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Polgármester tollából...

2014 a választások éve. Az idén rendezett választások sora az országgyűlési választásokkal kezdődött, de kö-
zeleg az Európai parlamenti képviselők megválasztásának dátuma, amely május 25-én kerül megrendezésre 
és a sort a valamely őszi hónapban esedékes helyhatósági választások zárják majd. Egy választás törvénysze-
rűen megmozdítja a közösséget, annak hangulatát és közösségi aktivitását. Így volt ez most is, és így lesz a 
következő választások alkalmával is. Ezek az események jó alkalmak arra, hogy állampolgári jogunkkal élve 
kifejezzük véleményünket a szavazófülkékben és ítéletet mondjunk a vezetőink teljesítményéről, meghatá-
rozzuk jövőnk alakulásának politikai kereteit. Az is természetes velejárója a választásoknak, hogy egy-egy 
kérdésről, pártról, ideológiai elképzelésünkről egymással eszmét cserélünk, ütköztetjük érveinket. A diskur-
zus, a vita, a másik szempontjainak, érveinek a megismerése segít a helyes döntés meghozatalában, persze 
csak akkor, ha ez kulturált mederben marad. Egymás sértegetése, a személyeskedés, a rágalmazás, nem részei 
az egészséges vitának, sőt csak további feszültséget szül, amely nem vezet jóra.
Tiszasas ebben a tekintetben nagyon jól vizsgázott az első megmérettetésen. Egy-két, időnként szemé-
lyeskedésbe átcsapó kivételt leszámítva az egész kampány időszak csendesen és békésen telt a településen, 
aminek nagyon örültem. Kívánom, hogy ez a jövőben is így maradjon! 
A hagyományosan a kora tavaszi hónapokban megtartott falugyűlésünk időpontját némiképp időben eltol-
ták a választási események, ugyanis nem szerettem volna, hogy a személyes politikai elkötelezettségem befo-
lyásolja Önöket döntésük meghozatalában. A falugyűlés azonban nem marad el az idén sem, előre láthatólag 
április végén, május elején kerül majd megrendezésre, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
A pontos időpontról plakátokon értesítjük Önöket.
Számos beruházás indul, illetve fejeződik be a faluban a következő hónapokban. Az egykori fogorvosi ren-
delő felújítás után Közösségi Kuckó néven az egyesületeinknek fog majd otthont adni. Sokan kérdezik tőlem 
ezzel kapcsolatban, hogy újra fogorvosi rendelő lesz-e? A válasz sajnos nem, ugyanis az elnyert pályázatban 
más célokat támogattak, amelyet viszont meg kellett ragadnunk az épület állagának rohamos romlása miatt. 
A fogorvosi rendelő kérdése azonban továbbra is napirenden van, annál is inkább mivel hamarosan indul az 
orvosi rendelő felújítása, amely jelenleg a kivitelező kiválasztásának a fázisában van. Miután lezajlik a köz-
beszerzési eljárás, és az ezzel megbízott cég eredményt hirdet, elindulhatnak majd a munkálatok. A rend-
szeres rendeléseknek a frissen kifestett rendőr szolgálati lakás ad majd helyet. Erről a változásról mindenkit 
idejében értesítünk!
Bár nem közvetlenül az önkormányzat pályázott, de bennünket is pozitívan érint és nagy örömmel fogadtuk 
a hírét, hogy a Tiszasasi Idősekért Alapítvány klubhelység építésre beadott pályázata szintén a kivitelezés 
fázisába ért. A munkálatok április közepétől kezdődnek és remélhetőleg az őszre fejeződnek be, pontot téve 
ezzel egy régen megkezdett, de félbehagyott beruházás végére.
A beruházások sora ezzel nem ér véget az idén, ugyanis kivitelezés közeli állapotban van a térségi ivóvíz 
minőség javító program is, amely bennünket is érint majd különböző mosató csomópontok létrehozásával 
illetve egyéb kisebb-nagyobb technikai átalakítással, különös tekintettel a Bethlen Gábor utca folyamatos 
csőtöréseinek elhárítására.

Tisztelt Tiszasasiak!

Egy közösséget érintő bármely változás, egy építkezés, egy beruházás óhatatlanul okoz időszakosan kelle-
metlenséget a lakosság számára, amiért előre elnézést kérünk, azonban kérek mindenkit, hogy legyen kicsit 
belátóbb, türelmesebb ebben az időszakban, hiszen a megvalósításra váró célok elérése után az összes beru-
házásunk a község érdekeit szolgálja majd!

