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„A nő az élet forrása,  

A férfi örök hitvallása. 

Segítő kéz, otthon nyugalma, 

Vad ölelés forradalma.” 

 

Tiszanána Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

nevében tisztelettel köszöntöm településünk valamennyi 

hölgy lakóját! 

Dr. Tóth József 

polgármester 

Felelős szerkesztő: 
Kakuk Béla 

Szerkesztő bizottsági tagok: 
Lázár Tünde 
Orbán Károly 
Ipacs Péter 
 
 

Felelős kiadó:  

Dr. Tóth József 
Nyomtatási munkálatokat 

végezte:  

Pap Nyomda Kft. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  

A talajterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény szabályozza a 

talajterhelési díj fizetésére kötelezettek 

körét, és többek között a talajterhelési díj 

bevallására, megfizetésére utaló 

rendelkezéseket is tartalmaz. A 

talajterhelési díj fizetésére az a személy 

kötelezett, aki a műszakilag rendelkezésre 

álló közcsatornára nem köt rá, és hatósági 

engedély hatálya alá tartozó 

szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi 

zárt szennyvíztárolót is – alkalmaz. A 

talajterhelési díj mértékét minden évben 

jogszabály határozza meg. A díjat úgy kell 

kiszámítani, hogy annak alapja az 

úgynevezett egységdíj (1.800 Ft/m3). Ezt 

az egységdíjat a települési 

területérzékenységi szorzóval (1,5) meg 

kell szorozni. A talajterhelési díj alapja a 

szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés 

esetén a méréssel igazolt, vagy mérés 

hiányában az átalány alapján 

meghatározott víz mennyisége. A méréssel 

igazolt felhasznált víz mennyisége 

csökkenthető azzal a számlákkal igazolt 

mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a 

szennyvíztárolójából olyan arra 

feljogosított szervezettel szállíttat el, amely 

a folyékony hulladék jogszabályi előírások 

szerinti elhelyezését igazolja 

(szennyvízszippantás) illetve csökkentve a 

külön jogszabály szerinti locsolási célú 

felhasználásra igénybe vett víz 

mennyiségével.  

A talajterhelési díj mértéke: 1.800 Ft/m3 

A talajterhelési díjat a lakosoknak, 

fogyasztóknak kell megállapítania a 

tárgyévet követő év március 31-ig (2014. 

március 31.), az önkormányzati 

adóhatóságnál rendszeresített 

formanyomtatványon kell bevallani, és 

ugyanezen időpontig megfizetni. Az elmúlt 

évben minden fogyasztó kapott értesítést 

arról, hogy megemelkedett a talajterhelési 

díj mértéke, de a képviselő-testület még 

2013. évben a megfizetés alól mentesítette 

mindazokat, akik a közcsatornára 

rácsatlakoztak.  

Tájékoztató 

A Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője tájékoztatom a lakosságot, hogy a 
Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási 
Szolgáltató Kft. végzi 2014. január 1. napjától a 
hulladékszállítást. 

Ennek díjtételei az alábbiak: 

120 l edényzet 900 Ft+ÁFA/hó 

240 l edényzet 1.800 Ft+ÁFA/hó 

1 m3-es edényzet 9.000 Ft+ÁFA/hó 

Tiszanána, 2014. január 23.  
    Dr. Joó István 

                                                       jegyző 

A II. világháború 

áldozataira emlékeztünk 

A hagyományokhoz híven, január 12-

éndélután 16.30 órakor emlékeztünk meg a II. 

világháború tiszanánai áldozatairól. Ez a nap 

volt az urivi áttörés 71. évfordulója, amikor is 

a szovjet hadsereg offenzívája következtében 

a 2. magyar hadsereg katasztrofális vereséget 

szenvedett; pár hét alatt felmorzsolódva, 100-

120 ezer embert veszítve tudott csak 

visszavonulni. A Don mellől mindössze 60 000 

ezer katona tudott hazatérni. 

A megemlékezésen Orbán Károly köszöntötte 

a megjelenteket, majd Nemeskürty István: 

Requiem egy hadseregért című művéből 

olvasott fel részleteket, felidézve ezzel a több 

mint 70 évvel ezelőtti helyzetet és 
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körülményeket, amelyek végül is a 2. magyar 

hadsereg pusztulását idézték elő. 

Ezt követően Ferencfi Zoltán átányi 

református lelkész beszéde következett, aki 

egy alapítvány jóvoltából több alkalommal járt 

a valamikori doni harcmezőn és megkeresték 

az elesettek feltáratlan, jeltelen sírjait és 

megjelölték azokat. Jelképesen ő temette el 

azokat az elesett magyar katonákat, akik a 

háború hevében és forgatagában akkor nem 

részesülhettek a papi temetés kegyelmében. 

Mindezekről részletesen számolt be a 

hallgatóságnak. 

A megemlékezésen utolsóként Eperjesi István 

római katolikus plébános szólt a 

megjelentekhez, elítélve a háború borzalmait, 

kiemelve a fronton harcoló katonák 

hősiessége mellett az itthon maradók 

áldozatvállalását is. 

A közös ima elmondását követően a 

megjelentek elhelyezték az emlékmű 

talapzatán a kegyelet gyertyáit. A 

megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult. 

   Orbán Károly 

MEGHÍVÓ 
Tiszanána Község Önkormányzata tisztelettel 

meghívja önt, 
 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére megrendezésre kerülő községi 

ünnepségünkre! 
 

2014. március 14-én 16.00. 
 

Helyszín: Országzászló – 
koszorúzás 

 
Nyugdíjasklub: Ünnepi 

köszöntő – Dr. Tóth József 
polgármester 

 
Ünnepi műsor – Tűzmadár Kórus 

1914-1918 
Az első világháború 
történelmi eseményeit 
felidéző, a hősöknek, 
és áldozatoknak 
emléket állító 
kulturális program 
megrendezésére 
készül településünk. 
Kérjük a tisztelt tiszanánai lakosokat, hogy 
segítsék munkánkat. Olyan kiállítási tárgyak 
gyűjtésére kérjük Önöket, (fényképek, 
levelek, írásos dokumentumok, használati 
eszközök, korabeli tárgyak) amelyek hűen 
tükrözik az akkori társadalmi állapotokat, 
élethelyzeteket, sorsokat.  
A gyűjtés helyszíne a tiszanánai könyvtár! 

Egyházi hírek  

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2014. 

     Idén is megtarthattuk - Isten kegyelméből 
-  az ökumenikus imahét alkalmait a 
megszokott és  jól bevált rend szerint.  Egyik 
délután a római katolikus lelkipásztor 
igeszolgálatát hallhattuk a református 
templomban, másik délután a református 
lelkipásztor szolgálatát a római katolikus 
templomban.  A római katolikus lelkipásztor 
elmondotta, hogy bár sok esztendeje él 
Tiszanánán, de itt még sosem volt, tudniillik 
a református templom szószékén. S mint 
Mózes és Áron, kik együttesen szolgáltak az 
Úr előtt, úgy szolgáltak az Úrasztalánál az 
igehirdető és munkatársai.  

   A református lelkipásztor szintén ezzel 
kezdte, hogy itt még nem állt, azaz a 
katolikus templom szószékén, igaz, még 
nemrégen érkezett a településre.  

Csodálatos és léleküdítő volt mindkét 
alkalom! Hangot adott mindkét 
szolgálattevő annak az örvendetes ténynek, 
hogy az Úr előtt mindannyian egyek 
vagyunk.  
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Megtartva az identitásunkat, a 
különbözőségek ellenére is tudunk együtt 
imádkozni, munkálkodni. Nem arra tekintve, 
ami elválaszt bennünket, hanem arra 
összpontosítva, AKI összeköt  
mindannyiónkat.  

A hideg ellenére is szép számmal gyűltünk 
össze, s a templomi igehallgatást és 
imádkozást követően bevonultunk a 
parókiára, illetve a plébániára, ahol pogácsa, 
finom sütemény és gőzölgő, illatos tea várt 
bennünket. Köszönet érte! A 
szeretetvendégség arra is jó, hogy 
kicseréljük gondolatainkat. Megható volt 
látni, amint a két gyülekezet tagjai 
egymással békességben, szeretetben 
beszélgettek. Az alkalmakat közös 
énekmondással zártuk, s egyetértettünk 
abban, hogy – ha az Úr is akarja és 
életünknek kedvez, megtart, akkor: jövőre - 
veletek - ugyanitt- ugyanígy!” 

Isten megsegítő kegyelme és áldó szeretete 
legyen Mindannyiónkkal:  

Komróczki Sándorné református 
lelkipásztor. 

 

Tájékoztató 

A Tiszanánai Római Katolikus Egyházközösség 

tájékoztatja a kedves Híveket, hogy 2014. évi 

Római Katolikus mozgó ünnepek a következő 

időpontokra esnek: 

 2014.03.04. Húshagyó kedd 

 2014.03.09. Hamvazószerda 

 2014.03.09. Nagyböjt 1. vasárnapja 

 2014.03.16. Nagyböjt 2. vasárnapja 

 2014.03.23. Nagyböjt 3. vasárnapja 

 2014.03.30. Nagyböjt 4. vasárnapja 

 2014.04.06. Nagyböjt 5. vasárnapja 

 2014.04.13. Virágvasárnap 

 2014.04.17. Nagycsütörtök 

 2014.04.18. Nagypéntek 

 2014.04.19. Nagyszombat 

 2014.04.20. Húsvétvasárnap 

 2014.04.21. Húsvéthétfő 

 2014.04.27. Isteni irgalmasság 

vasárnapja, Búzaszentelő 

 2014.06.01. Urunk 

mennybemenetele 

 2014.06.08. Pünkösdvasárnap 

 2014.06.09. Pünkösdhétfő 

 2014.06.15. Szentháromság 

vasárnapja 

 2014.06.22. Úrnapja 

 2014.06.29. Jézus szívének ünnepe 

 2014.11.30. Advent 1. vasárnapja 

 2014.12.07. Advent 2. vasárnapja 

 2014.12.14. Advent 3. vasárnapja 

 2014.12.21. Advent 4. vasárnapja 

A szentmisék általában 8:30-kor kezdődnek. 

