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Augusztus 20.
Szent  Is tván király  és  az  Új  kenyér 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 szentmise
után az ünnepi műsorban hallhattuk
Lükő Katalin, a Maklári I. István
Általános Iskola igazgatóhelyettes
asszonyának ünnepi beszédét,
melyben megemlékezett Szent
István királyról.
Ünnepség folytatásaként a
Nagytályai Szivárvány Óvoda
gyermekeinek verses műsora
következett. A gyerekeket
felkészítette Molnárné Petővári
Mónika, és Bodolósz Ildikó
óvodapedagógusok.

Ezt követte Juhász Benedek klari-
nét -, Molnár Dorina hegedűjátéka
és Nagyné Szepesi Erzsébet
szavalata. Végül a MELÓDIA
Kamarakórus ünnepi összeállítása
következett Mesterné Sándor
Tímea karnagy vezetésével. 
Műsor zárásaként a Szózat után a
megáldott kenyér kiosztására került
sor a Nagytályai Szivárvány Óvoda
gyermekeinek közreműködésével. 
Köszönjük a Numan Pékség fel-
ajánlását, a Nagytályai egyház-
közösség tagjainak a díszítést,
valamint Nagytálya Község
Önkormányzatának támogatását. 
A felújított templom méltó
környezetet biztosított a
megemlékezésére, ünneplésre.

Karanyiczné Dobecz Marianna

Nagytálya Község öNKormáNyzatáNaK lapja
2014. oKtÓBEr
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tájékoztató Nagytálya Község önkormányzata testületi üléseiről
Nagytálya Község önkormányzata a

2010-14-es önkormányzati ciklus utolsó

testületi ülését 2014. szeptember 25-én

tartotta.

Az ülés napirendjén – a lejárt határozatok

végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását

követően – az önkormányzat a 2014. első

féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

szerepelt.

A 2014. évi iskolakezdési támogatásra

vonatkozó javaslat megvitatása volt az

ülés harmadik napirendje. A képviselő-

testület a 2014/15-ös tanév iskoláztatási

kiadásainak támogatására minden

nagytályai lakóhelyű általános és

középiskolás, valamint minden

felsőoktatási intézményben az első

diploma megszerzése érdekében nappali

tanulmányokat folytató hallgatót 3.000 Ft

összegű tanévkezdési támogatásban

részesít. A támogatás feltétele

iskolalátogatási igazolás leadása.

A támogatás 2014. október 1-től 31-ig

ügyfélfogadási időben vehető át a Maklári

Közös Önkormányzati Hivatal Nagytályai

Kirendeltségén.

Az ülés harmadik napirendjeként Lovasi

Ferenc polgármester úr a július, augusztus

és szeptember hónapok önkormányzatot

érintő eseményeiről tájékoztatta a testületi

tagokat: a védőnői szolgálat új

rendelőjének június 27-i átadásáról, a

hangos hírmondó pályázat ellenőrzéséről,

a Nagytályai Szivárvány Óvoda játékai

biztonsági felülvizsgálatáról, a települési

táblarendszer elszámolásáról, a maklári

közösségi ház avató ünnepségéről, a

Melódia Kamarakórus koncertjéről, a

postaszoba bejárata előtti díszkút

felszereléséről, a nagy sikerű Maklár-

Nagytálya horgászversenyről, az elkerülő

út nyomvonalának ügyében tartott

egyeztetésről, a Kossuth Kiadóval

fenntartott kapcsolat újabb

rendezvényéről, és a kiadó

könyvadományáról, és a Bródy Sándor

Városi és Megyei Könyvtár műsoráról,

amivel a nagytályai óvodásoknak

kedveskedtek. 

Az egyéb ügyek, indítványok között

elsőként a szociális ellátások helyi

szabályait alkotta újra az önkormányzat,

majd a közterületek elnevezéséről, és a

házszámozásról fogadott el helyi

önkormányzati rendeletet.

Az egyéb ügyek napirend tárgyalásakor a

képviselő-testület hozzájárult, hogy a

közösségi televízió csatornát októbertől

működtető Via Moderna Bt. a település

nevét mind a vállalkozás elnevezésében,

mind pedig a csatorna nevében - Maklár-

Nagytálya Televízió – használja. 

Az önkormányzati ciklus utolsó testületi

ülésének lezárásaként Lovasi Ferenc

polgármester úr emléklapot adott át a

testület tagjainak megbízatásuk és közös

munkájuk emlékeztetőjeként.

tisztelt olvasóink!

a munkatársaim és a magam nevében
megköszönöm lovasi Ferenc
polgármester úrnak, a képviselő-
asszonyoknak és képviselő uraknak –
Balajti Istvánnénak, Karanyiczné
Dobecz mariannának, Hajdú Csaba
alpolgármester úrnak és madarász
andrásnak - hogy biztosították
számunkra és a munkánk végzéséhez
szükséges feltételeket. Köszönjük, hogy
nem csak a döntéseik előkészítőjének és
végrehajtójának, hanem partnernek
tekintettek bennünket a közösség
érdekében végzett munkájuk során!
megköszönjük az önkormányzati
bizottságok külső tagjainak:
Hortobágyi jánosné Editkének és
Kelemen Csabáné lengyel Edinának
hogy együtt dolgozhattunk. 
Valamennyiüknek jó egészséget,
szakmai és magánéleti sikereket
kívánunk!

Kassai Magdolna
jegyző

Nagytályai HÍRMONDÓ
Nagytálya Község Önkormányzatának Lapja

X. évfolyam 3. szám - 2014. október

Kiadja: Nagytálya Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Lovasi Ferenc polgármester

Köszönjük a beküldött cikkeket és fotókat!

Iskolakezdési
támogatás

a képviselő-testület a 2014/15-ös
tanév iskoláztatási kiadásainak

támogatására 
minden nagytályai lakóhelyű

általános és  középiskolás,
valamint minden felsőoktatási 
intézményben az első diploma 

megszerzése érdekében nappali 
tanulmányokat folytató hallgatót 

3.000 Ft összegű
tanévkezdési támogatásban

részesít.
A támogatás feltétele:

iskolalátogatási igazolás leadása.

a támogatás 2014. október 1-től 31-ig 
ügyfélfogadási időben vehető át
a Maklári Közös Önkormányzati

Hivatal Nagytályai Kirendeltségén.
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saját forrásból megvalósult:
Kátyúzások 2 800 ezer Ft
Játszótér bővítése 350 ezer Ft
Fásítás 380 ezer Ft
Faluház parkolójának építése 800 ezer Ft
A temetőben az út zúzalékolása 730 ezer Ft
Gázkazáncsere az óvodában 1 200 ezer Ft
A Kossuth Kiadó könyvtámogatása 900 ezer Ft
A Polgármesteri Hivatal épületének 

belső felújítása 1 400 ezer Ft
Tájház vásárlása 1 000 ezer Ft
A Tájház felújítása 1 300 ezer Ft
összesen: 10 860 ezer Ft

Európai Uniós forrásból megvalósult:
Falunap a Melódiával 2 700 ezer Ft
Komposztáló 8 200 ezer Ft
Játszótér, Közpark, hivatal-tetőszerkezet 31 500 ezer Ft
Térfigyelő rendszer 3 300 ezer Ft
Faluhangosítás 3 200 ezer Ft
Táblarendszer 4 500 ezer Ft
összesen: 53 400 ezer Ft

a Hajnal család támogatása:
Számítógépekre 500 ezer Ft
A Tájház felújításához 1 500 ezer Ft
összesen: 2 000 ezer Ft

Az elmúlt négy év fejlesztéseinek összefoglalója

A Szociális Bizottság első alakuló ülésén elkészítette
éves tervét feladatokkal, felelősökkel, határidővel. Első,
legfontosabb feladatunk volt a szociális törvény
változásainak áttanulmányozása a jegyzőnő segítségével.

