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Gyói Gábor
polgármester

Tisztelt Tiszasasi Lakosok!

Szeretnék minden kedves segítőnek, szervezőnek, támogatónak és 
résztvevőnek köszönetet mondani a Falunapi rendezvényünk óriási 

sikeréért!
Nagyon sokan, és nagyon sokat dolgoztak ezért a napért, amit nem 

lehet elégszer megköszönni!
A befektetett munka a képek és a visszajelzések tanulsága szerint nem 

volt hiábavaló!
Örömmel tudatjuk továbbá mindenkivel, hogy az

Óvoda felújítására szervezett tombola, zsákbamacska és egyéb fel-
ajánlások bevétele összesen: 250.000 Ft lett, amit az óvodai SZMK 

további 
40.000 Ft-tal egészített ki.

Az összeget teljes mértékben a meghirdetett célra fordítjuk!

Szavak helyett ezúttal a képek beszélnek…

Köszönjük!
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TÁJÉKOZTATÁS

2011. szeptember 30. - október 31. között újra lehet pályázatokat benyújtani az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. 
(LEADER) tengelyében. A Tiszazugi – LEADER Helyi Akciócsoport területén 9 célterületre lehet pályázatot benyújtani, ezek az 
alábbiak:

         MIRE LEHET PÁLYÁZNI                  KINEK LEHET PÁLYÁZNI                    MIRE LEHET PÁLYÁZNI         KINEK LEHET PÁLYÁZNI

A 2011. évi LEADER pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, az ügyfél-
kapun keresztül az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett for-
manyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának alapfeltételei: 

1. előzetes MVH-s regisztráció, 
2. a pályázat elektronikus úton történő benyújtásához előzetes okmányirodai regisztráció az ügykapu használatához, 
3. Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata (nem hiánypótoltatható). A nyilatkozat megszerzéséhez a pályázó ügyfél a Pro-
jekt adatlapot postai úton ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, avagy személyesen, átadás-átvételi formanyomtatvány 
együttes aláírásával nyújthatja be a Tiszazugi LEADER HACS munkaszervezetéhez ( 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.).
A pályázat benyújtásához szükséges összes dokumentum letölthető valamint bővebb felvilágosí-
tás a pályázat benyújtásával kapcsolatban elérhető a www.tiszazugleader.eu honlapról, illetve kérhe-
tő tájékoztatás személyesen a munkaszervezet irodájában, vagy e-mailen, illetve a feltüntetett telefonszámokon. 

Elérhetőségek:

Tiszazugi - Leader Nonprofit Kft.
5440 Kunszentmárton,Köztársaság tér 8.
Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295                 Nagyistókné Kecskés Marietta
E-mail: tiszazug.leader@gmail.com       Munkaszervezet vezető
Honlap: www.tiszazugleader.eu

1. Összefogás a Tiszazug turisz-
tikai fejlődéséért, a HACS tele-
pülések együttes összefogásával.

2. A Tiszazugi- LEADER HACS 
térségében vállalkozások ver-
senyképességének ösztönzése

3. Helyi termék előállításához 
kapcsolódó eszközbeszerzés

4. Helyi igényeken alapuló szakmai 
kompetenciákat fejlesztő képzé-
sek lebonyolítása a térség pozití-
vabb idegenforgalmi megítélése 
érdekében

9. A Tiszazugi- LEADER HACS 
területén információs táb-
lák beszerzése, kihelyezése

Egyéni vállalkozó, 
Mikro-kis-közép vállalkozás, 

Magánszemély

Egyéni vállalkozó, Mikro-kis-közép 
vállalkozás,

Magánszemély és Őstermelő

Non-profit szervezetek, 
Önkormányzat, 

önkormányzati társulás

Egyéni vállalkozó, 
Mikro-kis-közép vállalkozás, 

Magánszemély, 
Non-profit szervezetek, Önkormány-

zat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek, 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás

5. Hagyományőrző és hagyományt 
teremtő helyi sajátosságok be-
mutatását szolgáló rendezvények

6. Nyári iskolaszüneti időszak-
ban általános iskolás gyermekek 
foglalkoztatása és felügyelete

7. Pályaorientációs tanácsadás 
pályaválasztás előtt álló fiata-
lok szakma választása, munka-
nélküliek munkához segítése