Az eltérő kezdési időpontokról hirdetésekben 

tájékoztatjuk a kedves Híveket! 

 

Találkozzunk ne csak ünnepnapjainkon, 

hanem lehetőség szerint minden vasárnap 

templomunkban! 

 

Köszönet az összefogásért 
és az eredményes 

munkáért! 
  
Mint arról korábban valamennyien 

értesültünk, erőszakos rablás áldozatai 

lettek a  településünkön lakó Szombathy  

házaspár. A helyi rendőrőrs hatékony 

munkájának köszönhetően, valamint a  

heves megyei  nyomozó szervek 

közreműködésével  néhány óra leforgása 

alatt, elfogták az elkövetőket. Glonczi 

Richárd 18 éves, Lólé Attila 22 éves 

tiszanánai lakosok megalapozottan 

gyanúsíthatóak a bűncselekmény 

elkövetésével.  Ellenük – őrizetbe vételük 

mellett – rablás bűntette elkövetésének 
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megalapozott gyanúja miatt indított 

eljárást a Heves Rendőrkapitányság.  A 

tettesek az új BTK alapján súlyos 

büntetésre számíthatnak!  A rendőrség 

jelenleg többféle bűncselekményekben 

nyomoz, amelyek bizonyára sikeresek is 

lesznek, és újabb elkövetők kerülhetnek a 

bíróság elé. 

A körülményekhez képest, Lajos bácsi és 

felesége jól vannak, próbálják feldolgozni 

mindazt ami velük történt. Felháborító és 

elkeserítő , hogy  ma ez megtörténhet egy 

ilyen kis közösségben. 

Tiszanána Község Önkormányzata, minden 

eszközzel segíti a rendőrség munkáját 

hogy minél hatékonyabban és 

eredményesebben tudjanak fellépni  a 

bűnözőkkel szemben. 

 

INTÉZMÉNYEK HÍREI  

Élet a Tündérkertben 

Már hagyománnyá vált óvodánkban, hogy 

minden évben megrendezzük a Farsangi 

mulatságot. Nem maradhatott el ez az idén 

sem, február 14 – én próbáltuk elkergetni a 

telet, s együtt vigadtunk kicsik és nagyok. 

Mind a 4 gyermekcsoportunk, Pillangók, Sünik, 

Macik és Méhecskék most egyszerre 

ünnepeltek. Már reggel, a gyülekezési időben 

megkezdődött a vidám mulatság: szüleik 

segítségével a gyerekek valamilyen ötletes 

jelmezbe öltöztek, s így jöttek be a 

csoportszobába, ahol az óvodapedagógusok és 

a dajka nénik már nagyon várták őket. A 

délelőtt folyamán volt minden csoportban 

jelmezes felvonulás. Minden gyerek jelmezbe 

öltözött, akinek a szülei nem hoztak jelmezt, 

az óvoda biztosított számukra. Tréfás 

versenyjátékok, tombolahúzás (minden gyerek 

számára nyereménnyel!), vidám móka, 

kacagás és zsúrozás színesítette a hangulatot. 

A talp alá valót a „Hinta – Palinta” együttes 

szolgáltatta, zenés interaktív műsorukra 

minden kisgyerek táncolt. Délután a gyerekek 

sok – sok élménnyel és ajándékokkal tértek 

haza, a szülők pedig egy – egy DVD – t kaptak 

az óvó néniktől, ezen a Farsangi mulatságot 

tekinthetik meg otthon. Ezzel szerettük volna 

az egész család számára vidám esti együttes 

elfoglaltságot nyújtani. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk 

megköszönni azoknak a szülőknek a 

segítségét, akik sok – sok finomsággal járultak 

hozzá ahhoz, hogy ez a nap a gyermekek 

számára emlékezetes maradjon. Köszönet 

érte! 

Szalárdy Lászlóné                                                                                                                              

óvodavezető 

 

Angol nyelvoktatás a 

Tiszanánai Tündérkert 

Óvodában 

Óvodánk 2013-ban elnyert egy 2 éves 

Európai Uniós pályázatot. 

Pályázatunk címe: „English language 

integration in the pre - school game lessons 

– Óvodai angol nyelvoktatás játékos 

formában”, melynek keretében ismét 

lehetőségünk nyílt országunkból kitekinteni, 

más országokat, szokásokat, szakmai 

elképzeléseket és gyakorlatokat megismerni. 

Az együttműködésben résztvevő 

partnereink: Lettország, Lengyelország, 
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Törökország, Spanyolország, Románia, 

Olaszország, Magyarország. 

A projekt célja az angol nyelv, mint közvetítő 

nyelv beépítése az oktatásba, az angol nyelv 

korai tanulásának ösztönzése, mely segíthet 

a határokon átnyúló kulturális, szociális, 

nyelvi kommunikációban. Arra törekszünk, 

hogy megtaláljuk azon lehetőségeket, 

gyakorlatokat, metodológiákat, pedagógiai 

módszereket, melyek révén a korai angol 

tanulás kihívásait legyőzhetjük. A gyermekek 

az angol nyelvvel Malik Andrásné nyelvtanár 

segítségével ismerkednek heti 1 alkalommal 

fél órában. Az itt szerzett tudás 

elmélyítésében az óvodapedagógusok, 

szülők nagy szerepet játszanak. 

Pedagógusaink az óvoda mindennapjaiba 

beemelik, integrálják az angol kifejezéseket, 

szavakat, mondókákat, dalokat. Így minden 

gyermek angol nyelvoktatásban részesül. Az 

angol nyelvvel való ismerkedés mellett 

közösen a gyermekkel szókártyát 

készítettünk, mely nagyban segíti az 

ismeretek elmélyítését. Folyamatos skype 

kapcsolatot tartunk külföldi partnereinkkel, 

ahol nem csak a pedagógusok cserélnek 

tapasztalatot, de a gyerekek is 

megismerhetik egymást. Márciusban, 

Romániában tartandó közös megbeszélésen 

be kell számolnunk partnereinknek az eddig 

elért eredményeinkről, az angol oktatást 

segítő gyűjteményeinkről (szókártya, angol 

dalgyűjtemény). 

Bárki figyelemmel kísérheti a projekt és 

partnereink munkáját a következő blog 

címen :  

http://englishforplaytime.blogspot.com 

Patkóné Csörgő Rita és Gulyásné Ripszki 

Gizella 

projekt koordinátor 

 

A Védőnői Szolgálat rövid 

hírei 

2013-ban 34 fő újszülött született 
Tiszanánán. A nemek aránya 
kiegyensúlyozott. Leány: 18 fő, fiú: 16 fő. 
2014-ben eddig nem volt születés. 
Márciusban várhatóan 3 újszülött fog 
születni.  

A Dél-Hevesi Kistérségi Társulás „ 
Integrált helyi programok a 
gyermekszegénység csökkentésére „ – „ 
Legyen jobb a gyermekeknek „ projektje 
keretében 2010. november 01- 
2014.01.31-ig Tiszanánán 39 hónapon át 
működött az utazó gyermekorvosi 
szolgáltatás. Ennek keretében, ezen 
időszak alatt 543 fő 0-6 éves kisgyermek 
gyermekorvosi vizsgálatára került sor.  

 

 

 

http://englishforplaytime.blogspot.com/
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Az utazó gyermekorvosi szolgáltatás 
meghosszabbításra került 2014.02.01-
09.30-ig. A településen havonta 2 
alkalommal kétszer 3 órában továbbra is 
lehetőség nyílik a szolgáltatás igénybe 
vételére minden hónap első és harmadik 
keddjén délután 3 órától. Az ellátást végző 
orvos Dr. Morvai István hevesi 
gyermekgyógyász főorvos. A tanácsadásra 
védőnői behívások alapján történik a 
megjelenés, de szívesen fogadjuk a szülők 
egyéni jelentkezését is.  

A Svájci- Magyar Együttműködési 
Alapellátás- Fejlesztési Modellprogram 
keretében a Magyar védőnők Egyesületének 
koordinálásával Baba- Mama Klub működik 
a településen.  2014. novembertől havonta, 
a hónapok harmadik csütörtöki napján 
délután 13 órától 15 óráig a Védőnői 
Tanácsadóban szervezzük a 
klubfoglalkozásokat. Minden hónapban 
más-más témában tartunk előadásokat, 
beszélgetéseket.  

Minden alkalommal lehetőség nyílik 
szerény vendégül látásban részesíteni a 
szülőket és gyermekeiket, valamint a 
témához kapcsolódó ajándékokkal 
kedveskedünk a megjelenteknek.  

 

Eddigi témáink:  

Novemberben: Szűrővizsgálatok újszülött 
kortól felnőttkorig és a várandósság alatt. 

Decemberben: Családtámogatási ellátási 
formák. Gyermekek jogai, kötelességei. 
Családon belüli erőszak.  

Januárban: Leggyakrabban előforduló 
gyermekkori betegségek. Lázcsillapítás. 
Védőoltások jelentősége. 

A soron következő klubfoglalkozásra 
2014. 02.20-án került sor a Védőnői 
tanácsadóban délután 13 órától 15 óráig, 
melynek témája : Biztonságos környezet. 
Balesetek megelőzése.  

