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Tisztelt Tiszasasiak!

Elkezdődött egy újabb esztendő, ami jó al-
kalom arra, hogy számot vessünk mind-
azzal, amit magunk mögött hagyunk 
és felkészüljünk arra, ami előttünk áll. 
2013 egy olyan év volt, amely a rendszervál-
tás óta a legtöbb változást hozta a közigaz-
gatásban és egyáltalán az állam általános 
szerepében és feladatvállalásában. Felálltak 
a járási és megyei kormányhivatalok, az alap-
fokú, általános iskolai oktatás állami kézbe 
került, óvodánk visszakerült saját fenntar-
tásba, az új önkormányzati törvény nyomán 
létrehoztuk Szelevénnyel közösen a közös 
önkormányzati hivatalunkat, megalapítottuk 
a települési ellátó szervezetünket a TITESZT, 
és nagyon sokat pályáztunk, hála Istennek 
többnyire sikerrel. Mindemellett a szóra-
kozásról is igyekeztünk gondoskodni: idén 
is volt sportnapunk, falunapunk, falukará-
csonyunk, számos időseknek és gyermekek-
nek szóló rendezvényünk, és természetesen 
megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről is. 
A bennünket ért változások próbája volt 
az elmúlt év. Minden változtatás azon-
ban, csak akkor lehet sikeres igazán, ha a 
működés során felmerült hiányosságok, 
problémák javítása folyamatosan megtör-
ténik. Nos, reményeim szerint többek kö-
zött erről szól majd a 2014-es esztendő.
2014 a választások éve lesz. Idén tavasszal 
választunk országgyűlési és európai uniós 
képviselőket, és feltehetőleg az ősz folyamán 
önkormányzati tisztségviselőket is. Ez ren-
geteg többletfeladatot jelent majd hivata-
lunk mindennapi életében, annál is inkább, 
mivel a választási törvény nyomán a válasz-
tási rendszer is jelentősen átalakult. A felké-
szülést minden esetre elkezdtük. Bíztatom 
Önöket, hogy éljenek demokratikus jogaik-
kal ezeken az alkalmakon, és szavazatukkal 
járuljanak hozzá közös jövőnk alakításához!

Ezúton kívánok Önöknek Boldog és Sikeres 
Újesztendőt!

Gyói Gábor 
polgármester

Mindennapos fogadóóra!
Tisztelt Tiszasasi Lakosok!

Ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, vagy találko-
zót szeretnének egyeztetni velem, kérem személyesen jelezzék ezen 
igényüket a Polgármesteri Hivatalban, munkaidőben Bagi Gyöngyi-
nél, vagy a (56) 326-001-es telefonszámon!

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek 
bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)

   Boldog István
      Országgyűlési Képviselő
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Ha elmúlik Karácsony…

