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Szent Iván Napi tűzgyújtás
a szent Iván napi tűzgyújtásra 2015. június 19-én került

sor a nagytályai sportpályán. május elején a patak parti –
retro party elmaradt programját pótolta Nagytálya
önkormányzata, összekötve a tűzgyújtást a nyári
napfordulóval és szent Iván éjjelével. 

A Szent Iván napi szertartásos tűzugrásnak egészség- és
szerelemvarázsló célja volt. A tűzrevaló zsúpszalma, rőzse,
májusfa, gaz és szemét is lehetett, melyet néhol a lányok
gyűjtötték, és a tüzet is ők gyújtották meg. A tűz
meggyújtásának és átugrásának szertartásos módjai voltak:
egy lány háromszor körüljárta és vízzel megszentelte a
tűzrevalót, majd egy legény ugyancsak háromszor körbefutotta
és égő fáklyával meggyújtotta. A szokás lényeges része a
szerelemvarázslás volt. 

A hagyományos máglyáról az önkormányzat már tavaly
októbertől gondoskodott: ősztől építették a közmunkások,
településünkről sokan hozták a tűzhöz a kertjükben keletkezett
lombhulladékot, amit ezúton is nagyon köszönünk. A hűvös és
csapadékos tavasz nem kedvezett a hagyományos május eleji
tűzgyújtásnak, retro partynak, így akkor az önkormányzat a
nagytályai lakosok érdekében későbbi időpontra halaaztotta a
tűzgyújtás. 

Nagyon sok nagytályai lakos volt kíváncsi a tábortűzre. Ez
az évről évre visszatérő önkormányzati rendezvény nagyon
sok helyi lakost vonzott. A retro életérzés, a gyermekkor
felidézése mindenkit érdekelt: Az idősebbek a
gyermekkorukat idézték fel, a fiataloknak remek szórakozási
lehetőséget biztosított a rendezvény. 

(folytatás a 4. oldalon)

Nagytálya Község öNKormáNyzatáNaK lapja
2015. jÚlIUs
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tájékoztató Nagytálya Község önkormányzata testületi üléseiről
Nagytálya Község önkormányzata 2015.
március 26-án tartotta ezévi harmadik
ülését. A képviselő-testület a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadását követően az Egri
Rendőrkapitányság beszámolóját hallgatta meg
a település közrendjéről és közbiztonságáról.
Az előadók - Papp Péter rendőr százados a
körzeti megbízotti alosztály vezetője, és Sőregi
Richárd körzeti megbízott – Nagytálya
közbiztonságát jónak értékelték. Mindketten az
idősek sérelmére elkövetett trükkös lopásokra
hívták fel a figyelmet, és elismerően szóltak a
Polgárőr Egyesülettel kialakult jó
munkakapcsolatról. A testület elfogadta
beszámolójukat.
Második napirendként a Maklári Polgárőr
Egyesület vezetője, Erdélyi János adott
tájékoztatást a 2014-es évben végzett
munkáról. A testület tagjai köszönettel vették
tudomásul a tájékoztatást.
Harmadik napirendként a település tavaszi
nagytakarítását vitatták meg a képviselők.
Egyrészt a lomtalanítás időpontjában, másrészt
a közterületek rendje biztosítására tett
intézkedésekben állapodtak meg. Orosz József
polgármester úr elmondta, hogy külön
hangsúlyt fektet a közterületek rendezett
állapotára, és a közfoglalkoztatott dolgozók
segítségével folyamatosan tisztán tartja az
önkormányzati területeket. 
Majd a majálissal, és tábortűzzel kapcsolatos
szervezési feladatok meghatározására került
sor. 
A polgármester úr szóbeli tájékoztatójában
elmondta, hogy az elmúlt ülés óta az
önkormányzat három új térfigyelő kamera
elhelyezéséhez nyert el pályázati támogatást. A
kamerák közül kettő eddig nem felügyelt
településrészre kerül, míg egy a Kölcsey úti
kamerához kapcsolódva a rendszámok
azonosítását teszi lehetővé. A kamerák
felvételeit az Egri Rendőrkapitányság kezeli. 
Örömmel jelentette be, hogy a Nemzeti
Kulturális Alap teljeskörű támogatásával egy
évre kulturális közfoglalkoztatott munkatárs
segíti az önkormányzat közösségfejlesztő
munkáját. Oravecz Anita közösségi szervező az
ülés idején már megkezdte tevékenységét.
Beszámolt az elkerülő út ügyében Budapesten
tartott tervismertetőről.
Ismertette a Heves Megyei Vízmű Zrt. által
felajánlott lehetőséget a nagytályai
háztartásokban működő szennyvíz szivattyúk
ellenőrzésére és szervízelésére. A szolgáltató a
felülvizsgálatot március 31-től díjmentesen
végzi. 
Elmondta, hogy az előző testületi ülésen már
szóba került ÉMÁSZ területhasználat ügyében
az elmúlt hónapban nem született
megállapodás.
Ismertette a Molnárné Petővári Mónika
óvodavezető asszonnyal az intézményben
tartott bejárást, ahol a karbantartási, javítási
teendőkről egyeztettek.
Beszámolt az Élelmiszerbank Egyesületnél
benyújtott sikeres „Élelmiszer lavina”
pályázatról, melynek révén vetőmagokat és
több mint 600 kg vetőburgonyát kapott a falu.
A közfoglalkoztatott dolgozók munkájával az
önkormányzatnak használatra átengedett

kertekben megkezdődött a kertművelés.
Elmondta, hogy a közmunka program férfi
résztvevői jól haladnak az övárok tisztításával.
Beszámolt arról is, hogy a tűzoltó szertár
tetőcseréjét társadalmi munkában elvállalták az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. Ismertette a
közösségi közlekedés fejlesztésére kiírt
pályázatot, ahol kisbusz beszerzésére van
lehetőség, és javasolta a pályázaton való
részvételt.
Tájékoztatást adott a Berki kanyarnál tartott
útfenntartói bejárásról. A közút kezelője a
tavaszi munkákat követően ígért intézkedést a
forgalom biztonságosabbá tételére.
Elmondta, hogy a Hírmondó tavaszi száma
elkészült, a nagytályai lakosok hamarosan
kézbe vehetik. Az önkormányzati újság felelős
kiadója a polgármester úr, felelős szerkesztője
Karanyiczné Dobecz Marianna képviselő
asszony, a Kulturális Bizottság elnöke. 
Az ülés végén, az egyéb ügyek, indítványok
napirend keretében a képviselő-testület
elfogadta az avar és kerti hulladék égetésének
szabályairól szóló önkormányzati rendeletét (a
rendelet rövid ismertetése a Hírmondó jelen
számában olvasható.)

április 29-én újra munkaterv szerinti
testületi ülésre került sor. Nagytálya
Önkormányzata költségvetési napirendjei
kerültek a testület elé. A lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentések után a 2014.évi
költségvetési előirányzatok módosítása, majd a
2014. évi költségvetési beszámoló rendelet
megvitatása következett.
Az előirányzatok változatását az évközi
események, elszámolások indokolták. Az
elmúlt évi gazdálkodás kiegyensúlyozott, az
önkormányzati és intézményi feladatellátás
biztosított volt. A képviselő-testület a
zárszámadási rendeletet elfogadta.
Majd a közmeghallgatás előkészítése kapcsán
elhangzott, hogy az elkerülő út miatt szükséges
rendezési terv módosítás a tervek
elkészítéséhez kell, hogy igazodjon. Így a
szokásos tavaszi időpont helyett a testület
május végi közmeghallgatást tervezett.
Az ülésen negyedik napirendként a
polgármester úr az elmúlt hónap eseményeit
összefoglalva elmondta, hogy a tűzoltó szertár
tetőcserepeit sikerült kedvezményes áron
megvásárolni a Tondach-tól, így a faanyagok
megvásárlását követően szervezhető a
társadalmi munka. Tájékoztatta a testület
tagjait, hogy a közmunka programban
dolgozók kitisztították a volt Kenderáztatót,
így a Kölcsey út felől érkezőket rendezett
településkép fogadja.
Elmondta, hogy megkezdődött a szennyvíz
szivattyúk szervízelése, már csak azok a porták
vannak hátra, ahol nem találták otthon a
lakosokat. Az eddigi eredmény: 8-10 szivattyú,
amit a szervízelés mentett meg a
meghibásodástól.
Orosz József polgármester úr tájékoztatta a
képviselő-testület tagjait a munkavédelmi és
foglalkozás egészségügyi szerződések
megkötéséről, és a közmunkaprogram
résztvevőinek személyi változásairól.
Elmondta, hogy folyamatban van az Arany
János utca közvilágításának bővítése, és az utca

külterületre nyúló részén található fölösleges
közvilágítási lámpatestek leszerelése.
Tájékoztatást adott a polgármester úr a
Települési Értéktár Programról, amelyben
Oravecz Anita közösségi szervező már
megkezdte az adatgyűjtést. Az önkormányzat
szeretne minden különleges helyi kulturális
értéket számba venni, dokumentálni, melyhez
lakosaink segítségét kérjük. 
Tájékoztatta a képviselőket az ÉMÁSZ
földkábel fektetés ellenében felajánlott
kártérítési ajánlatáról, melynek összege nem áll
arányban az igénybe venni tervezett
földterülettel.
Ismertette a sikeresen lezajlott lomtalanítás
tapasztalatait, majd a közterületek rendje
érdekében tett javaslatokat. 
Ötödik napirendként, az egyéb ügyek,
indítványok sorában elsőként a testület
határozott az Eger Vidék Kincsei
Vidékfejlesztési Egyesület működési hiteléhez
nyújtandó készfizető kezességvállalásról. Ezt
követően elfogadta az elkerülő úthoz
kapcsolódó rendezési terv módosítási eljárás
partnerségi egyeztetési szabályait.
Az ülés végén a polgármester úr javaslatot tett
a havi rendszerességű falubejárásra, ahol
lehetőség van a lakosokkal való közvetlen
kapcsolattartásra, a település életében
felmerülő problémák megismerésére.

május 21-i ülésén Nagytálya
önkormányzata elsőként a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló
jelentésről szavazott, majd az elkerülő úttal
kapcsolatban elkészített, a településrendezési
eszközök módosítására vonatkozó javaslatokat
vitatta meg a tervezők részvételével.
Az ülés további napirendjei közül elsőként a
gyermekjóléti szolgálat működéséről és a
Maklári Közös Hivatal Nagytályai
Kirendeltsége gyámügyi munkájáról készített
beszámolóikat ismertették Ipacs Éva és
Brassóné Koncz Zsuzsanna családgondozók,
valamint jómagam. A testület a beszámolókat
elfogadta.
Negyedik napirendként az Eger Déli Vízmű
Nagytálya külterületén található kútja
védőterületének módosítása volt a téma. A
testület hozzájárult a védőterület 10 m-rel való
megnöveléséhez, és ennek megfelelően a
kerítés áthelyezéséhez.
Majd a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás módosított
társulási megállapodását vitatták meg és
fogadták el a testület tagjai.
Orosz József polgármester úr az elmúlt ez
hónap eseményeit összefoglalva elmondta,
hogy részt vett az  Andornaktályai
Fogyatékosok Otthona majálisán, ahol Nyerges
Tiborné igazgató asszony kalauzolásában
bepillanthatott az intézet tevékenységébe. 
Demjénben a kistérség településeinek
rendezvényein használatos kellékekről volt egy
egyeztető megbeszélés. A rendezvény
berendezéseket Nagytálya is kedvezményesen
veheti igénybe, mivel beszerzésükhöz
hozzájárult.
Elmondta, hogy a tűzoltószertárban megtörtént
az elektromos hálózat bővítése, így már 25 A az
áramellátás, ami már egy Retro Party méretű
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rendezvényt ki tud szolgálni. 
Tájékoztatta a képviselő testületet a Makláron
sikeresen lezajlott Egészségnapról is, melyet
Nagytálya önkormányzata 15 ezer forinttal
támogatott. 
Elmondta, hogy a Vízművel való egyeztetést
követően az óvodát és az orvosi rendelőt a
szennyvíz hálózat gravitációs elven működő
szakaszára lehet majd rákötni, ami kisebb
meghibásodási lehetőséget és olcsóbb
működtetést jelent. 
Tájékoztatta képviselőtársait, hogy a kisbusz
pályázat elindult, amit a Melódia Kamarakórus
nyújtott be, hiszen a civil szervezetek számára
kedvezőbb a program finanszírozása.
Beszámolt a május 16-án a Berki kanyarnál
lévő Kőkeresztnél megtartott miséről, a
Tiszanánán a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége által a közmunka időszerű
kérdéseiről szervezett előadásról, a község
honlapjának megújításáról, a kamera rendszer
felszereléséről, és arról, hogy a gázfogadónál is
megkezdték a közfoglalkoztatott dolgozók a
terep takarítását.
Elmondta azt is, hogy a Méhész közben az út
feltöltéséhez egy kocsi zúzalékot szállíttatott,
amit az ott lakó Fekete István telefonon
köszönt meg, és saját munkájával terített szét. 
Az ülés utolsó napirendje, az egyéb ügyek
tárgyalása során a 2014. évi belső ellenőrzési
jelentést vitatta meg és fogadta el a képviselő-
testület, ezt követően a Hősök Napja nagytályai
megemlékezéséről döntött, melynek időpontját
június 14-ben határozta meg.
Orosz József polgármester úr az ülés végén a
falubejárás időpontjának május 26-át, a
közmeghallgatásénak június 4-ét javasolta.