8. Tiszazugi lakosság egész-
séges életmódra nevelése ha-
gyományos termékekkel

Non-profit szervezetek, 
Önkormányzat, 

önkormányzati társulás

Egyházi jogi személy, 
Non-profit szervezetek, 

Önkorm., önkorm. társulás

Non-profit szervezetek, 
Önkormányzat, 

önkormányzati társulás

Egyéni vállalkozó, 
Mikro-kis-közép vállalkozás, 

Magánszemély
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszasas községben az 
alábbi időpontokban végezzük az ebek kötelező veszettség 
elleni oltását és a féregtelenítést az önkormányzat udvarán:

Dr. Sugár Edit:  tel.: 30/270-6523

szeptember 3. (szombat) 7-10 óra között

pótoltás:

szeptember 9. (péntek) 14-16 óra között

Dr. Nagy Lajos:  tel.: 30/491-7629

augusztus 29. (hétfő) 7-9 óra között

pótoltás:

szeptember 12. (hétfő) 7-9 óra között

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdo-
nos évenként köteles saját költségén veszett-
ség ellen beoltatni (164/2008. XII. 20. FVM. Rend.)

Eboltási könyvet kérjük mindenki hozza magával.
Az oltás díja 2.800 Ft, mely a féreghajtó árát is tartalmazza.

A tulajdonos kérésére az oltás az állat tartá-
si helyén is elvégezhető, ezt kérjük telefonon jelezni.

Általános viselkedési szabályok 
a játszóterünkön

 –       Tilos a dohányzás és a szeszes italok fogyasztása!

–   A játszótéren lévő játékokat csak 14 éven aluli gyerekek 
         használhatják!

 –       Tilos 6 éven aluli gyereket felügyelet nélkül hagyni!

–       A játékokat csak előírás szerint lehet használni!

–       Vigyázzunk saját és társaink gyermekeinek épségére!

–       A játszótérre tilos kutyát és kisállatot bevinni!

–     Jármű (kerékpár, motorkerékpár, stb.) használata a játszótér
         területén tilos!

 – Óvjuk környezetünk tisztaságát, ne szemeteljünk, 
         igyekezzünk megőrizni a játszóterünk eszközeit!

 –      A környező növényzetre fokozottan ügyeljünk!

–      Gyermekeink védelme és fejlődése érdekében szabály a tiszta
         beszéd is! A csúnya beszéd a játszótéren sem megengedett!

Szabályaink betartását és betartatását előre is köszönjük!

Szomorúan tapasztaljuk, hogy az átadás óta alig telt el néhány hét
és máris tapasztalható rongálás.

Tisztelettel kérjük a község lakosságát, hogy sajátjukként óv-
ják a játszóteret és annak környezetét, hiszen mindannyi-
unk közös érdeke, hogy gyermekeink és unokáink egy esz-
tétikusan kialakított, de legfőképp biztonságos és az európai 
előírásoknak megfelelő, korszerű játszótéren játszhassanak. 

Ha bárki, bármilyen rongálást észlel, kérjük, haladéktalanul 
jelezze azt a Polgármesteri Hivatal felé!

Az én kis falumban

Az én kis falumban
Rózsa virág nyílott,
Mikor Édes Anyám
A világra hozott.
Mikor bölcsőm mellett
Sírva imádkozott
Mikor tiszta szívvel
Beszélni tanított.

írta: Tigyi László

Az én kis falumban
Rózsa virág nyílott,
Mikor Édes Anyám
Költő szívet adott,
Mikor költő szívem
Szép verset alkotott
Mikor Édes Anyám
E Földről lehullott.

Védjük együtt a természetet és annak csodáit!

Mi tettük? Sajnos a válasz igen. De hé, fiatalság, mi még tu-
dunk ezen változtatni! Segíts te is, és légy más mint ami-
lyenek eddig voltak az emberek! Kérlek, értesd meg min-
denkivel a környezetedben, hogy magunk alatt vágjuk a fát.
Amit mi eldobálunk szemetet, azt a kóbor állatok megeszik. 
A szemeteléssel  nem csak környezetünket szennyezzük, 
hanem akár egy vírust is elindíthatunk kedvenceink között.

Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!
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( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

A Tiszasasi Rákóczi Tsz története eredeti 

dokumentumokkal, archív fotókkal

( részlet )

Bizonyítom, hogy minden úgy történt, ahogy itt le van írva:

A Rákóczi Tsz 1967-es működési engedélye

A kor hangulata

   A földosztás kielégítette a parasztság évszázados földéhsé-
gét. Az újgazdák sokszor felemás két tehénnel szántották a 
földet, hősiesen helytállva. A Vörös Hadsereg 40 lovat adott.   
    Az ország az újjáépítés lázában égett. A háborús károk hely-
reállítása után az ipar nagyobb ütemben fejlődött, mint a me-
zőgazdaság: ezért nagy volt a munkaerőt elszívó hatása is. A 
mezőgazdaságban dolgozók száma csökkent. A korszerűtlen 
mezőgazdasági kisüzem nem tudta ellátni nyersanyaggal az 
egyre fejlődő ipart, sem élelemmel a megnövekedett létszámú 
munkásságot. Történelmi szükségszerűség lett a mezőgazdaság 
nagyüzemi átszervezése. Országos méretű agitáció kezdődött 
a parasztság meggyőzésére, melynek nyitánya Rákosi Mátyás 
kecskeméti beszéde volt 1948-ban. Hazánkban a mezőgazda-
ság kollektivizálásának 2 nagy szakaszát különböztetjük meg:

I. szakasz: 1948-1956-ig.
II. szakasz: 1959-1962-ig.

Hogyan vetődött fel a szövetkezés gondolata Tiszasason?

A Kunszentmártoni Járási Pártbizottság kiküldött munkatársá-
nak agitációs munkája nyomán 1949-ben jelentkezett először a 
közös tenni akarás igénye. Elsőnek Murvai János és Bakos Fe-
renc írta alá a belépési nyilatkozatot. Amikor a belépő családok 
száma elérte a 15-öt, alakuló közgyűlést hívtak össze 1949. okt. 
25-én. Itt 20 taggal megalakították a Rákóczi Termelőszövet-
kezeti Csoportot. Az alakuló jegyzőkönyvben található nevek:

Sárközi László                 Rónyai Antal                   Szalai Imre
Murvai János                   Dombi József                  Mihalik György
Murvai Lajos                   Szabó Sándor                  Ifj. Szalai Imre
Bazsó Imréné                  Koczka Sándor                Bálint Lajos
K. Hajdú Lajos                Rónyai Erzsébet              Bálint Lajosné
K. Hajdú Lajosné            Bakos Imre                      Braksza Sándor
G. Szabó Lajosné            Bakos Ferenc  

Az alakuló jegyzőkönyvet 1949. nov. 7-én állítot-
ták ki. A belépő tagok foglalkozását tekintve vala-
mennyien kisparasztok és agrárproletárok voltak.
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Mit jövendöl a 100 éves naptár?

Közönségesen jó időre mutat, ha a juhok
még estén is vígan ugrándoznak a mezőn, 
ha huzamosabb eső után a baglyok éjjel 
igen huhognak. Ha a 
szél a napjárást követvén 
változik.
Ha a harmat reggel sokáig a faleveleken 
marad.

Augusztus hava 23/24 – Szűz hava

Az augusztus 23/25-től 
szeptember 23-ig tartó 
csillagászati hónapot ma is 
Szűz havának nevezik, noha
a Nap a valóságban már egy 
bő hónappal később lép a 
csillagképbe. Egykor az augusztust, az aratás, 
betakarítás hónapját értették alatta. Az antik-
vitásban a kalászos szűzanyaistennővel, Per-
szephoné–Démétérrel (latin Proserpina–Ce-
res) azonosították. Démétér volt a csillagkép 
és hónap olümposzivédnöke. Egyiptomban a 
gabona-napisten Ozirisz nővér-felesége, Ízisz 
égi képmása volt. Örökösük a keresztény 
Szűzanya, Mária lett. A katolikus naptárban 
ez idő tájt egymást érik a Mária-ünnepek: 
Havi Boldogasszony (aug. 15.), Kisasszony 
napja (szept. 8.), Mária szent neve (szept. 
12.), Hétfájdalmú Szűzanya (szept. 15.), Fo-
golykiváltó Mária (szept. 24.). A népi vallá-
sosságban az „arató Szűz” alakja eggyé for-
rott Máriáéval, ennek korábban már láttuk 
példáit.

