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Óvodai Farsang

Hagyományainknak megfelelően az idén is megrendeztük február 9-én 
a Szülői Munkaközösséggel együttműködve óvodai Farsangi bálunkat a 
Művelődési Házban. A szülők gondoskodtak a jegyszedésről, tombola-
árusításról, a büféről ahol az anyukák és a lelkes nagymamák által sütött 
finomabbnál finomabb süteményekből válogathattunk. A szendvicseket 
szokásunkhoz híven délelőtt készítettük el a dekorációval együtt.
Az óvodában már hetekkel a farsangi bál előtt megkezdtük a műsor elő-
készítését. Jelmezeket készítettünk illetve gyakoroltuk a táncot. A kis-
csoportosok a jól ismert Kis Vuk dalára táncoltak, míg a nagy-közép-
sősök egy vidám tiroli táncot adtak elő az alkalomhoz illő öltözékben. 
Mind a két műsor nagy sikert aratott. Utána felöltözhetett mindenki a 
saját otthonról hozott jelmezben, amelyek közt volt néhány igen ötletes 
darab is. Még olyan kis kisgyermekek is beöltöztek, akik még nem is 
óvodások , de a nagyobb testvér már ide jár. A SZM. minden jelmezes 
gyerek egy tábla csokoládéval jutalmazott meg . A jelmezes  felvonu-
lás után kezdődhetett az önfeledt szórakozás. Ehhez az idén is Szántó 
apuka szolgáltatta a vidám talpalávalót. Aki megéhezett megszomjazott 
kedvére válogathatott a büfében. Február 7-én délelőtt a szülőkkel kö-
zösen farsangi készülődést szerveztünk, ahol gyermekeinkkel együtt 
készíthettek az ügyes kezű anyukák farsangi álarcokat,kalapokat, zsák-
bamacskát, melyeket a bálban megvásárolhattak a vendégek. Végezetül 
kisorsoltuk a tombolatárgyakat, amit már nagy-nagy izgalommal várt 
minden felnőtt és gyermek. A fődíj egy igen értékes társasjáték volt. 
Nagy örömünkre szolgált,  hogy influenzajárvány ellenére igen szép 
számmal vettek részt az óvodás gyermekek és szüleik, testvéreik ezen 
a rendezvényen. Eljöttek apukák anyukák nagyszülők teljes családok, 
akik óvodás gyermekeikkel tölthettek egy tartalmas, színes  önfeledt 
délutánt , és emellett  az SZ.M. egy igen szép kis bevételre tett szert,amit 
majd az óvodás kisgyermekek javára tudnak majd fordítani.
Mi így búcsúztattuk idén a telet és reméljük a tavasz nem várat már so-
káig magára, mert kis óvodásaink nagyon várják már a napsütést.
                                                         
                                                          
         Síposné Mészáros Ágnes
                                                        Kiscsoport csoportvezetője 

                                         

Farsang az iskolában
 
 2013.02.16 –án került sor általános iskolánk farsangi bál-
jára.Hagyományainkhoz híven a pedagógusok és a szülők közös 
összefogásával rendezzük meg  minden évben ezt a tavaszváró kel-
lemes hangulatú ünnepet.
 Farsangi bálunk nyitó táncát egy cserkeszőlői versenytán-
cos párostól láthattuk.
Annak ellenére,hogy iskolánkban csak alsó tagozatosok  tanulnak, 
az idén 11 műsorszámban gyönyörködhettek vendégeink. E bősé-
ges repertoárt annak köszönhettük, hogy nemcsak az osztályfőnö-
kök készítették fel ötletes műsorokkal saját csoportjukat, hanem 
a napközis nevelők is. Így kerülhetett sor arra, hogy a lendületes, 
formációkban gazdag táncok mellett lélegzetelállító tornagyakor-
latokat is láthattunk alsós kisdiákjainktól.
A 3-4. osztályosok azt is bemutatták, mit tanulnak délelőttönként 
a Szentesről lejáró tánctanáruktól. Ezekre a társastáncos ismerete-
ikre alapoztak negyedikeseink közül néhányan: önállóan állítottak 
össze egy táncos produkciót. Nagyon büszkék vagyunk, hogy tanu-
lóink jól tudják kamatoztatni képességeiket egy ilyen helyzetben.
 Nagyon sok diákunk több műsorszámban is látható volt.
Külön örömmel töltött el bennünket, hogy a 8. osztályos leány-
tanulók közül hárman egy önállóan kitalált, és sikresen előadott 
zumba produkcióval tették színesebbé bálunkat.
 Alsósaink többsége beöltözött valamilyan jelmezbe bálunk 
második részében. Láthattunk otthon, szülők által elkészített na-
gyon ötletes jelmezeket. A nézők döntése alapján jutalmaztunk 
tanulóinkat.
 A műsorszámoktól és a sok-sok öltözködéstől kitikkadt ta-
nulóink (és vendégeink) a büfében szendviccsel, hot-doggal, fánk-
kal, gesztenyepürével, üdítővel csillapíthatták éhségüket és szomjú-
ságukat.
Köszönetet szeretnék mondani a szülőknek munkájukért, segítsé-
gükért, a remekbe sikerült ínycsiklandozó tortákért, süteménye-
kért, amelyeket készítettek.
A bál zárásaként sok értékes tombolatárgyat húztunk ki, melyet 
szintén a családok felajánlásának köszönhettünk.
Köszönjük községünk boltjainak, hogy az árucikkeikkel támogat-
ták farsangi bálunkat.
Anyagi bevételünk olyan sikeres lett, hogy gyermekenként 2500 
Ft-tal gazdagíthattuk az osztályok pénzét.
 Gyermekeink az elkövetkező napokban sokat emlegették   
a nagyszerűen sikerült bálunkat.
                                                                     

     Juhászné Kovács Cecília

           a bál szervezője 

                                  
Rajzpályázat

Boldog István országgyűlési képviselő úr által hirdetett hús-
vétot megjelenítő megyei rajzversenyen tagintézményünkből 

Csernyánszky Boglárka ért el szép eredményt. Rajza megjelenik 
húsvéti képeslappá nyomtatott formában, és községünkben is 

kapható lesz.