Nagytálya Község önkormányzata
közmeghallgatására 2015. június 4-én 18
órakor került sor.
A több mint 50 érdeklődőt számláló nyilvános
testületi ülésen elsőként Nagytálya község
településrendezési eszközeinek módosításához
elkészült véleményezési dokumentációt
bocsátotta partnerségi egyeztetésre az
önkormányzati testület. Az előterjesztést
Fercsák Ágnes, a Zala Urbanistica Kft.
település tervezője ismertette, Tüske Zsolt a
Pannonway Kft. ügyvezetője pedig az elkerülő
út nyomvonalát tárta a résztvevők elé. Az
ülésen jelen volt Deák Csilla, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektmenedzsere
is, hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljon.
Második és harmadik napirendként Orosz
József polgármester úr adott tájékoztatást az
önkormányzat elmúlt évi gazdálkodásáról, és
az ezévi tervekről, fejlesztési elképzelésekről.
A jelenlévők kérdéseinek megválaszolását
követően az ülést a polgármester úr bezárta.

júniusi testületi ülését az önkormányzat a
hónap utolsó csütörtökjén, 25-én tartotta. A
képviselő-testület tagjai az egészségügyi
szolgáltatások, valamint az óvodai és iskolai
működés ügyeiben tájékozódtak.
Miután meghallgatták a lejárt határidejű
határozatokról készített jelentést, Molnár
Nikolett védőnő beszámolóját vitatták meg és
fogadták el.
Majd Dr. Beregszászi Viktor háziorvos írásos
tájékoztatójából ismerték meg a háziorvosi
körzet működésének legfontosabb adatait. Ezt

követően Dr. Szalók Gábor fogszakorvos adott
tájékoztatást a fogorvosi szolgálat elmúlt évi
tevékenységéről.
Az ülés ötödik napirendjeként a Nagytályai
Szivárvány Óvoda 2014/2015-ös nevelési
évéről és az új nevelési év előkészítéséről adott
számot Molnárné Petővári Mónika
óvodavezető asszony. Elmondta, hogy az
intézmény sikeres nevelési évet zárt, a
működés feltételei egész évben biztosítottak
voltak. Tájékoztatta a testületet arról is, hogy
munkatársa, Bodolósz Ildikó, aki több mint 30
éven át nevelte a nagytályai óvodásokat,
nyugállományba vonul, ezért pályázat útján új
óvodapedagógus munkatársat keres.
A beszámoló elfogadása kapcsán Orosz József
polgármester úr kijelentette, hogy Nagytálya
képviselő-testülete kiemelt fontossággal kezeli
az óvoda működtetését, és az intézmény
tevékenységének ellátáshoz, a nagytályai
gyermekek neveléséhez valamennyi törvényes
feltételt megteremt. 
A testület az óvodai beszámolót elfogadta.
Hatodik napirendként Martonné Augusztin
Katalin iskolaigazgató tájékoztatást adott a
Maklári I. István Általános Iskola 2014/15-ös
tanévének eseményeiről, a gyermekek
sikereiről, és az új tanév előkészítéséről. 
Elmondta, hogy a szűkös fenntartói támogatás
ellenére szeptembertől új teremben kap helyet a
számítástechnika oktatás, és a volt
szaktanterem helyén osztálytermet alakítanak
ki a Szülői Munkaközösség támogatásával. 
A nagytályai kertek önkormányzati
hasznosítása kapcsán lehetőséget kért arra,
hogy az iskolás gyermekek is látogathassák a
kerteket, és tapasztalatokat szerezzenek a
kertészkedésben. Így az ÖKO iskola cím
elnyerésére is nagyobb lehetősége lenne az
intézménynek. A kezdeményezést a
polgármester úr és a képviselő-testület tagjai
örömmel támogatták.
Soron következő napirendként a testület
elfogadta 2015. második féléves munkatervét. 
Ezt követően Nagytálya Község
Önkormányzata létrehozta a Helyi Értéktár
Bizottságot. A bizottság, melynek vezetője
Szabó Csaba, tagjai pedig Aichorn Margit és
Oravecz Anita akik összegyűjtik, és
dokumentálják a helyi kulturális értékeket. Az
értéktárba helyet kaphatnak a megőrzendő
helyi épületek, szokások, tradíciók, bármi, ami
a helyi közösség által létrehozott, a település
számára fontos kulturális tényező. A helyi
értéktárból építkezik a Megyei Értéktár, és
innen vezet az út az ország kulturális életében
egyedülálló jelentőségű értékekig, amelyek
hungarikumok lehetnek.
Az ülés kilencedik napirendjeként a helyi
iparűzési adó rendelet felülvizsgálatát
vitatatták meg és fogadták el a képviselő
asszonyok és urak. 2016. január 1-től az
ideiglenesen végzett vállalkozási
tevékenységek közül az építési és bányászati
jellegűek napi 5.000 Ft, míg minden más,
telephelyhez nem kötött tevékenységek után
napi 500 Ft adó fizetendő.
Majd arról döntött a képviselő-testület, hogy az
elkerülő út kivitelezésekor megépülő
kerékpárút tervezése során nincs szükség
környezeti vizsgálatra, mivel ezt a szakmérnöki
munkarészt már elkészítették a az út terveihez
kapcsolódón.

A könyvtári beíratkozási díj ügyét külön
napirendként vitatta meg a képviselő-testület.
A Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár
kezdeményezésére az önkormányzat évi 200
Ft-os beíratkozási díj bevezetéséről döntött.
A határozat indoka, hogy csak a bevétellel járó
szolgáltatások esetében van lehetőség az ÁFA
visszaigénylésére. Az ezidáig ingyenes
beíratkozás miatt a könyvbeszerzésre
fordítható források ÁFA-val csökkentett
összege volt felhasználható, most pedig a teljes
összeg a könyvtári feladatellátás forrása lehet.
A beíratkozási díj alól mentesek a 16 év alatti,
és nyugdíjas korú olvasók, valamint 50%-os
kedvezményre jogosultak a diákok.
Tizenkettedik napirendként a polgármester
adott szóbeli tájékoztatást az előző testületi
ülés óta eltelt időszak eseményeiről: arról,
hogy megkezdődött a települést elkerülő
övárok felső szakaszának tisztítása, eddig már
több mint 100 m3 földet takarítottak el a víz
útjából. A munka folyamatos, a gépi
földmunkákra kormányzati segítséget is kért az
önkormányzat. 
AZ Egri Rendőrkapitányságon tartott
konzultációról is beszámolt, ahol ismét hangot
adott a Berki kanyarnál lévő balesetek kapcsán
szükséges biztonsági intézkedések
fontosságának. 
A polgármester úr beszámolt az óvodai, iskolai
rendezvényeken való részvételéről, és a
Nagytályán szervezett első véradásról. A 40
fővel lezajlott rendezvény nagyon sikeresnek
bizonyult. Az ÉMÁSZ által végeztetett
gallyazás alacsony színvonalát is megemlítette.
A szociális kertben folyó munkáról elmondta,
hogy újabb felajánlások érkeztek. Balajtiné
Marika és Spitzmüller Sándor palántákat adott,
illetve karókat kapott az önkormányzat
Bujdosó Bélától és Grósz Gábortól. Sor került
a borsószüretre, amiről értesítették a rászoruló
családokat. A kezdeményezés nagyon pozitív
fogadtatásra talált.
A közmeghallgatás kapcsán a polgármester úr
elmondta, hogy szépszámú résztvevő
érdeklődött az önkormányzati munka iránt, és
csak egy bíráló észrevétel hangzott el. 
Felidézte a Nemzeti Összetartozás Napján
tartott megemlékezést, mely méltó volt az
eseményhez.
Elmondta, hogy az önkormányzat pályázatot
nyújtott be a Belügyminisztériumhoz a Rákóczi
utcai és a Szabadság téri járdák felújítására.
A június 26-ra szervezett tűzgyújtásra Vámosi
Lászlóné nyugalmazott óvodavezetőt kérte fel
a képviselő-testület. 
Az egyéb ügyek, indítványok sorában a
Nagytályai Hírmondó anyagát egyeztették a
testület tagjai. Az ülés végén a polgármester úr
javaslatot tett a Kenderáztató hasznosítása
ügyében a lakossági vélemények
megismerésére, és arra, hogy a nyári szünetben
szervezzen az önkormányzat délelőtti
elfoglaltságot a vakációzó gyermekeknek. 

tisztelt Nagytályai lakosok!

a nyári hónapokra 
kellemes pihenést kíván:

Kassai Magdolna
jegyző
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(folytatás az 1. oldalról)

A patakparti séta, amikor a duzzasztógát még működött,
hozzájárult a múltidézéshez. Nyolc órától gyülekeztek a
résztvevők, várva a naplementét követő tűzgyújtást. Sokak
számára remek lehetőséget biztosított az este a baráti
beszélgetésre.

2008-ban elevenítettük fel először a tábortüzet, azóta tartunk
minden évben múltidéző Patak-parti retro-partyt. Ez már az 8. év,
amikor tábortüzet gyújtottunk Nagytályán.

Kása Mihály, Veres István, Szén János, Molnár Lászlóné Vályi
Margó, Misz Istvánné Marika tanító néni és Hargitai János után
2015-ben is olyan ismert lakos gyújtotta meg a tábortüzet, aki
közösségi munkájával kiemelkedik a falu életéből: Vámosi
Lászlóné, Irénke óvónéni. 

Vámosi Lászlóné 1962-ben végzett a kecskeméti Óvónőképző
Főiskolán. Pályázat útján Maklárra helyezték, ahol óvónőként
dolgozott 40-45 fős csoportokban. 1967-ben Nagytályára került
helyettesként, majd ide is költözött családjával együtt. Gyermekei
is Nagytályára jártak iskolába. Amikor óvónőként Nagytályára
került, még csak egycsoportos óvoda működött, de odaadó
munkája által a gyermekek létszámának emelkedése indokolta a
az óvoda bővítését két, majd három csoportra, ahová összesen 72
gyermek járt. Nagytályán nem volt ennyi gyermek, azonban a
magas színvonalra törekvő és lelkiismeretes óvónők munkájának
eredményeként Maklárról is sok szülő a nagytályai óvodába
hordta gyermekét. 

Elmondása szerint szeretett Nagytályán dolgozni. Sok szép
emlék fűzi az óvodához, a volt iskolához, az itt élő emberekhez. 30
évig dolgozott óvónőként, vezetőként, s mindig színvonalas
munkára törekedett. Ezt bizonyítja, hogy többször is szervezett
eredményes bemutató foglalkozásokat a járásban, a megyében
dolgozó óvónőknek. 

Irénke néni megköszönte Orosz József polgármester úrnak, és
a képviselő testületnek a felkérést a tűz meggyújtására. Nemes
gesztusnak értékelte, hogy rá gondoltak. A községnek jó vezetést
kívánt, valamint kérte a lakosokat, hogy szépítsék, építsék
lakóhelyüket. Végül az óvodának sikerekben gazdag,
eredményes munkát kívánt. 

A tűzgyújtás közben Vámosi László, Andornaktálya
polgármestere játszott tárogatón, ami még hangulatosabbá,
meghittebbé tette a rendezvényt. Nagyon köszönjük neki. 