A Szűz (Virgo) csillagkép legfényesebb csil-
laga a nappálya szomszédságában pislogó 
Spica („Kalász”). A mezopotámiai eredetű 
elnevezés abból az időből származik, ami-
kor a kalász beérését az égi Kalász aranyba, 
fénybe öltözése jelezte. A név régiségére 
vall, hogy a kalászos Szűz már a klasszikus 
ókorban sem felelt meg jelzői szerepének, 
annak ellenére, hogy a civilizáció centruma 
is közben lassan északra tolódott, amivel az 
aratás időpontja is későbbre került, követve 
az őszpont felé mozduló csillagképet. Vala-
mikor a közelkeleti „neolitikus forradalom” 
idején, az i.e. 7–5. évezredben adhatott jelt a 
Kalász az aratás megkezdésére. A legrégibb 
olyan ábrázolások, amelyeken a „szűzanya” 
látható a méhéből sarjadzó kalásszal, vagy 
sugaras hajú nap-, illetve kalászgyermekkel, 
amint épp a világra szüli, vagy közösül véle, 
ennek a korszaknak a végéről maradtak fenn. 
Erre az időre „emlékszik” vissza Vergilius IV. 
eclogájában amikor a sarlós Saturnus arany-
korát, a Szűz uralmát énekli, és visszatértét 
jósolja meg (amiért is a keresztény utókor 
„tiszteletbeli kereszténynek” tekintette).

Népi mondóka

Ha Domonkos forró,
kemény tél várható.
Lőrinc-napja, ha szép,
sok a gyümölcs, és szép.
Bertalan szép idővel,
az ősz is nekünk kedvel.
Sűrű eső augusztusban,
Jó mustot ád a hordóban.

Augusztus 10. – Lőrinc napja

A jeles nap névadó szentjének emléknap-
ja a néphagyományban fontos szerepet 
játszik. Egyes vidékeken úgy 
tartották, ha Lőrinckor esik 
az eső, a sárgadinnye lucs-
kos lesz, rothadásnak indul, 
ehetetlenné válik.   
Az Ipoly menti falvakban 
az uborkára is kiterjesztet-
ték a dinnyével kapcsolatos megfigyelése-
ket:

„Ugorkát eltenni csak Lőrinc előtt érdemes 
- mondták
- utána már haszontalan (rossz ízű) lesz.”

Lőrincet itt-ott a hazai vincellérek is meg-
tisztelték, napjának időjárásából, ösz-
szevetvén az ilyenkor megtartott hegy-
béli szőlőmustrával, a várható szüretet 
jósolgatták. Göcsejben várták a Lőrinc 
napi esőt, mondván: az jó bortermést 
ígér. E kivételtől eltekintve azonban álta-
lában a napsütéses, szép időnek örültek 
ekkor, mert az hosszú, szép őszt, és bő-
séges gyümölcstermést jelent. Nem vé-
letlenül született az a régi kalendáriumi 
regula, miszerint: „Lőrinc napja, ha szép,
/ Sok a gyümölcs, és ép.”

Jeles napok augusztusban:

Augusztus 15. – Nagyboldogasszony
napja

Szűz Mária  menny-
bemenetelének az 
ünnepe. Nagyboldog-
asszony napja jelentős 
szerepet játszik a 
néphagyományban, 
és számtalan paraliturgi-
kus cselekedet fűződik hoz-
zá. Egyes vidékeken, az ünnep előestéjén a 
hívő asszonyok a temetőben gyülekeztek,

egy frissen ásott üres sír körül, a di-
csőséges olvasót imádkozták, majd 
epikus énekben mesélték el Mária
mennybemenetelének a történetét.
A század elején az egész magyar 
nyelvterületen élt a nagyboldogasz-
szonyi virágszentelés, virágáldás szo-
kása. Az oltáron megáldott virágokat 
azután szentelményként őrizték, és
bajelhárításra használták. Az épülő 
ház fundamentumába, az új menyecs-
ke ágyába, az elhunyt koporsójába 
helyezték, hogy szerencsét hozzon.
Nagyboldogasszony ünnepe számos 
vidéken dologtiltó nap volt, az asszo-
nyoknak ilyenkor tilos volt kemencé-
ben sütni, folyóban fürdeni, kendert 
áztatni. A szegény
kapások úgy tartották, 
ha Nagyboldogasz-
szony napja fénylik, 
akkor sok jó bort ihat-
nak szüret után.
Nagyboldogasszony 
a magyarok nagyasz-
szonya, keresztény 
államiságunk kezdetétől hazánk, 
népünk védelmezője, oltalmazója. Ő 
a megváltó édesanyja, és neki jutott 
az a messiási feladat, hogy mindazok 
édesanyja legyen, akikért a Fia meg-
halt. Egy évezrede hozzá fohászkodik 
nemzetünk, hozzá szólnak legszebb
népénekeink és hozzá fordulnak 
még ma is közbenjárásért költőink.