                                                                     Nagy Lászlóné
                                                        tagintézmény-vezető

                                         

Kedves gyerekek! 

Örömmel értesítünk benneteket, hogy 
megalakult Tiszasason a Zerge Ifjúsági 

és Gyermek Egylet.

Szeretettel várunk minden iskoláskorú gyermeket szombat délutá-
nonként 3 és 6 óra között a Tiszasasi Művelődési Házba kártyázni, 
társasjátékokat játszani, ajándéktárgyakat készíteni, vagy csak egysze-

rűen beszélgetni.

Ha kíváncsi vagy ránk, nézz be hozzánk egy délután.
                 
                                 

  Szervező anyukák
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Farsangi Vigalom
avagy a szívek kavalkádja

Az Úr 2013. esztendejének március havában, annak is első napján az 
Alkony Gondozási Központ nagyszabású farsangi műsorral kedveskedett 
Tiszasas község nyugdíjas korú lakosainak a Tiszasasi Művelődési házban.
     A műsor főkolomposai természetesen ezúttal is az önós-lányok és 
a klubosok (nevezetesen: Bezerédi Lászlóné, Csató Sándorné, Garai 
Margit, Gálfy Sándorné, Horváth Lászlóné, valamint Várdai Im-
réné) voltak, kiegészülve meghívott sztárvendégekkel (úgymint: 
Göblyös Gáborné nyugalmazott intézményvezető, Török József, 
Kovács Gábor, Diószegi Zsófia). Míg a szereplőket a szervezők pró-
bálták a helyes útra terelgetni, addig szorgos munkatársaink kezei 
között gyönyörű jelmezek és álarcok születtek, melyek állítom, bár-
hol a világon, bármelyik karneválon megállták volna a helyüket.
    Miután egy farsangi maskarás fellármázta az egybegyűlteket nem 
mindennapi kántálásával, kezdetét vette a felejthetetlen műsor, 
ami lényegében az esti híradó farsangi különkiadása volt. A Kudlik 
Júliát megszégyenítő ruhakölteménnyel, sminkkel és frizurával 
rendelkező hírhedt bemondónő – a Göblyös Gáborné által elsza-
valt farsangi verset követően – elsőként a Riói Karnevál helyszínét 
kapcsolta. Miután a nézők meggyőződhettek a hírneves brazil ön-
ós-tánckar tehetségéről és színpadi rátermettségéről a bájos be-
mondó hölgyemény beszámolt a közösségünket érintő fontosabb 
aktualitásokról. Így értesülhettek a tévénézők arról, hogy Tiszasas 
környékén őgyeleg a nagy ordas farkas, s ajánlott jobban odafigyel-
ni Piroskáinkra; hogy a tojás ára ismét az egekbe szökött, s jobb lesz 
megbecsülnie mindenkinek saját Kukoriját és Kotkodáját; vagy hogy 
Dr Bubó végre orvosi rendelőt nyitott községünkben (természete-
sen Ursula nővér segedelmével); vagy hogy bárki ellesheti a nagy 
ho-ho-ho-horgásztól a horgászat csínját-bínját, s így olcsóbban jut-
hat élelemhez. De szó esett még az Országos Szépségversenyen és a 
Vers- és prózamondó versenyen elért kimagasló tiszasasi sikerek-
ről; az alternatív meghajtású, környezetbarát Frédi-Béni csodajár-
gányról; a víz- és csatornadíjak csökkentését célzó „Fürödj, mos, 
mosogass a Tiszában” akcióról is. Sőt a műsor közben élőben kap-
csolták a Tiszasasi Katonaságot is, ahol éppen komoly katonai gya-
korlat folyt, így a nézők saját szemükkel is meggyőződhettek arról, 
hogy mily nagyfokú biztonságban élnek a kedves tiszasasi polgárok.
A híradó végén természetesen nem hiányozhatott az időjárás je-
lentés sem, persze csak úgy Gálvölgyi-stílusban. A műsorvezető 
végül újra kapcsolta a karnevál helyszínét, ahol a színes, krepp-
szoknyás, gigantikus fejdíszt viselő, szalagokkal díszített, álar-
cos táncosok még egyszer megcsillantották tehetségüket a nézők 
előtt. Hát így történt. Aki kihagyta, bánhatja, aki ott volt, láthatta.
   Emelem kalapom azok előtt a nagyszerű tiszasasi nyugdíjasok 
előtt, akik most sem a kifogásokat keresték, hanem hetekig készülőd-
tek, próbáltak, majd fiatalokat megszégyenítő bátorsággal felléptek a 
színpadra, hogy a nagyérdeműt szórakoztassák. Köszönet a kony-
hán dolgozóknak, hogy elkészítették a vendégmarasztaló farsangi 
fánkokat, mellyel így minden kedves vendéget megkínálhattunk. 
Köszönet az Alkony dolgozóinak, hogy fáradtságos munkával sü-
teményt sütöttek, s így a büfében finomabbnál finomabb falatokkal 
kényeztethette magát bárki. Köszönet továbbá minden résztvevőnek 
(köztük Diószegi Zoltánnak, aki a műsor hang és képanyagá-
nak megörökítését - most is, mint mindig - önzetlenül vállal-
ta), szereplőnek, adományozónak, hogy a szívüket-lelküket 
adták ehhez az ünnepséghez. Méltán állíthatom, hogy Magyar-
ország eme kicsiny szeglete gazdagabb lett ezen a délutánon.

Váradi Zsófia
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Március 15.

