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„Idén karácsonykor,
Mi emberek
Minden nép és nemzet fiai,
Minden vallás hívei, tanuljuk meg,
Szeretni egymást.
Tanuljunk meg megbocsátani
És megbocsáttatni is.
És akkor Krisztus békéje
Győzedelmeskedhet.”

Egykor régen egy magányos kis istállóban csillagok előtt született a szeretet. Egy ártatlan
fiúgyermek reményt hozott ebbe a világba. Nem várta, hogy a világ készen legyen, népek és
emberek békében várják. Nem várta ki a legtisztább percet, a legnagyobb szükségben jött le
hozzánk. Boldogan jött e kétség és bűn lepte földre, tudta, hogy dolga van. Jött, hogy a fény ne
hunyjon ki örökre!!!!

Tiszanána Község Önkormányzatának nevében,
békés, boldog, meghitt karácsonyt kívánok településünk
valamennyi lakójának!
Dr. Tóth József
polgármester
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Az önkormányzat által meghirdetett
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra
2013. november 15-ig 4 db pályázat
érkezett: Németh Andrea, Godó Katalin,
Vankó Annamária, Gőz Alexandra.
A képviselő-testület tekintettel a pénzügyi
lehetőségeire a pályázók közül a bizottság
által javasolt sorrendet (1 főre jutó
jövedelem) figyelembe véve az első két
személy pályázatát javasolta támogatni,
tekintettel arra, hogy Németh Anikó nem
államilag
finanszírozott
(önköltséges)
képzésben vesz részt, míg Godó Katalint
szociális
helyzetére
való
tekintettel
támogatásra érdemesnek ítélte a képviselőtestület.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a 2 háziorvosi körzet és a
fogorvos
tájékoztatót
a
lakosság
egészségügyi helyzetről, illetve a védőnői
körzetek munkájáról szóló beszámolót.
Az egészségügyi szolgáltatók részéről
különösebb igény az önkormányzat felé
nem merült fel. Ezúton tájékoztatjuk a
lakosságot hogy az I. számú háziorvosi
körzetben (Fő út 106.) 2014. január 1.
napjától dr. Wolkowski Bogdan Pawel
háziorvos fogja ellátni a háziorvosi
teendőket az önkormányzattal illetve az
Országos Alapellátási Intézettel kötött
megállapodás alapján.

Az önkormányzat és intézményei 2013.
évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről szóló
beszámolót 2013. szeptember 30.
állapotnak megfelelően a képviselőtestület 621.097 000 Ft módosított
bevételi előirányzattal és 450.169 000Ft
teljesítéssel (72 %), valamint 621.097
000 Ft módosított kiadási előirányzattal
és 508.555 000 Ft (82 %) teljesítéssel
fogadta el.

A
képviselő-testület
tájékoztatót
hallgatott
meg
a
2013.
évi
közfoglalkoztatásról.
Megállapította,
hogy a startmunkaprogram keretén
belül a belvíz-elvezetési, illegális
hulladéklerakók felszámolása, belterületi
közutak karbantartása, mezőgazdasági
és
téli
egyéb
értékteremtő
programelemekre 2013. 04.01. napjától
2013. 12.31. napjáig összesen 128.839
000 Ft bér + járuléktámogatásba
részesült az önkormányzat, illetve
34.947 000 Ft összegű közvetlen
költségtámogatásba (munka-védőruha,
nagy és kis értékű tárgyi eszközök, egyéb
felmerülő költségek) részesült.
A startmunka programban a fent jelzett
időpontban 187 fő foglalkoztatására került
sor. Az ún. hagyományos foglalkoztatásban
14 fő (8 órás) illetve 24 fő (6 órás), összesen
38 fő vett részt. A 8 órás közfoglalkoztatás
finanszírozására 5.105 eFt (70 %-os), a 6
órás közfoglalkoztatásra 4.454 eFt (90 %)
központi támogatást kaptunk.

Az

önkormányzatnak

509.338.000

szeptember

30-ig
állt

Ft

rendelkezésre.(450.169.000 Ft a 2013.évi
bevétel

és

59.169.000

Ft

2012.évi

pénzmaradvány) Kiadásai 508.555.000 Ft-ot
tettek ki. Záró pénzkészlete a ¾ éves
beszámoló időpontjában 783.000 Ft.