A havi bontásban történő feladatokat Madarász András
képviselőtársammal és Hortobágyi Jánosné külsős taggal
közösen megbeszéltük, s a négy év alatt igyekeztünk ennek
szellemében tevékenykedni. Két előadás maradt el, mert
nem sikerült megfelelő előadót találnunk.

A segélykérelmek elbírálásánál alapvetően a szociális
törvénynek megfelelően döntöttünk, figyelembe vettük a
család életvitelét, tenni akarását a probléma megoldására.
Nagy előnyt jelentett, hogy óvónőként ismerem a
családokat, s mindhárman kellő empátiával rendelkezünk a
problémák megoldására.

Minden év decemberében a polgármester úrral
ellátogatunk a Nagytályára kihelyezett lakóotthonba,
ajándékot viszünk a gondozottaknak, ők műsorral
kedveskednek nekünk.

Egy alkalommal szerveztük meg a „falumikulást”,
anyagi támogatást 2 vállalkozótól kaptunk, az
önkormányzat 20.000 forinttal járult hozzá.

Két alkalommal került sor ruhaosztásra a faluban a
gyámügyi előadó segítségével, a Vöröskereszt
hozzájárulásával.

Balajti Istvánné
a Szociális Bizottság elnöke

Statisztikai kimutatás Nagytálya Község Önkormányzata
Szociális Bizottságának elmúlt négyéves munkájáról

év átmeneti segély szociális
kölcsön

lakásfenntartási
támogatás

temetési
segély

szépkorúak kösz.
tanévkezdési tám.

50.,55.,60.
házassági
jubileum

2010 8 esetben 
65.000 Ft

1 esetben
30.000 Ft 3 család

471.000 Ft
90.000 Ft (műsor)

338.000 Ft

2011 7 esetben
60.000 Ft 18 család 465.000 Ft

383.000 Ft 30.000 Ft

2012 9 esetben 
75.000 Ft

450.000 Ft
90.000 Ft (műsor)

349.000 Ft
20.000 Ft

2013 5 esetben 
50.000 Ft

1 esetben
25.000 Ft

300.000 Ft
60.000 Ft (műsor)

414.000 Ft
18.000 Ft

2014 8 esetben 
75.000 Ft

összesen 325.000 Ft 288.350 Ft 3.410.000 Ft 68.000 Ft
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A 2010. október 3-án megválasztott képviselő testület és
a polgármester megbízatása hamarosan lejár. Mindez
alkalmat ad a helyi közélet szereplőinek és a választóknak
is arra, hogy kellő idő távlatában összegezzék az elmúlt
négy esztendőben megtett lépéseket, eredményeket. 

Kulturális élet
A 2006-2010-es ciklushoz hasonlóan a Kulturális és

Oktatási Bizottság együttműködött a Maklári
Önkormányzattal: kialakult a nemzeti és saját ünnepeink
helyi megtartásának rendje. 

Programjaink az elmúlt négy évben: 

2010.
1. Október 22. megemlékezés az 1956-os 

forradalom és szabadságharcról
2. November 28. 1. adventi gyertyagyújtás
3. December 05. 2. adventi gyertyagyújtás
4. December 06. mikulás az óvodában
5. December 11. Idősek Karácsonya 
6. December 12. 3. adventi gyertyagyújtás
7. December 18. melódia Karácsonyi Koncert
8. December 19. 4. adventi gyertyagyújtás
9. December 20. Karácsonyi ünnepség az óvodában

2011.
10. Február 12. Óvodai farsangi bál
11. Február 19. Óvodai jótékonysági farsangi bál
12. Március 15. Közös megemlékezés március 

15-ről, koszorúzás
13. Áprilirs 30. patak-pari retro-party
16. Május 21. V. Nemzetközi Derelyefesztivál
17. Május 27. gyermeknap
18. Június 02. Közös pedagógus nap maklárral
19. Június 3. Ballagás az óvodában
20. Augusztus 6. melódia musical - est
21. Augusztus 20. államalapítás 

és az Új kenyér ünnepe
22. Szeptember 4. megemlékezés a Világháborúk 

helyi áldozatairól
23. Szeptember 24. szüreti felvonulás 
24. Október 23. megemlékezés az 1956-os 

forradalom és szabadságharcról
25. November 27. 1. adventi gyertyagyújtás
26. December 3. Falu mikulás

27. December4. 2. adventi gyertyagyújtás
28. December 4. Baba-mama mikulás
29. December 6. mikulás az óvodában
30. December 10. szépkorúak köszöntése
31. December 11. 3. adventi gyertyagyújtás
32. December 17. melódia Karácsonyi Koncert
33. December 18. 4. adventi gyertyagyújtás
34. December 19. Karácsonyi ünnepség az óvodában
35. December 23. Betlehem állítás

2012.
36. Február 17. Óvodai farsangi bál
37. Febr. 17.18.19 Kultúrházak éjjel - nappal
38. Március 14. megemlékezés március 15-ről, 

koszorúzás
39. Április 30. patak-pari retro-party
40. Május 25. gyermeknap
41. Június 01. Ballagás az óvodában
42. Június 7. pedagógus nap
43. Augusztus 4. mElÓDIa musical est
44. Augusztus 20. államalapítás 

és az Új kenyér ünnep
45. Szeptember 2. megemlékezés a Világháborúk 

helyi áldozatairól
46. Szeptember 22. szüreti felvonulás 
47. December 2. Baba-mama mikulás
48. December 2. 1. adventi gyertyagyújtás
49. December 6. Falu mikulás
50. December 6. mikulás az óvodában
51. December 8. 2. adventi gyertyagyújtás
52. December 15. szépkorúak Karácsonya 
53. December 16. 3. adventi gyertyagyújtás
54. December 22. mElÓDIa Karácsonyi Koncert
55. December 23. 4. adventi gyertyagyújtás
56. December 23. Betlehem állítás
57. December 17. Karácsonyi ünnepség az óvodában

2013. 
58. Február 23. Óvodai farsangi bál
59. Március 14. megemlékezés március 15-ről, 

koszorúzás
60. Április 30. patak-pari retro-party
61. Május 24. gyermeknap
62. Május 31. Ballagás az óvodában
63. Június  pedagógus nap
64. Augusztus 10. mElÓDIa musical est

Négy év – 90 program
2010-2014 - es önkormányzati ciklus Kulturális és Oktatási Bizottsági értékelése
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65. Augusztus 20. államalapítás 
és az Új kenyér ünnepe

66. Szeptember1. megemlékezés a Világháborúk 
helyi áldozatairól

67. Szeptember 21. szüreti felvonulás 
68. Október 23. október 23-i megemlékezés
69. December 1. 1. adventi gyertyagyújtás
70. December 6. Óvodai mikulás
71. December 7. Baba-mama mikulás
72. December 8. 2. adventi gyertyagyújtás
73. December 14. szépkorúak Karácsonya 
74. December 15. 3. adventi gyertyagyújtás
75. December 20. Karácsonyi ünnepség az óvodában
76. December 21. mElÓDIa Karácsonyi Koncert
77. December 22. 4. adventi gyertyagyújtás
78. December 22. Betlehem állítás