A nézőtér elcsendesedett, a lámpák fényei kihunytak, a gyertyák leégtek, újra 
üres a Ház. Már csak az üres, sötét termek tudnák elmesélni mi is történt itt, 
a tiszasasi  Művelődési  Házban   azon  a bizonyos  december 6-i Mikulás 
és Karácsonyi Ünnepségen, melyet az Alkony Gondozási Központ dolgozói 
szerveztek a Tiszasasi Idősekért Alapítvány támogatásával a helybeli idős 
emberek számára.
Vagy talán mégsem. Talán megmaradt az egybegyűltek szívében, lelké-
ben is valami. Olyan mélyről fakadó érzések, mint a szeretet, a melegség, 
az összetartozás, a hit, melyek együttesen alkotják a Karácsony lénye-
gét. Rohanó, önös világunkban egyre kevésbé figyelünk egymásra, egy-
re kevesebb időnk van leülni gyermekeinkkel játszani, egy jót beszél-
getni szeretteinkkel, ismerőseinkkel; szinte csak az számít, hogy ki mit 
kap ajándékba, vagy hogy túlessünk végre a soha véget nem érő vendé-
geskedésen, s már nem fontos a számunkra a karácsony szellemének át-
élése, továbbörökítése. Pedig, ha mi nem adjuk tovább gyermekeinknek 
ezt a becses örökséget, akkor más sem fogja, s akkor valóban sokkal sze-
gényebb lesz a világ. Szegényebb, szürkébb, sivárabb, értelmetlenebb. 
A hetekig tartó, olykor igen fárasztó készülődés, a próbák sokasága akár mi-
lyen megterhelő volt is számunkra, elindított bennem egy érzést. Egy aprócs-
ka kis láng, mely végig fut az emberben, s először talán észre sem vesszük, 
majd napról napra egyre hevesebben zakatol a fejünkben, a lelkünkben, 
míg végül össze nem áll egy nagy egésszé. Összetartozunk. S ha néha van-
nak is konfliktusok köztünk az Önóban, akkor is összetartozunk. Jóban-
rosszban, betegségben, egészségben, de összetartozunk. Számomra az idén 
ez jelentette az adventi készülődést, s összességében az ajándékot a fa alá.
Remélem nem vagyok ezzel egyedül, remélem másokban is elindítottunk va-
lami hasonlót a műsorunkkal azon a délutánon. A műsorral, melyből most 
sem hiányozhatott a móka, a kacagás (elég hacsak a gyermekien édes Önós-
lányokra gondolunk), a hit (Pánov bácsi szívbemarkoló történetének tolmá-
csolásában), a melegség (az óvodások szereplése által), s végül a szeretet a 
Karácsonyi dalok formájában. A műsorral, melynek idén a legfőbb monda-
nivalója az volt, hogy nem elég, ha csupán Karácsonykor vagyunk kedvesek 
egymáshoz, az év további 362 napján sem szabadna megfeledkeznünk szeret-
teinkről, magányos, idős rokonainkról. A Karácsonyt egyedül tölteni szívszo-
rító fájdalom, de vajon sokkal jobb annak a helyzete, akire csak ilyenkor nyit-
ják rá az ajtót, akitől csak ilyenkor kérdezik meg, hogy hogy érzi magát, vagy 
csak ilyenkor mosolyognak rá, csak ilyenkor dicsérik meg a főztjét. Nem hi-
szem. Hiszem és vallom, hogy a karácsony szellemét csak akkor vagyunk ké-
pesek megérteni, átélni, ha megértjük, hogy minden nap ugyanolyan fontos, 
hogy minden nap lehet ’’Karácsony”. Ha az év többi napján sem felejtkezünk 
el egymásról; ha hetente felhívjuk a nagyszülőket telefonon; ha nem sajnáljuk 
az időt, pénzt és fáradtságot, és gyakrabban meglátogatjuk őket; ha enged-
jük, hogy életünk aktív részeseivé váljanak. Akkor is, ha elmúlik Karácsony.

     Váradi Zsófia

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Garai Margitka néninek saját köl-
teménye bemutatásáért, az óvodások szívmelengető műsoráért Mohácsiné 
Szabó Lenke óvodavezetőnek, a nagy és középső csoportos óvodások-
nak és óvónőjüknek; valamint a nagyszerű pörkölt elkészítéséért Oláh Jó-
zsefnek, Árvai Jánosnak, Tánczos Péternek, Diószegi Istvánnak és Elek 
Károlynak;  a kép- és hanganyag elkészítéséért Diószegi Zoltánnak, to-
vábbá a Tiszasasi Idősekért Alapítványnak, hogy anyagilag támogatta a 
rendezvényt; ezenfelül mindenkinek, aki bármilyen formában segítet-
te munkánkat; végezetül pedig - de persze nem utolsó sorban - minden 
egyes dolgozónak, aki hozzátett valamit ehhez a nagyszerű délutánhoz.

Tisztelt Adózó!

A Tiszasasi Idősekért Alapítvány elnökeként en-
gedje meg, hogy pár szóban bemutassam a szer-
vezet munkáját, és eddig elért eredményeit.

Az alapítványt 2011. decemberében hoztuk létre az-
zal a céllal, hogy:
 Tanácsokkal, információkkal segítsük az 
idős embereket a számukra nehezen
megoldható problémák intézésében.
 Folyamatosan támogassuk a községünk-
ben működő idősek klubját, és az Alkony Gondozási 
központ munkáját.
 Egységes intézményi programokat, ünne-
peket, jótékonysági rendezvényeket szervezzünk és 
finanszírozunk.
 Segítsünk minden olyan az ápolás-gondo-
zás, foglalkoztatás javítása érdekében végzett szociá-
lis tevékenységet, ami az idősek javát szolgálja.