Ünnepi nyitva tartás a
polgármesteri hivatalban

Az Arany János Tehetséggondozó
Programra 1 fő jelentkezett – Kökény
Richárd - , akinek személyét a képviselőtestület
az
Oktatási,
Kulturális,
Idegenforgalmi és Sport Bizottság
javaslatára támogatta, a pályázatot 2013.
december 12-ig benyújtja.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a
polgármesteri
hivatal
ügyfélfogadási
rendje, nyitva tartása a karácsonyi és újévi
ünnepek miatt az alábbiak szerint
módosult:
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2013. december 21-én (szombat) pénteki
munkarend

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ

ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig

Igazgató: Dr. Jungné Richter Judit

3300, Eger, Dobó tér 6/a.

Tel.: 06/36/427-544

2013. december 23-án (hétfőn) hétfői
munkarend

E-mail: hmgyk@hmgyk.hu

ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
13.00 órától 15.00 óráig

Szociális segítség a
nyugdíjasoknak…

2013. december 24-én (kedd) pihenőnap,
a hivatal zárva tart.
2013.
december
27-én
(péntek)
pihenőnap, a hivatal zárva tart.
2013. december 30-án (hétfőn) hétfői
munkarend
ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
13.00 órától 15.00 óráig
2014. január 1-én (szerdán) pihenőnap,
a hivatal zárva tart.
Kérem szíves megértésüket, egyúttal
minden tiszanánai lakosnak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben
gazdag Boldog Új Évet kívánok magam és
a hivatal minden dogozója nevében.
Dr. Joó István
jegyző
NEVELŐSZÜLŐ KERESTETIK!
A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ
Nevelőszülői
Hálózata
várja
leendő
nevelőszülők
jelentkezését.
Ha Ön elmúlt 24 éves, büntetlen előéletű,
cselekvőképes magyar állampolgár, legalább 8
osztályos általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, kiskorú gyermekeinek száma 3nál nem több, és úgy érzi, hogy saját
otthonában szívesen vállalná családjukból
ideiglenesen vagy átmeneti időre kikerült
gyermekek gondozását-nevelését, kérjük,
jelentkezzen.

Településünk önkormányzata a 70 éven
felüli nyugdíjasokat saját készítésű házi
kolbásszal és hurkával valamint összesen
250 darab élő tyúkkal segítette az ünnep
közeledtével.
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FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK
2013. 3/4. év
Tiszanána Község Önkormányzata felhalmozási kiadások :
Iskola fűtési rendszer bérleti díj
Sportöltöző építés
Használt bútor ,szám.gép
Konyhabútor rendőrség
Könyvtár felújítás

2.208.239,-Ft
19.130.000,-Ft
635.000,-Ft
60.500,-Ft
770.926,-Ft

Kerékpár vás. (önkorm.)
Közösségi ház felújítása(Nyugdíjas Klub)
Mezőgazdasági eszközök vás.
(eke, műtrágyaszóró , vetőgép, tárcsa, kultivátor, rotációs kapa )
Útfelújítás - kavics vás.
Számítógép vás.
Utánfutó vás.
Szivattyú vás.
Útfelújítás –zúzott kő vás.
Ford Transit vás.
Pótkocsi vás.
Szippantó vás.
Mosógép v. (óvoda)

Összesen :

38.990,-Ft
6.500.065,-Ft
7.927.560,-Ft
323.850,-Ft
721.735,-Ft
124.070,-Ft
112.280,-Ft
482.600,-Ft
5.999.000,-Ft
2.082.800,-Ft
3.169.920,-Ft
89.990,-Ft