A márciusi klub témája a személyi higiéné, 
tetvesség elleni védekezés lesz.  

Mindenkit szeretettel várunk! 

 Kakuk Béláné és Pallagi Erika védőnők. 

civil szervezetek hírei 

VÉRADÁS TISZANÁNÁN! 
 
 

Településünkön a Magyar Vöröskereszt 

kiszállásos véradást szervezett 

2014. február 6-án, (csütörtökön) 13.30 - 

15.30-ig a helyi Általános Iskolában! 

Nagyon köszönjük, hogy minél többen, 

hatékonyan bekapcsolódtak a programba, 

ezzel is bizonyítva az önkéntes véradás 

fontosságát! 

Örültünk a személyes példamutatásnak, 

hiszen a sokszoros véradóink mellett, a 

civil szervezetek tagjai, és közmunkásaink 

is a karjukat nyújtották. Ennek 

eredményeképpen, a megjelent 33 főből, 

30 fő befejezett véradását 

regisztrálhattuk. Fáradozásukért, 

támogató együttműködésükért köszönetet 

mondunk szervezetünk és a gyógyulni 

vágyó embertársaink nevében! 

 

Magyar Vöröskereszt Helyi szervezete 
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Hevesi Praxisközösség 

bemutatkozása 

 

A háziorvosi ellátásokhoz kapcsolódóan új, 

térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi 

szolgáltatások valósulnak meg Tiszanánán az 

Alapellátás-fejlesztési Modellprogram keretén 

belül 2016.június 30-ig.A modellprogram célja, 

hogy praxisközösségek kialakításával, valamint 

az alapellátás prevenciós szolgáltatásainak 

bővítésével hozzájáruljon a lakosság egészségi 

állapotának javításához. 

A programban 14 észak-és kelet-

magyarországi település vesz részt, összesen 

24 háziorvosi praxis állt össze 4 

praxisközösséggé. Heves megyében 4 

település (Tiszanána, Kömlő, Átány, Heves) 5 

háziorvosa és 1 házi gyerekorvosa csatlakozott 

a programhoz. Az orvosok, védőnők, diplomás 

egészségügyi szakemberek (gyógytornász, 

egészségpszichológus, dietetikus, 

népegészségügyi szakember és 

praxisközösségi nővér) és roma származású 

segéd egészségőrök együttműködésének 

köszönhetően jött létre a Hevesi 

Praxisközösség. 

Hevesi Praxisközösség által nyújtott új 

egészségügyi többletszolgáltatások a 

következők: 

 egészségi állapotfelmérés („szűrés”) 

 táplálkozási tanácsadás 

 gyógytorna 

 egészségpszichológussal történő 

konzultáció 

 klubfoglalkozások (életmódklub, fogyi 

klub,zumba stb.) 

Az egészségi állapotfelmérés a „szűrő team” 

(praxisközösségi nővér és népegészségügyi 

szakember) feladata, ez keddi napokon 8-12 

óra között Tiszanánán a Fő út 106. sz.-alatti 

rendelőben történik. A program ideje alatt 

(2016. június 30-ig) minden tiszanánai lakos 

egészségi állapotfelmérésére sor kerül. A 

„szűrésre” a toborzást a háziorvos által 

előzetesen összeállított terv alapján 2-2fő 

roma származású segéd egészségőr végzi, akik 

az orvos által lepecsételt, időpontra szóló 

meghívót adnak át a páciensnek, illetve 

szóbeli tájékoztatást nyújtanak a szükséges 

teendőkkel kapcsolatban. Az egészségi 

állapotfelmérés keretében a páciens fizikális 

vizsgálata mellett, egy táplálkozásra, 

mozgásra, dohányzási szokásokra vonatkozó 

életmód kérdőív, egy családi anamnézis 

kérdőív,és egy lelki egészség kérdőív is 

rögzítésre kerül a „szűrő team” által. Kóros 

vizsgálati eredmény észlelése esetén a 

pácienst a háziorvos prevenciós rendelésére 

irányítják a szakemberek, rizikófaktor (pl.: 

nagy lelki megterhelés, túlsúly, dohányzás) 

fennállása esetén az illetékes szakember 

tanácsadására küldik a klienst. A háziorvosok 

az egészségi állapotfelmérésen megjelent 

minden páciens állapotáról, a „szűrés” 

eredményéről tájékoztatást kapnak. 

Természetesen arra is lehetősége van a 

lakosságnak, hogy a szakembereket 

(dietetikus, gyógytornász, 

egészségpszichológus) fogadó óráikon 

felkeressék, tanácsot kérjenek tőlük, vagy 

időpont egyeztetést követően rendszeres 

konzultáción, gyógytornán vegyenek részt. 

A következő sorokban bemutatkoznak a 

Hevesi Praxisközösség szakemberei: 

„Szűrő team” Figura Enikő- népegészségügyi 

szakember, Baloghné Tóth Edit-

praxisközösségi nővér 

Kedves Lakosság! Az egészségi állapot 

felmérésük két részből áll. Hagyományos 

vizsgálatok és kérdőív segítségével 

tájékozódunk egészségi állapotáról. 
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Megmérjük a vérnyomását, pulzusát, 

testsúlyát, testmagasságát, tájékozódunk 

látásélessége felől. A kérdőív során 

részletesen átbeszéljük - a személyes adatai 

felvétele után – életmódját. Ez Ön számára 

azért hasznos, mert rávilágíthatunk olyan 

eltérésekre, aminek kezelése során javulhat 

életminősége és közérzete. Ezek után Ön is 

átfogó képet kap saját helyzetéről. 

Van módja, és lehetősége rá, hogy feltegye 

kérdéseit, átbeszéljük eddigi szűrővizsgálati 

(pl.: méhnyak-rák szűrés, tüdőszűrés) 

eredményét, hogyan mérje otthonában 

helyesen testsúlyát, vérnyomását. Továbbá 

nem utolsó sorban tájékozatjuk a program 

sajátosságairól és a szakemberek által nyújtott 

tanácsadásokról. 

Megjelenésére feltétlen számítunk! 

Oláh Márta-gyógytornász 

Ízületi panaszokkal, gerincfájdalmakkal küzd? 

Incontinentiában szenved, magas vérnyomás 

van, esetleg cukorbeteg? Csípő vagy 

térdprotézise van? Szeretne mozogni, de nem 

tudja milyen mozgás volna a legoptimálisabb? 

Gyerekének gerincferdülése esetleg lúdtalpa 

van? Vagy csak egyszerűen kérdései vannak, 

bármilyen mozgásszervi gondot érintő 

témában szeretné szakember tanácsát kérni? 

Most itt a lehetőség arra, hogy ezt megtegye. 

A településén hetente egyszer, kedden a 

Nyugdíjasklub épületében szakképzett 

gyógytornász áll rendelkezésre. Csoportos 

vagy akár egyénre szabott gyógytorna során 

sajátíthatja el az Ön problémájának megfelelő 

tornamozdulatokat és tanulhat meg egy olyan 

gyakorlatsort, amelyet otthon is bátran 

végezhet. Várom egy személyes konzultációra 

mindazokat, akiknek felkeltettem az 

érdeklődését. Amennyiben igényt tart a 

szolgáltatásra, első alkalomra mindenképpen 

hozza magával az adott problémára vonatkozó 

zárójelentését. Jöjjön el bátran, hiszen mind 

tudjuk, hogy a mozgás nem korfüggő! 

Fogadó órája: kedd: 9-10 óra között, 

Nyugdíjasklub, Tiszanána, Fő út 139. 

Nagy Dorottya-egészségpszichológus 

"Mikor és miért érdemes pszichológushoz 

járni?  

Szerencsére ma már egyre többen gondolják 

úgy, hogy bárki kerülhet olyan helyzetbe, 

amikor lelki problémái megoldásához külső 

segítségre lehet szükség. Mik lehetnek ezek a 

helyzetek? Alvási nehézségek (rémálmok, 

kialvatlanság stb.), hangulatingadozások, testi 

tünetek megjelenése, kapcsolati és 

önértékelési problémák, függőségek 

(dohányzás, alkohol) és az életünkben 

megjelenő stressz egyéb formái. Fontos lehet 

tudni, hogy a pszichológus nem orvos. Míg a 

pszichológus beszélgetéssel, élményen alapuló 

technikákkal és viselkedésváltoztatással 

gyógyít, addig a pszichiáter elsősorban 

gyógyszeres kezelést alkalmaz, mindazonáltal 

a pszichológiai kezelés kiegészítheti a folyó 

gyógyszeres terápiát. A pszichológussal való 

beszélgetés tehát a mindennapi problémák 

megoldásához kínál eszközöket az értő 

hallgatás, odafigyelés és a megértés 

segítségével. Érdemes kihasználni az adott 

lehetőséget, hiszen a szolgáltatás helyhez jön. 

Fogadó órája: Fekete István Könyvtár, 

keddenként 11-12 óra között 

Töttösi Adrienn-dietetikus 

Diabetikus. Aligha mondhatjuk ezt egy 

emberre, hisz a szó pontos jelentése 

”cukorbetegeknek készült élelmiszer”. 

Diabetológus? Bizony az sem vagyok, mert én 

nem orvosi egyetemet végeztem. Én egy 

egészségügyi szakember vagyok, mesterségem 

címere DIETETIKUS. 
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A dietetikus olyan szakember, akinek feladata: 

a gyógyítás a beteg élelmezésben, egyéni vagy 

csoportos étkezési tanácsadás különböző 

területeken, valamint a korszerű 

kiegyensúlyozott táplálkozás megismertetése 

minden korosztállyal. Egyszerűen 

összefoglalva én foglalkozom mindennel, ami 

élelmiszer, étel és táplálkozás.  