Az alapítvány két éves fennállása alatt folyamatosan 
céljai megvalósításán dolgozott, és szép eredmé-
nyeket ért el. Több alkalommal támogattuk az idő-
sek otthona lakóit és tárgyi feltételeinek fejlesztését, 
valamint az új épületszárny építését, és az energia-
takarékos fűtési rendszer kialakítását. Számos esz-
köz beszerzése szintén az alapítvány segítségével 
valósult meg. Az alapítvány támogatásban része-
sítette továbbá községünk időskorú lakosait is. Az 
elmúlt két évben nagy nagyszabású rendezvényeket 
szerveztünk. A mikulás- és karácsonyi ünnepség 
keretében Tiszasas 62 éven felüli lakosainak ked-
vezményes ebédlehetőséget biztosított. Alapítvá-
nyunk 2013-ban pályázatot nyert az idősek ottho-
na utcafrontján található klub épület befejezésére, 
melynek fenntartása szintén bennünket terhel majd.

A Tiszasasi Idősekért Alapítvány a jövőben is terve-
zi megkezdett tevékenységeinek folytatását, illetve 
tevékenységi körének bővítését. Amennyiben tevé-
kenységünkkel egyetért,adóbevallása elkészítése so-
rán kérem adója 1%-val támogassa szervezetünket!

Tiszasasi Idősekért Alapítvány
Adószám: 16836967-1-16

Tiszasas, 2014. január 13.

Köszönettel:     
     

Gyóiné Török Ildikó
      

            elnök
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A tiszasasi pávakör története, néphagyománygyűjtő, feldolgozó, önnevelő és közművelődési tevékenysége

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

A tiszasasi pávakör 1974. januárjában alakult. Megalakulásának idejét tekintve múltja még rövid, mindössze 5 év. Szeretnék hű króniká-
sa lenni a tiszasasi pávakör 5 éves történetének, s a szemtanú hiteles szavaival elmondani megalakulása, fejlődése történetét.

Mi kell egy népdalkörhöz? Kell a:
- közös éneklés örömét érző, kitartó, a falusi előítéletekkel dacolni tudó, lelkes kis csoport,
- lelkes szervező,
- jó szakmai vezető,
- anyagi támogató szerv.

   Községünkben, 1974 januárjában mindezek a feltételek szerencsésen összetalálkoztak. Hogyan? -A dalkör életre hívója, Horváth Ist-
vánné tapasztalt népművelő /klubkönyvtár vezető/ így mondja ezt el a „Népművelés” című folyóirat 1978. / 5. számában megjelent: „A 
tiszasasi népdalkör” című cikkében, melyben hű képet fest a dalkör megalakulásáról, első évéről.
   „Tiszasasnak népművészete, népi hagyományai nincsenek, vagy ha voltak, ápolásukra nem fordítottak különösebb gondot. Ennek a 
mélyen elásott kincsnek a kiásására vállalkoztunk néhányan, amikor elhatároztuk, hogy megalakítjuk a népdalkört.
   Mikor hozzákezdtünk a csoport megalakításához, sok volt a nehézség. Az az előítélet, amellyel Kodály és Bartók is szembekerült nép-
dalgyűjtő útján, falun még ma is szinte érintetlenül megtalálható. Mi általában az öregekre pályáztunk, azoknak ajkán véltük megtalálni 
a régi dallamokat. Igen ám, de a falusi illem tiltja, hogy az öregek nyilvánosan énekeljenek. Az öregek félnek a már újabb dallamokat 
ismerő fiatalok gúnyolódásától. Külön probléma volt az asszonyok énekeltetése. Azt tartják faluhelyen, hogy az asszony mások előtt csak 
akkor énekel, ha részeg.” Hogy miért idézem ezt? Mert faluhelyen ma is így van. Ma is úgy mondják: asszonynak, családanyának a szín-
padon semmi keresnivalója. Már pedig, ha a csoport által megtanult dalokat népszerűsíteni akartuk, a színpadra is ki kellett állni velük. 
De nemcsak az asszonyok voltak a gúnyolódás céltáblái, hanem a férfiak is, akik feleségüket elengedték a pávakörbe. Hiába szeretett 