50.377.525,-Ft

Az Enter-Nána Kft. 2013. évi költségvetés ¾ évi beszámolóját, 2013. szeptember 30.
állapotnak megfelelően 84.144 000 Ft bevételi tervvel 120.356 000 Ft tényleges teljesítéssel
(143 %) és 84.144 000 Ft kiadási előirányzat mellett 116.150 000 Ft teljesítéssel (138 %)
fogadta el a képviselő testület.
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INTÉZMÉNYEK HÍREI
Élet a Tündérkertben
Tiszanánai Tündérkert Óvoda a 2013 – 2014
–es tanévet 103 gyermekkel nyitotta meg.
Négy csoportban 9 óvodapedagógus és 4
dajka gondoskodik a gyermekek testi és lelki
fejlődéséről. Nagy segítség az óvoda
számára, hogy ettől a tanévtől egy
pedagógiai asszisztens és egy óvodatitkár
segíti a munkánkat.
A gyermekek óvodai életét céltudatosan
alakítjuk ki. A napirend biztosítja az
egészséges
fejlődést,
fejlesztést,
a
tevékenységekhez szükséges megfelelő
időkeret alkalmazásával. Folyamatossága,
rugalmassága lehetővé teszi, hogy a
gyermekek a meglévő fejlettségi szintjükről
egyéni
tempóban
haladjanak.
A
napirendben rendszeresen vagy ciklusosan
visszatérő tevékenységek, ismétlődések,
érzelmi biztonságot, nyugalmat teremtenek
a gyermekekben.
Nagyon fontos számunkra, hogy a szülőket,
partnereinket egyre jobban bevonjuk az
óvoda életébe. Lehetőséget biztosítunk
számukra, hogy közös programjainkon részt
vegyenek, tevékenykedjenek.
Óvodánk
évek
óta
hagyományőrző
rendezvényeket szervez. Ilyen a Nyugdíjasok
világnapja,
Betlehemi
műsorunk,
gyermeknap, anyák napja, évzáró, ballagás.
Közeleg a karácsony, ezért igyekszünk minél
családiasabb légkört megteremteni a
szeretet
ünnepére.
Betlehemezéssel,
mézeskalácssütéssel,
ajándékkészítéssel
tesszük felejthetetlenné a gyermekek
számára e csodás ünnepet. Minden évben a
mindenkori nagycsoport gondoskodik a
gyertyagyújtásról, a betlehemi műsor
megszervezéséről. Ebben az évben a
Méhecske
nagycsoport gyújtja
meg
szívünkben a szeretet lángjait.
Nagy jelentőséggel bír az óvodánk életében,
hogy megnyertük a Comenius program által
támogatott Európai Uniós pályázatot
„Óvodai
angol
nyelvoktatás
játékos
formában.”

A programban 7 ország vesz részt:
Lettország,
Spanyolország,
Románia,
Lengyelország, Olaszország, Törökország és
Magyarország. Magyarországot a Tempus
Közalapítvány segíti munkája során. Az
országok közösen dolgozzák ki azt a
módszert, dal- és mondókagyűjteményt,
melynek segítségével minél sikeresebben
valósítható meg az angol nyelv integrálása
az óvodai életben.
A projekt során megismerkedünk minden
ország oktatási rendszerével, sikeresen
alkalmazott módszereivel, kultúrájával,
gasztronómiájával. A projektben felmerülő
összes költséget (angol nyelvtanár, utazás,
tárgyi feltételek megteremtése stb.) teljes
egészében az Európai Uniós pályázat fedezi.
A szülők önkéntesen jelentkezhettek
gyermekeikkel és vállalták, hogy két éven át
közösen részt vesznek az angol nyelv
elsajátításában. Óvodapedagógusaink is
részt vesznek –e foglalkozásokon és az ott
tanultakat beemelik az óvoda mindennapi
életébe. Így nem csak azok a gyermekek
kapnak lehetőséget az angol nyelvvel való
ismerkedéshez, kiknek a szülei aktív részesei
e programnak, hanem a gyermek csoport
minden tagja is. Az angol nyelv elsajátításán
túl az óvodapedagógusok irányításával még
különböző feladatokat is teljesíteniük kell
minden hónapban (naptár, szókártyák,
mondóka- és dalgyűjtemény). A meetingek
során az elkészített munkákat kiértékeljük,
megbeszéljük.

5

Tiszanánai Hírmondó

2013. december

A partnerországokat mi is vendégül látjuk
2014
októberében,
mely
során
öregbíthetjük Magyarország és kis falunk,
Tiszanána hírnevét.