Napjaink leggyakoribb betegségei, 

cukorbetegség, magas vérnyomás, daganatos 

betegségek, stb., mind összefüggésben vannak 

azzal, hogyan is étkezünk a mindennapokban. 

Továbbmenve, ha elmegyünk egy kis boltba, 

vagy esetleg egy nagyobb bevásárlóközpontba 

sokféle élelmiszerrel lehet találkozni, és 

nagyon nehéz okosan és gazdaságosan 

választani ezek közül. Néha úgy érezhetjük, jól 

jönne egy hozzáértő szakember segítsége.  

Ha különleges étrendet igénylő betegségünk 

van, vagy fogyni szeretnénk, esetleg jobban 

teljesíteni a sportban vagy a mindennapokban, 

vagy szeretnék tartani a lépést a reklámokban 

látott modern élelmiszerkínálattal, érdemes 

kikérni egy dietetikus véleményét! 

Erre Tiszanánán is van lehetőség a Svájci-

Magyar Finanszírozású Alapellátási 

Modellprogram keretében minden páros hét 

keddjén a Tiszanánai könyvtárban. További 

információért érdeklődjön a könyvtárban vagy 

az orvosi rendelőkben. 

Jöjjön el, ha szeretne többet tudni a megfelelő 

étkezésről, vagy, ha szeretne olyan 

élelmiszereket fogyasztani, amik segítenek 

fenntartani egészségét! A szolgáltatás 

ingyenes. Szeretettel várom! 

Fogadó órája: Fekete István Könyvtár,  páros 

héten kedden 8-10 óráig 

Szeretettel várjuk Tiszanána község lakóit a 

Hevesi Praxisközösség által nyújtott 

többletszolgáltatásainkon, reméljük, hogy ez 

idő alatt hozzájárulhatunk jobb közérzetük 

kialakításához. 

Hevesi Praxisközösség 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

„Helyi érték, közös nevező” azaz a 

mélyszegénységben élők társadalmi 

integrációjának elősegítése a Dél-

Hevesi Kistérségben. 

A Dél-Hevesi Kistérségi Társulás, a 

Dél-Hevesi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény és a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

„Befogadás” Nonprofit Kft. 

170.710.000,- Ft támogatást nyert a 

„Közösségi felzárkóztatás a 

mélyszegénységben élők 

integrációjáért” című pályázati 

kiíráson. 

A „Helyi érték, közös nevező” projekt 2012. 

február 01. és 2014. július 31. közötti 

időszakban a Dél-Hevesi Kistérség 8 

településén (Átány, Erdőtelek, Erk, Kisköre, 

Kömlő, Tarnabod, Tarnazsadány, Tiszanána) 

valósítja meg programját. 

A Dél-Hevesi Kistérségi Társulás, mint 

főpályázó/főkedvezményezett koordinálja a 

projekt adminisztrációs feladatait, biztosítja a 

nyilvánosságot. Falunapi rendezvényekkel 

különböző társadalmi csoportokat hoz 

közelebb egymáshoz, kapcsolatot tart a 

településvezetőkkel, mint döntéshozókkal. 

A Dél-Hevesi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény a szociális szolgáltatások 
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megerősítésével konzorciumi partnerként vesz 

részt a megvalósításban. A projektben szociális 

szakembereket foglalkoztat az adott 

településeken. Feladataik az ügyintézési 

szolgáltatások bővítése, csoportfoglalkozások 

tartása, adósságkezelés. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

„Befogadás” Nonprofit Kft., mint konzorciumi 

partner a civil szférát képviseli. Munkatársaik 

közösségfejlesztési tevékenysége többek 

között klubfoglalkozások tartása (sport, 

háztartási, gazdálkodási, álláskereső...), térségi 

szintű társadalmi események szervezése, 

közösségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok 

koordinálása. 

A projekt eredményeként a különböző 

társadalmi csoportoknak újabb 

lehetőséget/színteret biztosítunk a 

párbeszédre rendezvényeink által. A 

településvezetőknek, intézményvezetőknek 

döntéshozói klub keretén belül fórumot 

biztosítunk problémafelvetésre, megoldás 

keresésére. 

 Projektünk fő célja a mélyszegény társadalmi 

rétegbe tartozók önellátási, ügyintézési 

képességeinek fejlesztése, képzésbe juttatása, 

valamint önkéntes hálózat kialakítása, 

működtetése. Projektünk jó példa az 

önkormányzati, a szociális és a civil szféra 

összefogására.  

 

A projekt az Új Széchenyi Terv 

keretében az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával valósul 

meg.  

 

 

Családi patikánk 

megteremtése 

otthonunkban a gyógyteák 

segítségével. 

„Feladatunk, a bennünk lakozó orvost 

támogatni.”(Hippokratész) 

 

Rigó István őstermelő, természetgyógyász 

előadását hallhatták a gyógynövények 

iránt érdeklődők a helyi könyvtárban.  

A növényekkel történő gyógyítás több 
ezer éves múltra tekint vissza.  A 
gyógynövények, gyógyteák, már hosszú 
ideje használatosak a különböző 
betegségek gyógyítására. A modern 
orvostudomány a megismerésével sok 
esetben bizonyította ezeknek a 
természetes anyagoknak a jótékony 
hatásait. 

A rendkívül izgalmas és interaktív 

előadáson megtudtuk, hogy mindig lassan, 

kortyolgatva és ízlelgetve igyuk meg a 

teáinkat. Ez azért szükséges,mert a száj 

nyálkahártyáján keresztül szívódnak fel a 

hatóanyagok, így hamarabb és 

erőteljesebben hat szervezetünkre. 

Ízesítéshez ne használjunk semmit, mert 

azok rontják a gyógyteában lévő 

hatóanyagok minőségét, ha használunk 

ízesítéshez adalékanyagokat, akkor fontos, 

hogy minél természetesebb módon tegyük 
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azt: mézzel, nádcukorral, természetes 

módon előállított juharsziruppal, ami nem 

tartalmaz fehér cukrot. Megtudhattuk mi a 

különbség az egyedi teák, és a 

teakeverékek között, mikor, mit, mennyit 

és meddig igyunk! A teakóstoltatással 

egybekötött előadáson, személyes 

tanácsadásra is jutott idő.... 

 

Élelmiszerosztás 

A Budapesti Élelmiszerbank Egyesülettel az 

önkormányzatunk azzal a szándékkal kötött 

együttműködési megállapodást, hogy a 

nehézsorsú embereknek nyújtson segítséget. 

A szoros együttműködés 6 éve tart. Az idén 

1060 fő vehetett át alapvető tartós 

élelmiszerekből álló csomagot. (2014. 02.07.) 

Az érintett családok, személyek névre szólóan 

lettek kiértesítve. 

Létminimum közelében élők: 498 fő 

Kisnyugdíjas: 472 fő 

Élelmiszer segély tartalmazott: 

  •durum szarvacska tésztát 

 • kristálycukrot 

 • lisztet 

 • étolajat 

 • melegszendvicskrémet  

Köszönet a Máltai Szeretet Szolgálat tagjainak, 

a tiszanánai roma önkormányzat elnökének, 

akik szabadidejüket feláldoztál e nemes cél 

érdekében. 

Orbánné Fülepi Ágnes 

IKSZT programjai 

A Magyar Kultúra Napja 
  
Mint minden évben, most is 
szavalóversennyel ünnepeltük a Magyar 
Kultúra Napját könyvtárunkban. Az 
óvodások lelkes versmondók révén szép 
számmal megjelentek intézményünkben. 
A több tucat szavaló közül, a zsűrinek 
kellett felállítani a sorrendet. 
 
I.                   Csontos Szabina 
II.                 Geissbüchler Alexa 
III.              Sinka Fruzsina 
IV.              Lakatos Zsuzsanna 
V.                Burai Martina 
VI.              Bályi Blanka 
 
 
Természetesen  senki nem távozott üres 
kézzel, minden versenyző oklevelet és 
jutalomkönyvet kapott.  Gratulálunk 
mindenkinek, és jövőre is várjuk a 
vállalkozó kedvű, bátor óvodásokat! 
A verseny után „lazítás-képpen” Molnár 
Orsi szórakoztatta a nagyközönséget. 
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Fekete István felolvasó 

est 

„Ott suhog felettük kérlelhetetlen, fásult 
egykedvűséggel, aki átlép mindenen, akit 
át nem lép senki, akit sem elhagyni, sem 
megelőzni nem lehet, aki nem kérdez, de 
nem is válaszol, nem nevet, de nem is sír, 
aki nem született, de nem is hal meg, aki 
végtelen és örök, s ez az úr: az Idő.” 

(Fekete István) 

 

A könyvtár névadójára Fekete Istvánra 

emlékeztünk felolvasó est keretében. Az 

előadás során megismerhettük a gyermek, 

a szerelmes felnőtt, a sikeres író, a gondos 

családapa és az emberséges, vallásos 

Fekete Istvánt. Az életének és 

munkásságának fontosabb eseményeit 

bemutató előadás után, a műveiből 

válogatott hol szórakoztató, hol megható 

részletek lengték körbe a nagyterem ódon 

falait, és jutottak el az értő füleken 

keresztül a lelkekig. 