Köszönettel: Gyói Gábor
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Farsang az Óvodában

  Minden évben február hónap az, amikor az óvodásaink-
nak és szüleiknek, vendégeinknek megrendezzük Óvodai 
Farsangi Bálunkat a Művelődési Házban. Idén sem volt ez 
másként. Február 7-én, délután 2 órakor kezdődött a mulat-
ság, melyet természetesen hosszas felkészülés előzött meg a 
gyermekek részéről és előkészület a dolgozók és szülők ré-
széről. Évek óta közös Farsangi előkészületen vesznek részt 
a szülők a gyerekekkel együtt, egy óvodai délelőttön. Lelke-
sen, izgatottan készülnek ilyenkor az álarcok, a kalapok. A 
közös munka eredményeként elkészített díszes kiegészítők 
elengedhetetlen részét képezik a Bálnak. A gyerekek szíve-
sen vásárolják meg ezeket, a zsákbamacskával együtt, így 
szaporítva az SZMK bevételét,- melynek forrásai ezek a jó 
hangulatú közös rendezvények - amiből óvodásainkat jut-
tatják játékokhoz, élményekhez, eszközökhöz, támogatva 
ezzel óvodai életünket,színesítve rendezvényeinket, min-
dennapjainkat. Az idei Farsang rendhagyó módon egy új 
színfolttal bővült. Ágoston Anita gyermekműsora nagy él-
ményt jelentett a gyermekeknek és a felnőtteknek is. A két 
csoport verses, táncos műsora után, ötletes, színes jelmezes 
kavalkádban mutatkoztak be a kisgyerekek, majd kezdő-
dött a „buli”. A büfé ínycsiklandozó finomságokkal várta a 
vendégeket. A gyerekek és a szülők is jól érezték magukat a 
Tombola sorsolásig, amit már elővételben lehetett vásárolni, 
így a sok tombolatárgy nem maradt gazda nélkül, a gyerme-
kek örömére. Jó hangulatú, vidám délutánon búcsúztattuk 
el a telet.
                                                                          Mátyus Anikó

Kiscsoport csoportvezető óvónője

                                         

Farsangi vigadalom Tiszasason

  Tiszasason mintegy 150 személy gyűlt össze az iskola 
tanári kara és a tanulók szülei által megrendezett ferge-
teges mulatságra.
      A farsang olyan ünnepi időszak, amelyben a dolgok a 
hétköznapjaitól eltérnek. Felborul a szokásrend és a feje 
tetejére áll a világ. Mindenkiben lakik egy vágy, hogy de 
jó volna néha átváltozni, néha másnak lenni. Farsang-
kor mindez valóra válhat.
Már hetekkel előtte készültünk a nagy napra. A kézmű-
ves foglalkozásokon készítettük a farsangi dekorációt. 
Válogattuk a zenéket, összeállítottuk a táncokat.
      Mindenki izgatottan várta 2014. február 8-át. A dél-
előtt folyamán a szülők szendvicseket készítettek a dél-
utáni mulatságra. A gyerekek legnagyobb örömére elér-
kezett a várva várt délután. A bált Kotymán Arnold és 
társa tánccal nyitotta meg. Minden tanuló több műsor-
számban is föllépett. A közönség vastapssal jutalmaz-
ta a gyerekek produkcióit. A tánc végén ismét Armiék 
következtek, egy lendületes latin tánccsokorral zárták a 
színpadon a műsort.
      Ezek után a jelmezesek felvonulása következett. A ta-
nulók közül 25 gyerek öltözött jelmezbe. Jutalmul min-
denki kapott egy-egy csokit. Felsorolni is nehéz lenne 
az ötletes bemutatkozó figurákat, akik a világot jelentő 
deszkára léptek.
      A farsang zárásaként a tombolasorsolásra került sor. 
Sok ajándék gyűlt össze.  Mindenki izgatottan figyelte 
a vásárolt tombolaszámait. Azoknak, akik egy-egy tor-
tával tértek haza még emlékezetesebb volt ez a februári 
este. 
      A rendezvény bevételét a tanulmányi kirándulások 
támogatására fordítjuk.