Augusztus 16. – Boldogasszony 
másnapja

Egyes történészeink szerint e napon 
történt, hogy a hét törzs vezérei Ál-
most fővezérré választották, neki
engedelmességet fogadtak, és ezt vér-
szerződéssel pecsételték meg. Egyesek 
szerint a vérszerződés a magyar nép
születésnapja volt.
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Sorsolás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Labdarúgó Igazgatóság 
Megyei II. Kunság 

2011/2012

1. forduló
2011.08.27. Szombat 17:00 

TISZAJENŐI KSE - TISZASASI SE

2. forduló
2011.09.03. Szombat 16:30 

TISZASASI SE - MEZŐTÚR AFC

3. forduló
2011.09.10. Szombat 16:30 

TISZAPÜSPÖKI FC - TISZASASI SE

4. forduló
2011.09.17. Szombat 16:00 

TISZASASI SE - RÁKÓCZIFALVA KSE

5. forduló
2011.09.24. Szombat 16:00 

CIBAKHÁZI NSE - TISZASASI SE

6. forduló
2011.10.01. Szombat 15:00 

TISZASASI SE - TISZAGYENDA KSK

7. forduló
2011.10.08. Szombat 15:00 

KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK - TISZASASI SE

8. forduló
2011.10.15. Szombat 15:00 

TISZASASI SE - CSERKESZŐLŐI SE

9. forduló
2011.10.22. Szombat 14:30 

TISZASZENTIMRE KSE - TISZASASI SE

10. forduló
2011.10.29. Szombat 14:30 

TISZASASI SE - TISZAFÖLDVÁR VSE

11. forduló
2011.11.05. Szombat 13:30 

KENGYEL LSE - TISZASASI SE

Az ifjúsági mérkőzések kezdési ideje 2 órával a felnőtt mérkőzések előtt.

FAKANÁL ROVAT

Nyárvégi rakott burgonya

Hozzávalók:  50 dkg burgonya, 4 db tojás, 8 db zöldpaprika, 
                1 hagyma, 6 db, paradicsom, 30 dkg gomba, 4 dl
           tejföl, 5 dkg margarin, csipetnyi bazsalikom és
    rozmaring, só és bors ízlés szerint

Elkészítés: 

Margarinnal kikent tepsibe, rétegenként felkarikázzuk a hé-
jában főtt megtisztított burgonyát és a főtt tojást. Rétegen-
ként megsózzuk, rárakjuk a felszeletelt paprikát és paradi-
csomot, valamint az előzőleg hagymával megpirított gombát.
A tejfölben elkeverjük a csipetnyi bazsalikomot, rozmarin-
got és borsot. Rétegenként meglocsoljuk az olvasztott mar-
garinnal és tejföllel. Sütőben szép pirosra sütjük, nyers salá-
tával is tálalhatjuk.

Augusztus 20.

Államalapító Szent István királyunk 
ünnepe. 1774-ben Mária Terézia nyilvá-
nította országos ünneppé. Szent István 
jobbjának tiszteletére
ezen a napon 1818 óta 
rendeznek körmenete-
ket. A paraszti életben 
az aratás lezárása fűző-
dik ehhez az időszakhoz. 
Több helyütt a templom-
ban hálát ad-
tak az aratás sikeres befejezé-
sekor. Az őszi mezőgazdasági 
munkák megkezdése előtt a faluból ál-
talában a  városokba utaztak a gazdák, 
ahol a télire szükséges vásárlásaikat in-
tézték. Egyes vidékeken a legszegényebb 
családnak a módosabbak kenyeret sütöt-
tek ezen a napon. A Tiszaháton azt tart-
ják, Szent Istvánkor mennek el a gólyák.

