. Laktanya helyett
sátrakban laktunk, szárított élelmet
kaptunk, ezért titokban a tanyákra jártunk,
ahol időnként meleg élelmet kaptunk.

Szerencsére ez a viszontagságos időszak nem tartott sokáig és
visszatérhettem a feleségemhez. 1955-ben egy fiúgyermekünk
született, akit nagy szeretettel neveltünk.

1957-ben úgy gondoltam, hogy többet tudok segíteni az
embereken, ha a tűzoltó szakmát választom, ezért az Állami
Tűzoltósághoz jelentkeztem, ahová fel is vettek. Számtalan
gyakorlaton vettem részt, többször kellett vizsgát tennem, de
ezeket szívesen csináltam, mert nagyon megszerettem ezt a
hivatást. Változatos volt, érdekes volt, jó közösségben
dolgoztam. Éreztem a felelősség súlyát, örömmel töltött el az
embereken való segítés. Akkor még kézi erővel dolgoztunk, de
nem panaszkodtunk. Sok súlyos esetünk volt, de talán a
legemlékezetesebb egy kisgyerek kimentése az aknából, vagy a
Recsken történt széntüzelésű bojler felrobbanása utáni
munkálatok, ahol sajnos haláleset is történt.

20 évig végeztem ezt a munkát, majd 1977-ben jöttem
nyugdíjba. Ezután már csak a családomnak éltem, sokat
kertészkedtem. Lételememnek tartottam az állandó mozgást,
ezért szívesen jártam a falusi rendezvényekre, ahol
elbeszélgettem az emberekkel. Már amikor súlyos beteg lettem -
igaz, hogy bottal és lassan botorkálva - akkor is jártam a falu
utcáit, hogy találkozhassak az ismerősökkel, barátokkal, lássam a
falunk szépülését.

Örömmel emlékszem vissza azokra az időkre, melyben
becsülete volt a munkának, megbecsülték a szorgalmas,
tisztelettudó munkaerőt és egymást.

Jó egészséget kívánok a falu lakosainak, és azt kívánom, hogy
becsüljék, tiszteljék egymást és aktívan vegyenek részt a
közösségi életben.

Balajti Istvánné
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Lyukhímzés Gilyén Józsefnével
„Iskolás koromban, édesanyám tanított meg kötni, hímezni. A

lyukhímzést is ő tanította nekem, úgy, ahogy nagyanyáink is
csinálták. Ezért is nevezem a lyukhímzéssel készült terítőimet a
régi magyar parasztasszonyok kézimunkájának.

A terítő anyagára, ami damaszt, én szoktam indigó
segítségével felrajzolni a mintákat. Ezután körülszegem egy
anyagdarabbal a terítőt, így könnyebben ki tudom feszíteni a
hímzőkeretre. A mintát körülfércelem. Ennek az a célja, hogy a
kivágott anyag munka közbeni foszlását megakadályozza, s
javítsa a rajz körvonalainak betartását. Majd hegyes olló
segítségével kivágom a lyukakat és az előfércelt lyukakat
szegőöltésekkel körbehímzem. Közben a tű hegyével az

anyagszél maradékokat a fércöltések alá  hajtom. Nagyon
figyelni kell rá, hogy szorosan sorban legyenek az öltések, mert
csak úgy lesz szép tömött a minta.

Nyugdíjba vonulásom után kezdtem el komolyabban
foglalkozni a lyukhímzéssel. Előtte nem igazán volt rá időm a sok
munka mellett.

Jelenleg a kis unokámnak készítek egy terítő szettet. A legtöbb
munkámat elajándékozom szeretteimnek, rokonaimnak,
barátaimnak.

Pár évvel ezelőtt készítettem egy komplett, nagyon szép
oltárterítő kollekciót a nagytályai  templomnak. Megnyugtató,
mind a szívemnek, mind a lelkemnek, hogy elkészíthettem ezeket

a kézimunkákat a falum templomának.
Tizenegy hónapba telt elkészíteni.

Imádok hímezni, kézimunkákat
készíteni. Ilyenkor leülök és teljesen ki
tudok kapcsolódni, mindig megnyugtat.

Ha esetleg felkeltette valaki
érdeklődését a lyukhímzés technikája és
szeretné megtanulni, szívesen látom”

Köszönjük Gilyén Józsefné, Julika
néninek, hogy megosztotta velünk a
lyukhímzéssel kapcsolatos ismereteit.
Kívánunk neki további jó munkát
erőben, egészségben.