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

HAGYOMÁNYŐRZÉS
 
Ünnepi beszédemet ebben az évben nem hagyományosan építettem fel, nem az 1848-as forradalom pesti eseményeit idéztem.
Régi igazgató nénink és magyartanárunk, Mohácsi Lászlóné értékes honismereti gyűjtőmunkájára támaszkodtam. Évekkel ezelőtt ajándékozott meg 
ezzel a munkával, amelyben összegyűjtötte szülőfalunk emlékeit, emlékezéseit erről az ünnepről.
Rövid összefoglaló Mohácsi Lászlóné tollából:
„1848. március 15-ének a híre Tiszasasra is eljutott. A község lakói a 48-as eseményeket örömmel fogadták. A falu több lakója nemzetőrként vett 
részt a szenttamási csatában. Hányan voltak? Nem tudjuk biztosan, de ketten épségben hazajöttek, és magas kort értek meg: Bakos Benjámin és Séra 
Sándor. Honvédsírjaik a református Ó-temetőben vannak.
Nyilvános, községi szintű ünnepségről, megemlékezésről csak a kiegyezés, 1867 után emlékezhetnek a késői utódok, az elődeiktől hallottak alapján. 
Konkrét, név szerinti visszaemlékezések a két világháború közötti időkből vannak. Még el nem készült az I. világháborús emlékmű, amit a lakosság 
csak „szobor” néven ismer, addig az ünnepségeket a községháza udvarán, vagy a templomban tartották. Az 1920-as évek végétől mindig a szobornál 
ünnepeltek: iskolás gyermekek és a felnőtt lakosság együtt voltak. Okvetlen meg kell itt említeni, hogy a 20-as évek végén a tiszasasi elöljáróság dol-
gozói Zay főjegyző úr vezetésével elmentek Aradra, a 13 aradi vértanú emlékművéhez: Pósa Lajos rektor úr, Gyói István, Gyói Mihály, Gyói József, 
B. Gyói Sándor és Áron, Sipos Lajos, Barta Imre, Bagi Lajos.
A következőt énekelték az emlékműnél:
Nyugodjatok hősök lent a hantok alatt,
A ti testetek már örökké ott marad.
Idegen föld takarja testeteket,
Idegen föld itta véreteket,
A magyar nép nem feled el titeket.
1942-ig voltak az előzőekben említett hagyományos ünnepségek.
A háborús hangulatban aztán kisebb lelkesedéssel, de valamilyen szinten mindig ünnepeltek a községben és koszorúztak. Emlékeztek a hősökre, a 
haza védelmének szent kötelességére.
1945 után márc. 15-ét a hatalom munkanappá nyilvánította, de az iskolában tanítási szünet volt. A Művelődési Otthonban emlékeztek az évfordu-
lókra. Már az alakuló tantestületi értekezleteken kijelölték az ünnepélyek megrendezéséért felelős nevelőt. Volt mindig jól működő iskolai énekkar, 
verseket szerető magyartanár, ünnepi beszédre felkészülő igazgató.
Az emlékezést, a hagyományok ápolását tanúsítja, hogy a 100 éves évforduló alkalmából a község elöljárósága új fejfákat állíttatott fel a honvédsí-
rokra, méltó külsővel, szép formával.
A községháza melletti parkban van a 48-as emlékmű. A 100 éves évfordulóra állíttatta a helyi Szociáldemokrata- és Kisgazdapárt id. Mohácsi László 
és Gálfi Sándor elnökök kezdeményezésére. Nem került pénzbe, mert terméskőből faragta ki Varga László csépai kőműves mester térítési díj nélkül.
A 70-es évektől a Művelődési Otthonban voltak a megemlékezések, az úttörőcsapat 1-1 raja szerepelt. Összefoglalták a dicső nap eseményeit, fel-
idézték Petőfi életét. Volt olyan év is, amikor Petőfi versekből rendezett szavalóversenyt valamelyik raj.
A 90-es évektől, az úttörőcsapat megszűnése után is hagyományként megmaradt az ünneplés jelenlegi helyszíne, és elindult hagyományként a most 
is élő, iskolai szavalóverseny, felnőtt zsűri értékelésével, az érdeklődő szülők részvételével, majd utána a koszorúzás a 48-as emlékműnél.
Az 1848-as események hagyományainak fontosságát, ápolásának jelentőségét csak akkor érthetjük meg, ha ismerjük a kort, a történelmi helyzetet. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc példája lett annak, hogy az összetartozásnak, a közös erőfeszítésnek mekkora ereje van. Az értékek őrzése 
érdekében emlékezzünk azokra, akik sok-sok éve is szebb és jobb életet akartak formálni, és ezért fegyverrel is harcoltak.” – írta Mohácsi Lászlóné 
1998-ban.
És mennyire igaz minden szava….
 

                                                                             Nagy Lászlóné

                                                                    tagintézmény-vezető
                                                                                                                                        2013.
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Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka 

Tiszasasi Polgárőr Egyesület
gazdasági vezető  

A Tiszasasi Polgárőr Egyesület 2010-ben vált ki a Kunszentmártoni 
Polgárőr Egyesületből, mint önálló szervezet, Gyói Gábor elnökségé-
vel. 2010 előtt több mint egy évtizedig a kunszentmártoni egyesület 
címere alatt teljesítettek szolgálatot a tiszasasi önkéntesek. 

Az Egyesület tagjai szabadidejükben, mások által nem ismert idő-
rendben őrködnek a faluban, mind éjszakai, mind nappali szolgálatot 
teljesítve. Biztosítják a rendezvényeket, segítik a forgalomirányítást, 
részt vesznek a bűnmegelőzésben, a katasztrófa elhárításban, sőt még 
a környezet- és természetvédelemben is.  Rendszeresek a rendőrséggel 
együttműködésben töltött közös bűnmegelőző akciók. 

