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    Önkormányzati Választás, 2010     Polgármesteri Köszöntő  

                 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 

Községünkben, a választás teljes 
lebonyolításában résztvevő szavazat-számláló 
bizottság munkáját a törvényesség és az 
alaposság jellemezte. 

Gratulálunk a Választási Bizottság 
nevében az újonnan megválasztott Tiszasas 
Község Önkormányzat képviselő - 
testületének, jó egészséget, kitartást és 
türelmet kívánva az előttük álló feladatok 
törvényes és lelkiismeretes ellátásához.                                                             
 
 

ÜNNEPÉLYES ALAKULÓ ÜLÉS 
 

Megalakult az újonnan választott 
önkormányzat. Október a 15-én képviselő-
testület tagjai ünnepélyes keretek között 
tették le az esküt. Az önkormányzat 
nagytermében Gyói Gábor polgármester 
köszöntötte a szép számú érdeklődőt majd 
Tényi Imre korelnök vezette le az ünnepélyes 
ülést. Árvai Jánosné a Helyi Választási 
Bizottság elnöke ismertette a választás 
eredményeit, majd a képviselők és a 
polgármester letették az esküt. Gyói Gábor 
polgármester a megválasztott önkormányzat 
nevében is megköszönte a választópolgárok 
aktív részvételét és ismertette programját. A 
képviselők a polgármester javaslatára 
egyhangúan Harmatos Lászlót választották 
alpolgármesternek. Újjáalakult a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi 
Bizottság is, tagjai a képviselők közül 
kerültek ki. A Szociális Bizottság tagjai: 
Kakulya Károly, Braxa Józsefné és Szító 
Lajos Zoltánné. Ügyrendi Bizottság tagjai: 
Tényi Imre, Bárkai Jánosné, Kakulya Károly. 
 

 

 
Tisztelt Tiszasasi Lakosok! 

 

Először is szeretném 
megköszönni a személyembe vetett 
bizalmat, amellyel polgármesterré történő 
megválasztásomat támogatták! Ahogyan 
az már a kampányban is elhangzott, 
fontosnak tartom a település vezetése és a 
lakosság közötti kapcsolat, párbeszéd 
erősödését. Ennek egyik eszköze lehet a 
kezében tartott Tiszasasi Hírmondó című 
újság, melynek megjelenését egy-két havi 
rendszerességgel tervezzük. A 
hírmondóban helyet kapnak majd 
Tiszasas Község Képviselőtestületének 
döntései, állandó rovatainkban 
bemutatkoznak intézményeink, civil 
szervezeteink, közzé tesszük az aktuális 
sporthíreket és hasznos közéleti 
tudnivalókat, beszámolunk születésekről 
és halálesetekről, és ha erre igény van, 
apróhirdetések is megjelenhetnek 
hasábjainkon.  
Fontosnak tartom, hogy településünkön 
legfontosabb eseményekről a lakosság első 
kézből és pontosan értesüljön. Célunk 
továbbá, hogy a hírmondóban minden 
generáció találjon magának érdekes 
olvasnivalót. 
Szeretnénk, ha azok is betekintést 
nyerhetnének a tiszasasi élet 
mindennapjaiban, akik elköltöztek 
településünkről. Ezért a hírmondó a 
megújult és megszépült honlapunkra is 
felkerül majd ( www.tiszasas.hu ). Kérem 
a Tiszasasi Hírmondó megvásárlásával 
támogassa annak megjelenését, és 
amennyiben ötlete, javaslata van , vagy 
csak hirdetni szeretne, keresse fel az 
újságért felelős önkormányzati 
dolgozónkat, Czink Renátát. 
 
 
 

Köszönettel:   Gyói Gábor 
            polgármester
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 Bemutatkoznak intézményeink: 

 
 Könyvtár és Művelődési Ház 

 

    
 
„ Az embert semmi nem jellemzi olyan jól, mint az 

a könyv, amely legelőször            
rabul ejti a lelkét. „ 

 
Carlos Ruiz Zafón 

 

    Az idő egyre csak hűvösödik, jönnek a 
hosszú, szürke novemberi esték. Korán 
sötétedik, az idő nyirkos  és lassan a tél is 
beköszönt már. Ezek az esték kiválóan 
alkalmasak arra, hogy begubózz a fotelba és a 
kezedbe vegyél egy jó könyvet.  
Sajnos mára már az emberek elfeledték a 
könyvek nyújtotta élményeket és 
kikapcsolódást. Egyre kevesebben vesznek 
kezükbe könyvet. A könyvolvasás fogalma ma 
már nem olyan mint régen… 
 

Beszámoló eddigi programjainkról… 
 

 Elmúlt a tavasz, jött a nyár elsuhan 
az ősz és lassan már a tél is beköszönt. 
Nagyon sok izgalmas programot tudhatunk 
magunk mögött, színes és élményekben 
gazdag ez az év is számunkra.  
Tavaszi szünetben a gyerekeknek kézműves 
foglalkozást és játékokat szerveztem. Nagy 
volt az érdeklődés, a gyerekek jöttek minden 
nap a művelődési házba, és együtt töltöttük 
el a délelőttöt. Játszottunk, buliztunk és 
sokat nevettünk.    
 

 
 
 

 
 

Április 30-án lázasan készültünk az 
anyák napjára. Minden kisgyerek 
szeretett volna kedveskedni édesanyjának 
egy kis ajándékkal.  
 