A temperamentumos, szókimondó, és 

rendkívül jó humorú ember Fekete István 

mindent elnéző, és megértő, békeszerető 

ember volt, aki megbonthatatlan 

harmóniában élt a természettel. Azt 

mondják állatregényeket írt, de 

meggyőződésem, hogy ugyanolyan 

mértékben voltak emberregények, vagy 

évszakregények, nádasregények, vagy 

folyóregények….Mindennek a regényei, 

ami és aki benne él a természetben és 

együtt él vele… 

Mindent megfigyelt, és feljegyzett – 

hihetetlen természetbúvár volt. 

Vitathatatlan vadászati szaktekintély ma 

is. Természeti megfigyelései pontosak, 

hibátlanok. Regényeiben zoológiai és 

ornitológiai tévedés nincs. A könyvtári 

polcokon az olvasókra várva sorakoznak 

Fekete István szebbnél szebb írásai.  

Köszönet Varga Zoltánnak a 

közreműködésért! 

 

 

Informatikai képzés 

„Digitális írástudás” címmel informatikai 

képzés indult a könyvtárban nyugdíjasok 

részére 2014 január 15.-én. A résztvevők 

elsajátíthatják a digitális világban való 

alapvető eligazodás szabályait. Heti két 

alkalommal tanulhatják meg a 

világhálóban való eligazodást, valamint az 

operációs rendszerek használatát. Az 

interaktív tanulást nagy létszámú 

nyugdíjas csoport kezdte meg. A képzés 

végének várható ideje április 15.   
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Farsang a könyvtárban 

„Itt a farsang, áll a bál keringőzik a kanál” 

Fergeteges farsangi buli résztvevői voltak 

az első és második osztályos tanulók. A 

helyi könyvtárban „űztük el a telet” – 

Molnár Orsi segítségével, aki a jókedv és a 

hangulatfelelős volt a programban.  A 

baromfiudvarról indulva, vonatra 

szálltunk, kengurura ültünk, bejártuk a 

vadnyugatot, és parádés hangulatban 

földet értünk… 

Orsival a nyáron is fogunk találkozni 

Dinnyésháti rendezvényeinken. 

 

          

 

 

 

Sport Hírek  

Focifarsang 

Nagy Béla szervezésében február 8-án a 

Sportcsarnokban, 8 csapat részvételével 

focitornát rendeztünk. A csapatokat két 

csoportba soroltuk. Délelőtt 4 csapat, és 

délután is 4 csapat küzdött meg egymással 

2x15 perces meccseket játszva. 

Délelőtti csapatok: 
   Junior (nánai felnőtt csapat egy 
részre) 
 • Sarud 
 • Kisköre 
 • Nánai ifi egy része 
 
 
 



2014. Március  Tiszanánai Hírmondó 

 
15 

Délutáni csapatok:  
•TIPPMIX (nánai felnőtt egy része) 
• Füzesabony 

 • Nánai ifi egy része 
 • Béciék (nánai felnőtt egy része) 
A csoportokból két-két csapat jutott a 4 
közé. 
 •Junior 
 •Sarud 
 •TIPPMIX 
 •Béciék 
Elődöntők:  JUNIOR – TIPPMIX 2:0 
  SARUD – BÉCIÉK 0:0
 büntetőkkel Béciék 
 
Harmadik helyért:   
TIPPMIX – SARUD 2:0 
Döntő:  
JUNIOR  BÉCIÉK 3:0 
Végeredmény: 
 1., Junior 
 2., Béciék 
 3., Tippmix 
 4., Sarud 
 
A meccsek nagyon sportszerűek és 

színvonalasak voltak. A résztvevők, kb. 

100 fő és a kb. 150 néző jól szórakozott. 

     

  Tisztelettel: Bordács János 

Állampolgársági eskütétel 
Tiszanánán 

„Míg Isten a mi menedékünk 
és hűség minden fegyverzetünk, 

addig félnünk nem szabad: 
mert a gyökér, az megmaradt! 

Ki hűséget vet - életet arat, 
és a gyökér, az megmarad..” 

2014. február 28-án  Zetelakáról és 
Zeteváraljáról érkeztek hozzánk erdélyi 
barátaink az állampolgársági eskütételre.  
A Hajdo család – Sándor, Zita, Levente, 
Lehel  és a kicsi Réka, valamint Hajdo Zsolt, 
és Sebestyén Hajnal  ma már magyar 
állampolgárok. 

 

VÁLASZTÁSOK ELŐTT 

2014. április 6-án a rendszerváltozás 

utáni hetedik országgyűlési képviselő 

választásra kerül sor Magyarországon. Azt 

gondolom, egyrészt érdemes számba venni 

azokat a változásokat, amelyek meghatározzák 

az április 6-i választás kereteit, másrészt némi 

visszatekintést is szeretnék tenni az előző 

időszak voksolásai tekintetében.  

Az új választójogi törvény (2011. évi 

CCIII. törvény) szerint az országgyűlési 

képviselő választás egyfordulós. A 199 fősre 

csökkentett Parlamentbe a 106 egyéni 

választókerület jelöltjeként vagy a 93 országos 

listás hely egyikének megszerzése által lehet 

bejutni. A választópolgár ezután is egy egyéni 

választókerületi jelöltre és egy pártlistára 

szavazhat. Tiszanána esetében az új 

választókerületi beosztás azt jelenti, hogy 
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ezentúl Heves megye 1. számú, egri 

kerületéhez tartozik településünk. Az új 

választókerületek létrehozásával az egri körzet 

mérete jelentősen növekedett: az addigi 

három helyett ma 27 település tartozik hozzá. 

A választókerület választóinak száma így 

összesen 81.107 főre nőtt (szemben a korábbi  

35.916 fővel; 2010-es választói névjegyzék 

adataival számolva). Az egyéni 

választókerületben az a jelölt lesz 

országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes 

szavazatot kapja. Az előző választásokon az 

első fordulóban 50%+ 1 szavazat volt 

szükséges az első fordulóban a 

mandátumszerzéshez (abszolút többségi elv) a 

jelenlegi szabályozás szerint azonban a 

győztes mindent visz elvén, a relatív többségi 

elv értelmében nincs százalékosan kifejezhető 

mértéke a mandátumszerzéshez szükséges 

szavazati aránynak.   

 Az egyfordulós rendszer mellett szól, 

hogy a második fordulót, a pártok korábbi 

visszalépési gyakorlatától eltekintve, szinte 

mindig ugyanaz a jelölt nyerte, aki az első 

fordulóban a legtöbb szavazatot szerezte. Így 

történt ez nálunk is, az 5. számú egyéni 

választókerületben: 1990-ben Pongrácz József 

(MDF), 1994-ben, 1998-ban és 2002-ben Godó 

Lajos, 2010-ben pedig Dr. Tóth József (Fidesz-

KDNP) jutott így mandátumhoz. (Kérdés tehát, 

hogy volt-e értelme a 2. fordulónak). A 2006-

os választásokon pedig nem kellett második 

fordulót rendezni, hiszen  Godó Lajos (MSZP) a 

szavazatok 50,93%-ának megszerzésével már 

az első fordulóban mandátumot szerzett. 

  A részvétel szempontjából 

meghatározó, hogy a választónak mennyire 

van lehetősége arra, hogy az egymandátumos 

vagy a pártlistás választás keretei között 

politikai akaratát kinyilvánítsa. Az ellenzék 

szerint természetesen az új választójogi 

törvény manipulatív, az elemzők véleménye 

azonban megoszlik. A második fordulónak 

nagy szerepe volt a választói magatartás 

alakításában. A szavazók egy részének arról 

kellett döntenie a második fordulóban, hogy 

érvényesíti-e másodlagos preferenciáját, vagy 

távol marad a szavazástól. Akárhogyan is 

döntöttek, a választás eredményét 

mindenképpen befolyásolták. A relatív 

többségi rendszerben viszont a választó 

döntési lehetősége az első két győzelemre 

esélyes jelöltre szűkül, ha a szavazatát nem 

akarja elvesztegetni. 

A listás szavazás vonatkozásában a 

változás nem olyan mértékű, hiszen az 

eredmény itt eddig is az első fordulóban 

született meg. Az új szabályozás szerint:” 

Pártlistát az a párt állíthat, amely - legalább 

kilenc megyében és a fővárosban - legalább 

huszonhét egyéni választókerületben önállóan 

jelöltet állított.” Két vagy több párt közös 

egyéni választókerületi jelöltek alapján - 

ugyanazon pártok részvételével - közös 

pártlistát állíthat.” 

Az országos listán megszerezhető 

mandátumok száma 93. A választás 

eredményének kiszámítása a D’Hondt 

módszerrel történik. Nem csak az egyéniben 

vesztes jelöltekre leadott szavazatokat adják 

hozzá az országos listás voksokhoz, de a 

győztesekre leadott, a mandátumszerzéshez 

már nem felhasznált szavazatok is ide 

kerülnek. Kiegyenlített erőviszonyok mellett 

ennek minimális lehet a jelentősége, ha pedig 

egy párt jelentősen népszerűbb a többinél 

(ahogy 2010-ben), akkor nincs szükség ilyen 

torzító elemekre ahhoz, hogy összejöjjön a 

kétharmad. Az új szabályozás szerinti eljárás 

sokkal kisebb lehetőséget biztosít tehát a 

választáson vesztes szereplők kompenzálásra.( 
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a teljes mandátumszám 1,5-6,5 százaléka 

közötti). 

A listaállítás tehát most is 

feltételekhez kötött. A bejutási küszöb 

továbbra is 5%, 2 párt esetén 10%, 3 és több 

párt esetén 15%. Hogy mely pártok állítanak 

listát a mai napig sem végleges; legutolsó 

információk szerint számuk 18, de még 

változhat. Minden bizonnyal a Fidesz-KDNP, az 

Összefogás, a  Jobbik és az LMP nevével 

fogunk találkozni a szavazólapokon.  