Somogyvári Csaba úr zsíros kenyérrel kedveskedett a
vendégeknek, amit mindannyian jó étvággyal fogyasztottunk. A
tűzgyújtást a mindig elmaradhatatlan utcabál zárta. Az este
további részében a jó hangulatról Pajer Zoltán gondoskodott, az
ő retro zenéjére táncolhatott a közönség. A mulatság hajnalig
tartott a hamvadó máglya fényénél. 

A rendezvény segítői:
Bolya Bálint 
Horváth Zoltán
Ifj. és id. Keszthelyi István
Kántor József
Keszthelyi Mónika
Molnár Istvánné Klári
Nagytályai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Rónai Lajos
Somogyvári Csaba

Karanyiczné Dobecz Marianna

Szent Iván Napi tűzgyújtás
Június 15-ével befejeződött a 2014/2015-ös iskolai tanév. Az

idei tanév is bővelkedett változásokban, amelyek naprakész
ismerete – gondolok itt a jogszabályok állandó változására –,
ezek alkalmazása nagymértékben megnehezítette mindennapi
munkánkat. Legnagyobb gondot a tanév folyamán a tornaterem
használatának hiánya okozta, melyet még a tanév elején
életveszélyessé nyilvánítottak. Szerencsére problémánkat
enyhítette, hogy Maklár Község Önkormányzata lehetőséget
adott a testnevelés órák megtartására a Művelődési Házban.
Mindezen nehézségek ellenére eredményes tanévet zárhattunk,
melyet alátámasztanak a tanév során elért tanulmányi – és
sporteredményeink, a tanév végi kitűnő és jeles tanulók száma.
Köszönet illeti meg ezért a tantestület valamennyi tagját, akik az
új helyzetben is a megszokott, következetes, áldozatos, magas
színvonalú munkájukat végezték. 

Mozgalmas és eredményes évet zártunk. Az iskola tanulmányi
átlaga:4,13; szorgalmi átlaga 4,18; magatartás átlaga 4,52. Ebben
a tanévben tanulóink kiérdemeltek 3 nevelőtestületi, 125
igazgatói,331 osztályfőnöki és 94 szaktanári dicséretet.

Nyolcadikosaink elbúcsúztak az iskolától. Eredményes
munkájuknak köszönhetően 9 fő gimnáziumban, 8 fő
szakközépiskolában, 5 fő szakiskolában folytatja tanulmányait.

Iskolánk tanulói közül 45 tanuló zárja a tanévet kitűnő és jeles
eredménnyel.

Következzenek a 2014/2015. tanév legjobb tanulói.

Kitűnők jelesek
1. osztály

Bóta Boglárka Balogh Valentina
Galler Bálint Bárdos Roland

Győrfi Marcell Attila Bognár Vivien
Heninger Dóra Bozsik Abigél
Kádár Bálint Papp Máté
Pócsik Petra Pócsik Zsombor

Varga Beatrix Sike Gergő
Vakarcs Fruzsina
Varga Nikolasz

2. osztály
Cs. Németh Sarolta

Hajdu Anna Lili
Kővári Dorottya

Mezei Virág Lilla
Nagy Benedek

Numan Barnabás
Numan Benedek
Polonkai Ádám
Szegedi Míra

3. osztály
Győrfi Dominika Kassai Levente

Math Bence Markovits Ádám
Rékási Brigitta

Varró Eszter Panna
4. osztály

Bernát Máté Kocsis Dominik
Bozsik Regina Pájer Anna

Zelei Diána Katalin Zelei Dorottya Mária
5. osztály

Köblő Kata

Iskolai Mozaik
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6. osztály
Bozó Anna Eged Blandina

Hajdú Gergely
Németh Dávid

7. osztály
Hajdú Mátyás Lévai Enikő

8. osztály
Oravecz Lili

Ebben a tanévben is sokat dolgoztunk, pedagógus és
diák egyaránt. Tanévünk bővelkedett eseményekben,
színvonalas ünnepségek, szórakoztató rendezvények,
különféle versenyek váltogatták egymást. 

Az osztályok közötti tisztasági versenyt az alsó
tagozaton a 3. osztály nyerte. A harmadikosok egy
jutalom napot és 5000 Ft-ot kaptak az I. helyezésért.
Felsős munkaközösségünk a tavalyi tanév folyamán
meghirdette az Év osztálya, a Hónap diákja, ebből az Év
tanulója megmérettetéseket. Az Év osztálya címet ebben
a tanévben a 6. osztály nyerte el. Az első helyezett osztály
jutalma a jelképes vándorserlegen kívül: anyagi
hozzájárulás a tanulmányi kirándulásukhoz, melynek
költségeit Maklár Község Önkormányzata, iskolánk
Szülői Munkaközössége, Diákönkormányzata és az
Alapítványa állja. Az „Év tanulója” díjat Bozó Anna 6.
osztályos tanuló kapta. Jutalmát – egy szépen gravírozott
tollat – a Diákönkormányzat ajánlotta fel.

A tanév folyamán három pályázatban vett részt
iskolánk.
• TÁMOP 3.1.4/B Partnerség és hálózatosodás modul

„Az iskola közös ügyünk” című pályázat keretén belül
Szüreti fesztivál Makláron címmel a szülőkkel,
munkatársakkal, gyerekekkel, támogatókkal
összefogva szerveztünk szüreti rendezvénysorozatot.

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Határtalanul!
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek elnevezésű
pályázaton 284.500 forintot nyert iskolánk. A pályázat
keretében kétnapos kiránduláson vettek részt a hetedik
osztályosok a Felvidéken.

• A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által
meghirdetett, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági
Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében
megvalósuló „A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a
közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési
intézményi nevelési tevékenység” című pályázaton
193.680 Ft-ot nyert iskolánk.

Hagyományainknak megfelelően a tanévzáró
ünnepélyen az iskolai alapítványunk is jutalmazott. Ez
évben a „jó tanuló – jó sportoló” cím birtokosai 4.
osztályban: Bernát Máté, Bozsik Regina, Zelei Diána
Katalin és Zelei Dorottya Mária.

4 éven át kitűnő tanulmányi eredményéért Bernát
Máté, Bozsik Regina és Zelei Diána Katalin, 4 éven át
kitűnő-jeles tanulmányi eredményéért Kocsis Dominik
és Zelei Dorottya Mária részesült elismerésben.

Köszönöm kollégáimnak és az iskola dolgozóinak,
hogy a tanév folyamán a napi munkában, a feladatok
teljesítésében mindenki a legjobb tudásával igyekezett
helyt állni. Köszönöm önzetlen, segítőkész,
lelkiismeretes munkájukat.

Végezetül szeretném megköszönni az iskola munkáját segítő
közösségeknek, magánszemélyeknek, civil szervezeteknek segítő,
támogató tevékenységét, a rendezvényeinkre felajánlott támogatásokat.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a
szülőknek, a szülői munkaközösségnek és mindenkinek, aki szellemi és
anyagi támogatásával segítette oktató - nevelő munkánkat. A különböző
programok lebonyolításában sok segítséget nyújtottak. Támogatták
iskolánkat a különböző rendezvények, kirándulások megvalósításában. A
szülők és a 2. osztályos gyerekek jóvoltából megújult az osztálytermük
bútorzata, valamint a nyár folyamán a jótékonysági bál bevételéből
kialakításra kerül egy új számítástechnika terem, a régi helyén
szeptembertől pedig egy új osztályterem várja majd a tanulókat.

Külön köszönöm a szülői munkaközösség vezetőjének, Jakus
Zsuzsának fáradságot nem kímélő munkáját, aki rengeteget dolgozott a
színházi esték megszervezésén is, megörvendeztetve ezzel a község
lakosságát. A színházi esték bevétele szintén iskolánk fejlesztését
szolgálta.

Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem Nagytálya
Község önkormányzatának és Képviselő-testületének támogatását.
Anyagi és erkölcsi támogatásuk jelentősen hozzájárul a nyugodt
pedagógiai munkához, terveink megvalósításához.

Minden kedves olvasónak jó pihenést, aktív feltöltődést kívánok a
nyári szabadság idejére.

Martonné Augusztin Katalin
intézményvezető
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Avar és kerti hulladék égetése
Nagytálya Község Önkormányzati képviselő-testülete

márciusi testületi ülésén megalkotta az avar és kerti hulladék
égetéséről szóló 4/2015. (III. 27.) rendeletét!

Településünk rendje, és a lakókörnyezet védelme érdekében
kérem, hogy a kertekben és udvarokon keletkezett növényi
hulladékok égetéssel való megsemmisítését a rendeletben
foglaltak szerint, az alábbiakra tekintettel végezzék:

A település belterületén csak az ingatlanokon azok
tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti
munkálatok végzése során keletkezett fű, lehullott lomb,
gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb
növénymaradvány semmisíthető meg égetéssel.

Az elhalt, lenyesett növényi részek elsődlegesen
komposztálással hasznosítandók.

Égetéssel olyan avar és kerti hulladék semmisíthető meg,
amely komposztálásra alkalmatlan.
Az égetés során az alábbiakra való figyelemmel kell eljárni:
• Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad

égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet,
vagyoni és környezeti kárt, robbanást nem okoz.

• Az égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és
kerti hulladék esetén szabad elvégezni.

• Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális-, ipari
eredetű, vagy veszélyes hulladékot.

• A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést
végző köteles gondoskodni.

• Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét
tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és minden olyan
körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.

az avar és a kerti hulladék égetését 
szerdán 17-től  21 óráig, és

szombaton szintén 17-től 21 óráig lehet végezni.

Minden más időpontban az avar és kerti hulladék égetése tilos!
Ezen a tilalmon kívül:
• Tilos az avar és a kerti hulladék égetése az egészségügyi- és

gyermekintézmények, oktatási- és szociális intézmények,
nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az
intézmények működésének ideje alatt, valamint a
magasfeszültségű vezetékek alatti ingatlanokon.

• Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját
telken lévő épülettől 5 m távolságon belül. 

• Közterületen történő avar és kerti hulladék égetéséhez az
önkormányzat polgármesterének engedélye szükséges.

• A rendeletben meghatározott napokon sem végezhető égetés,
amennyiben azt a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti
hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

Kérünk mindenkit, hogy a rendeletben meghatározott időben
és módon végezze a kerti hulladékok égetését, mert a rendelet
megsértőivel szemben az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
jár el és szab ki bírságot.

Kassai Magdolna
jegyző

Tájékoztató a közterületen történő szemételhelyezéssel kapcsolatosan
tisztelt lakosaink!

Nagytályán az önkormányzat elkötelezett a falunk
tisztántartása mellett. az elmúlt időszakban, több
állampolgári bejelentés, kérés érkezett hozzám, miszerint
látható az önkormányzat munkája törekvése, de
minősíthetetlen, hogy egyes személyek figyelmen kívül
hagyva minden jó érzést, jogkövető magatartást,
előszeretettel rakják le közterületeken a szemetjüket.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal
fokozott figyelmet fordít a közterületen történő szemetelés
megakadályozására, visszaszorítására. 

Ennek érdekében kérjük együttműködő segítségüket, hogy az
ilyen jellegű cselekmények felderítésre kerülhessenek. 

Tájékoztatásul közöljük a 2012. évi II. törvény ide vonatkozó
részét:

150. Köztisztasági szabálysértés
196. § (1) Aki
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben,

vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket
beszennyezi,

b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt
helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik,
szabálysértést követ el.

(2) Aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül
lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy
helyez el, szabálysértést követ el.

...
(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott szabálysértés

miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti
területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett
természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is
szabhat ki helyszíni bírságot.

Ha ilyet tapasztalnak jogkövető állampolgárként,

valamint kulturált környezetünk megóvása      érdekében

tegyék ezt szóvá, továbbá kérjük önöket, hogy értesítsék a

polgármesteri Hivatalt az 557-100-as telefonszámon vagy az

alábbi e-mail címen: nagytalya@nagytalya.hu

Mint más szabálysértés, vagy bűncselekmény észlelésekor itt
is fontos, hogy azonosítható legyen az elkövető. (gépjármű forg.
rendszám, időpont, elkövető neve stb) 

Közösen érhetünk el értékelhető eredményt!

orosz józsef
polgármester
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A MELÓDIA Kamarakórus fellépései
Május 16-án szabadtéri szentmisén vett részt kórusunk a Berki malom

bejárójánál 200 éve állított út menti keresztnél. 
Május 25-én a Melódia Kamarakórus a maklári református

Egyházért alapítvány jótékonysági műsorán lépett fel a református
templomban. 