2014.
79. Február 22. Óvodai farsangi bál
80. Március 8. Nyugdíjas Klub rendezvénye
81. Március 14. megemlékezés március 15-ről, 

koszorúzás
82. Április 30. Óvodai anyák napja
83. Május 2. NEo retro-party
84. Május 23. gyermeknap
85. Május 25. megemlékezés a világháborúk

helyi áldozatairól
86. Május 30. pedagógus nap
87. Június 6. Ballagás az óvodában
88. Augusztus 16. mElÓDIa est
89. Augusztus 20. államalapítás 

és az Új kenyér ünnepe
90. Szeptember 20. szüreti felvonulás 

Nagytályai Hírmondó
A helyi híreket, információkat, tájékoztatást közlő

Nagytályai Hírmondó megjelenése 2010 októberétől az évi
egy lapszámról évi négy lapszámra emelkedett. A
negyedévente megjelenő kiadvány az eltelt időszak helyi
eseményeiről közöl írásokat, fotókat. A 2010 – 2014-es
önkormányzati ciklus 16. lapszámát tartja kezében a kedves
olvasó. 

Köznevelési intézmény
2014. január 1-jétől Balajti Istvánné, a Nagytályai

Szivárvány Óvoda óvodavezetője nyugdíjba vonulása miatt
Nagytálya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
Szivárvány Óvoda óvodavezetői beosztására vonatkozó
pályázati felhívásról döntött, amelyre két pályamunka
érkezett. A pályázók személyes meghallgatását követően

kialakított bizottsági véleményt alapján 2013. augusztus 1-
jétől Molnárné Petővári Mónika óvodapedagógus kapta
meg a Nagytályai Szivárvány Óvoda óvodavezetői
kinevezését. 

Az óvoda programjaival aktívan részt vesz Nagytálya
kulturális életében. 

Civil szervezetekkel és az egyházközséggel
való együttműködés

Nagytályán két bejegyzett civil szervezet működik: A
MELÓDIA Kamarakórus (2008-as alakulása óta közel 100
fellépéssel a háta mögött) és a Nagytályai Hagyományőrző
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2014. 06.04.). A civil
szervezetek tevékenységének támogatása – önálló jogi
személyiségükből, eltérő célkitűzéseikből adódóan –
egyrészt pénzügyi támogatás, másrészt a működésükhöz
szükséges helyszín biztosítását jelenti. 

A MELÓDIA Kamarakórus Balajti Istvánné egyesületi
elnök vezetésével 7,7 millió Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert a Hangos hírmondó pályázat, és a
Tájékoztató táblarendszer pályázaton. 

Támogatásban (működésükhöz szükséges helyszín
biztosításában) részesült a Nagytályai Nyugdíjas Klub,
Baba – Mama Klub Ifjúsági Klub, Judo Klub, Torna,
Aerobic, MMA. 

Támogatást kaptak a Maklári Lenksysteme Sport Klub
ugrókötelesei, MASE, Egészségnap rendezvény, Óvodai
Mikulás program, bábelőadások, Ápoló – gondozó célú
lakóotthon Nagytálya, rendőrség, polgárőrség.

Nagytálya község életében meghatározó
szerepet tölt be a katolikus egyház. 

Az önkormányzat működésükhöz (díszkivilágítás), és a
felújításhoz nyújtott pénzügyi támogatással ismerte el
munkájukat. A helyi egyházközség a falu kulturális életét és
programjait színesíti: Az Adventi időszakban
gyertyagyújtásra, Betlehemállításra kerül sor. 

Bizottsági munkámban köszönöm Balajti Istvánné
képviselő, volt óvodavezető, molnárné petővári mónika
óvodavezető, madarász andrás képviselő, és Kelemen
Csabáné lengyel Edina bizottsági tag segítségét,
valamint lovasi Ferenc polgármester úr támogatását. 

a mögöttünk álló négy év munkája jó alapot
teremtett a jövő előkészítéséhez. Köszönetet szeretnék
mondani azért a bizalomért, melynek révén
képviselőként munkálkodhattam Nagytályán,
községünk közérdekű ügyeiben. 

Karanyiczné Dobecz Marianna
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A nyár sok feladatot tartogatott számunkra. átfestésre került az
óvoda Petőfi út felőli kerítése, valamint a bejárati kapu.
Megtörtént az udvari játékok hibafeltáró elemzése, amelynek
megfelelően elkezdtük az udvari játékok felújítását. Nagy
segítségünkre voltak a közmunka program keretében
Önkormányzatnál dolgozók. 

munkájukat hálásan köszönjük!

a gyerekek is szorgoskodtak!
Szeptemberben pedig a szülők segítségét kértük a munkálatok

befejezéséhez.
Szeretném megköszönni a szülők fáradhatatlan, áldozatkész

munkáját is!
Köszönöm: 
• Rékási Sándor
• Varga Miklós
• Petővári Péter
• Hortobágyi Szabolcs
• Bécsiné Nagy Beatrix
• Gazsó Béláné
• Kovács- Tóth Enikő
• Máté Rita
• Tarisznyás Helga
• Suszter Barbara
• Petőváriné Hegedűs Ágnes
• Pappné Bonivárt Brigitta
• Papp Tamás
• Kerékgyártó Tamás
• Vízi Brigitta
• Klinkó Lajos
• Klinkóné Mezei Erika 
• Bodolósz Ildikó
• Molnár Gyula
• Molnár Dániel
segítségét, akik két héten keresztül dolgoztak annak

érdekében, hogy az óvoda udvari játékai megszépüljenek, és
megfeleljenek az előírásoknak. 

Köszönjük az Önkormányzat, Petővári József és Galambos
Tamás támogatását!

A játékok felülvizsgálata 2014-09-28-án megtörtént, játékaink
megkapták az egyedi megfelelőségi nyilatkozatot. 

A csoportszobában is meglepetés várta szeptemberben a
gyerekeket, a galéria alatt új babakonyhát rendeztünk be
számukra a szülői munkaközösség támogatásával. 

A folyosók is megszépültek, új szőnyegeket sikerült
beszerezni. 

Augusztus 20-án kis műsorral vettünk részt a Nagytálya és
Maklár Községek Önkormányzatai, valamint a Katolikus
Egyházközség által megrendezett ünnepen. 

A gyerekek nagy igyekezettel vettek részt a készülődésben, és
boldogan kínálták a megáldott kenyeret az ünnep résztvevőinek. 

Az Ősz egyik legfontosabb eseménye kis falunkban a szüreti
felvonulás. Mivel Pedagógiai Programunk egyik kiemelt területe
a néphagyomány ápolása, a népszokások megismertetése,
fontosnak tartottuk a szürethez kapcsolódó tárgyak, eszközök
megismertetését egy galéria összeállításával. Már szeptember
elejétől kezdve szorgalmasan készülődtünk. Gyakoroltuk a dalos
játékokat, verseket, a szülők és az óvoda dolgozóinak
segítségével gyűjtögettük az őszi galéria kiállítási tárgyait. Őszi
galériánkat a szürethez, szőlő feldolgozásához használt régi
tárgyakból állítottuk össze. 

A galéria megnyitójára a gyerekekkel pogácsát sütöttünk, akik
szeretettel kínálták a megnyitóra érkező vendégeinket. 