 A nyilvántartásba vett egyéni jelöltek száma 

(lapzártáig) országosan 1573 fő. 

Érdekességképpen következzenek most az 
előző hat parlamenti választás listás 
szavazásainak tiszanánai eredményei (csupán 
az első három helyezett pártra koncentrálva): 

 
 

Az alábbi táblázat pedig a választói aktivitás 
alakulását szemlélteti. Tehát a szavazásra 
jogosult választópolgárok hány százaléka élt 
törvény adta lehetőségével. A Tiszanána 
adatai alatt megjelenő országos adatokból jól 
látható, hogy településünk választóinak 
aktivitása minden választáson alatta maradt az 
országos átlagnak. 

 

Végezetül nézzük, hogy kik közül 

választhatunk 2014. április 6-án 

választókerületünkben: (a lista nem végleges) 

Bodnár Pál – SZOCDEM jelölt; A Schmuck 

Andor vezette Szociáldemokraták Magyar 

Polgári Pártjának képviselő jelöltje 

Csornó Ákos – Az LMP képviselő jelöltje; Eger 

megyei jogú város önkormányzati képviselője 

Mirkóczi Ádám – A Jobbik jelöltje. Jelenleg a 

Jobbik Magyarországért Mozgalom 

országgyűlési képviselője és a párt szóvivője. 

Nyitrai Zsolt - A Fidesz-KDNP jelöltje, jelenleg 

is parlamenti képviselő; A Fidesz társadalmi 

kapcsolatokért felelős igazgatója. 

Szalóczi Géza – Az Összefogás, tehát az MSZP, 

E14-PM, DK, Magyar Liberálisok (és a Modern 

Magyarországért Mozgalom) közös jelöltje. 

Egri jogász, eddig nem vett részt a politikai 

életben. 

A közelgő választás és az új választási 

eljárás természetesen további elmélkedésre és 

elemzésre késztethetne, ami azonban minden 

bizonnyal meghaladná ennek a cikknek a 

kereteit. Itt most csak- a teljesség igénye 

nélkül – néhány dologra szerettem volna 

rámutatni.  

Végezetül nincs más választásom, mint hogy 

JÓ VÁLASZTÁST kívánjak mindenkinek! 

    

 Orbán Károly 

Beszélgettünk… 

Oly sok még a tennivaló… 

Sötétedik mikor hazafelé indulok…A 

hivatal ablakaiból kiszűrődő fény, arra 

enged következtetni, hogy még mindig 

folyik  benn a munka.  Néhány dolog 

egyeztetésére betérek az intézménybe. 

Már nincs ügyfélfogadás, nincs nyüzsgés, 

talán jut idő a mélyebb és hosszabb 

beszélgetésekre…. 

Polgármester úr papírokkal kezében nyit 

ajtót. Barátságosan fogad, mint mindig, 

invitál  az emeletre. A határidős munkák 

és a legfontosabb teendők megbeszélése 

után, elindul a beszélgetés. Visszatekintés, 

és a jövőbenézés….múlt és jelen...talán 

ezzel jellemezhető a beszélgetésünk síkja, 

ezekben az esti órákban… és 

elkezdjük…csak úgy…. 
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- 270 000 megtett kilométer, 342 hajnalig 

tartó ülésnap, 3455 ledolgozott óra, 

bizottsági ülések sora, 44 felszólalás. Ha jól 

tudom az új törvények száma 321, 538 

törvénymódosítás, 419 országgyűlési 

határozat és 4 politikai nyilatkozat 

született ebben a ciklusban. Ez mind -  

mind az elmúlt 4 év „termése”,  rengeteg 

munka….mesélj hogyan élted meg 

mindezt?  

- Mintha most lett volna 2010. május 

közepe amikor az eskütételre került sor. 

Nagy pillanat volt az életemben.  

Emlékszem, családom legidősebb férfi 

tagjára Barcsik Pista bátyámra, aki azt 

mondta – Kisfiam, tudod-e hogy nagy lett 

a családod? Jól jegyezd meg – egy egész 

nemzetet kell képviselned, és tisztességgel 

gondoskodnod róla! 90 év bölcsességével 

indított el ezen az úton Pista bátyám.   

Rengeteg munka jutott az elmúlt 4 évben, 

de azt gondolom, megérte „éjjel-nappal” 

keményen dolgozni, hiszen van 

eredménye. Ma Magyarország sokkal 

stabilabbá, kiszámíthatóbbá és sokkal 

erősebbé is vált. Ezt igazolják vissza, a 

nemzetközi szakértői vélemények is. 

Összefoglalva az elmúlt 4 évet, onnan 

kezdeném, hogy kormányzati pozícióba 

kerülésünk után, első feladatunk volt, 

hogy megnézzük, milyen helyzetben van 

az ország. Elkeserítő állapotokat 

konstatálhattunk. Szinte ezer sebből 

vérzett a hazánk. A mi feladatunk az volt, 

hogy megmentsük ezt az országot, hogy 

ne következzen be tragédia, ne történjék 

meg a legrosszabb ami, végigsöpört 

Írországon át, Spanyolországon keresztül 

egész Dél-Európán. Akkor a szakértők a 

görög sorsot (ahol 30 %-kal csökkentek a 

nyugdíjak és a közszféra bérei és 

elszabadult az infláció) nekünk 

magyaroknak szánták. Az előző kormány 

és parlament semmittevése miatt, (amit 

maga az akkori miniszterelnök Gyurcsány 

Ferenc vallott be) teljesen eladósodott az 

ország. 

2002 – ben a Fidesz elvesztette a 

választásokat, mert a polgárok elhitték az 

MSZP szemfényvesztő hazugságait, nekik 

adtak bizalmat. Az uniós csatlakozás előtt 

2 évvel, a kormányváltáskor a 10 

csatlakozó ország közül  a magyar  

gazdaság a legjobb állapotban volt. . 

(Alacsony 52%-os államadósság, alacsony 

5,5%-os munkanélküliség, a 

költségvetésben, a kasszában 300 milliárd 

Ft. így adta át a FIDESZ a kormányzást! 

Igen ám, de a magyar nemzet elkövetett 

egy nagyon nagy hibát, - nem a FIDESZ 

kormánynak adott lehetőséget 2002 – 

ben.  A következmény egy tragikus 8 év, 

melynek végére hazánk mély gazdasági, 

társadalmi és erkölcsi válságba került.  

Ilyen öröklött helyzetben a 2010-ben 

megválasztott parlament legfontosabb 

feladata volt, - megállítani az ország 

további eladósodását, - drasztikusan 

csökkenteni az államháztartás hiányát, - 

stabilizálni a gazdaságot és a fejlődés 

pályájára tenni.  

Erős Magyarországot kellett építenünk, aki 

nem függ a hitelnyújtók kénye-kedvétől, 

mindenkinek tudni kell, ha az ország nem 

erős, akkor nem tudja megvédeni 

polgárait és nem is tudja segíteni sem 

őket.  Ezért kellett a hangsúlyt az ország 

megerősítésére helyeznünk, ezért kellett 

elsősorban a makrogazdaság mutatóit 

javítanunk. 2002-ben stabil gazdasággal 
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rendelkeztünk, de 8 év alatt az elsőkből az 

utolsók lettünk. Mi lettünk 2010-re a 

csatlakozó 10 ország közül a negatív példa.  

A semmittevés oda vezetett, hogy az 

államadósság 8 éven keresztül minden 

évben menetrendszerűen 4 %-kal nőtt, az 

ország eladósodott. Az államadósság 

fölszaladt 52%-ról 85%-ra az MSZP 

kormányzása idején. Nem elég hogy az 

ország ilyen óriási adósságba keveredett, 

de teljesen eladósodtak az állami cégek is. 

Tönkrement a MÁV, a BKV, és még 

sorolhatnám. Ezt követte az 

önkormányzatok eladósítása, hiszen rájuk 

nyomták a terheket. A forrásokat elvonták 

, a normatívákat  összevonták , 

alulfinaszírozták az önkormányzatok 

működését. Így fordulhatott elő, hogy az 

iskola működéséhez nyújtott állami 

normatíva, már csak 50 % - ban fedezte a 

kiadásokat. Ennek lett az eredménye, hogy 

eladósodott a 3100 önkormányzat több 

mint kétharmad része. Az MSZP kormánya 

az emberek nyakába zúdította az olcsó 

svájci frank hiteleket, ahelyett hogy óvta 

volna azok felvételétől. Nem kell sok ész 

ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni, a 

svájci és a magyar gazdaság erőssége 

között.  Így adósították el az embereket. 

Olcsó hitelekkel kecsegtették a lakosságot, 

így a viszonylagos jólétet fenn tudták 

tartani. De az amerikai bankok egy része 

bedőlt, és a válság végigsöpört egész 

Európán. Az emberek elvesztették  

munkahelyeiket, felpörgött az infláció, 

sajnos nem bírták visszafizetni a hiteleiket, 

főleg azok akik devizában és nem a saját 

pénznemeikben adósodtak el. Ennek a 

parlamenti ciklusnak egyik feladata volt az 

ország a vállalatok, és az emberek további 

eladósodásának megállítása.  