volna némelyik asszony eljárni, ha a férj egyszerűen megtiltotta, hogy „nevetséget csináljon magából”. Nem kis fáradtságunkba került 
hát, hogy azokban az asszonyokban-akik szembe mertek szállni az előítélettel, és beléptek a csoportba-tartani tudjuk a lelket. Meg kellett 
értetni, hogy amit csinálnak szép, és követésre méltó, hogy nem kisebbségi érzést kell, hogy kiváltson belőlük, ellenkezőleg!
   A csoportot olyan emberekből igyekeztünk megalakítani, akik nem könyvből tanulják a népdalt, hanem abból a rétegből származnak, 
amelynek lelkéből sarjadzott ki a népművészet: pásztorcsaládok, hajdani cselédek, summások, akiknek életében valamikor a népdal, a 
népmese jelentette az ünnepnapok örömét, szórakozását.
   A csoportra rögtön felfigyeltek a szakemberek. Tetszett, hogy az élő népdalt hallották felcsendülni, s hogy ezeknek az asszonyoknak 
a lelkében benne él a népdal, nem pusztán azért éneklik, mert a népdalkörrel kezd divatba jönni. Az első sikeres szereplés után kap-
csolódott be a szervezésbe a termelőszövetkezet és a szocialista brigádok, amelyek kulturális vállalásaik közé felvették a népdalkörben 
való szereplést. A termelőszövetkezet vállalta, hogy biztosítja a csoport szállítását, segíti a helyi találkozók megrendezését, az énekkar 
mellé citerazenekar megszervezését, citerákat vásárol, meg blúzokat. A klubkönyvtár biztosította a csoportvezető tiszteletdíját, meg a 
próbahelyiséget.
   Az összefogás eredményeként az 1974. november 16-án Kunszentmártonban megrendezett megyei versenyen a pávakör tizenötfős 
énekkarral és ötfős citerazenekarral vett részt, és továbbjutott, s a december 7-i mezőtúri országos minősítő versenyen „országosan ki-
váló” minősítést nyert. Ez a szép siker minden várakozásunkat felülmúlta. A csoport vezetője, Tari Jenőné pedagógus nagy munkát vég-
zett. Nem számított zord idő, betegség, vitte az énekeseit újabb és újabb sikerek felé. Ez a csoport nem jelent meg készületlenül egyetlen 
találkozón sem. Tariné a népdal szeretetét a szülői házból hozta magával, ő maga is parasztszülők gyermeke.

   A foglalkozásokon szinte észrevétlenül formálódott közösséggé a tsz-tagokból, eljáró dolgozókból, háziasszonyokból, nyugdíjasok-
ból álló csoport. Voltak, akik nem mertek szembefordulni az újból és újból támadó előítéletekkel, intrikákkal, voltak, akik a fegyelmet 
nem tudták megszokni. Ezek kiváltak a népdalkörből. Akit teljesen reménytelen esetnek tartottunk, hagytuk, hogy elmenjen. Akikről 
azonban úgy gondoltuk, hogy csak családi okok tartják távol, azokhoz újból és újból elmentünk, hogy visszahozzuk őket. Ez legtöbbször 
sikerült is.
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 Kultúrális Oldal...

Kérés

Hogyha egyszer útnak eredsz
S messzi földön jársz

Gondolj arra, hogy a hazád
Mindig vissza vár.

Vissza vár a búza mező
A virágos rét

Vissza vár a jó anyád is
Ameddig csak él.

Ne keresd a gazdagságot
Hisz az mit sem ér

A boldogsághoz béke kell
És egy falat kenyér.

                                        Garai Margit

Kicsiny apró falucska...

Kicsiny apró falucska,
Szegény ember tágas otthona.
Nincs benne a hangos város ijesztő zaja,
Nem zavarja ezernyi autó dübörgő moraja.

Csendes kellemes itt a nyugalom,
S némán
figyelve a madarak énekét hallgatom.
Kertek alatt békés kutya csahol,
Kapualjban cirmos kandúr dorombol.

Azt hinné az idegen e helynek nincs lelke,
Se híre se nyüzsgő élte.
Balga ember ki e helyet nem ismeri,
Ki átutazó s csak látszatból ítéli.

Kis falunkhoz is tartozik néhány 
történet,
Mikről tárgyak, emlékek s idősek 
mesélnek.
Az ki csak egy vándor az nem tud-
hatja,
E falu szépségét mennyi minden 
mutatja.