Ez a bál a szülők támogatása nélkül nem jöhetett volna 
létre. Szeretnénk nekik megköszönni a támogatásukat.

Varga Imréné

Tavasz

Elolvadt a hókupac                Enyhe szellő símogatja
az udvar sarkába                    A dermedt fa ágát
Csak egy kicsi víztócsa         Csiklandozó napsugár
Maradt meg utánna              Zavarja meg ágát 

Apró fehér hóvirág                Ébredezik fű, fa virág
bontogatja szírmát                 az egész természet
Örül mert a hideg tél             Ébredezzünk mi is
már a kerteken túl jár.           és szép lesz az élet.

Garai Margit

Télvég
     Elindult a szekér              S itt a tavaszi szél
     A Télnek szekere,             Langy leheletével,
     A Nap ahogy rásüt           Simogatja a földet,
     Könnyezik kereke.           Mint Anyám, kezével.

     Mögötte a tájkép              És igy kibimbózik
     Sártengerré válik,             Az életnek fája,
     Felhők nélkül az ég          Meg e drága földnek
     Szépen kiviláglik.             Tengernyi virága.

               Tigyi László



WWW. TISZASAS. HU

WWW. TISZASAS. HU

   4  2014 • február-március  

Fargsangi mulatság
avagy malacunk volt

A tél utolsó napján, 2014. február 28-án nem mindennapi műsorral kedveskedtek az 
Alkony Gondozási Központ, illetőleg a Tiszasasi Idősekért Alapítvány szervezésében az 
Önos lányok a tiszasasi idős embereknek a községi Művelődési Házban. Igazi velőtrázó, 
rekeszizmokat megpróbáltató, egyedi télbúcsúztatót varázsoltak a színpadra. 
Volt ott minden, mi szem-szájnak ingere: színesebbnél színesebb ruhákba öltözött brazil 
karneváli táncos lányok; részeg tengerészek; kutyákkal űzött postás; héliumos lufit szip-
pantó vérbeli asszonykórus; egy seregnyi popót riszáló, táncos boszorkány; igazi falusi 
lakodalom; és nem utolsó sorban egy - hagyományosnak nehezen mondható – disznó-
vágás; hogy a tévé előtt ülő, örökösen zsörtölődő házaspárról ne is beszéljek. Az előadást 
tovább színesítették az újonnan debütáló kolléganők, akik először léptek a világot 
jelentő deszkákra; továbbá az ízletes disznótoros, melyhez Boldog István Képviselő Úr 
adományozott egy élő disznót a rendezvényre.
A műsort követően vérbeli boszorkányok lepték el a nézőteret, s bűbájos mosoly kísé-
retében szervírozták fel az adomány disznóból készült finomságokat (hurkát, kolbászt), 
hagymás főtt krumpli vegyes savanyúság kíséretében. Természetesen nem hiányozhatott 
a lakoma méltó zárásaként a sütemény sem a tányérokról, mely ezúttal egy igazi hab-
könnyű, gyümölcsös csoda volt.

 Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét: a Művelődési Ház 
vezetőjének, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az egész intézményt a próbákon és az 
előadás alkalmával; a Titesznek, hogy segítettek a műsor zenei részének lebonyolításá-
ban, a pakolásban, szállításban; Boldog István Képviselő Úrnak az adomány disznóért; 
továbbá köszönet azoknak, akik a kép- és hanganyag elkészítéséért voltak felelősek; az 
Iskola konyhán dolgozóknak a disznótoros és a köret elkészítésében nyújtott nélkülöz-
hetetlen segedelmükért; valamint a klubos hölgyeknek (Garai Margitka néninek, Dió-
szeginé Marika néninek, Csatóné Juszta dadusnak, Gálfiné Esztike néninek, Bezerédiné 
Eta néninek, Horváthné Juliska néninek) részeg tengerészként nyújtott felejthetetlen 
alakításukért. És végezetül köszönet minden egyes kolléganőnek a próbákon való verej-
tékes munkáért, az ötletekért, és ezért a felejthetetlen délutánért.
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Szavalóverseny 2014.

