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Nem telt el események nélkül a július hónapunk sem, 
sőt ha a közelgő augusztusi falunapra gondolunk, ak-
kor egészen biztosak lehetünk benne, hogy tarto-
gat még további programokat számunkra az idei nyár.

Június 26. óta folyamatos a rászoruló gyermekek ingyenes étkez-
tetése az iskolakonyhán. A program augusztus 26-ig biztosít a hét 
öt munkanapján felügyelet mellett, több mint 50 gyermek szá-
mára meleg ételt. Úgy gondolom ez a lehetőség jelentős segítsé-
get jelent az érintett családok számára, és remélem, hogy a jelent-
kezők a program végéig élni is fognak vele. Egyben megkérünk 
minden szülőt, hogy, ha gyermeke betegség vagy egyéb ok miatt 
nem tudja elfogyasztani vagy elvinni az ebédjét, azt feltétlenül 
előre jelezze a gyermekek felügyeletét biztosító pedagógusoknak. 

A Gyermekétkeztetési Alapítvány a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal közreműködésével az Európai Unió Élelmiszer-
segély programjának keretében térítésmentesen tartós élelmi-
szereket adományozott településünknek, melyek kiosztására 
július 14-én és 15-én pénteken a művelődési házban került sor. A 
kiosztott tartósélelmiszerre még a tavasz folyamán nyújtottunk 
be pályázatot, melynek eredményes elbírálását követően a mos-
tani után az idén még további egy alaklommal tudjuk segíteni 
Tiszasas nehéz körülmények között élő lakosait. A rászorultak 
névsorát a pályázatért felelős Hegedűs Imréné önálló gyermek-
jóléti szolgáltató segítségével a Szociális bizottság tagjai állítot-
ták össze, akik az élelmiszerek kiosztásában is részt vettek. Első 
ütemben 2,1 tonna élelmiszer érkezett hozzánk, amellyel több, 
mint 500 lakoson segíthettünk. A pályázat sikeres lebonyolítá-
sában végzett munkát ezúton is mindnyájuknak köszönöm!

Hamarosan itt a várva-várt falunap. Az idei falunapon a szer-
vezőbizottsággal egyetértésben úgy döntöttünk, hogy a falunapi 
tombola teljes árbevételét valamilyen jótékony célra fordítjuk. 
2011-ben Óvodánk rendkívül időszerű megszépítése a kitűzött cél, 
ezért arra kérek minden kedves segíteni szándékozót, hogy 
tombola tárgyakkal, vagy tombola vásárlással segít-
se óvodás és leendő óvodás gyermekeinket, hogy egy 
szebb, higiénikusabb, a XXI. század elvárásainak meg-
felelő Óvodában készülhessenek fel iskolás éveikre.

Tisztelt Tiszasasiak!

A világban és a Kárpát-medencében élő magyarság körében az 
elmúlt 20 évben időről-időre felbukkant igényként, hogy az anya-
országgal való kapcsolattartásban és magyarságuk megtartásában 
komoly segítséget jelentene – külföldi példák nyomán – egy egy-
szerűsített honosítási eljárás bevezetése. A magyar Országgyűlés 
2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 
1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerűsített 
honosítási eljárást. Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege, 
hogy azok a magyar nemzettársaink, akiket önhibáján kívül a tör-
ténelem vihara vetett ki magyar állampolgárságukból, az egysze-
rűsített honosítás révén újra magyar állampolgárokká válhatnak. 

Büszke vagyok rá, hogy községünkben is akadt olyan pol-
gár, aki immár magyar állampolgárként része Tiszasasnak. 
Gratulálunk Gábor Gyulának, aki június 30-án tette le az ál-
lampolgársági esküt a Tiszasasi Polgármesteri Hivatalban!

Amikor a darvak
Falum fölött szállnak.
Hallom kedves hangját
Az Édes Jó Anyámnak.

Hallom közeledni,
Követni lépteim
S érzem, mint egykoron
Az arcom simogatni.

Ha én daru volnék
Szárnya alá bújnék,
A felhőtlen égen
Vele ott repülnék.