Oravecz Anita

Fájdalom!
Fájdalom! Milyen rossz szó, amit nehéz kimondani, de

megélni, megtapasztalni még nehezebb. A fájdalomnak ezernyi
fajtája van itt a földön, mintha minden embernek kell hogy jusson
belőle, hogy senki se maradhasson ki, hogy senki se mondhassa
azt kérdezve - Mi az hogy fájdalom?

Ilyenkor elszorul a szív, mintha levegő után kapkodna, úgy
érzi hogy nem tudja dobogni az élet ritmusát. Pedig minden
dobbanása az életünknek egy - egy pillanata.

Olyan nehéz megérteni a szenvedést. Ilyenkor a fájdalom
meggondolatlan hangjai is elhagyhatják ajkunkat: - Elhagyott az
Isten, nincs Isten, ha lenne nem engedte volna meg - és elkezdünk
háborogni.

Talán a szenvedés legnagyobbika szerettünk halála. Vajon el
lehet e köszönni a másik embertől úgy, hogy tudjuk ez lesz az
utolsó? Vajon át lehet e ölelni a másik embert úgy, mintha az
lenne az utolsó ölelés? Nem, mert ha tudnánk, sosem engednénk
el. Azt nem tudjuk, hogy melyik lesz az utolsó elköszönés és

ölelés, azért öleljük meg és köszöntjük egymást mindig úgy,
mintha az lenne az utolsó ölelés és elköszönés. Aki most ezt
olvasod kedves testvérem, tedd le most ezt az újságot és menj
öleld meg házastársadat, gyermekedet, drága jó szüleidet, mintha
az lenne az utolsó, de ha már nem teheted meg, akkor mondj el
most értük egy miatyánkot, mert a mi szerető Mennyei Atyánk
öleli már át őket.

Jézus azt nem mondta, hogy aki őt követi, annak megszűnik
minden fájdalma és nem fog szenvedni, de azt igen, hogy segít
hordozni a keresztünket.

Sokszor le akarjuk tenni a keresztet: - nem bírjuk tovább,
erőnkön felüli - mondjuk.

Erőnkön felüli Jézus nélkül, de Vele könnyebbé válik.

Korózs Péter 
plébános
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Miért drágák a gyógyszerek?
Az elmúlt mintegy száz évben a fejlett országokban a

születéskor várható átlagos élettartam több mint kétszeresére
emelkedett, amiben – egyéb tényezők mellett – döntő szerepe van
a hatékony, sokszor életmentő gyógyszerek felfedezésének és
alkalmazásának. Mivel a gyógyszereknek nagyon sok
hatékonysági és biztonsági követelményeknek kell megfelelniük,
egy- egy forgalomba kerülő gyógyszert hosszan tartó vizsgálatok
során nemegyszer 5-10 ezer megvizsgált vegyület közül vá-
lasztanak ki. Mire a patikákba kerül egy új gyógyszer, a nagy
nemzetközi gyógyszergyárak adatai szerint alsó hangon 1
milliárd amerikai dollárt kell a kifejlesztésére költeni, de van,
hogy ez megha-ladja a 10 milliárd USD-t is! Ennek az irdatlan
nagy összegnek a nagy része a bonyolult szűrővizs-gálatok során
alkalmatlannak talált és kiselejtezésre kerülő anyagokra
fordítódik. Ezek a kutatás -fejlesztések a hatás felfedezésétől 10-
15 évet is igénybe vesznek. Ez a biztonság szempontjából nagyon
megnyugtató, de súlyos paradoxon, ha valamilyen korábban nem
befolyásolható betegségben szenvedőknek kell ilyen hosszú ideig
várniuk. A szabályozott eljárás és különösen annak következetes
betartása ugyanakkor megvédi a betegeket a világ minden részén
rendszeresen újra és újra felbukkanó sarlatánok
„felfedezéseinek” ártalmától is.