beszerezni, kiírtuk a felújításra vonatkozó
tendert. Mivel az idő előrehaladtával
lényegesen
romlott
a
templom
tetőszerkezetének állapota, szükséges volt
az Egri Főegyházmegye segítségét, anyagi
támogatását kérni a nem várt hibák
elhárításának fedezéséhez. A tetőszerkezet
felújítása mellett szükségessé vált a torony
részleges
felújítása,
lemezburkolatok
elhelyezése
az
oromszegélyekre,
vakolatának javítása, illetve festése. A
legkedvezőbb ajánlatot a Juhász ’99 Kft.
adta, így az
Egri
Főegyházmegye
beleegyezésével megkötöttük a vállalkozási
szerződést. A Vállalkozó 2012. 11. 14-én
felvonult. A munka során a régi palafedést
elbontotta, helyére cserépfedés került, 37
db szarufát és 160 m2 deszkázatot kellett
cserélni. A torony melletti területet lemezzel
fedte, hogy az esővíz ne folyhasson be. A
torony szegélyeinek, ívelt részeinek
lemezelését is elvégezte, illetve a torony
felső részének festése újult meg. Vállalkozó
2013. 06. 06-én a munkát készre jelentette,
az Egri Főegyházmegye kölcsönéből
(megelőlegezve a pályázaton elnyert
összeget) a számlát kifizettük. A Támogató
2013. 10. 02-án ellenőrzést tartott, melyről
határozatát 2013. 10. 06-án küldte meg.
Hiányosságot nem tapasztalt, így a teljes
elnyert összeget átutalta számunkra, mi
pedig visszafizettük az Egyházmegyének a
kapott kölcsönt.

Szalárdy Lászlóné

Egyházi hírek
FELÚJÍTÁS A TEMPLOMBAN
A Tiszanánai Római Katolikus Templom
tetőszerkezetének
fokozatos
állapotromlását lehetett tapasztalni a 2000es évek elejétől. A palafedés több helyen
beázott, elsősorban a torony melletti
területeken, amely az évek folyamán mármár kritikus méreteket öltött, amelyet csak
ideiglenes
megoldással
lehetett
kiküszöbölni, de a beázások hatására a kórus
feletti részen a vakolat leválások egyre
nagyobb
méreteket
öltöttek.
Az
Egyháztanács halaszthatatlannak tartotta a
tetőszerkezet teljes felújítását, hogy a
további állapotromlást megakadályozzuk,
azonban az anyagi lehetőségek nem tették
lehetővé ennek a megvalósítását.
2009-ben
a
Mezőgazdaságiés
Vidékfejlesztési Hivatal pályázati kiírásában
lehetőség volt egyházi épületek felújítására.
Az Egyháztanács az Önkormányzat anyagi
segítségével beadta pályázati anyagát, az
akkori állapot felújítására vonatkozó tételes
költségvetéssel. Tekintettel arra, hogy a
templom műemléki védelem alatt áll, az
Örökségvédelmi Hivatal előírásait is be
kellett tartanunk. 2011-ben értesítést
kaptunk a pályázatunk sikeres és pozitív
elbírálásáról, mely szerint bruttó 14,5 millió
Ft vissza nem térítendő, ám csak utólagosan
elszámolható támogatást kaptunk. A
támogatás megítélése után a szükséges
építési engedélyeket kellett beszerezni,
mely
az
Örökségvédelmi
Hivatal
bürokratikus rendszere miatt 17 hónapig
tartott. Miután minden jogerős építési
engedélyt, záradékolt tervet sikerült

2013-ban
a
Szeplőtelen
Fogantatás
Plébániatemplom felszentelésének 225.
évfordulóját ünnepeljük. Úgy véltük, hogy a
felújított
tetőszerkezet
és
torony
megáldására kerüljön sor a 2013. 12. 08-én
tartandó ünnepi szentmisében. Felkértük
Főtisztelendő Dr. Ternyák Csaba egri érsek
atyát az ünnepi szentmise bemutatására és
a templom felújított tetőszerkezetének és
tornyának megáldására és megszentelésére.
Érsek úr elfogadta meghívásunkat.
2013. 12. 08-án 11 órakor kezdődött az
ünnepi Istentisztelet. A szentmise elején a
hittanos gyerekek verssel, a Tűzmadár
Énekkar egy szép énekkel, a Református
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Lelkipásztor és a Római Katolikus
Egyháztanács képviselője felszólalással
köszöntötte az Érsek urat. A szentmise
keretében Érsek atya a templom bejáratánál
megszentelte, megáldotta a külsőleg
felújított templomot. Szentbeszédében
kihangsúlyozta, hogy nagyon szép a
Tiszanánai Római Katolikus Templom,
fontosnak tartja a külső felújítást követően,
annak belső felújítására is figyelmet
fordítani. Kihangsúlyozta, a tárgyi feltételek
biztosítása mellett nagyon fontos, hogy a
személyi feltételek, a hívek jelenléte
biztosított legyen, éppen ezért a múlt és
jelen mellett a jövő építése is nagyon fontos.
A korábbi évek hagyománya szerint a
Tiszanánai méhészek által felajánlott méz
megszentelésére is sor került, melyből a
hívek is kaptak 1-1 kis üveggel.