S érezném testemmel
Velem a végtelen,
Mert vele a fényben 
Örök lesz életem.

írta: Tigyi László

Ott vele a fényben

Tisztelt Tiszasasi Lakosok!
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Testületi ülés
Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testületének 

11/2011 (VII.28.) önkormányzati rendelete
a temetőről és temetkezésről

KIVONAT

Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a temetőkről és a temetkezések 
rendjéről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezés-
ről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 
(X. 1.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései 
végrehajtásáról szóló szabályaira, a következő rendeletet alkotja:

V. A köztemető rendje
 7. §

(2) A köztemetőben annak minden látogatója a hely jel-
legének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.
(3) A temető területére kutyát illetve egyéb álla-
tot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.
(4) A köztemetőben az avart, elszáradt koszorúkat il-
letve virágmaradványokat elégetni tilos. A sírhelyek 
gondozása közben keletkező hulladékot az üzemelte-
tő által kijelölt hulladéklerakó helyen kell elhelyezni. 
(6) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
(8) A sírhelyek gondozása során keletke-
ző hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
(10) Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne 
okozzon.

VII. A temetési helyek
9. §

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát (sír-
hely-használati idő) és a rendelkezési jog ellenértékét (sírhely-
használati díj) jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

10. §

(1) A temetési hely felet-
ti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés 
napjától számított 25 év;

b) sírbolt esetén 60 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;

d) urnasírbolt esetén 20 év. 

(2) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek 
– külön tiltó rendelkezés hiányában – újra válthatók.

1. számú melléklet

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 
(sírhely-használati idő) és a rendelkezési jog ellenértéke 

(sírhely-használati díj)

Temetési mód megnevezése                 Sírhely-használati díj

koporsós betemetés/rátemetés
 
egyszemélyes temetési hely:             10.000  Ft.
kétszemélyes temetési hely:                15.000  Ft.

sírbolt

egy elhunyt esetén:                              25.000  Ft,
két elhunyt esetén:                                50.000  Ft, 
minden további elhunyt esetén          8.000  Ft

urnafülke és urnasírhely 

egyszemélyes temetési hely:                   6.000  Ft.
kétszemélyes temetési hely:                             12.000  Ft

urnasírbolt

egy elhunyt esetén:                    20.000  Ft,
két elhunyt esetén:                           30.000  Ft, 
minden további elhunyt esetén:            10.000  Ft

2. sz. melléklet.

II. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biz-
tosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:

1. Temetői létesítmények igénybevételének díja:  10.000 Ft    
2. Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő):                                    4.000 Ft     
3. Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás):                       20.000 Ft   
4. Szórás:                             10.000 Ft 

IX. Záró rendelkezések
 12. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon  lép ha-
tályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek-
re is alkalmazni kell, nem érinti viszont a rendelet ha-
tálybalépését megelőzően megkötött szerződéseket.

(2)     A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti 
Tiszasas Község Önkormányzatának, a temetőről és temetkezési 
tevékenységről szóló 6/2000.(V.25.) sz. önkormányzati rendelete.

A rendelet teljes terjedelmében megtekinthető, 
Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalában!
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PROGRAMAJÁNLÓ 
XXI. KÖRÖS-TOROKI NAPOK
  2011. augusztus 4-7.

16:30  Wolfgang élő koncert

18:00  Rammschwein (Rammstein tribute) élő koncert

19:30  Auróra élő koncert

21:00  ROAD élő koncert

22:30  Depresszió élő koncert

16:30  Sonic Temple (The Cult tribute) élő koncert

18:00  Bikini élő koncert

19:30  Indigó élő koncert

21:00  Kowalsky meg a Vega - élő koncert

22:30  Pannonia Allstar Ska Orchestra élő koncert

17:00  The Fiction Stop zenekar élő koncert

18:30  Üzletembers zenekar élő koncert

20:00  Megasztár - Kállay Saunders András

20:30  Molnár Ferenc Caramel élő koncert

22:00  Dobrády Ákos (TNT) élő koncert

17:00  Dombóvári István Stand Up

18:00  Útközband zenekar élő koncert

20:00  Irigy Hónaljmirigy 

2011. augusztus 4. Csütörtök - Nagyszínpad

2011. augusztus 5. Péntek - Nagyszínpad

2011. augusztus 6. Szombat - Nagyszínpad

2011. augusztus 7. Vasárnap - Nagyszínpad

VI. Tiszakécske Szépe Szépségverseny
2011. augusztus 6.

szombat 16 óra ( Tiszakécske - Tiszapart )
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( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

nyári ünnepkör 
( részlet )