A gyógyszerfejlesztés során jelentős költséghányaddal bír a
megtalált hatóanyag formulálása is. Ez azt jelenti, hogy a
hatóanyagot olyan formába kell hozni, hogy a beteg szervezetébe
be tudjuk juttatni, és abból a hatóanyag fel tudjon szívódni. A
betegek szempontjából a legegyszerűbb a tabletta forma, de a
gyógyszertechnológusnak komoly feladatot jelent megoldani,
hogy a hatóanyag a tablettából „sérülésmentesen” el tudjon jutni
a kifejtendő hatás helyére. Ezért is alkalmaznak a gyártók
különféle segédanyagokat, hogy a hatóanyagok felszívódását
elősegítsék. (Itt jegyzem meg, hogy ezen segédanyagok általában
indifferens /közömbös/ anyagok, és alkalmazásuk engedélyezése
ugyanolyan szigorú folyamat, mint a hatóanyagoké.) Vannak
olyan hatóanyagok, melyek nem élik túl, és nem is tudjuk
megvédeni őket az emésztőrendszer „vegzálásától”, ilyenkor
alkalmaznak más gyógyszer formát: végbélkúp, injekció, tapasz,
inhaláló készülék, stb. (Természetesen nemcsak ilyen esetekben
használják, mert vannak olyan betegségek, amikor a tabletta
forma nem célravezető: pl. külsőlegesen használt helyi
készítmények /bőrgyógyászat, sebkezelés, stb./). A bőrön
keresztüli (transzdermális tapasz) formában történő hatóanyag
bejuttatás egyébként nagyon modern technológia: a felszívódás
nem függ az egyénenkénti nagyon eltérő gyomor-bél rendszer
állapotától (nem is irritálja azt), így egyenletes hatóanyag leadást
biztosít, ha túldozíroztuk, akkor meg egyszerűen csak levesszük
a tapaszt. Sajnos kevés az olyan anyag, amit így tudunk a
szervezetbe juttatni.

Nem kis költséggel járnak az un. toxicitási és biztonsági
vizsgálatok, melyek feladata, hogy a hatékonynak bizonyult
vegyületek közül kiszűrjék azokat, melyek a várható előnyökhöz
viszonyítva túl nagy veszélyt jelentenének (mellékhatások).
Ezeket a vizsgálatokat először kísérleti állatokon (egér, patkány,
tengerimalac, nyúl, macska, kutya, ritkábban emberszabású)
vizsgálják.

Ezt követik az un. klinikai vizsgálatok, melyeket már
embereken végeznek el. A klinikai vizsgálatok I. fázisában
egészséges önkénteseken, II. fázisában már kis létszámú
betegeken vizsgálódnak. Ezen vizsgálatok során tesztelik, hogy a
gyógyszeranyag hogyan oszlik el a szervezetben, mekkora dózist
visel el a szervezet, meghatározzák az optimális adag mértékét,
stb. A III. fázisban már betegek ezrein vizsgálják a készítmény
biztonságos alkalmazhatóságát, a hatásosságot, követik a
mellékhatá-sokat, és összehasonlító vizsgálatokat végeznek más
gyógyszerekkel. A III. fázis kedvező eredményei alapján kerülhet
sor a gyógyszer szabad forgalmazására.

De a gyógyszer klinikai vizsgálata még ezzel sem ér véget. Az
ezzel kezdődő IV. fázis a tömeges adatgyűjtés időszaka, amikor a
gyógyszert felhasználó orvosok, gyógyszerészek az erre alkalmas
bejelentőlapon tájékoztatják a gyógyszerellenőrző hatóságot a
megfigyelt mellékhatásokról, amikor a ritkán (pl. minden 10 ezer
alkalmazás során egyszer) előforduló nemkívánatos hatások is
felderíthetőek. A IV. fázis időtartama korlátlan lehet.