2013. 12. 29 08.30
2013. 12. 31 17.00
2014. 01. 01 08.30

TISZANÁNAI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG ÜNNEPI
ISTENTISZTELETI RENDJE
2013. december 22-én advent 4.
vasárnapján
10 ó. a templomban istentisztelet.
23-án hétfőn 15 ó. bűnbánati istentisztelet a
parókián.
2013. december 24. kedd 16 óra:
Szentesti ünnepi istentisztelet a
templomban

Az ünnepi Istentiszteletet követően az Érsek
úr, az Egyháztanáccsal és meghívott
vendégekkel együtt egy finom ebéden
vettek részt a Napközi-otthonban. Az
Egyháztanács világi elnöke összefoglalta a
2013-as év munkáit, megköszönte a hívek
adakozását, munkáját. Ebéd után jó
hangulatú beszélgetéssel zárult e nagyszerű
ünnep.

a gyermekek közreműködésével.
2013. december 25. karácsony 1. napján 10.
ó.: úrvacsorás istentisztelet a templomban.
Karácsony 2. napján 10 ó. Istentisztelet a
parókián, fűtött helyen.
December 29. vasárnap 10 ó. istentisztelet a
parókián, fűtött helyen.
2013. december 31. kedd du.5 ó. óesztendei
hálaadó

Varga Zoltán

Istentisztelet a templomban.
2014. január 01. de. 10 ó. Újesztendei
istentisztelet
a parókián, fűtött helyen.
December 27. péntek 11 órától gyalogtúra
gyermekek- szülők-gyülekezeti tagok
számára.
Kb. 3 óra időtartam, ajánlott melegen
öltözni, meleg teát, szendvicset hozni.
Gyülekező a református parókiánál.

Katolikus miserend:

„IMMÁNUEL…: Velünk az Isten!” Mt. 1,23.

2013. 12. 24 24.00
2013. 12. 25 08.30
2013. 12. 26 08.30
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A FATOSZ által kibővítet, a fakultatív
szolgáltatások széles körét, ezen keresztül a
szakosodás lehetőségeit is megteremtő,
követelmény rendszer, a szolgáltatókat
minőségfejlesztésre, magas színvonalú
szolgáltatásnyújtásra valamint fogyasztó
(turista) orientált szemléletű értékesítő
munkára ösztönzi. A Védjegy minősítés
folyamata alapján a falusi szállásadók
kérelmüket a FATOSZ megyei falusi turizmus
szervezetéhez nyújthatják be. A benyújtott
kérelmek alapján egy helyszíni szemlére
kerül sor, majd ezt követően a Bíráló
Bizottság elé kerül jóváhagyásra a kérelem.
A sikeres pályázóval a FATOSZ 5 évre szóló
védjegyhasználati szerződést köt átadva a
kiérdemelt táblát és oklevelet.
A napraforgós Tanúsító Védjegyének eljárási
díjai:

civil szervezetek hírei
Tűzmadár Kórus jótékonykodása

2013. november 30-án Egerben a Cinema
Agria moziban megrendezett Jótékonysági
Gálaműsor
közreműködői
között
köszöntötték a Tiszanánai Tűzmadár Kórus
tagjait. A Hímer Sándorné vezetésével
fellépő csoport, most is nagy sikert aratott
ünnepi műsorával. A látássérültek javára
rendezett gálaest bevétele látássérültek
életminőségét, és esélyegyenlőségét segíti
elő.

1-8 férőhely
30.000 Ft.

9-16 férőhely
45.000 Ft.