Aratási szokások Tiszasason és Tiszaugon
1984.

Péter-Pál napján megszakad a búza töve, kezdődik az aratás.
   
Írásomban az aratás munkafolyamata közben kialakult, ha-
gyományossá vált szokásokról szólok. Ezek a szokások még 
emlékezettel elérhetők. Mivel néhány földnélküli mező-
gazdasági dolgozó elszegődött Tiszasasról a tiszaugi ura-
dalmakba részes aratónak, így mindkét község aratási 
szokásairól lakóhelyemen, Tiszasason szerezhettem megbíz-
ható adatokat. Konkrétan az aratáskor szokásos népi táplál-
kozásról, és az aratás befejezésének körülményeiről beszélek.

Az aratás befejezése Tiszasason: aratódíszek

Az aratás befejezése örömünnepnek számított, melyet a szo-
kások gazdagon átitattak. Ilyen szokás volt, pl. az aratódíszek 
készítése. Ezeket a szépkalászú, egyenes szárú búzaszálakból 
készítették, melyeket még aratás előtt kiválogattak, amikor a 
búzaszár még könnyen hajlott. Az aratódíszek formáját tekint-
ve ismeretes a csigaszerű fonadék, az un. kosár, egyesek szerint 
körte. A búza szárából font téglalap alakú tábla, melynek hosz-
szabbik oldalát sűrűn egymás mellé helyezett búzakalászok 
szegélyezik, a borona. Az aratódíszek fonási technikájának 
kombinációjából készültek a különböző formájú, harang, vagy 
kosár alakú aratókoszorúk, dúsan díszítve szép búzakalászok-
kal. Több adatközlő emlékezett, hogy a hatvanas években még 
látott parasztcsaládoknál a szobában aratókoszorút a mesterge-
rendán, vagy falba vert szögre akasztva. A hozzá fűződő szo-
kásra, mely szerint a koszorú alatti asztalon fogyasztották el 
az aratást befejező ünnepi vacsorát, már nem emlékeztek. Az 
aratókoszorú fonási technikájának szép példája a Kunszent-
mártoni Helytörténeti Gyűjtemény folyosóján látható búzaszá-
lakból készített csillár: Murvai János tiszasasi lakos munkája.

Az aratást befejező ünnepi vacsoráról még annyit, hogy a 
magának arató család nem rendezett a munka befejezése-
kor különösebb ünnepséget. Erre a szegényebbeknél csak ak-
kor került sor, ha a munkát kölcsönös segítséggel végezték.

A módosabb gazdák részes aratói a munka befejezése-
kor un. áldomást ittak a gazda házánál; ez mindig bor volt. 
Utána megvendégelte őket a gazda birkapörkölttel. Iszo-
gattak, elbeszélgettek a cséplés várható eredményéről.

Bár néhány aratódíszt napjainkban is találtam Sason, de aratóbálat 
nem tartottak emlékezetük szerint. Szőlőtermésükkel magya-
rázható, hogy a szüreti bálnak vannak gazdag hagyományai.