E helyet szívből igazán csak az 
ismeri,
Ki életét születése óta itt élheti.
Átutazó vándor! Kérlek, állj meg egy 
percre,
Nézz körül, s meglátod 
Tiszasasnak is megvan a
maga lelke!

Mihály Szilvia

Szép a világ, szép a virág,
Ezt húzd nekem
Te vén cigány
De nem olyan
Az én életem
Bús szívemet,
Összetöri a bánat.

Bánat nélkül, itt a földön,
A virágot,
Összeszedtem
Egy csokorba
S azzal. a lányt
Ide várom,
Ugy hullok bé karjában.

Tiszaparton, a füzesek,
Hajladoznak
Lombjuk alatt,
A szívemmel
Játszadoznak
Lombjuk alatt,
Együtt velem, álmodoznak.

Mennyei fény, leviláglik,
Nincsen gátja
Mert a szive,
A szivemet
Megtalálja
S ki erre jár,
Örömüket, had csodálja.

           A Mi Világunk

Tigyi László

Amatőr színjátszócsoport 

Az amatőr színjátszó csoport 2013. szeptemberében alakult, elsősorban kis falunk gyermekeinek szóra-
koztatására. Első előadásukra december 05-én került sor a Három nyúl című darabbal. 
Ezt a nem mindennapi műsort élvezhették óvodásaink, iskolásaink és felnőtt nézőink egyaránt.
A csoport tagjai:
            Szító Zoltánné                             Szító Adél                    
            Lévai Imréné                               Hegedűsné Szító Lilla
            Lévai Hajnalka                           Elek Károly
           Horpácsiné Lévai Rózsa             Letácsik Lajosné
           Letácsik Eliza                              Kovács Gábor

Meghívó!

2014. január 29-én 17.00 órai kezdettel a 
Művelődési Házban NÉPDAL-NÓTA KÖR 

indul, melyre minden énekelni vágyót 
szeretettel várunk.

Helye és ideje: Tiszasasi Művelődési Ház és 
Könyvtár

Első alkalom:
2014. január 29.(Szerda) 17.00 óra

A foglalkozások mindig szerdán 17 órakkor 
kezdődnek így van lehetőség később is 

csatlakozni a csoporthoz.
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Népszokások,

hagyományok
Januári népszokások, hagyományok:

Vízkereszt napján hóból épített „jó boszorkány” Olaszországban.
Január 6-a a vízkereszt napja hagyományosan a karácsonyi ünnepkör lezárása és a farsangi időszak 
kezdete volt. Sok országban ez a karácsonyfa lebontásának napja. Az ünnep előestéjén szentelik 
meg a szenteltvizet és a tömjént a katolikus papok a templomokban. Az emberek felírták a három 
napkeleti király nevének kezdőbetűjét a házuk ajtajára. Egyes országokban ma is élő szokás, hogy 
megajándékozzák a gyerekeket az éjjel az ajtó elé vagy ablakba tett csizmájukba rejtett édességekkel, 
amit a „háromkirályok” vagy a „jó boszorkány” hoz nekik.
A katolikus templomokban a vízkereszt utáni második vasárnap olvassák fel a papok a Jézus első 
csodatételéről, a kánai menyegzőről szóló evangéliumi részt. Ezen a napon régen a hívők egy-egy 
magánházban is összegyűltek és eljátszották a kánai menyegző történetét, majd együtt elfogyasztot-
ták a vendégek által hozott étel- és italajándékokat.

A magyarság körében:

Január 1-jén szokás volt újévi jókívánságokat mondani házról házra járva, amiért a háziak almával, 
dióval kínálták a köszöntőket. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek biztosítani különféle kellemes 
dolgok végzésével. Azt gondolták, hogy ami újév napján történik az emberrel vagy amit cselekszik, 
az egész évben ismétlődni fog. Aki újévkor korán reggel megmosakodott a kútnál, hogy egész 
évben friss volt. Aki pedig hajnalban elsőként húzott vizet a kútból, az szerencsét hozó „aranyvizet” 
merített, amiből a családtagokat is megitatták. Nagyon fontos volt a jó cselekedet az év első napján. 
Ugyanakkor sokféle tiltás is létezett.