Ahogy korábban említettem, a leírt eljárásrend az újonnan
kifejlesztett (eredeti, originális) gyógyszerek esetére vonatkozik.
Ezen originális gyógyszerek kutatási-fejlesztési költségeinek
megtérülésére a gyógyszergyárak 20 év szabadalmi védettséget
kapnak, melynek lejárta után a kutatás-fejlesztés dokumentációját
más gyártók számára is hozzáférhetővé kell tenniük. Sok
gyártónak nincs is annyi tőkéje, amennyi egy originális
gyógyszer kifejlesztéséhez szükséges, és abból él, hogy a a lejárt
szabadalmi védettségű gyógyszereket másolja. Ez nem jelenti
azt, hogy rosszabb minőségben állítanák elő ezeket  másolatokat
(generikus gyógyszerek), hiszen a gyártás során előírt szigorú
szabályokat nekik is be kell tartaniuk. (Gyógyszergyárak
esetében nem is emlékszem, mikor volt utoljára olyan botrány,
mint amilyeneket a NÉBIH /Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal/ ellenőrzései során – sajnos már mondhatjuk azt -
rendszeresen feltár az élelmiszer-termelőknél, -forgalmazóknál.)
A legnagyobb generikus gyártók több földrészen is rendelkeznek
gyártói kapaci-tással, azaz sok országban vizsgálják a
termékeiket (törzskönyvezik), és nem engedhetik meg ma-
guknak, hogy rossz minőségben gyártsanak, mert ha egyik helyen
„megbuknak”, az magával ránthatná a többit. (Tavaly volt
világraszóló balhé egy francia cég plasztikai műtétekhez gyártott
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Negyedszer is jól kifőztük!

un. PIP implantátumaival. Ez ugye nem gyógyszer, hanem
gyógyászati segédanyag, és több hatóság javasolta, hogy az ilyen
anyagok esetében is a gyógyszerekhez hasonló eljárás- és
ellenőrzési rendet kellene bevezetni, akkor nem fordulhatnának
elő olyan sumákságok, mint ami ott történt.)

Az egyik ilyen multinacionális gyár magyarországi vezetője
mondta egy konferencián, hogy az ő termékeik még jobbak is,
mint az originális gyógyszerek, hiszen azok 20 évvel ezelőtti
technológián alapszanak, ők meg már a saját másolt termékeikbe
beletették az elmúlt 20 év fejlesztéseit is. Ez jó marketinges
duma, de azt azért jelzi, hogy milyen fontos szempont nekik is a
jó minőségű gyógyszer előállítása.

A fentiekből látszik, hogy a gyógyszerek kutatása és előállítása
a legmodernebb tudományos és ipari technológiával történik,
valamint az is, hogy a gyógyszerek előállításának a költségeinek
a legna-gyobb részét nem a gyógyszer legyártása, hanem a
kifejlesztése emészti fel. A generikus gyártók ezt az igen jelentős
költséghányadot spórolják meg azzal, hogy a szabadalmi oltalom
lejárta után megkapják a kutatás-fejlesztési leírásokat, és ebből
kifolyólag tudják sokszor töredék áron adni az origi-nális
gyógyszerrel megegyező minőségű termékeiket.

Az árkülönbséget tovább torzítja, hogy a beteg a patikában
legtöbbször nem a gyógyszer árát, hanem annak a térítési díját
fizeti ki (térítési díj = gyógyszer ára mínusz TB támogatás).
Magyarországon az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
un. hatóanyagfix alapú támogatást alkalmaz, azaz az egymással

helyettesíthető (egyenértékű) gyógyszerekhez fixen ugyanazt a
támogatást rendeli: alapul veszi a 3 legolcsóbb gyógyszer
átlagárát (referencia ár) és ahhoz rendeli a támogatást. Pl.: ha a
referencia ár 1.000 Ft, és ehhez ad 800 Ft támogatást akkor a
beteg 200 Ft-ot fizet a gyógyszerért a patikában. De ha egy
drágább gyártó termékét választja, aminek az ára mondjuk 1200
Ft., akkor a támogatás ahhoz is 800 azaz a beteg fizet 400 Ft.
térítési díjat. Viszont azok a gyártók/forgalmazók, akik több mint
30%-kal meghaladják a referencia árat, azoknak a gyógyszere-
iről megvonják a támogatást, példánk esetében egy 1300,-
forintos gyógyszerért már 1300 Ft-ot kell a patikában fizetni. Ez
több mint a hatszorosa a referencia árnak! És ettől még nagyobb
eltérések is vannak! Sok forgalmazó azért csökkenti le a
gyógyszerei árát, mert nem akarja, hogy megvonják róla a
támogatást, aminek következtében a gyógyszerének a forgalma
visszaesne. Ennek a rendszernek a bevezetése az elmúlt években
jelentős gyógyszerárcsökkenéshez vezetett a lejárt szabadalmú
készítmények körében. Ez éves szinten több milliárd forint
nemzetgazdasági megtakarítást jelentett, melynek egy része az
OEP-nél, másik része meg azoknál betegeknél jelentkezett, akik
elfogadták az olcsóbb gyógyszereket. (Az OEP
Főigazgatóságától e tárgyban kapott levél ki van függesztve
gyógyszertárunk faliújságára.)