Az ÚMVP támogatásban részesülő falusi
szálláshelyeknek meg kell felelni a 4.
napraforgós minősítésnek. A minősítéssel
kapcsolatos információk elérhetőek a Falusi
Turizmus Országos Szövetsége honlapján:
http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/
nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+ve
djegyrol.html

FALUSI SZÁLLÁSADÓK FIGYELMÉBE!
A Nemzetgazdasági Minisztérium az egyes
szálláshely típusokhoz tartozó védjegyek
kiadásának, nyilvántartásának rendszerét
különböző szakmai szervezetekre bízta 2011
évtől.
A
falusi
szálláshelyek
védjegyrendszerét a Falusi és Agroturizmus
Országos Szövetsége, a kempingekét a
Kempingek Szakmai Szövetsége, a fizetővendéglátókét
(városok,
kiemelt
üdülőkörzetek)
a
Magánszállásadók
Országos Szövetsége koordinálja.
A falusi szálláshelyek Napraforgós Tanúsító
védjegy alapvető célkitűzése, a széleskörű és
szakosodó szolgáltatásokkal, jó szakmai
felkészültséggel rendelkező szálláshelyszolgáltatást nyújtó szolgáltatók pozitív
megkülönböztetése a többi szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkező falusi
szálláshely szolgáltatókkal szemben.

IKSZT programjai
Megérkezett a Mikulás
Mikulás lázban égett december 6-án
településünk valamennyi lakója.
A Napközi otthonban a finom ebéd mellé,
mikulás csomaggal is kedveskedtek a
Tiszanánaiaknak, a boltokban vidám eladók
várták a vásárlókat. Az óvodába és iskolába
is meglátogatta a jó-gyerekeket az öreg
télapó. A könyvtárban mikulás játszóházon
és kézműves foglalkozáson vehettek részt
érdeklődők, a legkisebbek személyesen is
találkozhattak a nagy szakállúval. Tiszanána
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község önkormányzata jóvoltából az óvodás
és iskolás gyerekek finom édességekkel
megtömött csomagokat kaptak.

Adventi gyertyagyújtás
Óriás adventi koszorúval készültünk a
várakozás heteire településünkön. Kovács
András
megálmodott
ötletét
a
növénytermesztő
projekt
résztvevői
valósították meg. A hatalmas hálóba tömött
szalma, gyorsan felvette a koszorúformát,
majd
díszbe
öltöztetve
várta
a
gyertyagyújtókat. A 4 egymást követő
vasárnap, (december 1, 8, 15, és 22)
karácsonyi
zene
mellett,
finom
mézeskaláccsal
és
forralt
borral
kedveskedve várunk mindenkit, hogy együtt
hangolódjunk az év legszebb ünnepére.
Reményeink szerint hagyományt teremtve,
a jövőben állandó rendezvényeink között
szerepelhet a közös adventi gyertyagyújtás.
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téliszalámihoz, fűszerpaprikához hasonlóan
hungarikummá vált. Az egész délutánt
kitöltő kötetlen beszélgetést még sokáig
emlegetni fogjuk.
Kedves Mártika, köszönet a
„mondatokért”!!!!

Tudomány Napja
Novemberben 5. alkalommal rendeztük meg
ismeretterjesztő előadássorozatunkat a
könyvtárban. Meghívott előadónk Szűcs
Jánosné ” – ahogy mindenki ismeri „Mézes
Márta”, a méhészet fortélyairól, a méz
jótékony hatásairól tartott nagyszerű
előadása közben, finom mézeket is
kóstolhattak az érdeklődők. Megtudtuk,
hogy a mézet a természetben található
virágok nektárjából gyűjtik össze a méhek,
és saját szervezetükben átalakítva a lépek
sejtjeiben
raktározzák
el.
Európa
akácméztermelésének
jelentős
részét
Magyarország adja. Mindez nemcsak
hazánk kedvező éghajlatának, hanem a
magyar méhek és méhészek szakértelmének
és szorgos munkájának is köszönhető. A
magyar méz, a borhoz, a pálinkához,
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Családi nap az iskolában
A "Tudatos fészekrakás" című TÁMOP
5.5.1.B - 11/2-2011-0254. számú projekt
keretében Családi napot szerveztünk a
Tiszanánai iskolában. Az alsó tagozatos
diákok szüleikkel adventi koszorút
készíthettek, mézeskalácsokat díszíthettek.
A karácsonyi hangulatban teaház,
mézkóstolás, jelvénykészítés , egyéb
hasznos és érdekes időtöltés várta az
érdeklődőket. A legkisebbek színházi
előadást láthattak a Babszem Jankó
Színtársulat jóvoltából. A nagyok
közlekedésbiztonsági előadást hallhattak
Lólé Mihály iskola rendőr
közreműködésével. Az egészség fontosságát
hangsúlyozva, egészségügyi szűréseken
vehettek részt a szülők, az aulában Mester
Csaba vicces portrékkal ajándékozta meg a
gyerekeket.
Köszönet minden közreműködőnek!