Január 6-a, vízkereszt napján általános szokás volt, hogy a katolikus papok a házakat is meghintették 
a szentelt vízzel (házszentelés). Ezenkívül elterjedt népszokás volt a „csillagozás”, amikor gyerekek 
jártak körbe a faluban csillaggal a kezükben és a kis Jézusról szóló énekeket énekeltek. Ez egyes 
magyarlakta vidékeken még a mai napig is létező szokás.

Január 22-én, Szent Vince napján a szőlőtermesztő falvakban sok helyütt úgynevezett vincevesszőt 
vágtak, amit a szobában vízbe állítottak. A kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő év 
termését. Ezen a napon a gazdának sok bort kell innia, hogy bő legyen a termés. Ha Vince napján 
szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést reméltek, rossz idő esetén viszont gyenge szüretet 
jósoltak. Ezzel ellentétben, ha három nap múlva, január 25-én, a „pálforduló” (Szent Pál megtérése) 
napján sütött a nap, akkor a néphit szerint még hosszú kemény télre kellett számítani.
A magyar népi mondóka a január hónapot a következőképpen jellemzi:

Pálnak fordulása
Fél tél elmúlása
Piroska napján a fagy
Negyven napig el nem hagy.
Ha fénylik a Vince,
Megtelik a pince.
A ködös január
Nedves tavasszal jár. [5]

 Kányádi Sándor
Új esztendő

 
Új esztendő, új esztendő,
nem tud rólad a nagy erdő,
sem a hó alatt a határ,
sem a határ fölött szálló
árva madár.
 
Új esztendő, új esztendő,
nem volt a nyakadban csengő,
nesztelenül érkeztél meg,
lábad nyomát nem érezték
az ösvények.
 
Csak a hold, az elmerengő,
csak a nap, az alvajáró,
jelezték, hogy újra megjő
éjfélkor az esedékes
új esztendő.
 
Csak mi vártunk illendően,
vidám kedvvel, ünneplőben,
csak a népek vártak téged,
háromszázhatvanöt napi
reménységnek.
 
 Adjon Isten füvet, fát,
tele pincét, kamarát,
sok örömet a házban,
boldogságot hazánkban,
ebben az új évben!
 
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben,
Jobb időt, mint tavaly vót,
Ez új esztendőben!
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt,
Ez új esztendőben!
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Babakötvényt a Kincstárból

2013. december 2-től vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt 
egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól eltelt időszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az új Babakötvény 
konstrukcióba.

Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által vezetett Start 
letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek születését követően. A Start letéti-számlán elhelyezett életkez-
dési támogatás összege nem egészíthető ki további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a mindenkori infláció 
mértékével. A szülőknek lehetőségük van azonban arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át és azokat a Kincstár automatikusan kizárólag 
a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes 
kamatot garantál a futamidő végéig. Erre a számlára a szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók, valamint a települések 
önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek be forint összegeket.  

A szülők, a törvényes képviselők és a hozzátartozók a 2006. január 1. előtt született gyermekek részére is nyithatnak – egy-
szeri, 25.000 forint befizetése mellett – Start-értékpapírszámlát. Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a számlavezetés 
díjmentes, illetve bármekkora forint összeget be lehet fizetni a gyermek javára, amely készpénzben, átutalással, bankkártyás 
fizetéssel is megtehető bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítő szerződés birtokában a Kincstár 
WebKincstár forgalmazó csatornáján keresztül. A magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10%-ának megfelelő, de 
legfeljebb évi 6.000 Ft további állami kamattámogatás jár. 
A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül minden-
nemű adó, járulék és illeték alól.

A kedvező feltételek miatt a szülőknek érdemes megfontolniuk, hogy a korábban banknál vezetett Start-számlákat átvigyék a 
Kincstárhoz. Első lépésként az ügyfélnek a Kincstár valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán – a gyermek nevére 
– Start-értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ügyintéző által rendelkezésre bocsátott nyomtatványt – kitöltés után – az ügyfélnek 
a korábbi számlavezetőhöz kell benyújtania, és ezen nyomtatvány alapján a számlavezető a nála vezetett Start-számla meg-
szüntetésével egyidejűleg az addig összegyűlt összeget a kincstári Start-értékpapírszámlára átutalja.  A Kincstárhoz érkezett 
összeg ezt követően külön rendelkezés nélkül automatikusan befektetésre kerül a gyermek születési évének megfelelő soro-
zatú Babakötvénybe.