A kórusunk állandó fellépője a hagyományos pünkösd hétfői
rendezvénynek: 2008 óta nyolcadik alkalommal szerepeltünk.
Műsorunkban reneszánsz, barokk és XX. századi műveket hallhattak
Mesterné Sándor Tímea Miskolci Egyetemi diplomakoncertjéből.
Műsorukon kívül a Melódia Kamarakórus tagjai pénzadományaikkal is
támogatták a református egyházat. A rendezvény után
szeretetvendégséggel várták a fellépőket, és az érdeklődőket.

Május 30-án karnagyunk, Mesterné Sándor Tímea
Diplomahangversenyén énekeltünk a miskolci Zenepalota
Nagytermében. Zongorán kísért Dusík István, az Egri Farkas Ferenc
Zeneiskola zongora tanára és korrepetítora, orgonán Faragó Sándor
karnagy Kisvárdáról.

Karvezetőnk mellett Osztermayerné Bóta Enikő, az Egri Farkas Ferenc
Zeneiskola AMI szolfézs-zeneelmélet tanára is kórusunkkal diplomázott.

A Melódia Kamarakórus mellett közreműködött a Cantus Firmus
Énekkar Miskolcról, az Arcadelt Kamarakórus Kisvárdáról, és a Miskolci
Eszterházy Kamarakórus. A januártól tartó közös felkészülés
eredményeként karnagyunk Mesterné Sándor Tímea, és Osztermayerné
Bóta Enikő is jelesre vizsgázott a Miskolci Egyetem Bartók Béla
Zeneművészeti Intézetében Zeneismeret Master szakon. Gratulálunk nekik
az elért eredményhez.

Június 20-án a Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai
Látogatóközpontban léptünk fel a „Nőnek lenni jó! Egy nap
önmagunkért” városi szemléletformáló napon. A „Civil Érték”
Közhasznú Egyesület Női Esélyegyenlőségi Civil csoport által szervezett
egész napos rendezvényén egészségügyi szűrések, tanácsadás, női szépség
praktikák, kiállítások, mozgásprogramok mellett a „Hangulat, harmónia”
produkciók keretében Színpadi műsor részeként léptünk fel retro
műsorunkkal. 

Július 4-én megrendezésre kerülő X. Nemzetközi Kakasfesztivál - már
hagyományosnak számító - templomi koncertjén léptünk fel. A közönség
a kórus által előadott magyar és latin nyelvű reneszánsz, barokk
énekekben, és XX. sz-i világi kórusművekben gyönyörködhetett. 

A műsorban szerepelt még Kovács Dávid egri születésű, de a
békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép Iskola Orgona tanára
és orgonaművész, aki Vivaldi- Bach: a-moll Concerto 1.,2.,3. tételét adta
elő. Valamint a Vocalissimo Énekegyüttes női kari felállásban, akik a
Kóristák c. francia film betétdalait adták elő, zongorán kísérte őket Dusík
István, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola AMI zongoratanára és
korrepetítora, illetve a házigazda Szent Rita kórus. 

Köszönjük a szervezőknek a felkérést, valamint köszönetet mondunk
mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték a MELÓDIA
Kamarakórust. 

Karanyiczné Dobecz Marianna
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A tavaszi időszakban is igyekeztünk minél gazdagabb,
változatosabb tevékenységeket, programokat biztosítani a
gyermekeknek. 

Az első ilyen eseményre március 20-án került sor, ekkor
látogatott el hozzánk Szemerei László bűvész, aki varázslatos
trükkökkel ejtette ámulatba a gyerekeket. 

A legnagyobb élményt pedig az jelentette, hogy a gyerekek is
aktív részesei lehettek a varázslatoknak. 

Március végén a nagycsoportosok megismerkedtek a fogorvos
munkájával, fogászati szűrés alkalmával. 

Április 8- án a könyvtár jóvoltából ellátogatott óvodánkba a
Galagonya bábszínház, a tőlük már megszokott, gyönyörű
díszletekkel, bábokkal, színvonalas mesejátékukkal
örvendeztettek meg bennünket. 

Április 9-én játszódélutánra hívtuk az óvodába készülő
gyermekeket és szüleiket. Az érdeklődők megismerkedhettek az
óvodával, az óvoda dolgozóival. Nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptunk ezzel kapcsolatosan. Fontos, hogy a szülők még
beiratkozás előtt megismerkedhessenek az óvodával. 

Április 13-tól, egy teljes héten át barkács délutánokra hívtuk
az apukákat, hogy közösen készíthessük el az édesanyák
ajándékát. Megható volt látni, hogy az apukák milyen
gondossággal, a gyermekeikkel nagy összhangban fogtak hozzá
ehhez a feladathoz. 

Az óvodában közben nap, mint nap készülődtünk az anyák
napi kis műsorunkra. A gyerekek lelkesen tanulták a verseket, a
dalokat, a táncot, hogy április 30-án megköszönhessék az
édesanyáknak a sok törődést, gondoskodást. 

A következő esemény a Retro Parti volt, május 2-án, melyen
óvodánk sportvetélkedő szervezésével, valamint a szülők által
sütött sütemények, és világító karkötők árusításával vett részt. 

Szeretném megköszönni a szülői munkaközösség aktív
részvételét. 

Május végén Suszter Barbara virágokat ajándékozott az
óvodánknak, segítségével a gyerekek is aktív részesei lehettek az
óvoda szebbé tételének.

Május 9-én került megrendezésre az Egészségnap Makláron,
melyre mi padlizsán krém készítésével készültünk, valamint részt
vettünk a stafétafutáson.

Az erre az alkalomra rendezett rajzpályázaton pedig Markovits
Lili első, Rékási Merse második, Máté Veronika pedig harmadik
helyezést ért el. Eredményeikhez gratulálunk!

Május 12-én végre eljött a gyerekek által leginkább várt
esemény a tavaszi kirándulásunk. idén a Tisza- tavi Ökocentrum
volt az úti célunk és egy nagyon tartalmas, felejthetetlen napot
tölthettünk el együtt. 

A Tisza-tó Magyarország- „Ökoturisztikai szigete”. A Tisza-tó
Magyarország második legnagyobb tava, amely az Alföld északi
részén terül el. 127 km2-én számtalan sziget, holtág, és sekély kis
csatorna váltja egymást a hatalmas, nyílt vízterületekkel,
jellegzetes, úgynevezett mozaikos tájat formálva.

A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum- Magyarország új
turisztikai látogatóközpontja, igazi látványosság, szórakoztató
módon, modern, interaktív szemlélettel, játékosan tárja a
látogatók elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit,
bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag
élővilágát. 

Az Ökocentrum falai közt beléphettünk a Tisza-tó különleges
világába és testközelből ismerhettük meg a hazánkban őshonos
élőlényeket, Európa legnagyobb édesvízi akváriumában.

A földfelszín alatt, a főépület -1 és -2 szintjén található az
összesen közel 750 ezer liter össztérfogatú, több részből álló,
rendkívül látványos akváriumrendszer. 

Az igényesen kialakított dekoráció a patakok, folyók, tavak
valóságos víz alatti képét idézi fel, s olyan érzést keltett bennünk,
mintha valóban a víz alatt sétálnánk. 

A vidrák látványetetése közben pedig megfigyelhettük ügyes
mozgásukat, táplálkozásukat. 

A háromdimenziós vetítőteremben részeseivé váltunk a
vásznon történő eseményeknek, átélhettük, milyen egy szép őszi
napon hajózni a Tisza-tavon. 

A nádasok susogó dzsungelében csónakunkkal felfedezhettük
az érintetlen természet szépségét. 

Tavaszi események a Szivárvány Óvodában
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Közelről figyelhettük meg a Madárrezervátum számos faját: a
fokozottan védett nagykócsagot, a szürke gémet, szárcsákat, nagy
godákat, a Tiszavirágzást. Különösen varázslatos azt látni,
amikor a búcsúzó nap aranyhidat von a vízre. 

A főépületet egy több mint 7 hektár területű szabadidőpark
öleli körül. A park látnivalói, bemutatói az „éld át a természetet”
mottó jegyében születtek, egy kellemes séta során közvetlen
közelről figyelhettük meg az itt lakó állatok életét. A gyerekeket
pedig szárazföldi játszóterek és egy vízi játszótér várta, illetve
megtekinthető az 1884-ben épült poroszlói Tájház is. 

Május 21-én délelőtt, gyermeknapi ajándékként a Babszem
Jankó Gyermekszínház fergeteges előadását élvezhettük. Az
előadás végére azt vettük észre, hogy minden kisgyerek aktív
résztvevőjévé vált a mesének. 

Délután pedig egy önfeledt, vidám sport délutánt tölthettünk el
a Maklári Napsugár Óvodával közösen a Maklári sportpályán
megrendezett sport napon. 

Köteleztünk, futottunk, karatéztunk, sorversenyben
versenyeztünk, ügyességi sportjátékokat játszottunk. Köszönjük
a meghívást, nagyon jól éreztük magunkat. 

Május 26-án eljött a már hagyományos közös gyermeknapi
program ideje, melyet idén a Maklári Napsugár Óvodában
rendeztek meg. Ugráló vár, arcfestés és a közösen eltöltött nap, a
közös játék tették felejthetetlenné számunkra. Jövőre mi várjuk
szeretettel a Maklári Napsugár Óvodát! 

A szülői munkaközösség gyermeknapi ajándéka pedig idén,
egy lovaglással, sétakocsikázással egybekötött kirándulás volt a
Mátyus tanyára. A gyerekek bátran ismerkedtek a lovakkal,
etették a halakat, simogatták a nyuszikat.  

Köszönjük a sok segítséget Szamosvölgyi Ferencnek!

Június 10-én óriási meglepetésben volt részük az óvoda
dolgozóinak, a szülői munkaközösség és a gyerekek jóvoltából. 

Megható műsorral köszöntöttek bennünket Pedagógus nap
alkalmából. 

Hálásan köszönjük, hogy gondoltatok ránk, köszönjük a sok
jóságot, a sok szeretetet, amit kaptunk tőletek!

Június 12-én ellátogattunk az Önkormányzathoz, és a
Szociális kertből leszedett borsó kifejtésében segítettünk. 

A gyerekek nagy lelkesedéssel, óriási türelemmel láttak
munkához, és az eredmény sem maradt el, tele lettek a kis tálak
apró borsószemekkel. 

Köszönjük a meghívást Orosz József Polgármester Úrnak, és
nagyon készülünk augusztusban a krumpli ásásra is. 

Az év talán legmeghatóbb eseményére  Június 5-én került sor,
amikor elbúcsúztunk a szeptemberben iskolába induló
nagycsoportosainktól.

Kívánunk nekik sok sikert az iskolakezdéshez. 

„Búcsúszóra üt az óra, elindulunk szépen sorban.
a félútról visszanézünk, ez volt a mi kedves fészkünk.
köszönjük, hogy szeretettel gondoztatok, neveltetek,
ígérjük, hogy szót fogadunk, kis szívünkből búcsút mondunk.”

Az óvoda dolgozói nevében kívánok a Hírmondó olvasóinak
kellemes nyarat, jó pihenést, kikapcsolódást. 

Molnárné Petővári Mónika
Intézményvezető
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Tisztelgés az I. és II. Világháború helyi áldozatai előtt
a magyar Hősök Emlékünnepe, szüleink és nagyszüleink

küzdelmei, fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad
igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó
módon, békés körülmények között folytatják és teljesítik be
az elődök örökségét. 

Hősök napja a minden év május hónapjának utolsó
vasárnapja. a magyarság ezer esztendeje alatt, fegyverrel,
vagy fegyvertelenül harcoló összes férfi és nő, aki a magyar
haza védelmére kelt, tettével kiérdemli a tiszteletteljes
megemlékezést ezen a napon. 

Nagytálya község Önkormányzata és a Római Katolikus
Egyházközség más egyházi programok miatt 2015. június 14-én
csendes, méltóságteljes megemlékezést tartott a Nagytályai
Római Katolikus templomban az I. és II. világháború helyi
áldozatainak emlékére. A templom falán elhelyezett
emléktáblánál elhelyeztük a megemlékezés virágait, koszorúit.
Leróttuk kegyeletünket azok előtt, akik a lakóhelyünkért áldozták
életüket. 

Az eseményen megjelentek az önkormányzati képviselők, a
hősök leszármazottai, valamint az eseményt megtisztelő hívek. 