Augusztus 24.

Bertalan napja, időjárás-
jósló nap. Megfigyelések
szerint őszkezdő nap, ek-
kor vége a kánikulának. 
A halak már nem nőnek 
tovább, a szőlőben elsza-
porodnak a seregélyek. 
A Bertalan napi időjá-
rásból az őszi időre kö-
vetkeztetnek, az e napon 
köpült vajat betegségek 
gyógyítására használták.
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Augusztus (Ősi magyar nevén, Újkenyér hava) az év nyol-
cadik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. Nevét a 
híres római császárról Augustus Octavianusról kapta. Az, 
hogy ez a hónap – különös módon – a július után szintén 
31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyan-
annyi napot akart, mint amennyi a Caesarról elnevezett 
júliusban van. Augustus ezt a hónapot odahelyezte, ami-
kor Kleopátra meghalt. Mielőtt Augustus átnevezte ezt a 
hónapot augusztusra, latinul Sextilis („hatos”) volt a neve, 
utalva arra hogy eredetileg ez volt a hatodik hónap a római 
naptárban, amely kezdetben még a márciussal kezdődött.

A 18. századi nyelvújítók szerint az augusztus: hévenes. 
A népi kalendárium Kisasszony havának nevezi.

  
Egy kis érdekesség...

           augusztus hónapunkról

Tájékoztató a népszámlálásról

Az Országgyűlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. 
törvénnyel elrendelte, hogy ebben az évben a természetes személyekről 
és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlá-
lás) kell tartani. Magyarországon mai értelemben vett népszámlálást 
1869 óta tartanak, általában tízévenként, így a 2011. évi a 15. lesz a 
magyar népszámlálások sorában. Első ízben nyílik mód a kérdőívek 
elektronikus kitöltésére 2011. október 1. és október 16. napja között.

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között, a pótösszeírás 
2011. november 1. és 2011. november 8. között történik.

Ez a teljes körű lakás- és személyösszeírás azonban egy meghatározott
„eszmei időpontra” vonatkozóan készít állapotfelvételt. Az eszmei 
időpont ezúttal 2011. október 1. (szombat) lesz, vagy-
is az adatszolgáltatónak          erre az időpontra jellem-
ző állapot szerint kell megválaszolnia a kérdőív kérdéseit.

A népszámlálás a természetes személyek-
re, valamint az ország területén lévő lakásokra, la-
kott üdülőkre és lakott egyéb lakóegységekre terjed ki, 
beleértve a közösségi éjszakai elhelye-
zést szolgáló intézményeket/intézeteket is.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a törvény-
ben meghatározott esetek kivételével – kötelező. A népszámlálási 
kérdések egyik része a lakások-
ra vonatkozik, másik része pedig a személyekre. 

Az adatszolgáltatás a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tar-
tós betegségre, a fogyatékosságra vonatkozóan önkéntes. Lényeges 
eleme a jogszabálynak, hogy az adatszolgáltatók kötelesek a nép-
számlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően meg-
adni. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint 
szabálysértés.

Az adatszolgáltatók háromféle válaszadási lehetőség közül választ-
hatnak:

• interneten keresztül maguk válaszolhatnak a kér-
désekre az elektronikus kérdőív kitöltésével, vagy

• papíralapú kérdőívet töltenek ki önállóan, vagy pedig

• a számlálóbiztos személyes közreműködésével (a hagyo-
mányos interjús módszer keretében) adják meg a válaszokat.

A számlálóbiztosok már szeptember végén minden háztartásba 
eljuttatják az adatfelvételi csomagot, amely tartalmazza majd a la-
kás- és a személyi kérdőív egy-egy példányát, egy tájékozató levelet, 
valamint szerepelnek az internetes kitöltéshez szükséges azonosí-
tók. Az internetes kapu október 16-ig lesz nyitva, és ugyanezen idő-
pontig lesz lehetőség a papír kérdőívek önálló kitöltésére is. Fontos, 
hogy amennyiben egy háztartás az internetes kitöltés mellett 
dönt, akkor valamennyi ott lakó személy-
nek ezt a kitöltési módot kell választania!