dr. Sass Pál
szakgyógyszerész

Szeptember 11-én, pénteken reggel borús időben indult el az öt
főből álló (Német-Nyárádi Lászlóné, Hortobágyi Jánosné,
Sasvári Jánosné, Lovasi Ferenc, Hevesi Csongor) civil csapatunk
új fuvarosunkkal, Hevesi Csongorral Budapestre a Kossuth
Kiadóba finomat főzni a dolgozóknak.  Asztalokkal, padokkal,
üsttel, sátorral az eső ellen, a tervezett nyersanyagokkal a kívánt
babgulyáshoz érkeztünk meg a Kiadó udvarára, hogy
megvendégeljük a közel 100 főre emelkedett stábot.

Szokásukhoz híven nagy szeretettel fogadtak bennünket már a
kapuban. A korábbi évek tapasztalata alapján már sorba álltak a
ropogósra sült szalonnaért és tükörtojásért. Lovasi Ferenc alma
pálinkájának ismét nagy keletje volt. Közben gondos
szakácsnőnk Julika (Német-Nyárádi Lászlóné) osztogatta nekünk
az ebédkészítéshez a feladatokat. Az egy órára elkészült nagy üst
babgulyás ínycsiklandozó illata csalogatta a dolgozókat az
udvarra. 

Napsütésben fogyasztották el jóízűen kedves ismerőseink a
finom ebédet sátrunk alatt. Voltak, akik többször repetáztak.

Finom borok kortyolgatása közben baráti beszélgetések során
felelevenítettük az egy év eseményeit, terveit. Közben az
igazgató úr hozatta nekünk a kb. 250.000 Ft értékű
ajándékkönyveket a nagytályai könyvtár számára.

Anyagi támogatóink voltak:
Banán Joe, Dr. Csabai Zsolt, Fazekas Ágnes, Lovasi család,

özv. Lovasi Ferencné, Madarász András, Nagytálya-Maklár
Hegyközség, Német Tibor vállalkozó.

A 4 éve tartó kapcsolat a Kossuth Kiadóval továbbra is
gyümölcsöző Nagytálya számára, mert a 4 év alatt több mint 1
millió Ft értékű könyvvel gazdagodott a könyvtár.

Az egyre mélyülő baráti kapcsolatoknak köszönhetően jövőre
is visszavárnak bennünket!

Hortobágyi Jánosné
Sasvári Jánosné

.
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Maklári Sport Egyesület 
Először is szeretnék köszönetet mondani a Nagytálya Község

Vezetőinek, hogy lehetőséget nyújtanak Sportegyesületünk
községük lapjában való bemutatkozásához, így engedjék meg,
hogy nagyon röviden írjak pár mondatot magáról az Egyesületről. 

A Maklár Sportegyesületet – illetve annak elődjét – 1935-ben
alapította Adler Sándor egykori tanító, kinek nevét a maklári
Sport úton található létesítmény 2005 óta viseli. Az alapításkor és
az azt követő hosszú évtizedekig csak labdarúgás sportágban
szerepeltek a klub játékosai, ma már több szakosztályt ölel fel az
Egyesület. Jelenlegi elnöke Vojtekovszki Csaba, egykori magyar
bajnok labdarúgó, a Bozsik-utánpótlásprogram országos vezetője
és a Heves Megyei Labdarúgó Szövetség szakmai igazgatója.  

Egyesületünk labdarúgó szakosztálya a jelenleg futó évadban
7 korosztályos csapatot indított: U7, U9, U11, U13, U16, U19
éves korcsoportok és természetesen a felnőtt korosztályú első
csapat. A 7 és 9 évesek a labdarúgás mellett más játékos
foglalatosságot is jelentő Grassroots-fesztiválokon vesznek részt,
a 11 és 13 évesek az országos egyesületi Bozsik-program
résztvevői, míg a 16, 19 és felnőtt csapatok a megye legmagasabb
osztályú bajnokságában szerepelnek. 