A szentmise befejező áldása után került sor a megemlékezésre.
Karanyiczné Dobecz Marianna önkormányzati képviselő méltatta
a hősöket. Utána Schott János tizedes Hitvesemhez című versét
Hadházi Lászlóné Marika szavalta el. Ezt követte Lükő
Katalinnak, az I. István Általános Iskola igazgatóhelyettes
asszonyának ünnepi megemlékezése, majd 

a hívek elénekelték a Szent Kút csillaga című énekeskönyvből
a 101. éneket.

Végül Orosz József úr, Nagytálya polgármestere és Birinyi
Zoltán alpolgármester úr helyezték el a templom falán lévő
emléktábláknál a megemlékezés koszorúit. 

A hősök, akikre emlékezünk, példaként szolgálnak a jelenben
élőknek, hiszen mindannyiunk kötelessége hogy fejet hajtsunk
azok előtt, akik harcoltak, és életüket áldozták a hazáért.
Kívánjuk, hogy nyugodjanak békében az áldozataink.
Emlékezzünk rájuk. Nagytálya Önkormányzata minden évben
tiszteleg a hősök előtt. 

…”Mikor láthatlak újra, nem tudom már,
ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár,
s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék,
s kihez vakon, némán is eltalálnék,
most bujdokolsz a tájban és szememre
belülről lebbensz, így vetít az elme;
valóság voltál, álom lettél újra,
kamaszkorom kútjába visszahullva
féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e?
s hogy ifjuságom csúcsán, majdan, egyszer,
a hitvesem leszel, - remélem újra
s az éber lét útjára visszahullva
tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, -
csak messze vagy! Túl három vad határon.”…

Radnóti Miklós: Levél a hitveshez /részlet

A mai korban különösen tisztelni és ápolni kell azoknak a
hősöknek az emlékét, akik életüket áldozták a hazáért.
Mindannyiunk számára kényszer nélküli belső motiváció a
hősökről való megemlékezés. Ők azok, akik számunkra irányt
mutatnak a hazaszeretet gyakorlásában. A nagytályai templom
falán elhelyezett koszorúk jelzik, hogy a nagytályaiak nem
feledkeztek meg az áldozatokról. 

Karanyiczné Dobecz Marianna 

Békétlen Béke - Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés Nagytályán
a Nemzeti összetartozás Napja– az1920-as trianoni

békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-
ére eső nemzeti emléknap magyarországon. az országgyűlés
a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok
személyes és közösségi önazonosságának meghatározó
eleme”.

Nagytálya önkormányzata felvállalta, hogy minden évben
megemlékezést tart Nagytályán, a 2011-ben a trianoni
békediktátum 91. évfordulója alkalmából somogyvári Csaba
úr által készített, és az idén felújított a szabadság téri
kopjafánál.
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Hallgassanak el az ágyúk
1.
Nem mondok én azzal újat
Földön mindig háborúznak.
Repülő zúg levegőben,
Sziréna szól ijesztően.
Repülőről bomba hullik
Sok nagy érték elpusztul itt.
Feldúlva békés otthonok
Mindenfelé romok, romok.
Legtöbb üzlet be van zárva
Nem jut kenyér soknak máma.
Sír az anya, sír a gyerek
megtelve az óvóhelyek. 
Háború egy esztelenség
Felelősök, akik kezdték
Miért kell itt háborúzni?
Egymást ölni, vágni, nyúzni.
Sokan kérdik miért, miért?
Áldozni rá tengernyi pénzt
a háború ősi „divat”
Igazolja sok sok irat
Területért, a jó földért
Szomszéd népek egymást ölték.
Oly szomorú ma is úgy van,
Dúskálunk a háborúban.
A tv- ben halljuk, látjuk
Hol dörögnek most az ágyúk.
A lövedék célba talál
Uralkodik ott a halál.
Pusztul tanya, falu, város.
Gazdagszik a fegyvergyáros
Szavaz ő a háborúra
Akkor kapós az áruja.
Egymást öli a sok polgár
Úgy lesz neki több a dollár.
Tankból több kell, lőszer kevés
Jön az újabb megrendelés.
A háború neki üzlet
Nem tartja ezt súlyos bűnnek.
Neki öröm, sok másnak bú
Oly kegyetlen a háború.

2.
Segíts rajtunk jó Jézusom!
Baj van velünk én is tudom.
Gyere le a sárgolyóra
Néped sorsát formáld jóra!
Nincs helye itt józan észnek,
Helye van az öldöklésnek.
Rendteremtés, azzal kezd el.
Tengerbe a fegyverekkel!
Oly sokat volt kézbe fogva
Ott egye meg mind a rozsda!
Nem kell azt többé gyártani
Egymásnak azzal ártani.
Ember legyen végre Ember
Telve okos értelemmel!
Szívben jóság lakozzon
Másnak rosszat ne okozzon.
Millióknak az a vágyuk
Hallgassanak el az ágyúk!

3.
Jó Teremtőm Jézus Krisztus
Hozzád szól e vers, e rigmus.
Ha a földre lejössz egyszer
Magyarokat majd keresd fel!
Hogyha esik szépen útba
Szállj le itt a mi falunkba.
Csodás lesz majd az a napom
A Gárdonyi úton lakom.
Kopogjál be- jöjj be hozzánk
Van kenyerünk, jó szalonnánk.
Paprika, só, vöröshagyma
Bor is kerül az asztalra.
Ez igazi paraszt étek,
Jó étvággyal fogyaszd kérlek,
Örülök, hogy itt vagy nálunk
Kicsit el is diskurálunk.
Én nem vagyok képviselő
Csak egyszerű földművelő.
Ledolgoztam sok- sok évet, 
Mint nyugdíjas éldegélek.

Kilencvenkét esztendősen
Gyenge vagyok és erőtlen.
Többször voltam operálva
Nem sok van már nekem hátra.
Borbul közben igyunk, nyeljünk, 
Tragikus a történelmünk.
A magyarság sora izgat
Mikor lesz az kicsit vígabb?
Sok teendő, gond van még itt, 
Most hallgass meg engem végig.
Nem most történt, még a múltban
Első világháborúban.
Osztrákokkal voltunk együtt,
A háborút elvesztettük.
Nagy hatalmak nem kíméltek
Velünk tettek az nagy vétek.
Területünk kétharmadát
Szomszédjaink ingyen kapták.
Szlovék, román és a szerbek
A háborún sokat nyertek.
Így döntöttek Trianonban
Nem volt részünk irgalomban.
Megdöbbenve némán álltunk, 
Nem fogta ott senki pártunk.
Fáj az nekünk nagyon, nagyon
Üttek nagyot a magyaron.
94 esztendeje
Nem nyugszunk mi soha bele.
Akik üttek rajtunk nagyot
Kérhetnének bocsánatot.
Nagy nyugati fővezérek
Mind azt el ne feledjétek
Oly nyugodtan éltek Önök
Nem jutott el oda török.
Vívtunk velük véres harcot, 
Mely 150 évig tartott.
Mi itt őket feltartottuk
És Önöknek nem volt gondjuk.
Volt időtök fejlődésre
Vegyétek már mindazt észre!
Tiszteljétek a magyarban

Európát védtük hajdan.
Úr Jézusom kérlek szépen
Segítsél a magyar népen!
A te szavad sokat számít
No, de igyunk egy pohárnyit!
Saját termés ez nem bolti
Muskotály a nagyaszói.
Szeretitek ti is a jót
Mennybe vigyél kis kóstolót!

4.
Várunk, várunk arra várunk, 
Hogy módosul szent határunk.
Az elcsatolt sok magyarnak
Igazságot
szolgáltatnak.
Mi most nekünk a teendőnk?
Ne aprózzuk szét az erőnk.
Világ összes magyarjai!
Össze kell nekünk tartani!
Bárhol élsz a nagyvilágban
Német földön Angliában
Sorsod fordul talán jobbra
Érdekeljen hazád sorsa!
Hívó szavát meghalljátok
Várnak reánk a Kárpátok!
Azt susogják fenyőfái:
Mi vagyunk a hegynek igazi gazdái.
Csak nekünk van hozzá jogunk
Nekünk az ősi birtokunk.
Elmúlott több, mint ezer év
Reánk hagyta Árpád vezér.
Nincs itt szükség fegyverekre
Szüksége van bölcs emberekre!
Béke útját kell, hogy járjuk
Hallgassanak el az ágyúk!

Az Úr 2014. esztendejében 

Az öreg Kiss

Nagytálya Község Önkormányzata a trianoni békediktátum
95. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartott. Orosz József polgármester úr
emlékbeszéde után Csorba Balázs, az Egri Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tanulója szavalt, majd
Birinyi Zoltán alpolgármester úr, és Somogyvári Csaba úr, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom Maklár-Nagytálya
Alapszervezetének elnöke koszorúztak.

,,Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá…
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és

Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz…
…És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.’’
Juhász Gyula: Trianon /részlet

Köszönjük minden Nagytályai lakosnak a méltóságteljes
megemlékezést, hiszen csak az összefogás ereje ellensúlyozhatja
azokat a folyamatokat, amelyek már lassan egy évszázada
morzsolják közösségeinket. A Szabadság téri koszorúzás az
összetartozásnak, összefogásnak állított emléket. Annak, ami a
kibontakozásnak, fejlődésnek, sikerességnek és megújulásnak az
alapfeltétele. Elválaszthattak, de szét nem választhatnak.

Karanyiczné Dobecz Marianna
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Régmúlt mesék, hajdanvolt emberek
II. Erzsébet angol királynő és a nagytályai szőlők

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy katona…

…aki valamikor az 1550-es években egy heves vármegyei
köznemesi családba született. Úgy hívták: kis-rédei Rhédey Pál.
Bár nagyszülei még jelentős vagyonnal rendelkeztek,
édesapjának azonban három lány és hat fiútestvére is született,
így a családi birtok a sok örökös között jelentősen szétaprózódott.
Valószínűleg ez is szerepet játszott abban, hogy már az édesapja
is az egri várba szegődött katonának. Ebben a korban - a Dobó
István vezérletével vívott 1552. évi sikeres várvédelem, és a vár
törökök által történt 1596. évi elfoglalása közötti időszakban -
egri katonának lenni dicsőséget jelentett, rangot és hírnevet.
Minden ifjú ide vágyott, hogy a hősi falak között tanulja a
fegyverforgatás fortélyait. 

És persze a vitézi lét a megcsappant vagyon gyarapítására is
lehetőséget adott. Hiszen Eger végvár volt, a török hódoltság
peremvidéke. Állandó terepe a csetepatéknak, portyáknak és
vásárütéseknek. Számos alkalom adódott itt zsákmányolásra, jó
váltságpénzért kiváltható rabok ejtésére, valamint jeles vitézi
tettekért járó birtokadományok szerzésére.

Mivel születésekor, vagy röviddel azután édesapja már az egri
várban szolgált, így Rhédey Pál gyermekkora Egerben, vagy
valamelyik környékbeli családi birtokon telt. A kor zűrzavaros
volt és bizonytalan. Eger várát Dobó István vezetésével megvédte
ugyan az önfeláldozó sereg, az oszmán birodalom határa azonban
egészen Heves megye északi részéig kitolódott.

A megyebéli települések és birtokok sorsa ingatag. Hasznaikat
hol a régi magyar tulajdonosok, hol a törökök, nemritkán mindkét
fél szedi. A Rhédey-birtokok közvetlen környezete is a
mindennapi harcok színtere lett. Ezért az ifjú Pál és később
testvéröccse, Ferenc számára is – apjuk példáját követve – a
vitézi pálya felé egyenes út vezetett. Az egri várban szolgálva ősi
birtokaik közelében és részben azok védelmére ragadhattak
fegyvert, s nem csak hírnevet szerezhettek, de vagyonukat is
gyarapíthatták. És közben intézhették jószágaik gazdasági ügyeit.

Rhédey Pál 1570-ben már az egri várban szolgál Ungnád
Kristóf parancsnoksága alatt.

Később együtt katonáskodik Balassi Bálinttal, aki 1579-től
1582-ig 50 lovas hadnagyaként teljesít a várban szolgálatot.
Balassi Egerben is a rá jellemző kicsapongó, duhaj életet éli.
Lovasaival rendszerint ki-kicsapnak a környékbeli törökökre, de
leginkább a liptói nemesek és a zólyomi, selmecbányai polgárok
ellen indít bosszúálló hadjáratokat.