Az aratás befejezése Tiszaugon

Annyiban különbözött a Sasitól, hogy Ugon mindig volt ara-
tóbál. Aratókoszorút fontak a banda tagjai. Szemtanú elmon-
dása szerint az említett csigavonalú fonadékból kört képeztek, 
ennek két vállára és az aljára egy-egy szép búzakalász-csokrot 
kötöttek. A koszorút a lányok vitték kézben, az aratódíszeket 
pedig a férfiak feltűzték egy bot végére, s vitték a menetben, 
mint egy kis zászlót a vállukra tett kaszával, favillával, nagy-
gereblyével együtt. Ünneplőbe öltözve, aratódalokat énekelve 
érkeztek a Ster-majorba, ahol egy Jakab nevű ispán vette át tő-
lük a koszorút. Ez később az ispán lakásába került. Az uraság a 
nagyteremben megvendégelte az aratókat. Birkát, vagy borjút 
vágtak. Bort ihattak, amennyi kellett. Vacsora után megkez-
dődött az aratóbál. Citera zenére táncoltak. A nyitó csárdást a:

              Kérges a tenyerem, a tenyerem,
              Evvel keresem a kenyerem,
              Evvel keresem a télire valót,
              Babámnak a sárga cipőre valót. 

            -szövegű dalra ropták.

A bál hajnalig is eltartott kisebb szünetekkel.
Az aratás nehéz munkája már a múlté. Ma a kom-
bájnosok 2 hét alatt learatnak, elcsépelnek.
Nem fonnak aratókoszorút a lányok, csak né-
hány aratódísz emlékeztet a régi időkre.

1. Kiss Mátyásné (Esztike), 2. Németh Józsefné (Elluska), 
3. Szanda Rózsika, 4. Németh Józsika, 5. Rónyai Istvánné (Editke) 

segítettek a betakarításban, markot szedtek.

Az aratás befejezése azért ma is örömünnep. A munkáltató 
megvendégeli kombájnosait. Bor is jut elég a pincéből. Megisz-
szák az áldomást. Ha magasra hág a hangulat, rágyújtanak egy 
jó nótára. Időszerű ma is a „Kérges a tenyerem, a tenyerem”.
Ennyiben adtam summáját Tiszasas és Tiszaug aratási 
szokásainak.
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A Tiszasasi Faluszépítő és- védő Egyesület 2011. má-
jus 27-én alakult, 20 fővel. A tagok az alapszabály elfoga-
dása után többek között megválasztották a vezetőséget is.

Elnök:

Czink Imre Ferencné

Elnök helyettes:

Csongrádi Ferencné

Elnökségi tag:

Szító Lajos Zoltánné

Elnökségi póttagok:

Pugner István és Laskai István

Titkár és jegyzőkönyvvezető:

Nagyné Gálfi Erika

Pénzügyi ügyintéző:

Joó Erzsébet

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szelei Sándorné és Gyói Gábor

Az egyesület célja az önkormányzattal közösen a falu és a lakos-
ság érdekében a kulturális programok szervezése, hagyományok 
ápolása, helytörténeti anyaggyűjtés, faluszépítő és környezetvé-
dő akciók, valamint ifjúsági és szabadidőprogramok szervezése.
Célja még, hogy fokozatosan formálja, szépít-
se a természetes és az épített környezetünket, ápol-
ja történeti emlékeinket. Feladatunk, hogy javaslataink-
kal hozzájáruljunk a falu élhetőbb, vonzóbbá tételéhez.

Egy olyan egyesület jött létre, amely elősegíteni hi-
vatott a közösségi élet kialakítását, összefogja és ne-
veli a falunkat szerető, érte tenni akaró személyeket.

Tiszasasi Faluszépítő és- védő  
Egyesület

Köszönettel: Tiszasasi Faluszépítő és- védő Egyesület

Nagyon fontos feladat, hogy megvalósuljon a 
falu lakosságának az igénye, hogy egy közösség-
hez tartozzanak, és hogy közösen tevékenykedjenek,
közösen hozzanak létre értékeket, ami-
nek eredményeit közösen élhetik át és élvezhetik.

Úgy gondoljuk, hogy a tiszasasiak összefogásával lakóhelyünk 
szebbé, otthonosabbá, tisztábbá tehető. Ezért számí-
tunk mindenki segítségére, részvételére a falu szé-
pítése érdekében végzett eredményes munkában.

Közös munkánk eredményeként a falu szép és rendezett lehet.

Várjuk továbbra is minden falubeli ötletét és segítségét!