A szüret témakörének méltó lezárásaként részt vettünk a
faluban megrendezett, vidám szüreti felvonuláson, ahol
bemutattuk kis műsorunkat is. 

„Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kis kancsó,
Sosem láttam szebbet!”

Molnárné Petővári Mónika
óvodavezető

Óvodai hírek
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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. Ők
már megfelelő erőnléttel is rendelkeznek, s képesek a tágabb
környezet megismerésére, új tapasztalatok befogadására, s
összefüggések felismerésére is egy egész napos kirándulás
keretén belül.                                                                                                                      

A szülőktől való búcsú után sorban állva vártuk a vonat
érkezését. Bizony nem kis feladat volt számunkra a vonatra való
felszállás. Az egri vasútállomáson a vonat pótló busz
megérkezéséig, a rövid várakozás idején lehetőségünk volt kicsit
enni, inni mindenkinek az igénye szerint. Sajnos a szervezés
alkalmával derült ki, hogy pálya felújítási munkálatok miatt
busszal folytatjuk utunkat Szilvásváradig . Így az egyik
legérdekesebb élményben az alagútban való áthaladásban nem
részesülhettünk.

Szilvásváradon a nyitott erdei kisvasúttal igazi élményt
jelentett számunkra az erdő sűrűjében utazni, érezni a friss hegyi
levegő illatát, s a fák lombjain át kukucskáló napsugarak
simogatását arcunkon. 

A végállomásra megérkezve a leírhatatlan szépségű táj
látványa fogadott. Igaz a zöld tágas tér hívogatólag kínálta fel
magát a futkározásra, azonban a párás hegyi levegőben még nem
száradt fel a harmat, így  száraz helyet kerestünk, ahol egy asztal
körül mindannyian elfértünk. A hátizsákokból pillanatok alatt
előkerültek a finom falatok s elkezdődött a falatozás. 

Az utazás fáradalmait kipihenve, újult erővel indultunk el a
nagycsoportosokkal az Istállós kői barlang irányába. Még
magunk sem tudtuk, hogy az előző héten lehullott sok csapadék
miatt mennyire lesz csúszós a kiépített erdei ösvény, amely a
barlanghoz vezet fel.

Nagyon óvatosan indultunk felfelé, biztatva magunkat ezzel a
kis mondókával „Kendervászon, lenvászon ezt a hegyet
megmászom” Ez a mondóka még a mögöttünk haladó felnőtt
csoportnak is elnyerte a tetszését, velünk együtt vidáman
mondogatták.  Meg-megálltunk rövid időre, amely nem csak a
pihenés miatt történt, hanem élveztük a
csendet és a friss hegyi levegő mellett az
erdő látványát, szépségét is magunkba
szívtuk.

Végre sikerült a barlanghoz
felérnünk. A sötét barlangban kezdetben
kicsit félve indultak el a gyerekek , de
amikor előkerült az elemlámpa már
biztonságosabban érezték magukat, s a
barlang legbelső részét is sikerült így
felfedeznünk. Egy ott lévő nagyobb
gyerekekből álló csoport huncutkodását
is  lelepleztük egyben , hiszen bennünket
akartak ijesztgetni. A legnagyobb
látványosságot a denevérek  mozgása
jelentette számukra. Csodálták a
köveket, minden apró érdekesség
lekötötte a figyelmüket. Alig tudtuk
visszafelé indítani kis csoportunkat. Az
előző évekhez képest ez a kis kirándulás
a nagycsoportosokkal hosszabb ideig
tartott.

Nagyon fegyelmezetten, figyelve arra, hogy hová lépünk,
mibe kapaszkodunk sikerült, visszaérkeznünk társainkhoz, akik a
Szalajka völgy új játszóterén maradtak. A nagycsoportosoknak is
még egy rövid játék a parkban aztán útra keltünk, hogy a
völgyben lefelé haladva közvetlenül megtapasztaljuk a Szalajka
völgy nevezetességeit.  

Utunk 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.

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 is meg lehet tekinteni.

A gyalogos túránk egyik legkedveltebb helye a Vadas park,
amelynek egyik fő látnivalói a dámszarvasok és a muflonok . A
gyerekek láthatták az állatok etetőit és a nyugodtan heverésző
vagy éppen kíváncsiskodó állatokat. Sajnos az órát állandóan
figyelnünk kellett, mert a hosszú gyaloglás során egyre
fáradtabban, lassabban haladtunk lefelé.

Alig tudtuk elcsábítani őket a dámszarvasoktól, amelyek
etetése igazán kedvelt tevékenységgé vált pillanatok alatt.

Egyre több gesztenyefa alatt haladtunk el, ahol nem győzték
gyűjteni a terméseket. A gyermekek zsebei, duzzadtak a
gesztenyéktől és az összegyűjtött kövektől. Ezekkel a kincsekkel
megrakodva, fáradtan szálltunk fel a buszra, amelyen szinte
mindenki mély álomba szenderült a hazafelé úton.
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.

Bodolósz Ildikó
óvónő

Kirándulás Szilvásváradra
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melódia mozaik 4.0
A Melódia Kamarakórus negyedik

alkalommal rendezett könnyűzenei estet
Melódia Mozaik címmel. 

Új helyszínen, az előző nap felavatott
maklári Közösségi Ház udvarán
élőzenei kísérettel lépett fel a kórus:
Gáspár Béla szintetizátoron, Szabolcsi
János gitáron működött közre. Gáspár
Béla nem először lépett fel a kórussal,
Szabolcsi János nevét az 1992-es
Táncdalfesztiválról ismerhette a
közönség. 

Az estet az idén is helyi vállalkozók
és a kórus tagjai által támogatott
fogadás zárta. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték a MELÓDIA Mozaik
estet, és támogatták kórusunkat. 

Az est hosszas felkészülést, és alapos
szervezést igényelt, amelyben
segítségünkre voltak támogatóink: 

Banán joe
Fogyatékosok otthona

andornaktálya
dr. Hajdú Csaba

Hangácsi és Fia pincészet
Hanuszik Csaba
ifj. rónai péter

juhász Ferenc és juhász ákos
Karanyicz györgy

lánczné sumi judit
lázár lászló

lovasi Ferenc polgármester
mElÓDIa Kamarakórus tagjai

Nagytálya Község önkormányzata
Numan lászló és jakus zsuzsanna

royal Cukrászda parádi róbert
szabó Csaba

szabolcsi jános
szendi lajos

tarisznyás Bread

Külön köszönjük a helyszínt Maklár
Község Önkormányzatának, a
berendezést Andornaktálya Község
Önkormányzatának, valamint Vámosi
Lászlónak, Andornaktálya polgár-
mesterének. 

Karanyiczné Dobecz Marianna
szervező

A Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodája amatőr művészeti
tevékenységet támogat, amely során a megyében három kórus kapott
lehetőséget, köztük a Melódia Kamarakórus. Az együttműködés célja a
hányatatott sorsú kórusmozgalom segítése,  mentorálása neves szakemberek
bevonásával: a kórusunk igényeihez, fejlettségi szintjéhez igazodó szakmai
támogatás segít a repertoár kiválasztásában, összeállításában.

Dr. Kiss Katalin, az egri Eszterházy Károly Főiskola ének – zene tanszékének
docense, és a KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Tanácsa) tagja
segíti kórusunk felkészülését a 2014. október 24-26. között megrendezésre
kerülő Éneklő Magyarország minősítő hangversenyére. 