Iskolánk a Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézménye im-
máron két évtizede iskolai szavalóversennyel ünnepli az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc évfordulóját.
Ünnepi beszédemben Táncsics Mihály 1848. április 02-án, a pesti nép-
hez intézett szavaiból idéztem, amelyben így méltatta 1848. március 
15-ét:
„ Atyámfiai munkás testvéreim! Budapesten a múlt március hó 15-én, 
egy éjjel és egy nap oly nagy és nevezetes dolgok történtek, milyenek 
azelőtt, századok alatt nem történtek. Jól figyelmezzenek kendtek e 
néhány szóra: nincs többé úr és paraszt, nincs robot, nem botozzák 
többé az embert, mindnyájan egyenlő jogú polgárok, testvérek va-
gyunk.  …………………… maga az ország is csak sínylődött, holott 
a természet hazánkat minden áldásával elárasztotta gazdagon. Ezen-
kívül Ausztria magára nézve hasznosnak látta nyomorúságos helyze-
tünket, mert úgy, ahogy eddig valánk, azt, mit magunk olcsóbban a 
hazánkban készítettünk volna, drága pénzen vásároltuk Ausztriából. 
Azonban végre szemünk fölnyílt, és nem csupán hittünk, gondolkozni 
is kezdtünk, hogyha még soká így, tart semmivé leszünk.
Paraszttestvéreink gyermekei közül sokan itt a fővárosban leteleped-
nek, de máshonnét is összegyűlnek, s kik közülük jobb észtehetséggel 
bírnak, a tudománynak szentelik életüket, könyveket írnak, s a haza 
feldicsőítésén fáradoznak.
Ezek közül a többiek élére állottak: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári 
Pál.
Petőfi elmondá ismeretes hazafi dalát, melyre mindenek megesküdtek. 
Az egyenlő szabadságot előre kimondva, készítenek tizenkét pontot, 
melyeket rögtön kinyomtattak. Ez történt a múlt március hó 15-én, 
melynapot jövendőre minden esztendőben, mint nemzeti ünnepet, 
mint kivívott szabadságunk dicső napját, ünnepeljük.” – mondta Tán-
csics.
Ahogyan ma ünnepelünk, szavalóversennyel, az az 1990-es évek ele-
jétől vált hagyománnyá. Mi a versek erejével tisztelgünk hőseink előtt. 
A versekével, amelyek csodálatos, örökérvényű, lelkeket megérintő 
módon szólalnak meg édes anyanyelvünkön.
Márai Sándor is ezt írta:
„ Milyen különös életet él egy vers, lassan árad el korszakok felett, 
időtlenül él. Szétárad a magyar világ felett, nemzedékek hangulatába 
szívódik fel.”
Tiszasasi szavalóversenyünkön 2007 óta, mióta az iskolatársulásban 
működünk, már cserkeszőlői és szelevényi diákok is részt vesznek. 
Mivel a hagyomány teremtői mi voltunk, ezért továbbra is a mi falunk 
ad otthont ennek a rendezvénynek.
Tagintézményünket, és az ünnepségnek helyt adó Kultúrházat min-
den évben új dekorációval öltöztetjük ünnepi díszbe. Már második 
tanéve plakátkészítő versenyt is hirdetek a tagintézmény tanulói ré-
szére. A legsikeresebb munkák készítőit jutalmazzuk, ugyanúgy, mint 
a szavalóverseny korcsoportonkénti győzteseit.
Sikeres rendezvényünket egyre többen támogatják anyagiakkal, akik-
nek ezúton is köszönetemet fejezem ki.
Elsősorban:
- Tiszasas község Önkormányzatának
-egy nevét elhallgatását kérő lakosnak, aki az összes csokoládé árát 
kifizette
-az AGROPRÍMA Bt-nek
és mindenkinek, aki a méltó ünneplésünket valamilyen módon segí-
tette.                                                                                  
                                                                                           Nagy Lászlóné

tagintézmény-vezető
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Tavaszi Ünnepek

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

A tavasz kapuját március nyitja… megszemélyesítve Március, a szántó-vető.

Gergely (március 12.)
Földműveléssel kapcsolatos határnap: ekkor vetik a tavaszi árpát, ha enyhe az idő, és a talaj nem ragad. De ha Gergely megrázza a szakállát, vagyis 
havazik, akkor várni kell az árpavetéssel.

Sándor, József, Benedek (március 18. 19. 21.)
Időjósló szerepük közismert.
„Sándor, József, Benedek, zsákkal hozzák a meleget.”
Március második felében már ereje van a napnak, valóban jön a jó idő. De ha nem mindig válik be a jóslás, akkor „kiszakadt a zsák szája”, azért nincs 
jó idő.
Vagy: nem zsákkal hozzák a meleget, csak „szütyővel”.