Balassi Egerben nem csak a szablyáját forgatta. Egy ízben,
amikor három könnyűvérű leány egyszerre tetszett meg neki,
éppen Pál nagybátyja, a városban nyilvánosházat fenntartó
Rhédey Bonaventura volt az, aki egy hátasló ellenében részére e
leányokat megszerezte. 

Tehát bujálkodik is, de legfőképpen szerelmes. 
Egyetlen igaz szerelme Losonczy Anna, történetesen Ungnád

Kristóf korábbi és későbbi egri várkapitány felesége volt, aki a
városban házzal is rendelkezett. Hozzá írta Júlia-verseit.  Az ifjú
és heves költő vitézi és szerelmes verseit megalapozó szüntelen
témakeresése minden bizonnyal az akkori várkapitány erőteljes
rosszallását váltotta ki, hiszen Balassinak már 1582 nyarán
távoznia kellett Egerből. 

Arról nincs tudomásunk, hogy istenes verseihez a püspöki
városban vajon szerzett-e ihletet.

Balassi katonatársa, Rhédey Pál 1587 körül nősül meg, és
felesége, Swtha Anna révén Gömör és Szepes vármegyékben
újabb birtokokat nyer.

Az állandó katonáskodás mellett a gazdasági ügyek intézésére
kevesebb ideje jutott, ezért birtokai egy részét bérbe adta.

Valamikor az 1590-es évek elején, egyik rokonának a halálát
követően jelentősebb szőlő zálogbirtokhoz jut Nagy-Tállyán. Ezt
a szőlőterületet egy 1594-ben kötött - a Nemzeti Múzeum
Rhédey-levéltárában ma is őrzött - szerződés keretében feles
művelésre bérbe adja thállyai Szabó Mártonnak. Rhédey Pál
nagy-tállyai szőlője ezáltal jó kezekbe kerül, azt Szabó Márton
rendben tartja. A szerződés évében és a következő, 1595-ös
esztendőben szüretelt szőlőből készült finom bor minden
bizonnyal Rhédey uram kedvét és vagyonát gyarapítva időben
elfogyott, a nagy-tállyaiak a szőlőhegyen tehát tisztességgel helyt
álltak. Legalábbis addig, amíg tehették. Eger várának első,
sikertelen ostroma után 44 évvel ugyanis a török hadak a szultán
vezetésével újra az Eger-völgyén táboroznak. A szőlő még be sem
ért, de a szőlőhegyen már nincs mit tenni. 

A helytállás innentől a várbéli katonák dolga. Rhédey Pál
igyekszik is megfelelni ennek.    1596-ban, Eger második török
ostromakor ő is ott áll a falakon. Neki azonban Nyáry Pál
várkapitány vezetésével már nem sikerül az, ami 1552-ben
nagybátyjának Dobó István várkapitány vezetésével még
sikerült: hogy megvédje várát, melyben évtizedek óta szolgált, s
megvédje ősi birtokait. 

A védők a várat három hétig tartó kemény harcok után
feladják.

A feladásról tárgyaló küldöttségnek a szultán szabad
elvonulást ígér. Ám amikor a katonák sora elindul a várból kifelé,
a janicsárok és szpáhik rárontanak a német zsoldosokra.
Elkezdődik a vérontás. A zűrzavart kihasználva Rhédey Pál
néhány katonával kivágja magát a törökök közül, így
megmenekül.  

A vár azonban, ahol 26 éve szolgált, elveszett. Birtokainak
jelentős része is hamarosan a törökök fennhatósága alá kerül. A
várbeli katonáskodásból származó jövedelme megszűnt, hevesi
jószágaiból az adót innentől a török szedi.

Az ostrom során Nagy-Tállyát elpusztították, itteni szőlőjének
feles-bérlőjét, Szabó Mártont megölték, vagy rabságba hurcolták,
szerencsésebb esetben távoli vidékre még időben elmenekült. 

A török had előőrsei már szeptember 11-étől Nagy-Tállya alatt
voltak és az október 12-ig tartó harcok közben az egész környéket
feldúlták. Szabó Márton – bár bizonyára egész évben a szőlőben
munkásaival együtt keményen dolgozott – ezen az őszön
vélhetően már nem szüretelt. 

Ha valaki szedett itt szőlőt, az csak a török, vagy seregély
lehetett.

Rhédey Pál, az élemedett korú egri katona vitézi pályája ezzel
az epizóddal valószínűleg végleg leáldozott.

Feleségét kiskorú gyermekeikkel – Jánossal, Istvánnal, Pállal,
Péterrel, Lászlóval, Annával, Zsuzsannával és Zsófiával - együtt
valószínűleg már jóval a törökök érkezése előtt a biztonságos
távolságban fekvő gömöri, vagy szepesi birtokaik valamelyikére
költöztette, s az egri várból történt szerencsés menekülését
követően ő is oda húzódhatott.
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EltŰNŐ értéKEINK,
avagy hová lettek a malmaink 

és mi történt a gátunkkal?
Bizonyára sokan vagyunk, akik családunkkal, vagy barátainkkal

kirándulva betértünk már  régi, hangulatos, ódon épületekből kialakított
étterembe, szállás-, vagy kiállítóhelyre, közösségi térbe. Biztosan
csodáltunk már meg különleges ipari műemlékeket.

És közben irigykedtünk: milyen kár, hogy a mi falunkban ilyen nincs.
Pedig hát volt…
Néhány éve még volt egy malmunk, amelynek elődjét egykor

Bornemissza Gergely építtette.
Aztán volt még másik malmunk is, melynek turbinája régen az egész

telepi résznek adta az áramot amellett, hogy őrölte a búzát.
Volt szép régi duzzasztógátunk is, melyhez foghatót sem közel, sem

távol nem lehet már látni.
Ma vannak tető nélküli, pusztuló falak az egykori Berki-malom

helyén, van egy hűlt helyünk az egykori Szentkereszti malom helyén, s
van még szétflexelt csonka gát-torzónk a zúgónál.

Legjobban az egykori tűzoltó szerkocsink járt, hiszen azt legalább
felújították és sok egri kiránduló örömére Egerben a Tűzoltó Múzeumban
bemutatják.

S mi maradt Nagytályán?
A lassan homályba vesző, szép emlékek.

De talán mégse hagyjuk, hogy így legyen!

Vannak még értékeink, amelyeket megőrizhetünk magunknak, s az
utódainknak.

Tehetünk, s tegyünk is azért, hogy a településünkön meglévő szellemi,
kulturális, anyagi és természeti értékeket feltárjuk, összegyűjtsük és
dokumentáljuk.

Ennek a munkának a kereteit a nagytályai önkormányzat a
közelmúltban megteremtette azzal, hogy 

a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet alapján létrehozta a nagytályai
települési értéktár Bizottságot.

A Települési Értéktár Bizottság 
elnöke: Szabó Csaba
tagjai: Aichorn Margit, Oravecz Anita                                                              

A Nagytályán most megalakult Települési Értéktár Bizottság feladata,
hogy megszervezze a Nagytályán fellelhető nemzeti értékek azonosítását,
valamint létrehozza az ezen értékek adatait tartalmazó gyűjteményt.

A települési értéktárba történő felvételt bárki írásban kezdeményezheti
a polgármesterhez címzett javaslatában.

A javaslatot a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletében
leírtak szerint kell elkészíteni és elektronikus, vagy postai úton kell
benyújtani.

Kedves Nagytályaiak!
A keretek adottak, töltsék meg tartalommal!
Szeretettel várjuk javaslataikat!

A Nagytálya Települési Értéktár Bizottság nevében:   

Szabó Csaba 
3398 Nagytálya,

Petőfi S. u. 15.

Csak remélni tudjuk, hogy a málhás szekereken
néhány hordó 1595-ös évjáratú finom nagy-tállyai bor a
felvidékre – a kiszolgált vitéz bánatát és szomját
enyhíteni – eljutott.

Még néhány évig élt, valamikor 1598 és 1604 között
halt meg.

Rhédey Pál gyermekei az apjuk halálát követő
években még a királyi Magyarországon élnek, azonban
legtöbbjüket az 1613 körüli években már Erdélyben
találjuk. 

Átköltözésükben nem kevés szerepe lehetett
nagybátyjuk, Rhédey Ferencz hívó szavának, aki ekkorra
már Erdély főrangú és legbefolyásosabb, vagyonos
nemesi családjai közé emelkedett. Ő mind katonai, mind
vagyoni, mind pedig társadalmi téren a család korábbi
tagjainál lényegesen magasabbra jutott. Miután a királyi
Magyarországot elhagyta, több erdélyi fejedelemnek is
jelentős hadi szolgálatokat tett. Katonai sikerei
következtében Rhédey 

Ferencz 1608-ban már Bihar vármegye főispánja és
Nagyvárad kapitánya, majd hamarosan a későbbi
fejedelem, Bethlen Gábor sógora lesz. Amikor Bethlent
1613-ban fejedelemmé választják, már nem csak sógora,
de egyben legfőbb bizalmasa is. A fejedelemnek tett
szolgálataiért Bethlen bőkezű adományokban részesíti,
főúri vagyonra tesz szert. 

Ő az tehát, aki testvérének, Rhédey Pálnak a
gyermekeit Erdélybe hívja, és további sorsukat
egyengeti.

Így kerül Erdélybe Rhédey Pál, az egykori egri katona
és nagy-tállyai szőlő zálogbirtokos nyolcadik gyermeke,
Rhédey János is. Ő Bethlen Gábor udvarában
nevelkedik, és 1624-ben már a fejedelem komornyikja.
Bethlen jelentős birtokadományokkal jutalmazza, de
legnagyobb mértékben a nősülése által gazdagodik. 1628
tájékán veszi feleségül az egyik legelőkelőbb székely
főnemesi ház leányát, Kornis Margitot, kinek kezével a
tekintélyes homoródszentpáli és erdőszentgyörgyi
uradalmakat is elnyeri. 

Nem sokkal ezután Udvarhelyszék főkirálybírája lett. 
Az élők sorából 1653 körül távozott.

Ennek a Rhédey Jánosnak a fia volt Rhédey János, az
ő fia pediglen Rhédey László, akinek a fia gróf Rhédey
Mihály, az ő fia gróf Rhédey László, kinek lánya pedig
Rhédey Klaudia grófnő.

Más szóval Rhédey Klaudia grófnő Rhédey Pál, az
egykor nagy-tállyán szőlőt birtokló egri katona
ükunokájának az unokája volt.

A szépséges grófnő egy bécsi udvari bálon
ismerkedett meg az ifjú Sándor württembergi herceggel,
aki rögtön beleszeretett, majd hamarosan össze is
házasodtak. 

Az ő ükunokájuk unokája II. Erzsébet angol királynő.

Elmondhatjuk immár, hogy II. Erzsébet ősei
egykor a nagy-tállyai szőlőhegyen birtokoltak és
műveltettek szőlőt, és nyilván rendszeresen
fogyasztották is a finom nagy-tállyai borokat.

Szabó Csaba
Nagytálya  
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Herényi Mihályné, született Birinyi Erzsébet életútja
„1925. július 24-én

születtem. 12 éves koromtól az
uradalmi földeken dolgoztam.
Legelőször gordont szurkálni
mentem, majd kukoricaszárat
szedtem és a szőlőkben
munkálkodtam. Nagytályáról
18-19-en jártunk dolgozni,
összesen 102-en voltunk
ezeken a földeken, summások
és napszámosok Nagytályáról,
Maklárról és Füzesabonyból.
Napkeltére már a földeken

kellett lennünk, napnyugtáig végeztük a feladatainkat. 1937 után
szerződést kötöttünk az urasággal. Egy hónapra 1 mázsa búza és
5 pengő volt a fizetésem. Ekkor már erősebb munkát is
végezhettem. Borsószárat villáztam a szekérre és a „tüzes
géphez”, a cséplőgéphez, is beosztottak. Nagyon szerettem itt
dolgozni. Mindannyian jól éreztük magunkat munka közben.
Este mindig dalolva jöttünk haza. Ezekben az időkben szerettem
meg a társas munkát. 

1943-ban mentem férjhez Herényi Mihályhoz. Nagy
szeretettel éltünk együtt. 1944-ben született egyetlen leány
gyermekünk.

1959-ben lettem Termelő Szövetkezeti tag a „Viharsarok”
elnevezésű Tsz.-ben. 15-16-an dolgoztunk együtt, naponta 10
órában, viszont volt reggeli-, ebéd- és uzsonnaidő. Fiatalok
voltunk, élveztük a munkát, mert hozzászoktunk, ebben nőttünk
fel. Kis idő múlva, saját erőmből, én lettem a munkacsapat
vezetője, három munkaegységet kaptam. A Tsz.-ben végzett
munkám minden egyes percét nagyon élveztem és szeretettel
csináltam.