Tavalyi év folyamán többször adódott olyan helyzet, amikor gyanús, 
idegen személyek futóval házaltak a faluban vasért, régi bútorokért, 
csirkéért, bármit „megvettek volna”. Az éppen szolgálaton kívüli 
polgárőrök utánuk mentek, felhívták a rendőrséget, és kikísérték az 
engedély nélküli házalókat a faluból. A legújabb polgárőr törvény 
(2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékeny-
ség szabályairól) alapján ugyanis a polgárőrök a helyszínen tarthatják 
a gyanús személyeket a rendőr megérkezéséig. Főként, hogy sajnos 
községünkben is megnőtt a betörések és lopások száma. Tavalyi év-
ben volt olyan eset, amikor az éjszakai szolgálatot ellátó polgárőrök 
felfedezték 23.30-kor, hogy a tornateremben csőtörés volt. Már az 
ajtó alatt bugyogott ki a víz, így idejében jelezték az illetékeseknek, 
és szerencsére nem történt nagyobb kár. Többször a gyanúsan lassító, 
leskelődő autósok hirtelen irányt változtatnak és elmennek a faluból, 
amint meglátják a polgárőröket. Nem egyszer a szőlőben és a Sziki-ta-
nyánál ólálkodó idegeneket is sikerült elijeszteni, amikor pedig tetten 
érték őket a polgárőrök, azonnal hívták a rendőrséget, akik el tudtak 
járni a tolvajokkal szemben. Egy hasonló eset révén kapott tavaly Ber-
tók Sándor tagunk egy köszönetnyilvánító oklevelet a JNK-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
vezetőjétől. Észrevette ugyanis, hogy gyanús, utánfutós emberek fával 
megrakodva járkáltak. Szólt a rendőröknek, akik így tetten érték a fa 
tolvajokat.

Már idén történt meg az eset, amikor is a volt szemétlerakó helyen 
(ami önkormányzati magánterület), nem ide valósi gyanús emberek 
szedegették a vasat, a polgárőrök mikor jelezték a rendőröknek, ki-
derült, hogy semmilyen módon nem tudták igazolni magukat, sem 
pedig azt, hogy ki engedte be őket magánterületre.

Volt már olyan eset is, hogy illegális szennyvíz kibocsátást jelentettek 
a polgárőrök, vagy éppen kiskorúakat kísértek haza éjjel 22.30-kor Ti-
szasas és Csépa közötti útszakaszról.

A polgárőrök valóban hivatásuknak érzik a falu védelmét, akár külső, 
akár belső elkövetők ellen. Éppen ezért, ezúton kérjük a lakosságot, 
hogy ha bármikor gyanús tevékenységet észlel, ha házaló idegeneket 
lát jelezze a körzeti megbízottnak (Holló Zsolt), vagy valamelyik pol-
gárőrnek. Nem egy esetben magán személy által történt bejelentés 
után 20 polgárőr is a helyszínre sietett alig 10 percen belül.

2012-ben a Tiszasasi Polgárőr Egyesületnek javarészt tiszasasi lakosok 
a tagjai, de van néhány tagunk más községekből is. A Tiszasasi Polgár-
őr Egyesületbe csak makulátlan múlttal rendelkező 18 évet betöltött 
személyek jelentkezhetnek. 

 A Tiszasasi Polgárőr Egyesület
2013. augusztus 10-én tartandó falunappal egybekötve, idén Tiszasa-
son rendezzük meg a kistérségi polgárőr napokat. Ezen a napon tag-
felvételt is hirdet a Tiszasasi Polgárőr Egyesület. Ha olyan visszajelzést 
kapunk, hogy többen belépnének az Egyesületbe, akkor igény szerint 
tartunk fogadóórát, ahol a kérdéseket fel lehet tenni, illetve meg lehet 
ismerni a polgárőr feladatait, tevékenységét.

Mivel azonban non-profit önkéntes szervezet vagyunk, így amellett, 
hogy minden polgárőr szabadidejében teljesít szolgálatot, még tag-
díjat is fizetünk, hogy a szolgálati autót fent tudjuk tartani. Kapunk 
támogatást az Országos Polgárőr Szövetségtől és a helyi Önkormány-
zattól is, de sajnos a szűk költségvetésből sokaknak még a formaruhát 
sem tudtuk biztosítani. Így ezúton szeretném megkérni azokat, akik 
úgy gondolják, hogy érdemes egy faluvédő egyesületet fent tartani, 
lehetőség szerint támogassanak minket. 

Tagjaink:

 
Balogh Mihály  
Bertók Sándor   30/814-8443
Bodoglári Lajos
Deák Jenő id.
Deák Jenő ifj.   30/621-5618
Dorogi Sándor
Gyóiné Török Ildikó
Gyói Gábor   30/942-8484
Hegedűs Sándor    30/621-7515
Hegedűsné Szító Lilla   30/621-4788
Holló Zsolt    30/621-5612
Kasza László   30/621-0833
Koczka János
Sugár Edit dr.    30/270-6523
Oláh József
Pápai József   30/403-4121
Sebők Mátyás id.
Sebők Mátyás ifj.
Sebők Melinda
Sípos József
Szanda Károly   30/621-5614
Szító Zoltán   30/606-2184
Tarjányi-Sugár Zsuzsanna B.  30/621-0831
Török Veronika   30/210-0654
Zsombik Sándor   30/621-7516

Támogatóink:

Országos Polgárőr Szövetség
Tiszasas Község Önkormányzata
Baczkó Anita
Bárkai Jánosné
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TEMPUS Nemzetközi Intézményi Együttműködés

   