Karanyiczné Dobecz Marianna

A zene mindenkié 2014  
Utazó mentor program
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IX. maklár-Nagytálya Horgászverseny

A nyár utolsó nagy eseménye sokak számára az augusztus
22-23-án megrendezésre kerülő Maklár-Nagytálya horgász-
verseny volt, sorrendben a kilencedik. Új helyszín, új
lehetőségek volt a mottója a szervezésnek, ami igazán
sikeresnek bizonyult, mert a megmérettetésnek a Heves-
Alatkán található, halban gazdag Rab horgásztó adott otthont.
A nagy érdeklődést kiváltó rendezvény ezúttal is 2 napos volt,
eleget téve az elvárásoknak. Talán ennek volt köszönhető,
hogy ismét rekordot döntött az érdeklődők száma, hiszen szám
szerint 47-en adták le a nevezésüket, bizonyítva ezzel a
verseny népszerűségét. A résztvevőkön kívül még sokan
látogattak ki a tó partjára, családok, baráti társaságok gyűltek
össze erre az alkalomra. Voltak, akik a péntek délutánt és az
estét választották a „szurkolásra”, közös sütögetésre,
nyársalásra, de voltak szombati látogatóink is szép számmal.
Akadtak azonban, nem is kevesen, akik végig ülték a
pecásokkal a teljes versenyt. A halak kifogott mennyisége is
bizonyítja, hogy nem volt unalmas az úszók és a kapásjelzők
figyelése, mert bőven volt dolgunk a mérlegelésnél.
Harmincnál több versenyzőnk fogott halat, és a legkevesebb
mennyiségű hallal büszkélkedő horgász is dobogós helyezést
ért volna el néhány korábbi évben szervezett versenyünkön.
Szponzorainknak és persze a nagyszámú nevezőnek
köszönhetően 9 helyezettet díjaztunk értékes ajándékokkal. A
sorrend a következő volt:

1.  Misz József 32,96 kg  
(Ő a legnagyobb hal fogója is: 16,16 kg ponty)

2.  Keszthelyi Kinga 32,40 kg
3.  Méhész Zsolt 28,61 kg
4.  Juhász Bianka 27,07 kg
5.  Szatmári Szabolcs 20,34 kg
6.  Bercsényi Zsombor  17,60 kg
7.  Math Róbert 13,59 kg
8.  Havasi László 11,17 kg
9.  Parádi Bence 9,92 kg

A legkisebb halat Kövérné Deák Krisztina fogta, az ő
horgára egy mérhetetlen kis súlyú példány akadt. 

A sikeres megmérettetést lezárva közel 80-an álltak sorba
az üst előtt, amit Gulyás Feri barátunk főzött tele finom
csülkös babgulyással. Ezúton köszönöm meg a segítséget
Nagyfejeő Zsoltnak és Varga Ágnesnek, akik a mérlegelésnél

segítették munkánkat, valamint Elizer Istvánnak aki a
beszerzésben és a szállításban jeleskedett. Köszönet illeti meg
a verseny zavartalan megszervezéséhez segítséget nyújtó
támogatóinkat, akik a következők voltak: 

Nagytálya Község önkormányzata
maklár Község önkormányzata

lovasi Ferenc polgármester
Havasi lászló polgármester

sumi Csaba
susányi lászló és a lyoness

rónai péter, Coop aBC
lőrinczi péter, Banán joe zöldség- gyümölcs
szabó zsigmond, Horgászbolt Besenyőtelek

Korina kávézó Eger

Még több képpel és hírrel a versenyről a HEOL. hu szolgál,
valamint a Facebookon is találhatóak fotók. 

Állandó tudósítóink, Keszthelyi Valéria és Hanuszik Csaba
jóvoltából a Maklár-Nagytálya televízióban is viszont-
láthatják a rendezvény főbb momentumait. A Heves Megyei
Hírlap, sőt a Blikk is említést tett a versenyről, valamint a hal
és nevezési rekordokról. 

Hogy mire jó még egy ilyen rendezvény? Lehetőség nyílik
egy másik rendezvényt népszerűsíteni, ahol a nemes célokat
szolgálva segíthetünk másokon. A horgászversenyen
„reklámozott” következő heti véradás szintén bekerült a
megyei híradásokba a rekord számú véradó miatt, akik bátran
feküdtek a tű alá, ezzel esetlegesen életeket mentve, nem
mellesleg szűkebb hazánk jó hírét keltve. 

Bízva abban, hogy a jövő évben a horgászverseny
jubileumot ünnepelhet, mindenkinek további jó fogást
kívánnak a szervezők, Havasi László, Nagyfejeő István és
Birinyi Zoltán.

Birinyi Zoltán
szervező
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Az idén minden második település részt vett az országos
programsorozatban, amelynek célja, hogy minél több
elszármazott magyar térjen vissza gyökereihez. Szent Mihály-
napi rendezvényt Magyarország 1600 településén tartottak, a
közmédia egész napos műsorfolyammal készült.

Az "Itthon vagy!"-nap ötletgazdája azt mondta: az egész
programsorozat lényege, hogy tovább örökítsük
hagyományainkat. Rákay Philip úgy fogalmazott:
Folyamatosan hal ki egy generáció, amelyik hordoz valamit,
visz és hoz magával valamit a múltból, hogyha ezt nem adjuk
át, majd nem adjuk tovább, hozzátéve saját dolgainkat a 21.
században, akkor egyszerűen kihal valami”. Emellett azt is el
szeretnék érni, hogy minél több, külföldön élő magyar érezze
Magyarországot is a hazájának – tette hozzá a
programsorozat ötletgazdája.

Az idei szüreti felvonulás az országosan meghirdetett
„Itthon vagy- magyarország szeretlek!” programsorozat
sikeres pályázatának anyagi támogatásával jött létre. Ennek
köszönhetően támogatott volt a kulturális programok egy
része, valamint a felvonuláson résztvevőket meg tudtuk
vendégelni. A Közpark udvarán hagyományőrző műsorokkal,
valamint délután 18 órától utcabállal vártuk a táncolni,
mulatni vágyókat.

A program bevezetéseként az óvoda teraszán a szőlő és a
bor felhasználásához, feldolgozásához szükséges eszközökből
összeállított kiállítást tekinthették meg a résztvevők, amely a
szülők, és az óvoda dolgozóinak gyűjtőmunkája révén jöhetett
létre. 

Az idén is az óvoda elől indult a felvonulás, ahol a
Nagytályai Szivárvány Óvodások szüreti műsorát tekinthettük
meg. Felkészítő óvodapedagógusok: Bodolósz Ildikó,
Molnárné Petővári Mónika és Németh Mária. 

A pályázat anyagi támogatásának köszönhetően a
felvonuláson a Szihalmi Ifjúsági Fúvószenekar és a
Mezőkövesdi Twister Majorette csoport működött közre.

A Közparkban hagyományőrző műsorokat láthatott a
közönség: a Nagytályai Szivárvány Óvodásokat, a Maklári

Búzavirág Népdalkört, az Andornaktályai Hagyományőrző
Asszonykórust, valamint a MELÓDIA Kamarakórust.

Kísérő programként családi kézműves bütyköldében
ügyeskedhettek a gyerekek: szőlőkoszorút, parafa dugó
tárgyakat, szüreti táncospárt készíthettek a gyerekek. 