Burgonya szüret: Hátrafelé: Herényi Mihályné, Kiss Sándorné,
Nagyváradi Istvánné, Parádi Józsefné, Bolya Bálintné

1968 körül ültették Nagytályán az első szőlőt, a Saszlát. A
leánykát 1969-ben kezdték el termeszteni. 1971-ben ültettük az
első tő Rizlig Szilváni szőlőt. Október 9-én kezdtük a szüretet és
november vége felé a metszést. Ezzel Karácsonyra végeztünk is.
11.552 tőke Saszla és 6.384 tőke leányka tartozott hozzám. Nem
volt okunk panaszkodni, nagyon jól kerestünk ezekkel a
munkálatokkal. Mikor idő előtt végeztem a kivállalt területemmel
besegítettem másoknak is a munkájukban. Nagyon szerettem
dolgozni és jól is végeztem a munkámat.

Első sor balról: Gulyás Ferencné, Herényi Mihályné, Mohácsi
Gáspárné Második sor balról: Bolya Bálintné, Kövesi Istvánné,

Parádi Józsefné

1974-ben egyesült a Tsz. Andornaktályával. Ennek nagyon
örültünk. El sem akartuk hinni mikor hallottuk, hogy az
andonaktályai Tsz.-ben 50% primizálást adnak a szőlőkben
dolgozóknak. A csatlakozás előtt 1Ft 80 fillér volt 1000Ft-ra a
primizálásunk. A primizálás a fizetés utáni jutaléknak felelt meg
százalékosan. 1500 óra volt a kötelező, de volt, hogy én 2500-
3000 órát is dolgoztam. Szerettek minket az andornaki brigádok.
Látták, hogy jól dolgozunk és élvezettel is csináljuk. Nyáron 1-2
hétre Hajdúszoboszlóra vitték üdülni a jó Tsz. dolgozókat.
Karácsony előtt egy hétre Csehszlovákiába vittek el minket.
1978-ban pedig Olaszországba látogattunk el két hétre a Tsz. saját
buszával. 

Ugyancsak 1974. januárjában megalakult a Dobó Katica
Brigád. Tagjai: Herényi Mihályné, Kiss Sándorné, Nagyváradi
Istvánné, Bolya Bálinté, Galambos Ferencné, Gulyás Ferencné,
Mohácsi Gáspárné, Kövesi Istvánné, Parádi Józsefné és
Galambos Józsefné voltak. Itt 1974-től 1980-ig brigádvezetőként
tevékenykedtem. Legfőbb célunk az volt, hogy a dolgozók
elégedettek legyenek, szeressék egymást és a munkájukat. 1975
telén kijártam a 7., 8. osztályt. A Tsz. biztosította az oktatásomat.
Budapestről jártak Kistályára a tanárok előadásokat tartani. A
Dobó Katica Brigádban tiszteltük és szerettük egymást,
emberségesen és becsülettel dolgoztunk. Ez volt az alapelvünk.
1975-ben miniszteri kitüntetést kaptam a jól és eredményesen
végzett munkám jutalmául.

Volt olyan év, hogy 56.000 Ft-ot kerestem és 28.000 Ft
primizálást kaptam rá. Az volt jó ezekben az időkben, hogy aki
dolgozni akart annyi pénzt kereshetett, amennyit csak akart.
Rengeteg munkalehetőség volt azok számára, akik szerettek
dolgozni és jól is dolgoztak.

1980. augusztus 30-án vonultam nyugdíjba.
1980-tól 1992-ig harangozóként dolgoztam a Nagytályai

Római Katolikus Templomban. Ekkor már volt 3 dédunokám az
egyetlen lány unokámtól.
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Quilling-technika és harisnyavirágok
mészáros Ferencné nyomán

„Már gyermekkoromtól kezdve kedveltem
minden kézműves technikát, kézimunkát.
Megtanultam horgolni, kötni, hímezni, subázni
(falvédő csomózással). Szeretek kézimunkákat
készíteni, minden újdonság érdekel.

A quilling-technikára az interneten találtam rá.
Először érdeklődtem, hogy hogyan is lehet
elkészíteni ezeket a díszeket. Csatlakoztam egy
internetes csoporthoz ebben a témában. Könyvet
vásároltam, ami részletesen leírja a quilling-
technikával készült termékek elkészítésének
menetét. 

A quilling technikához nem kell speciális papír,
legfőbb feltétel a grammsúly. A túl könnyű

(vékony) nem tartja meg a formát, a túl vastag törik a tekerésnél. A legalkalmasabb
a hobbyboltokban árult
tónuspapír. Ezt már kész
csíkokban veszem meg.  A
feltekeréshez célszerűen
használt eszköz (nevezzük
sodrókának) egy pici kétágú
"villa" szintén hobbyboltokban
kapható. A ragasztáshoz
vízbázisú papírragasztót
használok.

Ehhez a technikához nagyon
sok türelem kell, de a
végeredmény lenyűgöző.

A harisnyavirágok készítését
is az interneten láttam először. 

A harisnyavirágok vázát
drótból hajlítom meg, ezekre
húzom rá a megfelelő színű harisnyát. A drót formázását kézzel is elvégezhetjük, de
sablonok segítségével is megoldható. A drótot nagyjából a kétharmadánál formázom
meg, a maradékot pedig spirálszerűen tekerem össze. A harisnyadarabokat szorosan
illeszkedve húzom fel a drótvázra. Rácsomózom, majd kreppszalaggal vonom be a
szárrészt. Ez egyenletessé, élethűvé varázsolja, és elfedi a csomót és a drót
eldolgozását. Így haladok sorban, elkészítem a virág minden egységét (szirmok,
levelek).  Végül a részegységeket összeállítom, a drótokat összetekerem, majd
kreppszalaggal vonom be. 

Nagyon tetszik ez a technika,
mert élethű virágokat tudok
készíteni vele.

A kézműves termékeknél,
kézimunkák készítésénél a
leglényegesebb, hogy szeretettel és
nagy kedvvel készítem őket.” 

Köszönjük Mészáros Ferenc-
nének e technikák részletes
bemutatását. 

Kívánom, hogy Önök is
csinosítsák lakásukat hasonlóan
gyönyörű díszekkel.

Oravecz Anita

2005-ben özvegyültem meg. Azóta az
unokám és a dédunokám segítik minden
napjaimat. Ma már csak itthon tevékenykedek.
A ház körüli teendőkkel és a kertünk
gondozásával töltöm a mindennapjaimat. 

Nem panaszkodhatok, minden nagyon jól
alakult az életemben, szerencsésnek
mondhatom magam. Az egészségi állapotom
is jó, a koromhoz képest nagyon jól bírom
magam. Köszönöm Istennek, hogy eddig is
ennyi minden szépet és jót megélhettem.
Életem minden egyes percét hasznosan és
szeretettel szeretném eltölteni. A Dobó Katica
Brigád szelleme még ma is él bennem, e
szerint élem az életemet, másokkal békére és
nyugalomra törekedve.”

Köszönjük Herényi Mihályné Bözsi
néninek a régmúlt felidézését. 

Kérem, hogy szeretettel és tisztelettel
olvassák e sorokat. 

Oravecz Anita
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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

Nagytályai véradás
,,Adj vért és ments meg három életet!”

A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját
vérünkből csekély mennyiséget más személy számára
felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására.

• Véradó lehet mindenki, aki egészséges betöltötte a 18. életévét,
de még nincs 65 éves, és testsúlya meghaladja az 50 kg.

• Nők évente háromszor, férfiak évente ötször adhatnak vért. Két
véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie

• A véradás alkalmával steril vérvételi zsákba, egyszer
használatos tű segítségével 4,5 deciliter teljes vért vesznek le
(egy egység/1E), és egy keveset a vizsgálathoz mintacsövekbe

• A véradás 30-45 percet vesz igénybe, adatfelvétellel és
kivizsgálással együtt.

• Fontos a véradás előtti folyadék fogyasztás mely segít a
véradás alkalmával levett plazma pótlásában és, ha megfelelő
mennyiségű folyadék van a szervezetben az erek teltebbek, a
véna jobban látható, gyorsabb a vérvétel.

• A vér sejteket, (vörös és fehérvérsejt, vérlemezkék) és plazmát
tartalmaz, mely a vér folyékony része.

Községünkben 2015. június 16-án, délután három órai
kezdéssel rendeztük meg az első véradást a Magyar
Vöröskereszt, Orosz József polgármester úr, Beregszászi Viktor
doktor úr, Hanuszik Csaba Maklár alpolgármestere, és Nagytálya
Község Önkormányzata segítségével és támogatásával. 

Nagy volt az érdeklődés, a személyes beszélgetés, ösztönzés
eredményét mutatja a megjelentek magas létszáma: az első
nagytályai véradáson 40 főt tudtunk regisztrálni.

Köszönjük az Egri Területi Vérellátó dolgozóinak, hogy
odaadó szakszerű munkájukkal segítették a véradást.
Kedvességük, emberségük, bátorításuk fontos a véradókkal
történő kapcsolatteremtés során. 

Köszönjük a véradók és a támogatók önzetlen segítségét és
legközelebb is számítunk mindenkire! Büszkék vagyunk a
nagytályai véradókra, legyen követendő, szép példa mindenki
számára. 

Brassóné Koncz Zsuzsanna

oraVECz  zsolt 
mezőgazdasági egyéni vállalkozó

Nagytályán a Váczi Mihály út 17 sz. alatt lakom 5 tagú
családommal.

Mezőgazdasággal foglalkozó családi vállalkozásom van,
szolgáltatást végzek, melyet 1992. évtől folytatok. Nagyon sokat
dolgozom, szeretem ezt a tevékenységet, örömmel tölt el, amikor
látom az aranyló búzamezőket, a gazdagon pompázó földeket.

Itt születtem Nagytályán, az őseim is itt éltek, tehát – úgy
gondolom – hogy tősgyökeres nagytályai lakosnak számítok.
Szeretem is ezt a falut, ami egyre rendezettebbé válik, semmi
pénzért nem költöznék el innen. 

Úgy gondolom, hogy a lakosok zöme szereti az általam
elvégzett munkát, meg vannak velem elégedve, igaz, hogy én
mindent megteszek annak érdekében, hogy a rám bízott munka
pontosan el legyen végezve.

Szeretném, ha az Önkormányzat szervezne vállalkozók
találkozóját, oda szívesen elmennék, hogy megismerkedhessünk,
hisz időközben újabb vállalkozások is szerveződnek, s bizony
ezekről jó volna tudnunk nekünk is.

Lehetőségeimhez képest szívesen támogatom a falut, a
rendezvényeket. Tudok segíteni a szociális kert gondozásában is.

Minden nagytályai lakosnak jó egészséget, összetartó munkát
kívánok.

Tisztelettel: 
Oravecz Zsolt

vállalkozó
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Az Önkormányzat szociális kertje
Nagytálya Község Önkormányzatának szociális

bizottsága Orosz József polgármester kezdeményezésére
műveletlen kertek gondozását vállalta fel olyan céllal,
hogy a kertekben megtermelt zöldségféléket minimális
áron,- egyes esetekben ingyen - szolgáltassa a faluban
élő rászorult családoknak. 

Öt darab telek került művelés alá, ebből kettőt csak
jövő tavasszal tudunk beültetni, mert a tavaszi szántással
nem tudtuk a gazt kiirtani belőle. 

Három kert művelése viszont beindult, az ehhez
szükséges feltételek teljesültek:
- Orosz József polgármester kérésére kibővült a

közmunkaprogramunk
- Az Élelmiszerbankhoz benyújtott pályázat útján

vetőmagokat kaptunk
- Magánszemélyektől kaptunk magokat
- Vállalkozók adományaiból kibővült a paprika- és

paradicsom palánta készletünk

Így került elültetésre 15 kg borsó, 50 dkg sárgarépa, 1
kg hagyma, 625 kg burgonya, 3 tasak tök, 3 tasak
cukkini, kb 300- 300 tő paprika és paradicsom palánta,
25 tő káposzta palánta.

A kert egy részében gyógynövények alkotta kis
színfoltot szeretnénk kialakítani, melynek első
kezdeményezése - a már elültetett és szépen fejlődő –
körömvirág és citromfű. A gyógynövényeket
hasznosítani is szeretnénk, mely a következő év feladata
lesz.