A Tempus Közalapítvány által, az  Élethosszig tartó tanulás jegyében kiírt Comenius Iskolai együttműködés pályázatának keretei között 2013 már-
ciusában egy egyhetes ciprusi utazáson vett részt az általános iskola 3 tanára és két 8. osztályos diákja. A szokásostól eltérően nem az én, hanem az 
egyik diák tollából olvashatják Kedves Olvasóink  az élménybeszámolót. A beszámolót Fejes Tibor 8. a osztályos tanuló írta; a mellékelt fotókat is ő 
készítette. Lássuk tehát, Tibi hogyan érezte magát!
Már hetekkel az indulás előtt hatalmas volt az izgalom. Alig vártuk mi diákok és a tanárok is, hogy végre elinduljunk erre a gyönyörű, ám nagyon 
hosszú útra. Az indulás napján aztán minden a feje tetejére állt. Sietve, eszeveszetten pakoltunk a bőröndökbe, és fájó búcsút véve szüleinktől, Feri-
hegy 2-es termináljáról elindultunk Ciprus felé. Jómagam már utaztam repülőn, de ez az utazás minden képzeletet felülmúlt. Gyönyörű volt az idő, 
így mivel az ablak mellé kaptam helyet, csodálatos képeket tudtam készíteni a felhőkről, tengerről, és a szárazföldekről egyaránt. 
Mikor odaértünk, már vártak bennünket. 3 autóval mentünk el a szállodához, az Amorgos Hotelhez. Remek érzés volt a tengertől 100 méterre lakni! 
Amit egyszerűen sehogyan sem tudtunk megszokni, az a baloldali közlekedés volt. Meghökkentő  élmény volt, amikor vittek bennünket valahova és 
a baloldalra kellett ülni egy autóban, vagy éppen egy buszban, noha itthon jobb oldal a megszokott. Vasárnap este, az 5 ország képviselőinek épség-
ben való megérkezésének örömére ünnepi vacsorára vittek bennünket. Fantasztikus élmény volt, hiszen eddig számomra sohasem látott ennivalók 
kerültek az asztalokra. Szokásunkhoz híven, mi magyarok szeretünk bőségesen enni. Így volt ez most is. Teljesen teli ettük magunkat az első három 
fogásból, és mikor abbahagytuk az étkezést, közölték, hogy jön a főfogás. Kiguvadt szemekkel néztünk az újra telirakott asztalra. De egyben tanulsá-
gul is szolgált ez az incidens, mert megtanultuk, hogy mindenből 1 falatot veszünk, és a vacsora vagy éppen az ebéd végére éppen teli lesz a bendőnk.
 Az első nap az iskolába tartott első utazásunk, immár Cipruson. Nagyon gyönyörű és rendkívül jól felszerelt épületben tanulnak az ottani diákok. 
Először köszöntők sora hangzott el a helyi diákoktól és tanároktól. Majd, a köszöntő ünnepség után, megvendégeltek minket az iskolában, egy ebéd 
keretében. Ezután megnéztük a várost, ahol ezen a héten a napjainkat töltöttük. Gyönyörű helyeket jártunk be, többek között a Szent Lázár temp-
lomot is megtekintettük. Fáradtan, és álmosan értünk a szálláshelyre. Másnap ugyancsak az iskola felé vettük az irányt, de előtte megtekintettük az 
óvodákat is. Egy állami és egy magán óvoda működik egymás mellett Larnacaban. 
Ezután kis csoportokra bomlottunk. Amíg a tanárok munkamegbeszélésen vettek részt, mi különböző tanórákat néztünk végig. Furcsa volt a 80 per-
ces tanórán figyelni! Ebéd után a főváros felé vettük az irányt. Ellátogattunk Nicosiába, a sziget központjába. Itt megtekintettük a nevezetességeket, 
többek között az Érseki palotát is. Szép, hangulatos város. 
Szerdán Limassolba utaztunk. Út közben megcsodáltuk Aphrodité szikláját. Valami meseszerű volt az a hely: a tenger olyan gyönyörű szép kéken 
csillogott, mintha festve lett volna. A monda szerint, aki körbeússza háromszor a sziklát, melynél Aphrodité született, örökké fiatal marad. Sajnos, a 
kora tavaszi időpont miatt a fürdőzéstől el kellett tekintenünk, így aztán jöhetnek a ráncok… Majd utunk Ciprus legnagyobb kikötőjébe, Paphosba 
vezetett. Itt egy nem mindennapi élményen lett részünk. Megsimogattunk egy élő pelikánt, aki ott sétafikált a mólókon az emberek között. Itt 
eltöltöttünk egy kis időt, amíg megebédeltünk, s egy kicsit vásárolni is elmentünk. A kirándulásról késő éjszaka értünk haza, fáradtan és nagyon 
álmosan, de élményekkel alaposan megrakodva! 
Sajnos kirándulásunk a vége felé közeledett, de még nem szomorkodtunk, mert csütörtökön, az ottani iskolában egy PPT bemutató keretében 
megismertettük a többi résztvevő 5 országgal legnagyobb ünnepeink egyikét, a Húsvétot. Büszkén mutattuk be a magyar szokásokat, tojásfestési 
motívumokat. Ezen a napon a délutánunk teljesen szabad volt, s ennek köszönhetően lesétáltunk a tengerpartra is. Ezután megvacsiztunk egy 
Pizza Hutban. nem mertünk a görög betűkkel leírt ciprusi ételválasztékból tudatlanul választani.Kicsit költségesre sikeredett a vacsora, de végül is 
megoldottuk, mert becsomagoltatva a sok finom falatot, másnap elővéve megettük egy reggeli keretében. Pénteken értékelő lapokat töltöttünk ki a 
suliban az itt eltöltött programokról. Majd egy megható záró ünnepség keretében elbúcsúztunk az újonnan szerzett barátoktól. De még egy utolsó 
nagy búcsú buli hátra volt. Véletlen egybeesés, vagy talán egy csoda, nem tudom, de pont ezen a napon volt Soma szülinapja is. Nagy titokban, a 
Ciprusiak vettek neki egy tortát, így irigylésre méltó eseményben volt része. 6 ORSZÁG ÜNNEPETE A SZÜLNIAPJÁT, S EGYÜTT ÉNEKELTÜK 
NEKI A HAPPY BIRTHDAY TO YOU-t. Meseszerű volt az egész. Soma a meghatottságtól csak pislogott!
A szombat már csak a pakolásról, és a visszaútra való felkészülésről szólt. Mindent gondosan elpakoltunk, s még tanárnőék cuccainak kis töredékét 
is nekünk kellett elpakolni, hiszen már nem fért a bőröndjükbe. Majd leszállt az éj, és taxikkal kivittek bennünket Larnaca repterére. Itt még egy 
pillantást vetettünk a városra, s fényeire, majd felszálltunk a repülőre, se elindultunk haza. 
Itthon meglátva szüleinket, hatalmas örömmel öleltük át egymást, s elbúcsúztunk egymástól. Tanárnőék külön kocsival mentek, míg minket, gyere-
keket a szüleim vittek haza. Egész úton be nem állt a szánk, annyi élményt meséltünk az itthoniaknak. Ők is elmondták, hogy minden nap nyomon 
követték a térképeken, hogy hol voltunk, s az e-mailek segítségével, elképzelték, hogy milyen csodálatos helyen is voltunk. Végül most hatalmas 
örömmel mondhatjuk el magunkról, hogy egy nem mindennapi kirándulásban volt részünk. Elmehettünk egy olyan helyre, ahová talán soha más-
kor nem lesz lehetőségünk kijutni. 
Köszönjük a Tempus Közalapítványnak, hogy ilyen nagy élményt nyújtó célt támogat, és köszönjük tanárainknak, hogy mi voltunk azok a szeren-
csés kiválasztottak, akik utazhattak!
                                                                                                                                                                                        írta:Fejes Tibor
                                                                                                                                                                                                 8. a