Kérjük, segítse falunk szebbé tételét e 
lehetőség megragadásával is!

Családi vetélkedő képekben
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Tisztelt Tiszasasi lakosok!

Ez úton szeretnénk az Önök segítségét, támogatását kérni a 
tiszasasi óvoda nevelői, kis óvodásai és az ő szüleik nevében.

A Polgármester úrtól lehetőséget kaptuk arra, hogy nyilvános fó-
rum keretében forduljunk Önökhöz, amit ezúton is köszönünk.

Amiben szükségünk lenne a segítségre, támogatásra, az-az 
óvodánk szebbé tétel, felújítása. Amíg településünkön vala-
mennyi intézmény fel lett újítva, az óvoda mind ebből kima-
radt. Mohácsiné Szabó Lenke igyekezett minden pályázati le-
hetőséget kihasználni, amivel a berendezéseket fejleszthették, 
gyarapították a fejlesztő eszközöket és játékokat, azonban az 
épület felújítására a fenntartó pályázhatott volna. Azonban is-
merve az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetét ennek meg-
valósítása a szülők és a lakosság össszefogásával érhetjük el.

Úgy gondoljuk nem kell senkinek sem bemutatni milyen álla-
potban van ma az óvoda. Sokan, ha belépnek visszacsöppen-
nek 20-30 évvel ezelőtt ott töltött éveikbe, hiszen még ma is 
ugyanaz a kép fogad mindenkit mint sok-sok évvel ezelőtt.

Az óvónénik dolgos kezének és kreativitásá-
nak köszönhetően a csoportszobák nagyon szépek,
otthonosak, de sajnos nem mondható ez el a mosdóról, elő-
térről és az itt található nyílászárókról. Akik rendszeresen jár-
nak az óvodába tudják milyen rozoga állapotban vannak az 
üvegfalak, és tudják micsoda bűz fogadja nap mint nap az 
óvodába belépő gyerekeket a mosdó áldatlan állapota miatt.

(Az óvodai rendezvényeken befolyó összegekből az SZMK min-
dig próbálja a gyerekeknek legjobban szükséges dolgokra fordí-
tani a pénzt, - kirándulások, játékok, rendezvények finanszírozá-
sa - de sajnos kis összegekből nem lehet a „világot megváltani”!)

Polgármester úr már kezébe vette a dolgot, és a lehetőségek-
hez mérten elindította a felújítást, amely viszonylag kis ösz-
szegből megoldható, mert az egész munkát az Önkormány-
zat emberei végeznék, így anyagárból ki lehetne vitelezni a 
munkálatokat. ( A felújítás: az utcai nyílászárók cseréje, az 
üvegfalak cseréje, a mosdó-Wc bűzelzáró rendszerének fel-
újítása, újracsempézése és az előtér járólapjának cseréje.)

Mint már ismeretes augusztus 13-án kerül megrendezés-
re egy igen nagyszabású falunap, végre sok-sok év után is-
mét. Polgármester úr felajánlotta, hogy ha az óvoda kezé-
be veszi a rendezvényen a tombolával és zsákbamacskával 
kapcsolatos dolgok lebonyolítását, akkor az ebből befolyó 
összeget megkapjuk a felújításra.  Ezt mi örömmel elfogad-
tuk,  hiszen a cél a gyerekek jobb környezetben való nevelése. 

És itt jön az Önök segítsége! Ugyanis ahhoz, hogy kellő összeg
jöjjön össze szükségünk van a falu összefogására. Ez úton kérünk 
mindenkit, hogy a lehetőségeikhez mérten támogassanak bennün-
ket.  

Amire szükségünk van az minél több tombolatárgy és zsák-
bamacskába való apróságok (plüssfigurák, ceruzák, kisau-
tók, ropi, cukorka, lufi, stb.) felajánlása. Minden felaján-
lott  dolognak nagyon örülünk, legyen az gyerekeknek 
való játék, vagy felnőtteknek való ajándéktárgy. Az a fon-
tos, hogy mindenki önzetlenül segítő szándékból adjon.