Szeretnénk köszönetet mondani Oravecz Zsolt
vállalkozónak, aki saját költségén felszántotta a kerteket,
Bárdos Gábor lakosnak, aki megtárcsázta a felszántott
földet, továbbá Mezei György és Spitzmüller Sándor
vállalkozóknak, akik összesen 200- 200 darab paprika-
és paradicsom palántával ajándékoztak meg bennünket. 

Köszönjük Orosz József polgármesternek a
vetőmagok fuvarozását, valamint azt, hogy egész nyáron
biztosítja a vizet a kert locsolásához.

Közös munkánk eredménye a szépen gondozott kert
és termés, amiért a közmunkásoknak jár köszönet.

Az országosan gyermekcipőben járó szociális
szövetkezetek sorába Nagytálya is felzárkózik, igaz
jelenleg gondolataink, terveink szélesebb körűek, mint a
lehetőségeink.

Úgy gondolom, hogy elindult egy hasznos
tevékenység Nagytályán, amely közös összefogással,
közös tervekkel bővíthető.

Balajti Istvánné
képviselő
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Szeretet, öröm, boldogság, békesség, hála
Szeretet, öröm, boldogság, békesség, hála: - mennyire szép

szavak és mennyire szép lenne ha ezek a szavak testet
ölthetnének ebben a mai világban. 

Milyen jó lenne látni ilyen embereket, akiknek arca sugározná
ezeket az érzéseket. 
Mennyire szép és jó lenne mindig
- ragyogó tekintetű emberekkel találkozni, amely erősebb lenne

az arany ragyogásánál, 
- a boldogságtól csengő emberi hangokat hallani, amely

eltompítaná a pénz csengő hangját.
- Egy olyan világban élni, ahol legnagyobb érték az ember lenne

és nem a vagyon,
- ahol a közösség érdekei fontosabbak lennének az egyéni

érdekeknél.

sajnos azt tapasztaljuk úton - útfélen,
- hogy az egyik ember becsapja a másikat
- hogy a tejet már lefölözve sem ismerjük
- hogy a vezetők már megvezetik a többieket.
- hogy a fehér szín is már fekete.

“Mi az igazság?” (Ján. 18:38) - kérdezte meg Pilátus Jézustól

Minden igaz, amit igaznak vélünk, de nem mind igaz, amit
igaznak próbálunk beállítani.

Amikor érdekek csapnak össze és megharagszik az egyik
ember a másikra.

Amikor a saját világunkra mondjuk, hogy már csak ez a
földgolyó és mindenki más csak földönkívüli.

Amikor már vagyonunk ragyogása, elhomályosítja a napot is,
akkor már tényleg nem látunk tovább magunknál.

- Akkor már nem látjuk a másik embert.
- Akkor már nem vesszük észre szomorú arcukat.
- Akkor már nem látjuk felénk nyújtott segítségre szoruló

kezüket.

Nem vesszük észre hogy a körülöttünk élő emberek teljes
napfogyatkozásban élnek.

Vegyük észre:
- hogy a nap nemcsak ránk ragyog
- a virágok sem csak nekünk nyílnak
- és a világ, nemcsak körülöttünk forog.

Van mellettünk másik ember, aki a mi felebarátunk és ő
mellette is van egy másik, aki a ti felebarátotok és így épül fel egy
közösség senkit ki nem hagyva, és akkor majd szép lassan elkezd
testet ölteni a Szeretet, öröm, boldogság, békesség, hála.

Ugye mennyire szép, amikor ez már élet és nem csak szavak!

Korózs Péter
plébános

Szentségimádás Nagytályán

Minden hónap második szerdáján más – más templomban

gyűlnek össze a hívek vándor Szentségimádásra. 

Tarna völgyi településeken (Aldebrő, Feldebrő, Verpelét,

Erdőtelek) indult, mi nagytályaiak 2007 júliusában

csatlakoztunk, és azóta minden évben házigazdái vagyunk. Még

ebben az évben csatlakozott Maklár, majd később Andornaktálya

és Füzesabony.  

Idén is a templom előtt, a polgármester úrral együtt, fogadtuk

az ismerős híveket, hogy megmutassuk nekik közösségünket.

Mily csodálatos volt látni az emberekkel teli templomot! Még a

kóruson is sokan ültek.

Az idei év a katolikus Egyházban a szerzetesek éve. Ezért

Szívós Ferencné Évike által összeállított szentségimádás Boldog

Salkaházi Sára szerzetes nővérről, imáiról szólt. Idén

egyházközségünk fiataljai is jelentős részt vállaltak, ami

különösen örömtelivé tette ezt az alkalmat.

A Szentségimádást agapé követte a Faluházban. A sok – sok

süteményt a helybéliek sütötték és hozták el a délután során. A

terítésben és a tálalásban mindig sokan segítenek.

Köszönet illeti a résztvevőket, a szervezésben és a

lebonyolításban résztvevőket. 

Hevesi László
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Szabadtéri szentmise a 200 éves keresztnél

A szabadtéri szentmisére érkezőkkel telt meg az
Andornaktálya és Nagytálya közötti Berki kanyarnál mindkét
behajtó út. Ki autóval, ki kerékpárral érkezett. Aztán először az
andornaktályai hívek csoportja jött énekelve, kereszttel és
lobogókkal. Majd Korózs Péter plébános úr vezetésével a maklári
és a nagytályai hívek csoportja.

A Heninger vagy Mastyó keresztet 1815-ben állítatta
Heninger József nagytályai lakos. Alapítványt is létrehozott a
kereszt karbantartására. Azóta áll dacolva az időjárás
viszontagságaival, átélve az elmúlt idők történelmi viharait is. 

2007-ben bokrokkal körbenőve már alig látszott a közútról.
Dr. Csókay Csaba, aki 20 évig körzeti állatorvos volt a környező
településeken, patronálni kezdte a keresztet. Előbb csak ösvényt
vágott a kereszthez és virágot tett elé. Majd felújíttatta a
keresztet, az Önkormányzat kitakarította és rendezte a terepet.

Civil összefogással megszépült a környezet is. 2012-ben
műemlékké nyilvánították a keresztet.

A 200 éves évforduló méltó megünneplésére összefogtak
Andornaktálya, Maklár és Nagytálya Egyházközségei és
Önkormányzatai. Közösen május 16-át jelöltük ki és
szétosztottuk a feladatokat. Az andornaktályai Önkormányzat
székeket, padokat, mobil WC-t, a nagytályai Önkormányzat
székeket, áramfejlesztőt és hangosítást biztosított. A maklári
Önkormányzat az emléklapok elkészítésével, a hirdetésben
vállalt szerepet. Köszönjük Orosz József és Vámosi László

polgármester urak és Hanuszik Csaba alpolgármester úr
személyes munkáját és segítségét.

Amit nem lehetett megszervezni, az az időjárás. Még egy
héttel előbb is nagy esőket, rossz időt mutattak az előrejelzések.
De újra igaznak bizonyult a mondás, hogy ha jó úton járunk, az
Isten is megsegít. Csodálatos, napsütéses időben zajlott le a
szabadtéri szentmise. A nagy melegben a mise végén gyorsan
elfogyott a maklári Egyházközség által biztosított ásványvíz.

A szentmisére meghívtuk Csókay Károly jezsuita atyát, aki
Dr. Csókay Csaba nagybátyja. A homíliájában Jézus
mennybemeneteléről beszélt. Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt
leveléből idézett:”Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak
megnyilvánulását”. A kereszt mellett levő búzatábla terméséből
liszt, kenyér lesz, a szőlősorok terméséből bor, melyek az
életünket táplálják. Az embert táplálva éri el a természet is a
teremtésben elé tűzött célt. Akkor szabadul fel majd szolgai
állapotából, ha már a megdicsőült ember otthona lesz. 

A megváltás biztos, de az örök életet még csak reméljük, s a
remény birtokában igyekszünk rá érdemeket szerezni.

A szentmise végén Korózs Péter plébános úr köszönetet
mondott valamennyi résztvevőnek, a lebonyolításban
segédkezőknek.

A szentmise után rövid ünnepség következett, melyben a
kereszt 2007-es felújítására és újraszentelésére emlékeztünk.

A műsorban szép énekekkel lépett fel az andornaktályai
Asszonykórus és a Falukórus, a maklári Szent Rita kórus és a
nagytályai Melódia Kamarakórus. Az énekek között Dr. Csókay
Csaba emlékezett vissza a kereszt távoli és közeli múltjára.
Kelemen Csaba színművész úr megzenésített verseket adott elő
nagy sikerrel. Az ünnepség a négy kórus közös énekével ért
véget.

Hevesi László

Nagytályai HÍRMONDÓ
Nagytálya Község Önkormányzatának Lapja

XI. évfolyam 2. szám - 2015. július
Kiadja: Nagytálya Község Önkormányzata 
Felelős kiadó: Orosz József polgármester

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

Fotók: Boda Attila



patak parti – retro party
Vacsora a törőcsik mari

Faluházban
retro party vacsorára 2015. május 2-án került sor a törőcsik mari

Faluházban. a változékony időjárás miatt a szervező Nagytályai
önkormányzat módosított a rendezvény helyszínén, programján. 

A tartós esőzés miatt a Törőcsik Mari Faluházban kerültek
megrendezésre a programok:

Dalma Dance Club bemutatója után a Nagytályai Szivárvány Óvoda
óvodavezetője, Molnárné Petővári Mónika szervezésében játékos
sportvetélkedőn vehettek részt a gyerekek és felnőttek. A versengés sok
gyermeket vonzott, de a felnőttek is szívesen kivették részüket a
programból: futás, akadályok leküzdése, kötélhúzás tette izgalmassá a
küzdelmet. Öröm volt látni, ahogy a gyermekek szemei azt a boldogságot
tükrözték, amelyet az efféle mozgás nyújtott nekik, s hangos kacagással
jelezték, hogy jól érzik magukat. 

Az óvodás SZMK-s szülők kézműves tárgyakat, süteményeket árultak,
amely színes foltja volt a rendezvénynek. Ezzel is a Nagytályai Szivárvány
Óvoda gyermekei részére gyűjtöttek, melyből később színesíthetik a
gyermekek programjait.

A kétszáz főt megmozgató rendezvényen minden érdeklődőt vacsorával
látott vendégül a szervező nagytályai Önkormányzat. A Vadásztársaság
jóvoltából tárkonyos vadmalac levest készített sok közreműködő
segítségével Birinyi Zoltán úr, Nagytálya alpolgármestere. Az egyedi
recept alapján készült felülmúlhatatlan vacsora mindenki ízlését
kielégítette. 

Kultúránk fontos részét képezi a tánc, így nem maradhatott ki a
programból.

A vacsorát követő bálban Orosz József polgármester úr zenélt, ahol
késő éjszakáig véget nem érő tánc – mulatás folyt. Különböző stílusú,
népszerű dalokkal szórakoztatta a nagyérdemű közönséget: a jó hangulatot
változatos zenével alapozta meg. 

a 2015-ös retro party vacsora támogatói: 
Dalma Dance Club

dr. Hajdú Csaba
Melódia Kamarakórus

Bujdosó Béla
Orosz József polgármester úr

Pállfy Gyuláné
Vadásztársaság/ Czifra Miklós

a rendezvény segítői:
Balajti Istvánné képviselő

Békési Zoltánné
Birinyi Zoltán alpogármester úr

Gyurkó Gézáné
Hortobágyi Istvánné

Juhász Ferenc
Juhász Ferencné

Karanyiczné Dobecz Marianna képviselő
Kelemen Csabáné Lengyel Edina

Lükő Katalin
Madarász András képviselő
Maklári Polgárőr Egyesület

Mészáros Ferencné
Mohácsi Dénesné

Molnárné Kis Judit
Molnárné Petővári Mónika óvodavezető

Nagyné Szepesi Erzsébet
Nagytályai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai

Oravecz Anita
Orosz József polgármester úr

Őszi Jánosné Marika
Pázmándi Lászlóné

Szén Jánosné Rozika
Tóthné Füle Gizella

Vereb Antalné

Köszönjük mindenki támogatását és részvételét a Retro party vacsorán.
Azt hogy ilyen jól sikerült a rendezvény, az alapos szervezés, és
kivitelezés mellet a résztvevők nagy száma, és utólagos elismerése jelzi.
Köszönjük a Nagytályai Önkormányzat nevében.

Karanyiczné Dobecz Marianna