Én is köszönöm a lehetőséget erre a csodálatos utazásra. Kollégáim és tanítványaim nevében is elmondhatom, hogy a melegszívű ciprusi kollégák, 
tanulók és az ottani szülői munkaközösség tagjai olyan élményekhez juttattak bennünket, melyekre évek múltán is szívesen fogunk emlékezni.
                                                                                                                                                                         

írta: Vágnerné F. Nagy Alíz
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Kosárlabda gála Tiszasason !
Idén Február 24-én vasárnap került megrendezésre egy 
rendhagyó sportesemény községünkben, ahol az elmúlt 2 
év Magyar férfi kosárlabda bajnok és Magyar kupagyőz-
tes, a  Eurochallange-ben és az Adria ligában is példásan 
helytálló Szolnoki Olaj KK. teljes csapat a vendégeske-
dett, tartott közönség találkozót. Ezt megelőzően a Ti-
szasasi Kosárlabdázók Baráti Körének csapata játszott 
baráti mérkőzést a Tiszakürti Kosárbarátok csapatával, 
amelyet 59-42-es végeredménnyel Tiszasas csapata nyert 
meg. Ezt követte a számos Magyar Kosárlabda Váloga-
tottal tűzdelt Olaj csapat, amely néhány tagja és vezető-
edzője az utánpótlás kosaras palántákkal is pályára lépett 
egy kis játék erejéig. A rendezvény célja, e kiváló sportág 
célirányos megszerettetése és motivációja.

Pár gondolat a vendégeinktől :

Nenad Asceric a Szolnoki Olaj KK. vezetőedzője :
Remek környezet fogadott bennünket és jó látni, hogy 
milyen komoly munka folyik ebben a kis községben ami 
a kosárlabdát illeti és nagy meg tiszteltetés számunkra, 
hogy résztvehettünk e példás rendezvényen. További 
eredményes munkát kívánok a helyieknek.  Köszönjük a 
meghívást.

Horváth Ákos #5 a Szolnoki Olaj KK. játékosa :
Fiatalként Dunakeszin kosaraztam sokat ehhez hason-
ló tornateremben , ahol még édesanyám a mai napig is 
tanít.  De nem ilyen szépen felújított és karban tartott 
állapotban van már sajnos az ottani sportlétesítmény . A 
kis kosaras palántáknak ez úton üzenem, hogy becsüljék 
meg ezt a szép tornatermet és legalább annyi szép élményt 
szerezzenek benne, mint Én szereztem anno.

Pakay Imre a rendezvény főszervezője :
Azt gondolom, aki részt vett a rendezvényen az jól érezte 
magát és személyesen is találkozhatott nem hétköznapi 
emberekkel, akik már nem kis dolgot tettek le az asztalra 
és tettek Magyarországért is. 
Ezúton is szeretném meg köszönni mindenkinek aki se-
gített, a segítő szülőknek, gyerekeknek, sporttársaimnak és 
a Tiszasasi Önkormányzatnak, hogy létre jöjjön e sport-
rendezvény.

                          
Tavaszváró Sportnap

2013. március 9-én, második alkalommal került 
megrendezésre sportcsarnokunkban egy egész napos 
sportnap. Ezen a napon minden érdekldő megtalál-
hatta a szívéhez legközelebb álló programot és bátran 
részt vehetett benne.
A délelőtt folyamán Pákozdi Krisztinával spinning 
bemutatón,vehettek részt az érdeklődők, ahol egész 
testet megmozgató edzéssel ismerkedhettek meg, ez-
után kis iskolásaink adták elő tanító nénikkel tor-
nabemutatójukat. A délelőtt fénypontjaként Katus 
Attila többszörös világbajnok edzését élvezhették a 
mozogni vágyók, amit kicsik és nagyok  olyannyira 
élveztek, hogy az egész tornatermet megtöltöttük.
A nap folyamán a legújabb őrületet próbálhatta ki a 
közönség, a Kangoo-t  Székely Csilla irányításával. 
Nem csak jókedvre derítette a közönséget és alakot 
formált, hanem tette mindezt úgy, hogy közben egy-
szerűen csak bulizott mindenki, aki részt vett benne.
Levezetésképpen aerobic gyakorlatokat sajátíthattak 
el Juhász Dórival a részt vevők.
A nap második felében a férfiakat sem felejtettük el 
focira volt lehetősége annak, aki még nem fáradt el 
kellően a délelőtt folyamán.

Nagyon reméljük mindenkinek elnyerte a tetszését ez 
a nap, melyből szeretnénk hagyományt teremteni és 
egy-egy alkalommal az évben, újra és újra megren-
dezni.

Ezúton szretném megköszönni 
támogatóinknak a segítséget: 

Gyói Gábor Polgármester Úrnak, Horváth Lajos-
nak, Bárkai Jánosnénak, Szító Zoltánnénak, 
Kakulya Károlynak, Fejedelmi Pékségnek a 

Fornetti Zrt-nek!

Végül de nem utolsó sorban segítőimnek akik nél-
kül nem valósulhatott volna meg ez a 

csodálatos nap!
                                   
     
     Köszönöm!