Reméljük, hogy a falu összefogásának eredmé-
nyeként  a szeptemberi óvodai nyitáskor egy tel-
jesen más környezet fogadja majd  a gyerekeket.

A felajánlásokat a Művelődési házban Szító Lillánál lehet leadni.

Köszönettel és tisztelettel az SZMK vezetősége: 
 
    Berényi Andrea
    Horpácsiné Lévai Rózsa
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FALUNAP
2011. augusztus 13.

PROGRAMOK:
  7:30-tól  Zenés ébresztő

  9:00-tól  Ökumenikus Istentisztelet (Református templom)

  10:00-tól -  Megnyitó ünnepség a szoborparkban
  - „Tiszasas Községért” kitüntetések átadása
  -   Játszótér avatás

                 A délelőtt folyamán birkapörkölt főzés, amely 
               800 Ft-os áron megvásárolható lesz a helyszínen!

  13:30-tól Ebéd

  14:00-tól Óvodások és az általános iskolások 
    műsora

  15:00-tól KENDO, majd BARANTA bemutató

  közben: lányfoci

  16:00-tól Néptánc - Martfű

  közben: öregfiúk és ifjúsági mérkőzés

  Csépai Népdalkör

  közben: Tiszasas legerősebb 
                 embere verseny

  17:00-tól DECK együttes

  18:00-tól TOMBOLA

  közben: fröccsivó verseny

  20:00-tól COZOMBOLIS

  21:00-tól CALIFORNIA zenekar és szabadtéri DISCO

  22:00-tól TŰZIJÁTÉK
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT NAGYON SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

A rendezvényért felelős: Tiszasas Község Önkormányzata

A program változásának jogát fenntartjuk!

trambulin

körhinta

csillámtetoválás

játék kereskedő
vattacukor

póni lovaglás

BÜFÉ egész nap 

a helyszínen!!!

légvár

kaland kamionfagylalt

jégkása
popcorn

perec

Tiszasasi Ifjúsági Egyesület

HELYSZÍN:  Tiszasas, Sportpálya

este TÁBORTŰZ

lufiárus
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Anyakönyvi Hírek

Varga Vivien

2011. június 9-én

Oláh Hanna

2011. június 27-én

Szántó Hanna
2011. július 14-én

Jó egészséget kívánunk nekik!

2011. július 23-án

Gál-Zilahi Dominik 
névadójára került sor.

Sok szeretettel köszöntjük őt 
névadója alkalmából!

Goldschmidt Béla

 2011. június 29-én. Élt 103 évet.

Emlékét megőrizzük!

Köszönjük, hogy megtisztelte munkánkat a Tiszasasi Hírmondó megvásárlásával!

Tiszasasi Hírmondó

FALUSI HÍRLEVÉL

Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata
Kiadásért felelős: Gyói Gábor

A szerkesztésért felelős személy: Czink Renáta

       A sokszorosításért felelős: 
Lantos Nyomda és Kiadó Kft, 

Kunszentmárton
Felelős vezető:
Lantos József

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

MEGJELENIK HAVONTA!

Apróhirdetési lehetőség!

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

               • •         • • • • • •       Elhalálozott

Névadó

Született

               • •         • • • • • •       

Kedvenc író

Irodalom órán:

- Pistike, neked ki a kedvenc íród?
- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor
  nem jövök iskolába.

Két rendŐr beszélget:

- Képzeld, mennyit változott a világ. Eddig nem is lehetett a val-
lásról beszélni, most meg a rádió bemondta a vatikáni időjárást is.

- Tényleg?

- Persze. Ma reggel a rádióban hallottam, hogy Pápa felett tiszta 
   az ég.

Kutya-macska

Egy kutya gondolatai:

- Itt lakom ezzel az emberrel, aki etet engem, meleg szál-
lást biztosít, simogat és szeret engem. Ezek szerint ő az Isten!

Egy macska gondolatai:

- Itt lakom ezzel az emberrel. Etet engem, simogat, ta-
karít, szállást biztosít. Ezek szerint én vagyok az Isten!

               • •         • • • • • •       