A vacsora után Gáspár Béla közreműködésével utcabálban
táncolhattak a mulatni vágyók. Az estet az országosan
összehangolt Szent Mihály napi őrtűz meggyújtása zárta.

a rendezvény támogatói:
Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóink segítségét,

mellyel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.  
Fazekas Ágnes, Bujdosó Béla, Madarász András, Németh

Tibor, Lovasi Ferenc, Keszthelyi Ferenc, Cseh Gábor, A
Nagytályai Szivárvány Óvoda dolgozói, és az SZMK - s
szülők, Andornaktályai Hagyományőrző Asszonykórus,
Maklári Búzavirág Népdalkör, és a MELÓDIA Kamarakórus
tagjai. 

Karanyiczné Dobecz Marianna

Szent Mihály napi szüreti felvonulás és máglyagyújtás:
„Itthon vagy- Magyarország szeretlek!” 

Tisztelettel meghívjuk
2014. október 22-én
szerdán 16 órai kezdettel 
az 56-os forradalom
emlékére 
rendezett ünnepségre 
a mûvelõdési házba,
s az ünnepi megemlékezést
követõ gyertyás koszorúzásra
a templomkertben felállított
kopjafához.

Mindenkit vár
a megemlékezést szervezõ

I. István Általános Iskola és
a Maklári Nyugdíjas Klub

Í r Ó - o lVa s Ó  ta l á l K o z Ó
A MAKLÁRI TENGERÉSZMÚZEUM SZERVEZÉSÉBEN! 

Kopár IstVáN: KIHÍVás I-II.
A Szilas-pataktól a Connecticut-folyóig

A New York-ból a könyvpremierre hazaérkező szerző
2014. október 24-én pénteken 17 órakor 
a maklári Közösségi Ház könyvtárában
vetített képes előadáson találkozik
olvasóival és dedikálja művét.
A két kötetes könyv DVD melléklettel 20 %-os
kedvezménnyel vásárolható meg a helyszínen.
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2011 januárjában telefonon
kereste dr. Hajnal Endre
Hivatalunkat. Az iránt
érdeklődött, hogy működik-e a
faluban iskola, mert ő az
igazgatóval szeretne beszélni.
Hevesiné Hartai Éva
tájékoztatta: 2007-ben sajnos
bezárt az iskola, de azóta
faluházként működik, nagyon jó
kihasználtsággal. Ekkor
érkeztem én és vettem át a
telefont, valamint a beszélgetés
fonalát. Kiderült, hogy Hajnal
Úr 1928-ban itt kezdte a
betűvetést, hiszen az édesapja: Hajnal Gábor volt az iskola vezetője,
Nagytályán éltek. Emiatt anyagilag támogatná az iskolát, de hát az
nincs. 

Hosszúra nyúlt beszélgetésünk azonban pozitívan végződött.
Sokat meséltem Községünkről, az önállóságukról, fejlődésünkről,
terveinkről. Rengeteg kérdést kaptam régi tályai családokról, akiket
már csak hírből ismerhettem. A sváb nevek viszont ismerősen
csengetek fülemben. 

Beszélgetésünk még hivatalos formában zajlott, de az eredménye
öt darab laptop lett. Ezek a könyvtár, és az óvoda között lettek
szétosztva. 

Ismeretségünk kötetlenné az V. Derelyefesztiválon vált, ahol dr.
Hajnal Endre „Nagytályáért Emléklapot” kapott a képviselő
testülettől. Onnantól „Bandi bácsi” és Feri a megszólítás, ami
számomra igen megtisztelő. Ezen a rendezvényen Bandi bácsi
megkérdezte, hogy az önkormányzatnak vannak-e a Községgel
kapcsolatos, általa támogathatónak vélt elképzelései. Elmondtam,
hogy kivásároltuk a Kossuth u. 1. alatti ingatlant az ott élőktől, akik
nem a legbarátságosabb emberek voltak. Szeretnénk rendbe tenni a
tetőszerkezetet, majd a falak és a porta renoválása után TÁJHÁZZÁ
alakítani. A településen még fellelhető korhű tárgyakkal berendezni,
ha támogatást, segítséget kapunk az itt élőktől. 

Szeretnénk megíratni Nagytálya történetét, míg élnek közöttünk
olyan szépkorúak, akiknek saját ismereti vannak múltunkról. Ezen
információk alapján a Hajnal család támogatásáról biztosított engem.
Megígérték, hogy az anyagi támogatáson felül, még tárgyi
emlékekkel is gazdagítani fogják tájházunkat. Szavukat megtartva
ezt önzetlenül meg is valósították. Bandi bácsi és párja Jutka ezen
időszak alatt sok szép tárgyi emlékkel és több, mint kétmillió
forinttal támogatták kis falunkat. 

Köszönetképpen Nagytálya Község Önkormányzata dr. Hajnal
Endrét 2014. szeptember 27-én díszpolgárrá avatta. 

Lovasi Ferenc 
polgármester

Dr. Hajnal András 
Nagytálya község díszpolgára

Egyesületünk 2014. június 4-én alakult, melyet a Heves
megyei Törvényszék 2607. sorszámon nyilvántartásba
vett. Szervezetünk a Heves megyei Tűzoltó Szövetség
tagja.

Szervezetünk a 1906.oktober 14-én alakított Nagytályai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület utódja,melyet 1907.junius
15-én a Magyar Köztársaság Belügyminisztere bejegyzett.

Az egyesületalapító tagjainak szándéka szerint a
jövőben kiemelt figyelmet fordítunk a tűzoltó
hagyományőrzésre. Általános céljaink közé tartozik az
ifjúság nevelés. Régi tűzoltóeszközök gyűjtése, felújítása,
állagának megóvása és azokkal rendezvényeken bemutató
tartása.

A modern magyar tűzoltóság története gróf Széchenyi
Ödön nevéhez, elkötelezett szervező munkájához kötődik,
akinek londoni tapasztalataira építve 1870-ben megalakult
Budapesten a szervezett fővárosi tűzoltóság. Erre az
időszakra a társadalom, de különösen a tűzoltó társadalom
hőskorként tekint vissza. Bátor emberek, életüket nem
kímélve, kevés és kezdetleges eszközeikkel küzdöttek az
elemek erejével. Egyrészt eme győzteseknek méltó
emléket kívánunk állítani hagyományőrző
tevékenységünkkel, másrészt a társadalom széles köreinek
kívánjuk kinyitni a kaput a varázslatos múlt előtt.

szervezetünk felépítése
Elnök: Hortobágyi Szabolcs
alelnök: Oravecz Gábor
titkár: Math Gergő
tagok: Hortobágyi Róbert, Hortobágyi Tamás,
Hortobágyi Zsolt, Rónai Róbert, Bezzeg Attila,
Garamvölgyi Csaba, Szabó György, Orosz József, Szabó
Gábor, Molnár Roland, Molnár Ádám, Molnár László
tiszteletbeli tagok: Veres István,  Kecskeméti Sándor,
Hortobágyi István, Rónai Ferenc, Csivincsik Vincze,
Fekete Ferenc
támogató tagok: Lovasi Ferenc, Sumi Csaba

Hortobágyi Szabolcs
elnök

Nagytályai Hagyományőrző
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
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Elmúlt a nyár, s remélem sikerült mindannyiunknak lelkileg és
testileg is erőt gyűjtenünk a következő hónapokra. De hogyan is
telt el az elmúlt három hónap? A nyári, második demjéni
kirándulásunk július 29-én volt, itt szintén 50 fővel vettünk részt,
nagy örömünkre az unokákkal együtt, akik az ugrómedencében
bemutatták vízi bátorságukat is. Ott voltunk augusztus 15-én a
Maklári Közösségi Ház avatóján is. Másnap este szívesen
hallgattuk a Közösségi Ház udvarán a Melódia kamarakórus
koncertjét. 