Pakay Imre Hegedűsné Szító Lilla



WWW. TISZASAS. HU

WWW. TISZASAS. HU

   8          2013 • február-március  

Rövid önkormányzati hírek
Megalakult a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal:

Mint arról már korábban beszámoltunk, az új önkormányzati tör-
vény alapján a 2000 főt meg nem haladó lakosságszámú településeken 
közös önkormányzati hivatalok létrehozása vált kötelezővé. Tiszasas 
község és Szelvény község képviselőtestületei közös ülésükön döntöt-
tek a két település hivatali munkájának összehangolásáról, egyben a 
közös hivatal létrehozásáról. A döntés  nem jelenti az alaptörvényben 
garantált önkormányzatiság csorbulását,- tehát mindkét település 
gazdasági, fejlesztési kérdésekben autonóm marad, saját képviselőtes-
tületekkel és polgármesterekkel, - csupán a hivatali munkaszervezet 
lett közös, amely ezután közös irányítás mellett működik tovább. Bí-
zunk abban, hogy ez a közös munka közös előnyöket is jelent majd 
jövőben!

Start munka:
Önkormányzatunk idén is indult a Kistérségi Start munka pályá-
zaton, azonban idén már a Településellátó Szervezet keretein belül. 
2013-ban 36 fő napi 8 órás munkaidőben dolgozik majd az előző 
évihez igen hasonló feladatokon. Idén is folytatjuk a megkezdett 
kertészeti és energianövény programunkat, reményeink szerint elkez-
dünk tüzibrikettet gyártani, és folytatjuk a megkezdett csapadékvíz 
elvezető rendszer karbantartását is. 

Költségvetés: 
A 2013-as évre vonatkozó költségvetést- immár a megújult vonat-
kozó törvények szerint – március 14-én fogadta el a testület. Ennek 
értelmében 2013-ban Tiszasas Község Önkormányzata 126.324.000 
Ft-ból, a Tiszasasi Település ellátó Szervezet 72.489.000 Ft-ból, a 
Tiszasasi Óvoda 81.859.000 Ft-ból a Tiszasasi Közös Hivatal Ti-
szasasi kirendeltsége pedig 14.114.000 Ft-ból gazdálkodik majd. Az 
idei évtől a költségvetést hiánnyal tervezni nem lehetett, ennek elle-
nére a központi költségvetésből az új feladatfinanszírozási rendre való 
átállás nehézségeire való tekintettel átállási támogatásként legalább 
10.213.000 Ft támogatást remélünk, amely összeg a  költségveté-
sünkbe beépítésre került. 

Falugyűlés!

Idén is lesz falugyűlés, amelyre minden 
kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

             
           A falugyűlés tervezett időpontja április 5. péntek 18 óra.

Mindennapos fogadóóra!

                                  Tisztelt Tiszasasi Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni 
velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 
Hivatalban, munkaidőben Bagi Gyöngyinél, 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

 Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a 

I. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Egészségbizto-
sítási Pénztári Szakigazgatási Szerve ügyfélfogadása

- minden hónap 3. hétfő 12.00-14.00 / Helye: Kunszentmártoni Ok-
mányirodai Osztály Ügyfélszolgálata/

II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálat ügyfélfogadása

1. Pártfogó felügyelet ellátása 

- minden kedd 08.00-12.00 /Helye: Kunszentmártoni Okmányirodai 
Osztály /

2. Jogi segítségnyújtás

- 08.30-12.00 az alábbi napokon: 2013. február 21.; május 09; augusz-
tus 08; október 31 /Helye: Kunszentmártoni Okmányirodai Osztály 
Ügyfélszolgálata/

III. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbizto-
sítási Igazgatósága ügyfélfogadása

- minden hónap 3. csütörtök 09-10.00 /Helye: Kunszentmártoni 
Okmányirodai Osztály Ügyfélszolgálata/

                                                                            
Kóbor és kóborló ebek Tiszasason

Tekintettel az utóbbi időben tapasztalható megszaporodott kóbor illetve kóborló ebek közterületen való megjelenésére, felhívjuk a lakosság 
figyelmét a legalapvetőbb ebtartási szabályok betartására:
Az állattartás alapvető szabályait az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény tartalmazza. Ennek értelmében az állattartó köteles a 
jó gazda gondosságával eljárni:
• Az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatokat el kell különíteni.
• Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszerességű, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.
• Az állattartó kötelessége, hogy biztosítsa az állat megfelelő és biztonságos elhelyezését, szakszerű gondozását, valamint hogy megakadályozza 
az állat szökését.
• A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is meg kell teremteni azonban a zavartalan pihenés és a sérülés-
mentes mozgás lehetőségét.
• A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
• Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat nem rakható ki, a tartásával felhagyni nem szabad!
• Tilos az állatot elűzni, elhagyni vagy kitenni!
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ÜNNEPI SZAVALÓVERSENY

Tagintézményünk idén is a hagyományos módon ünnepelte meg az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek emlékét. Is-
kolai szavalóversenyt rendeztünk a társulás iskoláinak részvételével. 
Tiszasasi, cserkeszőlői, szelevényi tanulók mondtak el sok-sok szép ma-
gyar verset, magyar költők remekműveit. Négy korcsoportban 43 tanuló 
versenyzett. Ünnepi hangulatban, ünnepi dekorációval vártuk a Kultúr-
otthonban kedves vendégeinket: tanulókat, felkészítő tanárokat, szülőket 
mindhárom településről. Megtisztelte részvételével rendezvényünket Vass 
Zoltán úr is, tankerületünk igazgatója. A zsűri tagjai voltak: Fekete István-
né asszony, iskolánk igazgatója, magyar-ének szakos tanár. Gyói Gábor úr, 
községünk polgármestere. Rónyai Istvánné asszony, nyugdíjas magyarta-
nár. Hegedűsné Szító Lilla, a kultúrotthon vezetője, és Csernák Andrásné 
a szülői munkaközösség képviseletében. Minden döntőbe jutott tanulót 
megajándékoztunk egy oklevéllel és egy tábla csokival. Kategóriánként az 
első, második, és harmadik helyezettek és a különdíjasok értékes könyv-
jutalmat is kaptak. A dekoráció nagyobb része a tanulók munkájából ké-
szült, a plakátkészítő verseny díjazottjai is könyvjutalomban részesültek.
Úgy érezzük, színvonalas szavalóversenyünkkel méltón emlékeztünk meg 
nemzeti ünnepünkről. Külön köszönet jár tagintézményünk pedagógu-
sainak, akik rengeteg munkával járultak hozzá rendezvényünk sikeréhez.