Felnőtt csapatunk, Nagy Endre UEFA B diplomával
rendelkező tréner irányításával, immár 6. éve tagja a megyei
elitnek, ahol (ismerve más csapatok költségvetését) szerény
lehetőségeink felső határán mozogva rendre a középmezőny tagja
és az osztály bármely csapatának méltó ellenfele. U19 –es
csapatunk Csomós János MLSZ D licences edző irányításával az
elmúlt évben bronzérmes lett, jelenleg is dobogós helyért harcol.
A Sasvári László vezette U16 sajnos folyamatos
létszámproblémákkal küzdve a bajnoki mezőny közepén áll.  A
gyermekkorosztályokat a Grassroots licenccel rendelkező
Vojtekovszki Márton felügyeli, a jelenleg edzői tanfolyamot
végző Baksa Gergővel karöltve.

A maklári I. István Általános iskolával és a Napsugár óvodával
kialakított korrekt kapcsolatnak köszönhetően, a 7-9-11-13 éves
korosztályok működésével nincsenek komoly létszámproblémák.
Annál inkább a 19 és főleg a 16 éveseknél, ahol sajnálatos módon
helyiekből nem mindig sikerül a kellő létszámot feltölteni,
„köszönhetően” a községben felbukkant, a labdarúgásnál jóval
kisebb konkurenciával rendelkező, így könnyebb érem és
trófeaszerzéssel kecsegtető egyéni sportok megjelenésével,
emellett a megyeszékhelyen elitként kezelt vízi- és kézilabda is
sokakat elcsábít. Egyesületünk vezetése azonban
továbbra is töretlen hittel küzd azért, hogy
hagyományainkhoz méltóan lehetőleg helyi fiatalokkal
oldja meg létszámgondjait. 

A Sportegyesület vezetése nagy erőket mozgósít a
TAO-törvényben lehetővé tett láványcsapatsport
támogatás minél nagyobb mértékű bevonására, többnyire
sikeres, a községi Önkormányzat által támogatott
pályázatokkal. Az utánpótlás működtetésére elnyert
pályázati pénzek mellett az elmúlt években sikeresen
pályáztunk műfüves pálya megépítésére, új kerítésre és
nézőink komfortját növelő lelátóra. Mindezek mellett a
két éve átadott új öltözőépülettel együtt elmondható,
hogy a labdarúgás  feltételei folyamatosan javultak,
játékosaink minőségi körülmények és felkészült edzők
kezei között dolgozhatnak. Nem elhanyagolható a
Nagytálya Község Önkormányzata által nyújtott
támogatás sem, ezzel segítve Egyesületünk működését,
melyben számos nagytályai illetőségű fiatal is sportol.

Eseménynaptár az ősz még hátralévő rendezvényeiről:

október
11 vasárnap13:00

maklár-Egerszalók U19
17 szombat 9:00

grassroots-fesztivál, Füzesabony U7,U9
17 szombat 12:30; 14:30

Borsodnádasd-maklár U16, felnőtt
18 vasárnap13:00

Borsodnádasd-maklár U19
24 szombat 8:30

Bozsik-torna, makláron U11,U13
24 szombat 11:30; 13:30

maklár-Domoszló U16, felnőtt
25 vasárnap13:00

maklár-Domoszló U19
31 szombat 11:00; 13:00

maklár-Nagyréde U16, felnőtt
november
1 vasárnap13:00

maklár-Nagyréde U19
7 szombat 9:00

grassroots-fesztivál, Besenyőtelek U7,U9
7 szombat 13:00

Heréd-maklár U19
8 vasárnap11:00; 13:00

Heréd-maklár U16, felnőtt
14 szombat 8:30

Bozsik-torna, makláron U11,U13
14 szombat 13:00

maklár-gyöngyös felnőtt
21 szombat 11:00; 13:00

Besenyőtelek-maklár U16, felnőtt
22 vasárnap13:00

Besenyőtelek-maklár U19

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!

Misz György
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Ercsényi István bányászati emlék és ásvány-gyűjteménye

„1956-ban születtem a kerecsendi Berek erdőben. Egész
életemet meghatározza ez a születési hely. 25 évig éltem itt.
Nagytályán több, mint 10 éve lakom.

Általános iskolába Kerecsendre jártam, majd a Dobó István
Gimnáziumban érettségiztem. Az erdészeti Szakközépiskolában
végeztem erdőgazdálkodási technikusként.