BESZÉLGETTÜNK…
ISTEN jELENLÉTÉvEL…
Hónapok óta ugyanaz a kép fogadja a
falunkba látogató átutazókat és helybelieket
egyaránt, akik a református templom előtt
elhaladnak. Akár fúj a szél, akár szitál az eső,
ha szikrázóan süt is a nap; a
templomkertben egy művész ember mindig
megtalálható. Isten jelenlétével születik az
alkotás,
bújik
elő
a
140
kg-os
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márványtömbből az arc, aki hamarosan a
Kálvin –térről vigyázza lépteinket. Az alkotó
nem
más,
mint
Tréfás
Miklós
szobrászművész,
aki
Kovács
Eszter
operaénekes férje.
-

-

-

Nem lenne egy zártabb tér, ahol
alkotni lehetne? Ahol nem lenne
ennyire hideg? – kérdeztem Tréfás
Miklós szobrászművészt a minap.
Fontos a templom közelsége genius
loci – a hely szelleme befolyásol a
munkában. Itt kell születnie, ahol
nemsokára
végleges
helyét
elfoglalja.
Hogyan és mikor jött az ötlet, hogy
Kálvin János nagyságát életre hívja?
Érdekes története van. …a „Kővel
„kezdődött. Nem stílusom portrét,
fejet faragni. Eszembe sem jutott
soha, hogy szobrot faragjak. Az én
pályámon, határkő a „Kő” – (a
település
750.
évfordulójára
készített emlékmű a ref. templom
előtt) – szerk.) Azelőtt nem hittem
Istent, de tagadni sem tagadtam,
talán gyávaságból. De amikor a „Kő”
készült,
valami
megváltozott.
Bennem, körülöttem. Ez volt az első
munkám, amit Istennek ajánlottam.
Ennek a fejnek neki sem mertem
volna kezdeni, ha nem érzem az
Isteni segítséget. Nem vagyok
naturális szobrász, de ide nem
lehetett mást faragni. A portré –
hasonló, felismerhető kell legyen,
ebben nem lehet hasalni, vagy
vállalja valaki ezt a nehéz keresztet,
vagy nem. Én vállaltam! Az
emberben
ott
motoszkál
a
„nagyravágyás” a kihívás! Hogy meg
tudom e tenni? Ráadásul az egész
megyében alig található ilyen nagy

-
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egész alakos szobor! 5/4 –es szobrot
faragok, amit egy magasabb
posztamensre teszek fel. Ez ¼-el
nagyobb az emberi nagyságnál. Így
mindent ennek arányában kellett
nagyítanom, - komoly technikai
nehézséget jelentett.
Reneszánszkútként
indult
az
elképzelés, de mikor 2011-ben
megfaragtam a követ, éreztem, hogy
ide faragok egy Kálvint. Ami nem
Kálvinról szól, hanem a Szentlélekről.
Hiszem, hogy Kálvin a Szentlélek
erejével tudta ezt a hatalmas
világformáló
tevékenységet
véghezvinni. 23 évi kitartó munka
után
megkapta
az
abszolút
többséget a genfi tanácsban, ő lett a
politikai vezetője a városnak. Annak
a városnak, ami ki volt pusztulva, és
abból hozta fel a mai Genf alapjait.
Teljesen megegyező és adekvát a
Tiszanánaival. A XVII. század végén
az örökös nánai lakók 12 voltak a
faluban. Mégsem pusztult el, mégis
megmaradt Tiszanána. A Kálvini hitet
szeretném
kifejezni.
Ezek
motiválnak, amikor a fúrógépet a
kezembe veszem… Ezt a művet,
feleségemmel
Kovács
Eszterrel
együtt a településnek ajánljuk fel.
Sokat változtam, már nem akarok
mindenáron
változtatni
a
településen…
nem
akarok
erőszakosan alakítani… inkább az
esztétikát
hangsúlyozom,
és
egyszerűen csak adok… Adok a
jövőnek egy szobrot, mert a jövő
generációjának már ez a Tiszanánai
kép fog az életéhez tartozni.
Míg nekünk a piactér, a lődomb, a
bekerített szoborkert, a kiserdő, a
hangács, a ballók jelentette a világot,
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ma már a szép közterek tartoznak
hozzánk
a
maguk
sajátos
meghatározó emlékeikkel.
–
vetettem közbe, ahogyan a képek
tolultak bennem.
Igen, ez már a jövő gyermekeié lesz…
ha felismerik és értékelik. Ha most
nem is érinti meg az embereket, a
jövő nemzedékeit már biztosan.
Szeretném, hogy az alkotásomon
lehessen látni az Atya szeretetét, a
Fiú szenvedését, és a Szentlélek
erejét.
Megköszönöm
az
önkormányzatnak, a református
egyháznak, hogy lehetővé tette
számomra a zavartalan alkotást, azt
hogy szinte egy műtermet rendezett
be itt a templom kertben. A rozoga
asztalból szobrász állvány lett, és
valamennyi
szerszám
a
rendelkezésemre áll. Jó érzés, hogy
ha probléma merül fel, azonnal
orvosolják. Csodák sorát élem meg
naponta.
Az
időjárás,
ami
novemberben
is
ragyogó
napsütéssel ajándékozott meg, a
betegségem, ami megengedte, hogy
naponta újult erővel nekifogjak a
munkámnak mind - mind adomány
az Égiektől. Hálás vagyok, hogy olyan
teret kaptam, ami nagy lehetőség
számomra. Amit tervezhetek, amin
dolgozhatok
kedvemre,
hogy
olyanná
váljon,
amilyet
megálmodtam. Hajt az alkotás
vágya, hogy kicsalogassam a kőből a
tekintetet, és Isten jelenlétével
megszülessen a Szentlélek!