Tavaszi munkák kezdete: legkorábban vetik a mákot; karácsony böjtjétől kezdve míg a béka meg nem szólal! A tavaszi szántást március elején kezdik, 
mihelyt kienged a föld fagya. Gergely napján vetik a krumplit is, Gergely utáni héten meg a babot. Az uborkát március utolján, a dinnyét a 100. napon! 
Akkor lesz jó édes. A kukoricát, tököt Szt. György napig kell elvetni.

Feketevasárnap
Böjti időszak. Ekkor fekete ruhában jelennek meg Csépán, s a katholikus községekben, a templomban. A Jézus-szobrokat bevonják fekete gyászlepellel, 
nagyszombat délutánján veszik le. A téltemetés szokására nem emlékeztek.

Virágvasárnap
Böjti időszak. A templomban barkát szenteltetnek, visznek haza is. Odahaza vázában tartják. A szentelt barka: szobadísz. Bajelhárítás céljából a disz-
nóól, vagy istálló cserepe alá is dugnak belőle, hogy védje az állatokat rontástól, betegségtől. Nyári viharok alkalmával vesznek ki a szentelt barka 
szeméből, elégetik, hogy múljon el a vihar mielőbb. Itt is bajelhárítás a cél.

Nagycsütörtök:
Csépán a katholikus templomban nagycsütörtökön elhallgatnak a harangok, a misén már kereplő szól. A harangok némák nagyszombatig, a feltáma-
dási szertartásig.
A keresztjárás szokását ismerik, ma is gyakorolják. 

A szokást gyakorlók neme, életkora: idősebb asszonyok. 
Társadalmi helyzetük, vallásuk: szegény-és középparaszt római katholikusok.
Cél: Jézus élettörténetének, szenvedéseinek felelevenítése.
A szokás menete: Hajnalban, 2 órakor elmentek a templomba, elmondták a 15 titkot. 

A titkok:
1. Kit te, Szt. Szűz, méhedbe fogadtál,                                                         11. Ki halottaiból feltámadott,
2. Kit te, Szt. Szűz, méhedbe hordoztál, vele Szt. Erzsébetet látogattad,    12. Ki a mennybe fölment,
3. Kit te, Szt. Szűz, e világra szültél,                                                                         13. Ki nekünk a Szentlelket elküldötte,
4. Kit te, Szt. Szűz, a templomba bemutattál,                                                       14. Ki téged Szt. Szűz, a mennybe felvett,
5. Kit te, Szt. Szűz, a templomban feltaláltál,                                                        15. Ki téged, Szt. Szűz, a mennyben megkoronázott
6. Ki érettünk vérrel verejtékeztél, (fájdalmas rész)
7. Ki érettünk megostoroztattál,
8. Ki érettünk tövissel koronáztattál,
9. Ki érettünk a nehéz keresztet hordoztad,
10. Ki érettünk keresztre feszíttetett,

A titkok elmondása után énekelték, majd a templomból elindultak a községben lévő Jézus-keresztekhez. 
Öt kereszt van, mindnél imádkoztak: a „Mi Atyánkot” és az „Üdvöz légy Máriát” mondták el végig. 
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Tisztelt volt Egyetemisták, Főiskolások! 
 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, akik sikeres államvizsgájukat követően a diplomájukat 
nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg, hogy a Kormány által támogatott Diplomamentő 
Programra való regisztrációt március 13-án megnyitottuk. 
 
A Program keretein belül jelentkezni tudnak angol, német és francia nyelvből 120, 180 valamint 
240 órás képzésekre, melynek végeztével a képzésbe bekerülők államilag elismert, középfokú 
(B2) komplex nyelvvizsgát tehetnek 2015. december 31-ig. 
 
Jelentkezni az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján, a www.ofa.hu-n 
elérhető OFATÁR rendszerben lehet. A regisztrálóknak lehetőségük nyílik arra, hogy előzetes 
igényfelmérésben vegyenek részt, amelyben felmérésre kerül, hogy milyen nyelvből, milyen 
óraszámban, milyen intenzitással kívánnak részt venni a Diplomamentő programban. Ezen felül 
a képzési helyszínek pontos meghatározásához, illetve az adott helyszínen az igényeknek 
megfelelő számú és intenzitású képzés indításához fontos információkat kapnak a program 
résztvevői. 
 