10 évig dolgoztam vágásvezető erdészként. A bányák számára
termeltünk ki faanyagokat. Jelenleg 30 éve dolgozom egy
élelmiszer ipari cégnél. Emellett polgári természetvédelmi
őrszolgálatot teljesítek a Bükki Nemzeti Parkban, a Hevesi Füves
Puszták Tájvédelmi Körzetnél.

1974-ben találtam az első ásványt, ez egy csillámkő volt.
Bélapátfalván akadtam rá az egyik iskolatársammal. Innen
gyökerezik az ásványok gyűjtésének szenvedélye. Mára már több
száz darabot gyűjtöttem össze. Ezek között van hazai és külföldi
is. Hazaiak között szerepel a nemesopál (Zemplén), pirit
(Szarvaskő), kalcit (Eged). Az ásványok gyűjtésénél tisztában
kell lenni és figyelembe kell venni a terület jellegét.
Természetvédelmi területeken csak felszedni lehet a kőzeteket,
csákányozni, ásóval nekiesni nem szabad.

A bányászati emlékeket erdészként végzett munkám során
kezdtem el gyűjteni. Úgy mondanám, hogy egy letűnő szakma, a
földalatti bányászat tárgyi emlékeit mentem meg a
gyűjtőmunkám során. Megismerkedtem a bányászokkal, akik
nem zárkóztak el előlem. Szívesen adtak az őrzött emlékeikből,
mert tudták, hogy jó helyen lesznek nálam. Tagja vagyok az
Egercsehi Bányászok Baráti Körének és kapcsolatban állok több
mai bányával, habár ezek már nem termelő bányák, csak
környezetvédelmi, illetve kárrendezési célokat szolgálnak. Ha
akad olyan régi, őrzött tárgyuk, ami selejtezésre vár, mindig
először nekem szólnak, hogy érdekel-e, mert akkor elvihetem.
Amikor kapok valamilyen emléket mindig lefényképezem vagy
videót készítek róla, hogy hol helyeztem el. Ezekből az
anyagokból viszek azoknak, akiktől a tárgyakat kaptam, és
folyamatosan tájékoztatom őket, hogy éppen hol tart a
gyűjteményem.

Egyszerre mindig csak egy bányászati ággal foglalkozom.
Eddig pár évig csak a bányamentés kellékeit szedegettem össze,
jelenleg a bányamérés emlékeit gyűjtögetem. Nincs olyan tárgy,
amire azt mondanám, hogy a legbüszkébb vagyok. Én inkább úgy
fogalmaznék, hogy az emberi kapcsolatokra vagyok büszke,
amiket kialakítottam a 30 éves gyűjtésem során. Sokat tanultam

ezektől az emberektől. Többek között azt, hogy hogyan lehet a
bányában félelem nélkül mozogni; hogyan tud az ember teljes
mértékben megbízni a társaiban.. A bányászok mind
emberségesek, tisztán látnak és józanul gondolkodnak, szinte
minden tudományos ághoz értenek. Kell is nekik, mert egy apró
hibájuk is több emberéletbe kerülhet.

A bányászati emlékekről vezetek gyarapodási naplót.
Összesen 2600 darabot számlál a gyűjtemény, ezek közül 500
darab csak a karbid lámpa gyűjteményem.

Körülbelül öt éve építettem az udvaromon egy tárót. Ez
úgymond egy mesterséges felszíni, vízmentes bánya.
Valósághűen rendeztem be, érc- és szénbányákból való
eszközökkel.

Az ország minden részéről érkeznek hozzám szakmai és laikus
érdeklődők is. Mindenkinek szívesen megmutatom a
gyűjteményemet. Ennek nincs anyagi vonzata. Szeretem ha más
is érdeklődéssel viseltetik a régmúlt dolgai iránt.

A kollekcióm folyamatosan bővül és gyarapszik. Tervezem
külső kiállító részek megépítését a nagyobb bányászati gépek tető
alá helyezéséhez, illetve egy bánya-telefonfülke létrehozásán is
dolgozom. Ha én már nem bírok foglalkozni a gyűjteményem
gyarapításával, a fiam fogja tovább vinni és megőrizni a
munkámat.”

Köszönjük Ercsényi Istvánnak, hogy bemutatta nekünk a
gyűjteményét! Kívánunk neki további eredményes munkát és JÓ
SZERENCSÉT!

Ercsényi István
3398 Nagytálya, Akácos utca 2.
info@banyaszkiallitas.info

Oravecz Anita
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