Október 1-jétől kezdve a számlálóbiztosok is felkeresik a háztartáso-
kat, hogy megtudják, kik szeretnék a kérdőíveket önállóan kitölteni 
vagy a kérdésekre helyben, a kérdezőnek válaszolni. Október 16. után 
már csak a számlálóbiztosok segítségével lehet adatot szolgáltatni!

A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról 
a települési önkormányzat jegyzője, mint települési népszámlálási fe-
lelős gondoskodik. A népszámlálási adatfelvételt a számlálóbiztosok 
végzik, ők állnak majd közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal.

A népszámlálás előkészületei már zajlanak. Így június végé-
re megtörtént a számlálókörzetek kialakítása, ellenőrzése és 
véglegesítése. Lezajlott a számlálóbiztosok kiválasz-
tása is, és összeállt a végleges számláló biztosi lista.

A népszámlálás az egyedüli teljes körű statisztikai adatgyűjtés, 
amely egy adott időpontra vonatkozva számba veszi az ország va-
lamennyi lakosát és lakását, és átfogó képet nyújt az ország, a tár-
sadalom valós állapotáról, változásairól. Az elmúlt időszakban, az 
országban soha nem tapasztalt mértékű társadalmi-gazdasági át-
alakulási folyamat zajlott le. A népszámlálás jelentősége ezért nem 
csupán a népességszám egyszerű megállapítása, hanem összetételé-
nek részletesebb leírása és olyan elemzések, összefüggések feltárá-
sa is, amelyekre egy népesség-nyilvántartás nem tud választ adni. 

A további részletekről  a későbbiekben még 
tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot!
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Anyakönyvi Hírek

Bukovenszki Csilla és Nagy László

2011. augusztus 26-án

valamint

Szító Lilla és Hegedűs Sándor

2011. augusztus 27-én

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk nekik!

Hack Lászlóné  ( Varga Klára )

       2011. augusztus 12-én. Élt 84 évet.

Emlékét megőrizzük!

Köszönjük, hogy megtisztelte munkánkat a Tiszasasi Hírmondó megvásárlásával!

Tiszasasi Hírmondó

FALUSI HÍRLEVÉL

Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata
Kiadásért felelős: Gyói Gábor

A szerkesztésért felelős személy: Czink Renáta

       A sokszorosításért felelős: 
Lantos Nyomda és Kiadó Kft, 

Kunszentmárton
Felelős vezető:
Lantos József

Tel.: 06/56-462-824,
e-mail: ketlanto@t-online.hu 

MEGJELENIK HAVONTA!

Apróhirdetési lehetőség!

Figyelem! Amennyiben a falu lakossága 
vagy bárki  igényt tart rá, lehetőség szerint 
a havonta megjelenítendő hírmondónk-
ban szeretnénk apróhirdetési lehetősé-
get felkínálni. Ha bárkinek igénye van rá, 
kérjük jelezze azt önkormányzatunknál!

Elhalálozott
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Házasságot kötött

Szerencsétlen kamionsofőr

Egy középkorú férfi ül szomorúan a bárban, előtte egy nagy 
pohár ital, amihez láthatóan még hozzá sem nyúlt. Egy idő 
múlva odamegy hozzá egy nagydarab, kövér kamionso-
főr és felkapja a poharat, majd mind megissza. Erre a sze-
rencsétlen fickó elsírja magát. A kamionos megsajnálja:

- Ne haragudj, öregem, ez csak tréfa volt. Rendelek neked egy 
másikat...

Mire a másik tovább keseregve:

- Nem kell, nem azért sírok... Reggel késve érkeztem be 
a munkahelyemre, mire kirúgtak. Aztán megyek visz-
sza a parkolóba, a kocsimat ellopták. Nagy nehezen hazame-
gyek, erre ott találom a feleségem egy másik férfival az ágy-
ban. Na ekkor határoztam el, hogy itt öngyilkos leszek. Erre 
maga idejön és mit csinál? Megissza a mérgezett sörömet...

Áramszünet 

Két szőke nő beszélget a tegnapi áramszünetről.

- Képzeld 3 órát álltam a liftben az áramszünet miatt.
- Az semmi, én 4 órát álltam a mozgólépcsőn!

Feleséget keres 

Egy férfi felad egy társkereső hirdetést:
"Feleséget keresek!"
Másnap kap egy csomó levelet, mindegyikben ez áll:
"Mit szólna az enyémhez?"