Az egyéneknek szóló pályázati felhívás az OFA nKft. honlapján fog megjelenni, amelyet 
követően megnyílik a lehetőség a rendszerben való pályázásra. Ennek várható időpontja április 
közepe. 
 
A képzésre való jelentkezést szintfelmérés követi. Amennyiben a pályázó jogosulttá válik rá, a 
képzésben térítésmentesen vehet részt. A támogatás azonban a nyelvvizsga költségére nem 
terjed ki, kivéve a regisztrált álláskeresői státuszban lévőket, akiknek az első nyelvvizsga-
lehetőség támogatott. 
Amennyiben nem sikerül az első nyelvvizsga, úgy még két lehetséges alkalommal mehetnek el 
nyelvvizsgára a program végéig. 
 
Ahhoz, hogy a tervezett 73 településen el tudjuk indítani a képzéseket, szükséges, hogy 
információval rendelkezzünk a leendő képzésen részt vevők igényeiről, ezért kérem, hogy 
április 4-ig szíveskedjen a programban való részvételi szándékát az OFATÁR rendszerben 
rögzíteni. 
 
Amennyiben a regisztráció során kérdésük merülne, úgy azt a diplomamento@ofa.hu e-mail 
címre tehetik fel. 
 
Sikeres pályázást kíván az OFA nKft.! 
 
Budapest, 2014. március 13. 
 

 
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
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Tavaszváró Sportnap képekben!

 

 

   

Tevékenységek a Művelődési Házban!

Kedd: 9 órától Babusgató /0-2 éves korig/

Szerda: 17 órától Népdalkör

Péntek: 17 órától ingyenes Torna klub

Pénteken lehetőség van biliárdozni és 
pókerezni is 21 óráig!

Tornaterem: 

Csütörtökön: 17-19 óráig röplabda

Pénteken: 18-20 óráig foci 

Ezen idő alatt ping-pongozási lehetőség a 
galérián!
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Klasszikus étel-allergia

Leggyakrabban gyermekkorban fordul elõ, súlyos tüneteket produkálva. Gyerekkorban (különösen csecsemõkorban) 6-7 % is lehet az ételaller-
giások száma. Az ételallergia leggyakrabban veszélyeztetett korosztálya a csecsemõk és a kisgyerekek.

Kiváltásáért azok a fehérjeallergének tehetõk felelõssé, melyek ellenállnak a hõnek, savnak és fehérjebontó enzimeknek. Amit a mama megeszik 
(ugyan kis mértékben) átmegy az anyatejen keresztül a baba testébe és az allergiás alkatú babáknál hamar tünetek formájában jelenik meg az 
ételallergia. Különbözõ konyhatechnikai eljárásokkal a zöldségek allergénjeit el tudjuk távolítani, hõérzékenységük miatt. De egyéb élelmisze-
reknél nem befolyásolja, hogy az adott ételt nyersen, fõzve, vagy elõre elkészített módon fogyasztjuk.

Legismertebb allergének:
állati tej
sajátságos fehérnye-test (kazein)
tojás fehérje, tojás sárgája,
citrusfélék
szója, zab.
eper, málna
mogyorófélék
lisztfélék, glutén
húsok, hal

Az étel allergia kialakulásának leggyakoribb okai:
-az anyatejes táplálás idõ elõtti elhagyása,
-az emésztõfunkció gyengesége,
-a bélfal fokozott áteresztõképessége
-a bélflóra egyensúlyának megbomlása,
-immunológiai éretlenség, örökletes tényezõ,az idegen fehérjék (tej, tojás, lisztfélék), valamint a "mûételek" túl korai bevezetése,hajlamosító 
tényezõ még az emésztõrendszer fertõzéses vagy a helytelen táplálásból eredõ gyulladásos megbetegedése.
-szervi rendellenesség

Súlyos bõr, gyomor-, bélrendszeri, illetve légzõszervi tüneteket okoznak:
-hasfájás, hányás,
-hasmenés,
-haspuffadás,
-csalánkiütés,
-akár orrfolyás
-a csecsemõkori krónikus középfülgyulladások leggyakoribb okozója is lehet a táplálékallergia,
-bõrtünetek: egész testre kiterjedõ száraz akár ekcémás bõr,
-fontos tünet még a véres széklet,de sokkos állapot is kialakulhat.