Augusztus 20-án együtt ünnepelte a nagytályai templomban
szeretett királyunk Szent István ünnepét az önkormányzat és az
egyház. Az ünnepség zárásaként a megáldott és megszentelt
kenyeret az óvodások osztották ki. Köszönjük az óvodások
szüleinek és nagyszüleinek, hogy a kisgyermekeiket már a
reggeli órákban elhozták a templomunkba. 

Kisasszony havának utolsó hetében elindultunk a következő
kirándulásunkra, Szerencs-Sárospatak-Tokaj városokba, melyen
35 fővel vettünk részt. A buszköltség felét az önkormányzat
biztosította, melyet ezúttal is megköszönünk. A
reggel már jól kezdődött, mert a szerencsi
csokigyár boltjában megvásároltuk az
édességeket a magunk és szeretteink számára.
Sárospatak városába 10 óra körül érkeztünk meg,
mert még Miskolctól 70 km-re, az Eperjes-Tokaj
hegység lábánál a Bodrog folyó mentén található.
A főtéren várt bennünket az idegenvezető.
Először a város jelentős intézményét, a
Tanítóképző Főiskolát láthattuk, ahol 1650-ben
tanított a haladó szellemű pedagógus, Comenius
is, az intézmény az ő nevét viseli. Később a
Református Kollégiumba indultunk, amelyet
1531 táján alapítottak, itt tanultak a reformkor
nagyjai közül, Kossuth Lajos, Móricz Zsigmond
és Szemere Bertalan is. A kirándulás fénypontja a
Sárospataki Vár bevétele volt, amely

Magyarország legértékesebb késő-reneszánsz
vármúzeuma. A várat az elmúlt évtizedek során
több híres nemesi család - a Dobó család, a
Lórántffy és a Rákóczi család – is birtokolta. A
vár a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc
egyik kiemelkedő emlékhelye. A vár kertjében és
a Bodrog folyó partján sétálgatva átélhettük a
korabeli hangulatot is. 

A finom ebéd elfogyasztása után késő délután
indulhattunk tovább Tokajra. Tanulmányainkból
tudjuk, hogy Tokajban ősidők óta jelen van a
szőlőművelés. A vidék az itt termesztett
jellegzetes fehér, édes boráról, az aszúról híres. A
tokaji aszút a világ legjobb borai között tartják
számon. XIV. Lajos,  a Napkirály azt mondta
róla: a tokaji bor „ a királyok bora, és a borok

királya” Ezt a híres bort a társaság egyik fele a Rákóczi pincében
kóstolgatta, mi pedig a Szerelmi pincesoron ízlelgettük, de
gondoltunk szeretteinkre is, így nekik is vásároltunk belőle. Este
jó hangulatban érkeztünk haza. 

Klubtagjaink közül szeptember hónapban sokan a szüreti
munkákkal és a kertek betakarításával vannak elfoglalva. 

Részt vettünk az óvodások szüreti felvonulásán is, ahol
szívesen lépkedtünk a Szihalmi Fúvósok zenéjére és tapsoltunk
az óvodások és a népdalénekesek műsorához. 

Október hónapja az Idősek Világnapja, melynek szervezése
folyamatban van.  Ez alkalomból köszöntjük nyugdíjasainkat.
Szent Mihály havának utolsó napján, mi lehet a beszámoló vége? 

„Legyen köztünk s a világon béke,
adjon Isten még sok boldog évet,

békességet, erőt, egészséget.

Hadháziné Marika

Nyugdíjas klubélet
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A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és Könyvtárunk
közös szervezésében a HEVESTÉKA KSZR fejlesztés jóvoltából
2014. szeptember 19-én a község óvodásai Szörnyvadászaton
vehettek részt. A Szivárvány Óvoda apraja-nagyjával Julia
Donaldson A Graffaló című meséje kapcsán Komlóné Szabó
Ágnes indult a vadászatra.

Először felvértezték magukat minden jóval és elűzték a
félelmeiket, hogy jó szörnyvadászokká válhassanak. A mese után
kendőkből erdőt varázsoltak a Graffaló nevű szörnynek, majd

méricskélték a mese szereplőit: az egérkét, a baglyot, a rókát, a
kígyót és Graffalót. Ezek után egy mondóka segítségével végre
ténylegesen elindultak megkeresni a szörnyet. Meg is találták a
barlangjában, és bár először menekülőre fogták a dolgot, végül
azonban győzedelmeskedtek a nagy szörny felett. A gyerekek
nagyon élvezték a mesélést, a mese valósággal megelevenedett
előttük a mondókák és a játékok hatására.

Nagy öröm számunkra, hogy a kicsik idén már a harmadik
rendezvényen vehettek részt és október 03-án egy újabb

rendezvényre kerül majd sor. Nem titkolt célunk az, hogy a
gyerekek a színes, érdekes foglalkozásokon, valamint a
meséken keresztül közelebb kerüljenek a könyvekhez,
s majdan a Könyvtár értékes olvasóivá váljanak. 

Azonban továbbra sem feledkezünk meg idősebb
olvasóinkról sem: jövőre szeretnénk folytatni az
internetes tanfolyamot is, valamint lehetőség lesz író-
olvasó találkozó, klubfoglalkozások (gyógynövények
ereje, cukorbetegek táplálkozása) megtartására is.

Továbbra is szeretettel várjuk meglévő és leendő
olvasóinkat!

Lükő Katalin
könyvtáros

Szörnyvadászat a könyvtárban

sérElmEK 
a pszICHIátrIáN

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen
helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük
jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
minden információt bizalmasan kezelünk!

pszICHIátrIaI szErEK
VIsElKEDésI proBlémáKra?

Ha gyermeke ,,tanulási problémára’’ vagy ,,viselkedési
rendellenesség’’ miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
minden információt bizalmasan kezelünk!
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az augusztus végén megrendezett véradásra Nagytályáról és maklárról 105 véradó
jelentkezett.

- Ezzel a szép számú donorral megdőlt a kistelepülési véradások rekordja Heves
Megyében. Örvendetes, hogy hét új véradót üdvözölhettünk a csapatban. A nagyon sok
fiatal láttán biztosítottnak látszik az utánpótlás is – mondta Gortva József a Magyar
Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének igazgatója.

A rekord a jelentkező véradókon kívül annak köszönhető, hogy a szervezésbe nagyon
sokan bekapcsolódtak. A véradás előtti napokban bármerre járt az ember a településeken,
mindenhol a pénteki véradásról beszéltek – a sportháztól a benzinkúton keresztül a
boltokig.  

Guti

tisztelt 
nagytályai
lakosok!

a magyar Vöröskereszt céljai
között szerepel, hogy létrehozza
nagytályai alapszervezetét, melyhez
tagokat toboroz.

Tevékenysége a szociális/segítő
programokat, váradások szervezését,
lebonyolítását, az elsősegély-nyújtást,
valamint az egészségvédelmet foglalja
magába.