2004-ben csatlakoztunk az unióhoz. A 

csatlakozás feltétele, hogy valamennyi 

tagállamban  az államháztartás hiánya 

nem lehet több 3% - nál. Ezt a kritériumot 

az MSZP kormánya egyetlen évben sem 

tudta teljesíteni., sőt, 2010 előtt ez a szám 

10,5% -os értéket mutatott. Csakhogy a 

szociálliberálisok által vezetett uniótól a 

FIDESZ nemzeti kormánya nem kapott 

haladékot, azonnal kötelezettségszegési 

eljárást indítottak ellenünk. Feltételül azt 

szabták, hogy azonnal és drasztikusan 

csökkentenünk kell a költségvetés hiányát, 

mert ellenkező esetben több 100 

milliárdos lesz a támogatás megvonása. A 

kormányváltáskor kiderült, hogy a 2010 

évi költségvetés hiánya 500 milliárd Ft-al 

nagyobb mint a tervezett hiány. 

Elképzelhető, hogy milyen óriási feladatot 

kellett megoldani. A Gyurcsányék által 

felvett IMF hitel 14 milliárd volt. Mindezt, 

úgy kellett visszafizetnünk, hogy az ő 

kormányzásuk alatt semmit nem 

törlesztettek, így ránk hagyták ezt a 

hatalmas terhet. Azonnal kezelni kellett a 

helyzetet, hogy ne kerüljünk egy 

adósságspirálba. Kérdések sora merült fel, 

- de hogyan? Ki fizeti ki ezt a rengeteg 

pénzt? Kézenfekvő volt a BANK szféra. 

Azok akik 20 év alatt extra bevételekre 

tettek szert, most fizessenek, törlesszenek 

ők. Hiszen az emberek már nem bírták. 

A teherviselésbe be kellett vonnunk a 

bankokat és az adózásban eddig 

kedvezményezett monopol cégeket is. Így 

lett „bank adó”, „monopol adó”, így lett 

„külön adó”.  Máshogyan és máshonnan 

nem lehetett megszerezni a hiányzó 500 

milliárdot! Óriási dolog volt, hogy nem a 

polgárokra terheltük  a hiány 

megfizetését! Az első év végére ugyan 



2014. Március  Tiszanánai Hírmondó 

 
20 

még nem sikerült, 3% alá vinni az 

államháztartás hiányát, de a következetes 

munka eredményeképpen a következő 

évtől folyamatosan 3 % alatt volt. 2010 év 

végére rendbe tettük a költségvetést, úgy 

éreztük, hogy államadósság és az 

államháztartási hiány jelentősen csökkent, 

de tudtuk, hogy az adósság újra 

termelődhet, ha az adósságtermelő  

szerkezetet nem alakítjuk át. Hogyan 

lehet egy országot átalakítani? Hát úgy 

hogy új alaptörvényt alkot! Új alkotmányt 

hoz létre, új alapokra helyezi az országot.  

Ezért mondjuk mi azt, hogy az igazi 

rendszerváltás, most történt ez alatt a  4 

év alatt.  Amíg a  szocialista alkotmány volt 

érvényben Magyarországon, és nem volt 

2/3 ezért lehetetlenség volt új alapokra 

építeni az országot. Hisz nem volt 

konszenzus a pártok között. Valaki mindig 

megvétózta. Az új alaptörvénnyel és az új 

2/3-os törvényekkel, olyan új társadalmi, 

gazdasági szerkezetet hoztunk létre, 

amely nem növeli az adósságot, hanem 

csökkenti, az államháztartás hiányát 

pedig folyamatosan 3% alatt tartja. Azóta 

nincs hiánya a nyugdíjkasszának, a tb 

kasszának és gyógyszer kasszának és a 

egészségbiztosítási pénztárnak sem. Ki 

kellett szűrnünk olyan anomáliákat, hogy 

egészen fiatal embernek számítók 

nyugdíjba mehessenek (rendőrök, katonák 

stb).A folyamatos támadások ellenére 

(nemzetközi pénzintézetek, 

monopóliumok, IMF, unió) talpon maradt 

az ország. A meghozott intézkedésekkel az 

ország gazdaságának helyzete  

folyamatosan javuló pályára állt. Az, hogy 

talpon tudott maradni az ország,  a 

Matolcsy - Orbán kettősnek köszönhető 

elsősorban és persze a kormánynak és a 

kormány elképzeléseit támogató 

parlamenti frakciónak. Amíg Európa 

országaira az egyre inkább mélyülő válság 

volt a jellemző, mi nyitottunk kelet felé, 

Kína és Oroszország felé, és a 

leggazdagabb arab országok felé is. Ennek 

lett az eredménye, hogy az összes 

külkereskedelmi mutatónk sokkal jobb 

lett mint az előző időszakban.  

Amíg az előző kormány működése alatt a 

munkanélküliségi ráta 12.0 % volt mára 

egy számjegyűvé vált, és a márciusi adat 

szerint 9.0 % alá került. Aki a híradásokat 

látja, és hallja, az nyomon követheti hogy 

most itt adnak át üzemet, most amott köt 

stratégiai megállapodásokat a kormány. A 

tőke beáramlása eddig nyugati irányú volt, 

elsőként a Dunántúlt érte el kedvező 

munkahely teremtő hatásával.  Az ott 

letelepült vállalkozások száma  sokszorosa 

mint a keleti országrészben. A tőke, a 

fontos ipari centrumok felé vándorol, a 

megyeszékhelyekre, a nagy városok 

környékére, és autópályák közelébe. 

Biztos vagyok abban, hogy hamarosan új 

termelő beruházások létesülnek dél-

hevesben is, mely segíteni fogja a 

foglalkoztatás bővülését. Most indul egy 

kisvállalkozói hitelprogram, melynek 

kamatterhe csupán 1 %, a felvehető 

összeg 10 éves futamidőre 10 millió Ft. 

Ennek célja szintén a foglalkoztatás 

bővítése. A gazdaság növekedését GDP-

ben (egy év alatt megtermelt nemzeti 

össztermék ) mérik. A Bajnai kormány 

idején 6,5%-os volt a termelés visszaesése, 

a GDP mínusz 6,5% -os volt, ma ez közel 

+1,5% -os értéket mutat. Az európai 

stagnálás, válság közepette, a meghozott 

döntéseink következményeként, a magyar 

gazdaságban GDP növekedés állt be. Tehát 
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sikerült beindítani a magyar gazdaságot, 

hiszen 2013 negyedik negyedévében GDP 

növekedésünk Európában  a 3. 

legmagasabb volt. Megállapíthatjuk, hogy 

sikerült megállítani a katasztrófát.  Nem 

omlott össze a magyar gazdaság. És ne 

gondolja azonban senki, hogy ilyen 

„műtéten” átesett ország, azonnal talpra 

tud állni…Mint ahogy a sportolóknál is, 

komoly sérülés után nem tud rögtön 

élsportolói teljesítményeket nyújtani az 

ember!  Lábra fog kapni ezt biztosan 

tudjuk, de ahhoz idő kell. Tisztában vagyok 

vele, hogy a társadalom azonnali és pozitív 

változásokat várt. De ha ez az ország 8 

éven keresztül folyamatosan eladósodott, 

4 év alatt lehetetlen volt orvosolni 

minden problémát. Mindenki tudja, 

rombolni nagyon gyorsan és könnyen 

lehet, de a romokat eltakarítani, erős 

alapokat létrehozni és egy jól prosperáló 

társadalmat gazdaságot fölépíteni 

időigényes. Ezért kérem, a társadalom 

tagjait, gondolják át reálisan mit tett ez a 

kormány! 

 

Mindenki látni fogja hogy nemzet mentő 

munkát végzett; mert eggyé kovácsolta a 

nemzetet a határon - túliakkal. Mert az új 

alaptörvény lehetőséget biztosít az ország 

felemelkedésére. Mert  megállította az 

ország eladósodásának folyamatát, mert  

adósságállományunk 85%-ról 

visszacsökkent 79 %-ra. Az 

államháztartási hiány, a költségvetés 

hiánya 10,5%ról visszament 3% alá.  Mert 

visszafizettük az IMF hitelt, nem más 

országoktól függünk a hiteleiken keresztül, 

hanem a versenypiacról finanszírozzuk 

országunkat, amely stabilitásunkat 

növelte. Mert a bankok és monopóliumok 

adóztatásával igazságosabbá vált a 

teherviselés. Mert Az infláció 5-6% ról, 

lecsökkent 1%-ra, a munkanélküliség 12% 

ról, 9% alá. Mert az állam átvállalta, az 

elsősorban az előző ciklusban keletkezett 

önkormányzatok 1300 milliárdos 

adósságát. Mert a nagy ellátórendszerek 

(nyugdíj kassza, tb kassza, kórházak 

működése stb) veszteségét megszüntette, 

működést stabillá tette. Mert a pozitív 

hatások összeadódnak, és ezek együttesen 

eredményezték a GDP növekedését -

6,5%ról +1,2%. Ha  tovább növekszik a 

GDP, akkor az államháztartásban többet 

lehet szétosztani, így több jut az 

embereknek is. 

20 éven keresztül folyamatosan 

növekedett a sárga csekkek díjtartalma, 

mert eladták a stratégiailag fontos 

ágazatokat, az energiatermelő ágazatokat. 

A külföldi szolgáltatók kényük-kedvük 

szerint emelhették a közszolgáltatási 

díjakat ( áramdíj, gázdíj, víz, szennyvíz díj, 

hulladékszállítási díj, távhő díjak) Ez a 

kormány pedig elkezdte visszavásárolni 

ezeket a cégeket, és kiszorítani a 

közszolgáltatás piacáról a gátlástalanul 

emelő  külföldi vállalkozásokat. Nincs 

olyan magyar ember aki ne érezné a 
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rezsicsökkentést, és annak pozitív 

hatását. Aki pedig „rezsiblöffről” beszél, és 

nem tart igényt erre a támogatásra 

szívesen fogadjuk befizetését az 

államadósság csökkentő alapba. Március 

20-tól életbe lépnek a pénzügyi 

rezsicsökkentés szabályai. Azaz havonta 4x 

lehet majd ingyenesen pénzt felvenni az 

automatákból.   