Nagyon fontos az ételek korhoz kötött, idõben történõ bevezetése. Ne siessük el az olyan ételek adását, amire a baba szervezete még nincsen 
felkészülve, mert a túl korai étel bevezetése akár allergiás reakciót is elindíthat a szervezetben, ami egyébként (ha korban, idõben kapja a baba) 
nem okoz semmiféle panaszt.

Amennyiben a baba még szoptatás alatt kerül olyan kapcsolatba allergénnel, amit elég nehéz "kiszûrni" akkor az anya kísérleti jelleggel tudja 
megállapítani, hogy mit nem tud a baba megemészteni. De a szoptatás elhagyása semmilyen esetben nem célravezetõ! A hazai ajánlások 6 
hónapos korig kizárólag az anyatejes táplálást részesítik elõnyben. Amennyiben az anyatej mennyisége nem elegendõ, kiegészítésként, még ha 
tünetmentes is a csecsemõ, akkor is hypoallergén (HA - jelzésû) tápszerek adása javasolt! Ha igazolt a tejfehérje (kazein) érzékenység, akkor is 
kizárólag nem tejfehérje alap-összetételû tápszer adása szükséges.

Jó hír viszont, hogy általában (90-95%-ban) 3 éves korra, az arra érzékeny babák tünetei megszûnnek, tehát a korai ételallergia kinõhetõ.

De sajnos az is elõfordulhat, hogy késõbb légzõszervi allergia esetleg asztma alakul ki. Nagyrészt a gyerekek ezt is kinövik, de vannak olyan 
allergének, amelyek egy életen át fennmaradó és idõszakosan jelentkezõ allergia rohamokat váltanak ki. Ezek a tulajdonságok leggyakrabban 
apró magvas ételekre jellemzõek, mint például a mogyoró, dió, szezámmag, mandula, stb.

Fontos az étrendváltoztatás, az allergiás tünetek fennállásáig teljes megvonásos-diéta tartása szükséges! Semmilyen olyan élelmiszert vagy 
adalékanyagot nem lehet fogyasztani, ami a tüneteket kiváltotta. Legyünk körültekintõek, javasolt a frissen elkészített, tartósítószer-mentes 
élelmiszerek fogyasztása!

A gyerekek egészséges fejlõdéséhez a megfelelõ tápanyagbevitel elengedhetetlenül szükséges. A táplálék megvonás súlyos fejlõdési rendelle-
nességhez is vezethet! Ezért minden esetben meg kell próbálni az elhagyott étel visszapótlását. A tünetek megszûntével, gyermekorvos vagy 
allergológus-, gasztroenterológus szakorvos segítségével meg kell próbálni visszaépíteni az allergiát kiváltó élelmiszert vagy adalékanyagot az 
étrendbe, ezzel megelõzzük a további tünetek esteleges betegségek, hiányállapotok kialakulását.
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Anyakönyvi Hírek
Született

Kelemen Lili

Almási Andrea és Kelemen István gyermeke 

                                                   2014 január 30-án

Kasza Kata és Kasza Kira          

Mengyán Kitti és Kasza Péter gyermeke

2014. február 12-én

Földvári-Nagy Amira

           Bordács Ivett és Földvári-Nagy Krisztián gyermeke

2014. február 21-én

Vígh Amanda          

Nyíkos Katalin és Vígh László gyermeke

2014. február 25-én

Paul Zalán

Horváth Ágnes és Paul Zoltán gyermeke

2014. március 21-én

Jó egészséget kívánunk nekik!

Házasságot kötött

Gazdag Orsolya Sarolta és Rácz Lajos Tivadar

2014.03.08

Gratulálunk!

Horváth László

2014.03.05 Élt: 44 évet

Csató Lajosné(Lada Erzsébet)

2014.03.19. Élt: 82 évet

Emléküket 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: 

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!

Tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot!

  Állok a rendelkezésükre 
személyes pénzügyi tanácsadásra!

/nyugdíj, otthonhoz jutás, 
gyermekek taníttatása, 

adójóváírás, váratlan tragédiák/
Találkozó személyes egyeztetés 
után.
       Szitó Adél

06/70-417-4203

Elhalálozott