                                                

                                               Nagy Lászlóné
                                                   tagintézmény-vezető 

                                                                                            

Gondolatok a szavalóversenyről
Az iskolában megrendezett szavalóversenynek többször voltam zsűritagja: Ennek alapján megosztom gondolataimat a gyermekekkel, szülőkkel.
     A versenyben számomra a legfontosabb szempont a versválasztás. Azokat az előadásokat értékelem a legtöbbre, amelyekben megérzem, hogy a 
tanuló érti és közvetíteni tudja a vers alapgondolatát. A vers legyen a tanuló életkorának megfelelő! Emiatt értékelem sokra a gyermekproblémákat 
felvető gondolatokat. Szeretem a könnyed, játékos verseket, melyeknek előadása sok szín megjelenítésére ad lehetőséget. A felső tagozatosok komoly, 
hazafias mondanivalójú költeményekkel arathatnak sikert, ha nem választanak erejüket meghaladó művet. Szerencsére verseny kinőtte azt a gyer-
mekbetegséget ,hogy a tanulók az előző évben sikert aratott költeményt adnak elő. A magyar irodalom gazdag tárháza újabb és újabb gyöngyszemek 
felfedezésére és megismertetésére ad lehetőséget. Ez a verseny egyik célja!
Természetesen más szempontok is szerepet játszanak az értékelésben. Fontos a tiszta hangképzés, az érthető beszéd a megfelelő hangerő.
     Ismerőseim többször mondták, hogy nem értenek egyet a zsűri döntésével. Erre csak azt válaszoltam, hogy én sem mindig.
     Az értékelés úgy történik, hogy az öt zsűritag kialakítja a saját sorrendjét, javaslatot tesz a díjazásra. Ezt a zsűri elnök összesíti. Mindegyik zsűritag 
örül, ha többiekhez hasonló az értékelése. Eltérés esetén felhozzuk érveinket, majd az elnök dönt. Aki kisebbségben marad, tudomásul veszi.
     Kedves Gyerekek! Tudom, hogy az iskolában sok területen bizonyíthatjátok tehetségeteket, szorgalmatokat! Vegyetek részt sokféle versenyen! 
A szavalóverseny azért fontos, mert gyakoroljátok a közönség előtt való szereplést, ez felkészít benneteket a közéletre. A versek kifejezései, gondo-
latai gyarapítják az ismereteiteket, érzelmeiteket.
Továbbra is szeretettel várunk benneteket!
     A szavalóverseny tartalmas, méltó megünneplése történelmi dicsőségünknek. Köszönet érte mindenkinek, aki munkájával hozzájárul a szép 
hagyomány továbbviteléhez!   

A versenyeken megismert szép hazaszerető vers refrénjét továbbgondolva kérem: 
                         Ne hagyjátok ---- a szavalóversenyt!                                          Rónyai Istvánné
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Köszönjük, hogy megtisztelte munkánkat a Tiszasasi Hírmondó megvásárlásával!

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!

Apróhirdetési lehetőség!

Figyelem! Amennyiben a falu la-
kossága vagy bárki  igényt tart rá, 
lehetőség szerint a havonta meg-
jelenítendő hírmondónkban szeret-
nénk apróhirdetési lehetőséget fel-
kínálni. Ha bárkinek igénye van rá, 
kérjük jelezze azt önkormányzatunknál!

•	 A	baloldal	a	válság	terheit	a lakosságra hárította.	A	Gyurcsány-Bajnai	
kormányok	idején	15 alkalommal emelkedett a gáz ára.

•	 2002	 és	 2010	 között	 a gáz ára háromszorosára nőtt, az áram ára 
pedig megduplázódott.

•	 A	szocialisták	miatt	2010-ben	minden ötödök háztartás jövedelmének 
több mint egyharmadát	 költötte	 lakásfenntartásra.	 Ez	 közel	 2	millió	
ember	mindennapi	életét	tette	nehezebbé.

•	 A	főleg	külföldi	tulajdonú	energiacégek	éveken	át	óriási	profitot	termeltek.	
2011-ben az áramszolgáltató vállalatok nyeresége 31 milliárd 
forint volt.

•	 A	 szocialisták	 egyes	 külföldi	 cégeknek	 hosszú	 évekig	 8 százalékos 
extraprofitot garantáltak.

•	 Az	európai	országok	közül	a	vásárlóerőt	figyelembe	véve	Magyarországon 
a legmagasabb a gáz és az áram ára.

•	 Az	Orbán-kormány	a	magyar	emberek	oldalán	áll,	ezért 10 százalékkal 
csökkentette a rezsiköltségeket.

•	A milliárdokat kereső cégek összefogtak	a	magyar	családok	ellen	és	
bírósághoz	 fordultak,	 hogy	 megakadályozzák	 az	 igazságos	 tehercsök-
kentést.	A	jövőben	is	ezt	akarják	tenni!

•	Magyarország	 azonban	nem	hagyja	magát!	A	Kormány	újabb	 javaslattal	
áll	 elő,	 amely nyomán a rezsicsökkentés a korábbinál is nagyobb 
mértékű lehet.

•	A Fidesz azért kezdett aláírásgyűjtésbe, hogy együtt mutathassuk 
meg a külföldi cégeknek: Magyarország nem hagyja magát!

MAGYARORSZÁG  
neM hAGYjA MAGÁt!

Anyakönyvi Hírek

Kiss Ernőné (Eszes Julianna)

       2013. január 21-én. Élt 83 évet.

Mata Imréné (Lajos Rozália)

       2013. február 10-én. Élt 79 évet.

Gyulai Lászlóné (Révész Irén Ilona)

       2013. március 4-én. Élt 46 évet.

Szokolai Lászlóné (Kasza Mária)

       2013. március 4-én. Élt 71 évet.

Emléküket megőrizzük!

Elhalálozott