Aki a szervezethez szeretne
csatlakozni, önkéntes munkájával
szívesen részt venne, a vöröskereszt
tevékenységében jelentkezhet az
alábbi elérhetőségen: 

06-30-581-4754,
Brassóné Koncz Zsuzsanna

családsegítőnél.

megdőlt a kistelepülési véradások rekordja
Heves megyében

A temetés mindig a fájdalom hordozója, ahol összejönnek
szomorú szívvel a közeli és távoli hozzátartozók, rokonok, jó
barátok, szomszédok,és ismerősök. Jelen vannak mindazok
akiknek sokat jelentett elhunyt szeretett testvérünk földi élete.

Amikor találkoznak egymással a gyászolók, akiknek nagy
része régen nem találkozott már egymással, kicsit
beszélgetnek. Ilyenkor tudatosodik, hogy a legutolsó
találkozásuk is temetés alkalmával történt.

Mennyire érdekes, hogy a temetés összehozza az
embereket.

Ahogy beszélgetnek, az is kiderül, hogy már régóta
tervezték elhunyt testvérünk meglátogatását, de sajnos
elmulasztották, mert különböző okok miatt, mindig
halasztották, hogy majd ekkor meg akkor - most ezért nem
meg azért nem.

De most eljött a temetés időpontja és mindenki itt tudott
lenni, nem kellett különböző okok miatt nemleges választ
adni. Ilyenkor valami okból kifolyólag megszűnik minden
akadály, ami még földi életében fennállt.

Nem kellene inkább akadálymentessé tenni földi életünket,
hogy tudjunk találkozni egymással?

Mit értek ezalatt?
Érezzem fontosnak a  másik embert, érezzem fontosnak a

családtagjaimat, rokonaimat, ismerőseimet, jó barátaimat,

hogy ne csak a templom temetésre hívó harangja, hanem
hangom hívó szava gyűjtse össze őket.

Lehet hogy az évek folyamán nézeteltérések születtek, vagy
harag lobbant fel, esetleg sértődés, vagy csak nagy a távolság,
de semmi sem fontosabb annál, hogy a másiknak a szemébe
tekintve  kimondhassam: bocsáss meg, nem haragszom,
szeretlek.

Ne hordozzuk lelkünkön a harag porát, mert minden évvel
egyre nehezebb lesz a portalanítása.

Ha megértjük azt, hogy Jézus Krisztus nem azért támadt fel
a halálból hogy mi a halálban találkozzunk egymással, hanem
azért hogy az életben. És itt most nem az örök életre gondolok,
hanem erre a földi életre.

Keressük fel egymást, beszélgessünk egymással, hívjunk
össze családi-baráti találkozókat. Gyűjtsük össze a jó
ismerősöket, hogy ne mondhassuk temetéskor azt, hogy
elmulasztottuk a találkozást, nem bocsátottam meg neki, nem
beszélgettem vele, nem kerestem fel amikor szüksége lett
volna rám, de már nem tehetem meg. Az elmulasztottak
örökké nyomni fogják lelkünket. Inkább álljak úgy ott, hogy
nyugodt szívvel és lélekkel ki tudjam mondani: isten veled, az
örökké valóságban majd újra találkozunk.

Korózs Péter
plébános

temetés
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szüreti káposztás egytál
Hozzávalók:
70 dkg sertéscomb, 1 fej fehér káposzta,1 fej hagyma, 2 evőkanál
olaj, 5 dl újbor, 2 fürt szőlő, 1 csokor kapor, 1 kis pohár tejföl

Elkészítés:
A félkarikára szeletelt hagymát kevés olajon megpirítjuk,

hozzátesszük a vékony csíkokra vágott sertéshúst, és sóval,
borssal fűszerezzük. Ha barnára pirult, meglocsoljuk a bor egy
részével. Amikor a bor elpárolgott, hozzáadjuk a vékony
csíkokra szeletelt káposztát, a maradék bort, s időnként
megkeverjük, de lefedve pároljuk. 

Mielőtt elkészülne, beleszórjuk az összevágott kaprot, majd
óvatosan belevegyítjük a kimagozott szőlőszemeket és a
tejfölt.

szőlős-diós csirkecomb
Hozzávalók:
4 pecsenye csirkecomb, 1,5 kg burgonya, 1 nagy vagy 2-3 kisebb
fej lilahagyma, 6-7 gerezd fokhagyma, 1 kisebb fürt szőlő, 2
marék durvára vágott dió, 1,5 dl illatos száraz fehérbor (pl. irsai
olivér, chardonnay...), 2 evőkanál mustár, olívaolaj, só, kakukkfű,
snidling

Elkészítés:
A krumplikat megpucoljuk, kb. 2 cm-es darabokra felkockázzuk.

Egy nagy, mélyebb tepsi alját kiolajozzuk, egyenletesen
elterítjük rajta a krumplit, és mindenütt átforgatva megsózzuk.
A lilahagymákat összesen 8-10 darabba vágjuk, ezeket, a
fokhagymagerezdeket, a megmosott szőlőszemeket
egyenletesen elosztjuk a krumpliágyon, majd meglocsoljuk a
bor és mustár keverékével, és meghintjük a dióval. 

A csirkecombokat is megmossuk, leszárítjuk, besózzuk,
megszórjuk kakukkfűvel és snidlinggel, majd ráhelyezzük a
krumplis rétegre.

Alufólia alatt 210 fokon 50 percig puhára sütjük, majd levesszük
a fóliát, és további 10-15 percig pirítjuk. Forrón tálaljuk,
lehetőleg a főzéshez használt bor kíséretében.

A recepteket ajánlja: Lovasi Balázs

Szeptember 19-én, pénteken, egy jó időnek ígérkező reggelen ismét
felpakoltuk a már ismert mikrobuszt asztalokkal, padokkal, üsttel,
gázpalackkal, és a tervezett nyersanyagokkal, hogy az előzetesen
megszervezett találkozó helyszínén, Budapesten a Kossuth Könyvkiadó
udvarán egy üst palóclevessel megvendégeljük a közel 60 fős stábot.

A szerencsés érkezésünk után már nem sokkal messzire terjengett a sült
szalonna illata, egészen a 2. emeletig, mert az irodákból
hármasával,négyesével jöttek kedves ismerőseink a szerkesztők, az igazgató
úr és munkatársai, hogy mindannyian „ csipegethessenek” a tükörtojással
megspékelt ropogósra sült szalonnából. A polgármester úr alma pálinkájának
is nagy keletje lett. Közben már gondos szakácsnőnk fodrász Julika/ Német-
Nyárádi Lászlóné/ serényen osztogatta a feladatokat nekünk a főzés
alapanyagainak feldolgozására. Az egy órára elkészült ebédet kedves
ismerőseink jóízűen fogyasztották a sátrunk alatt berendezett asztaloknál.

Finom borok kortyolgatása közben baráti beszélgetések során felelevenítettük az egy év eseményeit, terveit. Közben az igazgató úr a
targoncással hozta nekünk az ajándék könyveket 9999999  értékben.

A már 3 éve tartó kapcsolat a Kossuth Könyvkiadóval Nagytálya számára gyümölcsöző, értékteremtő, mert a 3 év alatt a tőlük kapott
könyvek száma:__________,értéke: _______

Mi nagytályaiak nem csak könyvekkel lettünk gazdagabbak, hanem az emberi kapcsolatok terén is. 

Ismét  jól  kifőztük!



„Itthon vagy -
Magyarország
szeretlek! 
Szent Mihály 
napi szüreti 
felvonulás és 
máglyagyújtás.