A Start- értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentumok:

• a szülő (vagy a gyermek törvényes képviselőjének) személyazonosító kártyája/igazolványa, és – ha van – lakcímkár-
tyája, 
• a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (amennyiben rendelkezésre áll), vagy arról szóló hivatalos 
igazolás,
• gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
• annak a szülőnek az egyetértő nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják. 

A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos bővebb információért hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (06-1-452-2900), 
látogasson el a Kincstár honlapjára (www.allamkincstar.gov.hu), vagy keresse személyesen a Magyar Államkincstár Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetősége-
ken:
•Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Számlavezetési és Értékkezelési Osztály:
 Szolnok, Magyar út 8.
 Telefon: (+36-56) 372-806, (+36-56) 422-555 Fax: (+36-56) 378-349.
 Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 90. E-mail: api.jas@allamkincstar.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Csütörtök 8:00-16:00
Szerda   8:00-18:00
Péntek   8:00-14:00

•Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Számlavezetési és Értékkezelési Osztály kirendeltsége:
 Állampapír Értékesítési Pont, Karcag
 Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 40. (a Városházán)
 Telefon: 06-30/815-9069
 Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 90. E-mail: api.jas@allamkincstar.gov.hu

Hivatali órák:
Hétfő, Szerda, Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek   8:00 – 12:00
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Anyakönyvi Hírek

Nagy Zoé

( Diószegi Mariann és Nagy Zoltán gyermeke )
 

2013. november 30-án

Jó egészséget kívánunk neki!

Házasságot kötött

Szabó Edina és Kátai József
2013. december 07-én

Hajagos Pálné (Kutasi Franciska)

       2013. december 09-én. Élt 81 évet.

Pintér Benjáminné (Farkas Sarolta)

       2014. január 04-én. Élt 76 évet.

Emléküket megőrizzük!

Köszönjük, hogy megtisztelte munkánkat a Tiszasasi Hírmondó megvásárlásával!

Apróhirdetési lehetőség!

Figyelem! Amennyiben a falu lakossá-
ga vagy bárki  igényt tart rá, lehetőség 
szerint a kéthavonta megjelenítendő hír-
mondónkban szeretnénk apróhirdetési le-
hetőséget felkínálni. Ha bárkinek igénye van 
rá, kérjük jelezze azt önkormányzatunknál!

Elhalálozott

Született

Tiszasasi Hírmondó

FALUSI HÍRLEVÉL

Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata

Kiadásért felelős: Gyói Gábor

A szerkesztésért felelős személy: 
Hegedűsné Szító Lilla 

   

   A sokszorosításért felelős: 

Fazekas Nyomda, 
Szarvas

Felelős vezető:
Fazekas András

Tel.: 06/66-313-896,
e-mail: fazekas@szarvas.hu 

MEGJELENIK KÉTHAVONTA!

Ingyenes számítógép-kezelői tanfolyam (100 óra, alkalmanként 5x45 perc)

A tanfolyam során a hallgatók megismerik a számítógép összetételét, alkatrészeit. Megismerkednek a Windows 
operációs rendszer használatával. Megtanulják használni a Word szövegszerkesztő programot gyakorlati pél-
dák (általános dokumentumok, faxok, körlevelek, stb.) segítségével. A táblázatkezelő Excel, az irodában szintén 
nélkülözhetetlen alkalmazás, melynek segítségével hihetetlen egyszerűvé válik a nyilvántartások, számítások, 
költségvetések táblázatba rendezése. A két szoftver párhuzamos használatával képesek lesznek komplex irodai 
feladatok megoldására. A résztvevők megismerkednek az internet és a levelezés (e-mail) használatával is. 
A tanfolyam végére a hallgatók önállóan lesznek képesek magabiztosan használni a számítógépet, az irodai alkal-
mazásokat, és biztonságosan használják az Internetet.
Tanfolyamunkat kezdőknek is ajánljuk, előismeret nem szükséges!

A tanfolyamra: 25 és 45 év közötti Hölgyek jelentkezését várjuk!
Jelentkezni : 2014. Február 15-ig a Kultúrházban Hegedűsné Szító Lillánál lehet!