Véleményem szerint erről a 4 éves 

kormányzásról, 10 -15 év múlva a 

politikailag elfogult közgazdászok is azt 

fogják mondani, hogy ez nemzetmentő 4 

év volt. Ebben a ciklusban sikerült 

rendezni a pedagógusok bérét, az 

óvodapedagógusokét, az egészségügyben 

dolgozókét, növekedett a minimálbér. 

Javult a mezőgazdasági termelésből élők 

helyzete, a családi adókedvezmények 

révén jelentős támogatáshoz jutnak azok a 

családok, ahol legalább az egyik szülő 

dolgozik. A parlamenti döntések jelentős 

része közép és hosszútávon fejti ki pozitív 

hatását.  Közép és hosszútávon fogják 

megérezni az emberek a pozitív 

változásokat. A meghozott döntések 

szolgálják a jelen társadalmát, és 

biztosítják gyermekeink, unokáink jövőjét.  

A legfontosabb cél ma, a 

munkahelyteremtés, a gazdaság 

beindítása, mert mindenki tudja, csak 

akkor tudunk osztani, ha van miből.  

Az MSZP kormány  által alkalmazott 

rövidtávú megoldások, hitelfelvételek, az 

ország eladósodását okozták.  Munkaalapú 

társadalmat kell létrehoznunk, jövedelmet 

kell termelnünk a társadalom jólétének 

megalapozása érdekében. Úgy érzem, az 

elmúlt 4 évben pozitív irányú változások 

tanúi lehettünk, az ország valóban 

erősebbé vált, az eredményeket Európa 

országai is elismerik, sőt egyes esetekben 

a „válságból való kilábalás magyar útját” 

emlegetik és választják.  Persze sok még a 

tennivaló. De a legfontosabb, hogy 

folytatódjon az a folyamat ami ebben a 

ciklusban elkezdődött. Ezért is kérem 

Tiszanána lakosságát, szavazatával 

támogassa az elkezdett munka 

folytatásának lehetőségét.  

Sokszor eszembe jutott munkám során 

„István” bátyám intelme; bátran vállalom, 

hogy a ciklus elején tett eskümet 

megtartottam, szavazatommal a magyar 

nemzet érdekeit védtem, a nemzet 

sorsának jobbrafordulását szolgáltam. Az 

egyik legmeghatóbb pillanat volt munkám 

során a nemzetet összekovácsoló, a kettős 

állampolgárságot megadó törvény 

elfogadása, mellyel a 2004. december 5-i 

csorbát igyekeztünk kijavítani, és kitártuk 

a nemzet nagy kapuját, hogy minden 

magát magyarnak valló ember be tudjon 

lépni rajta.   Öröm és megtiszteltetés, és 

egyben a Jó Isten ajándéka volt, hogy 

szolgálhattam a nemzetem.  

- Miközben beszél, és a számokat sorolja, 

az összefüggéseket magyarázza, amilyen 

hittel és lendülettel meséli és igazolja a 

történelmet, és ahogyan elcsukló hangon 

kapom meg az utolsó mondatokat 

....Gulyás Imre sorai jutnak eszembe, 

amely tudom, polgármester úr mottója is: 

....-"ez életünk ez értelmünk   vinni 

terhünk   végig emberül      el ne múljunk 

észrevétlenül." 
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RENDEZVÉNYEINK 2014: 

 

 Január 12.  Doni katasztrófa 71. 

évfordulója 

 Január 29-30. Ökumenikus imahét 

 Február 8.    Farsangi foci 

 Február 22.   Horgász Farsangi-bál 

 Március 8.   Nőnap 

 Március 14.   Megemlékezés a 1848-

49-es forr. és szab. harcról 

 Április 21.   Föld napja - fa- és 

virágültetés 

 Május 4.   Tűzoltók napja 

 Május 31.  Gyermeknapi előadás 

 Június 7.  Pedagógusnap 

 Június 14.   Ballagás 

 Június  28   Évadnyitó Fesztivál 

Észak-Magyarországi régió boxgála 

 Július 1. Köztisztviselők napja + 

Semmelweis Nap 

 Július 12-13.  Kajak-kenu verseny 

 Július 26.   Horgászverseny 

 Augusztus 2.  IPA Rendőr 

kerékpáros verseny 

 Augusztus 16.   Kajak-kenu verseny 

 Augusztus  11-17  Sporthét 

Dinnyésháton 

 Augusztus 20. Megemlékezés Szt. 

István királyunk tiszteletére 

 Szeptember 1. Tanévnyitó  

 Szeptember 13-14. Tisza-tavi 

Harcsafogó verseny 

 Szeptember 20. 125 éves a 

Tiszanánai Tűzoltó Egyesület 

 Október 4. Nyugdíjasok világnapja 

 Október 6. Aradi vértanukra 

emlékezünk  

 Október 23. Megemlékezés az '56-os 

forr. és szab. harc tiszteletére 

 November 4. Gyertyagyújtás az '56-

os emlékműnél 

 December 7, 14, 21  Adventi 

gyertyagyújtás 

 December 5. Falumikulás- 

játszóház gyerekeknek 

 December 20. Nyugdíjas karácsony 

 December 21. Falufenyő-díszítés 

 December 24. Karácsony 

- Gyerekek karácsonyi műsora a 

református templomban 

- Éjféli Szentmise a római 

katolikus templomban 

 December 29.    Év-búcsúztató foci 

 

Szlama Ilona        

(1932 – 2013) 

„Néha néha még visszatérsz,  

Az este rejtő leple alatt,  

Ha ránktör a félsz,  

Te megmutatod magad.  

 

Nyugalom telepszik a szívre,  

A szél a neved suttogja,  

Ránkmosolyogsz újra végre,  

S emlékszünk a szép napokra.” 

 

Zsuzsa óvó néni, Kati óvó néni, Ida óvó néni, 

Ilonka néni….a mai 40, 50 évesek tudják kikről 

beszélek…Akkori életünk meghatározó 

szereplői voltak az imént felsorolt nevek. 

Kati óvó néni erőteljes hangja, Ida óvó néni 

szigora, Zsuzsa óvó néni nevetése, az ujjai 

között jellegzetesen tartott cigaretta kontúrjai, 

Ilonka néni mindig vigasztaló, megnyugtató 

jelenléte már emlék csupán…Soha nem múló, 

felejthetetlen megfakult arcok kusza kontúrjai. 

Minden órában, minden nap meghal bennünk 

valami, s hiába is próbálnánk, nem tudnánk 

megkapaszkodni a sodró időben. Csak röpke 

pillanatok maradnak, amire olykor 

visszaemlékezünk. A simogatások, a 

beszélgetések, az ebédek az óvodában, a 
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foglalkozások, az udvari játékok, az anyák 

napja, a karácsonyi ünnepségek… érzések, 

melyek ránk törnek a visszaemlékezés során.  

 Ilonka néni tartalmas élettel töltötte meg 

földi életének 83 évét. Az élet egy keret 

csupán, melyet Isten ad, s az ő segedelmével 

mi azt meg kell, hogy töltsük tartalommal...  

Dajkaként közel 30 évig dolgozott a tiszanánai 

óvodában. Bár saját gyermekkel nem áldották 

meg az Égiek, mégis megszámlálhatatlan sok 

gyereke volt. Nemcsak a családban, ahol 

mindenkinek a „kereszt” -je volt, hanem a 

településen is, ahol az évek során útravalót 

adott a legkisebbeknek is… türelmet, 

emberséget, fegyelmet, tiszteletet és 

elfogadást tanított. Soha nem lankadt meg a 

küldetésében, hisz rábízta magát az Úrra. 

Várta imádkozva, hogy Isten megcselekedje 

életében azt, ami jó. Így lett az Ő élete is 

kedves, szép történetté, amely az 

örökkévalóságba torkollik.      

Az igazi szeretet nem látható és nem 

hivalkodik. Amit Ő sugárzott, az a szeretetének 

tágassága és ereje volt. Ez az, amivel mindig 

közöttünk marad. Ez a szeretet mindenkit 

elfogadott és mindenkinek erőt is adott. Ezért 

tudott mosolyogni a világra, az emberekre, a 

jókra és a gonoszokra. Nem töprengett, nem 

tétovázott, nem kért emberi támogatást, –

mindig bátran indult el… 

Az élet nem kezdődik el a születéssel, és nem 

fejeződik be a halállal… ezek mind kis epizódjai 

az örök vándorlásnak. A halál nem az élet 

vége, csupán a tetőpontja. 

Ő  már beteljesedett…  És mi tudjuk, hogy 

mostantól egy csillaggal több van fenn az 

égen…. 

Drága Ilonka néni, nyugodj békében! 

 

 

Könyvtári rendezvények: 
 

 Március 25.  Hétköznapi csodák 

– Kiállítás 

 Április 7. A háló rejtelmei 

 Április 11. költészet napi 

szavalóverseny 

 Április 16. Az ünnepre 

készülünk – kézműves 

foglalkozás 

 

 

A HÓNAP FOTÓJA: 

 

 

 

A rendezvényekről még több fotó és 

egyéb információ megtekinthető: 

 

Tiszanána Község honlapján: 

www.tiszanana.hu 

 

Fekete István Könyvtár Kulturális és 

Szabadidő Központ honlapján: 

www.feketeistvankonyvtar.hu 

 

Valamint facebook csoportunkon: 
IKSZT Tiszanána 

http://www.tiszanana.hu/
http://www.feketeistvankonyvtar.hu/