porok felhője száll a levegőben. Azt hiszem
ez az alkotás öröme……a művész észre sem
veszi, hogy lassan útjára indul a Hold.

Esteledik… közeledve a templomkert felé,
apró fénnyel körbeitatott márvány fejet
pillantok meg. A munka még folyik.
Megszállottan zúg a csiszológép, finom
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Sport Hírek
Újra Nagypályás Foci Tiszanánán

2012. végén az Önkormányzat pályázaton
megnyerte, hogy új fociöltöző épüljön
Tiszanánán. Az épület 2013. augusztus 20-ra
készült el. Ha már van öltöző, akkor „Kell egy
csapat”!
A fiatalok élükön Orosz Márk állandóan
„ostromolták” Polgármester Urat, hogy még
az idén legyen egy focicsapata Tiszanánának.
A Polgármester Úr felkért engem (Bordács
János), hogy szervezzem meg és vállaljam a
Futball
Klub
vezetését.
Örömmel
elvállaltam, és nem csak a felnőtt, hanem az
ifi csapatot is megszerveztük Nagy Béla
segítségével.
Bekerültünk
a
megyei
II.osztályba.
Leigazoltunk 18-18 játékost, aki mind
Tiszanánai. A költségeket az Önkormányzat
vállalta (mezek, nevezési díjak és utazási
költségdíj), de
szívesen látunk
új
támogatókat is. Ennek az idénynek az a
célja, hogy mind a felnőtt mind az ifi
csapattá érjen, és tudjanak egymásért
küzdeni. Reményeim szerint utána az
eredmények
is
jönnek.
Hazai
mérkőzéseinket 120-150 néző látogatja és
lelkesen szurkolnak. Ami nagyon fontos
még, hogy a focipályán délutánonként (míg
jó idő volt) 20-30 fiatal futballozott, akik
nem is igazolt játékosok.
Tisztelettel: Bordács János

RENDEZVÉNYEINK:
2014. január 12. 17.00. Urivi csatára
emlékezünk...
2014. 01.22. 10.000 Magyar Kultúra
Napja – Versmondó verseny
2014. 01. 27. 10.00. Fekete István
élete és munkássága - előadás
2014. 01. 28. 10.00. Minden ami
KÖNYV – Olvasó klub

Köszönet:

2014.02. 11. 16.00. Gyógynövény
patika – előadás Rigó István
őstermelő, természetgyógyász

Ezúton szeretnénk megköszönni
Lakatos Kálmánnak a falufenyő
felajánlását, köszönet Sándor
Ferencnek és családjának a
falufenyő
kivágásáért
és
elszállításáért,
valamint
a
munkásoknak, akik fölállították
és elhelyezték a könyvtár
épületének bejáratánál!

2014.02.12. 10.00. A Z generáció és a
facebook – előadás
2014.02.17. 16.00. Közfoglalkoztatás
2014.
2014.02.25. 10.00. Függőségeink –
előadás
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