Péntekenként ping-pong szakkörre 
járhattak a gyerekek. A nyarat 30 fős, 
szinte állandó létszámmal töltöttük el, 
ahol is kedvükre játszhattak, 
internetezhettek és tévézhettek a 
gyerekek.  
A gyereknapunk június 5-én volt, ahol  
egy fergeteges sorverseny keretein belül 
játszottuk végig a délelőttöt. Az Ifjúsági 
Egyesületünk tagjai, valamint szülők, 
pedagógusok segítségével és bevonásával, 
azt gondolom, nagyon emlékezetesre 
sikerült az óvodások és iskolások számára 
megrendezett esemény. Sztárvendégünk 
Ágoston Anita volt, aki gyerekdalokkal 
csábított táncra, kicsiket és nagyokat 
egyaránt. 
 

 
 
Október 8-án, a már szinte állandó 
vendégként visszatérő Anita – pályázaton 
nyert összegből, ingyenesen, újra 
ellátogatott hozzánk és interaktív 
gyermek játszóházon vehettek részt 
falunk legkisebbjei.  
 
 

Előttünk álló programok… 
 

Kéthetente péntekenként 19 órától, 
szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt, az Ifjúsági Egyesület által 
szervezett filmvetítésekre. 
December 4-én pedig egy Mikulás napi 
bált rendezünk, melynek bevételéből a 
Művelődési Ház számítástechnikai 
berendezéseit és eszközeit szeretnénk 
fejleszteni. 

Szító Lilla 
Művelődési Ház vezetője
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Megemlékeztünk… 
 

Október 22-én, az 1956-os forradalom 
emlékére gyűltünk össze  egy már 
hagyománnyá vált megemlékezésre, a 
kopjafánál. 
Nagy Lászlóné tagintézmény-vezető asszony 
köszöntötte a jelen lévőket, majd a 6. osztály 
közreműködésével láthattak egy igen 
színvonalas kis műsort az érdeklődők.   
 

 
 
 

„A három szín-lobogók mellé  
tegyetek három esküvést:  

sírásból, egynek, tiszta könnyet,  
s a zsarnokság gyűlöletét,  

 
s fogadalmat: te kicsi ország,  

el ne felejtse, aki él,  
mert úgy született a szabadság,  

hogy hullt a könny és hullt a vér.”    
 

Tamási Lajos 
 
 

Nagyszüleink ezt   
olvasták… 

 
November 22-26-ig kiállítást 
szervezünk, a könyvtár 
nyitvatartási ideje alatt,   
régi gyermek - irodalmi 
könyvekről, amiket egykor  
még szüleink,    nagyszüleink 

                           olvastak.         
 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

 
 

Halloween-party 
 

A halloween ősi kelta 
hagyományokból kialakult ünnep, 
amelyet elsősorban az angolszász 
országokban tartanak meg, bár mára már 
az egész világon elterjedt. A 
boszorkányok, kísértetek és egyéb 
szellemek ünnepe. A töklámpás lett az 
idők folyamán a halloween legfontosabb 
jelképe. Európában a halloween sokáig 
feledésbe merült. Néhány helyen elvétve 
jelmezbe öltöztek és tökdíszeket helyeztek 
el a lakásban, de ez a szokás is 
hanyatlóban volt. Az utóbbi években 
azonban a halloween ünneplése ismét 
visszatért.  

Október 30-án mi is rendeztük a 
Művelődési Házban egy kis halloween-i 
bulit. Gyerekek és szülők versengtek 
egymás ellen. Nagyon jól sikerült 
jelmezeket láthattunk és nagyszerű 
élményekkel térhettünk haza. 

 

         
 

                             
Véget ért a 2010/2011-es labdarúgó 

bajnokság őszi szezonja 
 
A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
Kunság csoportban szereplő Tiszasas SE a 
hétvégén Martfű csapatával játszott, amely az 
idény utolsó mérkőzése volt.  
Martfű áll jelenleg a tabella első helyén, ezért 
büszkék lehetünk a 0-0-ás eredményre. Igaz, 
hogy ezzel az 1 ponttal elért 12 pont csak a 
tabella 13. helyére volt elegendő, de a tavaszi 
idény még előttünk áll. 
Az ifi csapat 1-1-es eredményt ért el. A 
gólszerző Nagy László.  Az így összeszedett 20 
ponttal a középmezőnyben végeztek. 
 
Gratulálunk az elért eredményekhez és további 

sok sikert kívánunk!
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22000033..  

 

   Tiszasas község hazánk Tiszazug nevű 
tájegységének déli részén, Jász-Nagykun-
Szolnok megyében terül el. Két szomszéd 
községe északon Tiszaug, Dél-keleten Csépa. 
A határ legmagasabb pontja a Lápi-legelőn 
található. A kettő közötti különbség 7 méter. 
Lakóinak száma 2003. január 1-én 1200. Az 
elmúlt 50 évben rohamosan csökkent a 
lélekszám, ui. 1960. január 1-én 1810 volt a 
lakosok száma. 
Területe 2870 hektár. Lakóházainak száma 
kb. 600. 
Az első írott emlékek szerint a Rátót nembeli 
Nagy Leustach birtoka, amit egy 1347-ben 
kelt adománylevél bizonyít. 1348-ban Kürttel 
együtt királyi birtok. Kinizsi Pál, majd II. 
Rákóczi Ferenc is birtokosa volt. 
1591-ben 35 adózó férfit jegyez fel a török 
defter a következő családok neveivel együtt: 
Tót Máté, Hatvani Máté, Lukácsi Ferenc, 
Simagó János, Sándor Orbán, Andor Balázs, 
Csanak Benedek, Mészáros Mihál, Kun 
Gergely, Gáti Pál, Boros Lukács, Nagy 
Dienös, Királ György, Dávid Balázs, Simonyi 
Márton, Aradi Mihál, Mésa Márton és 
Márton Dienös. 
1552-ben Gömöri Zay Ferenc kapta 
adományul, ez a család volt birtokosa a XVI. 
század végéig. A hódoltság alatt a 
Jászberényi várhoz is tartozott, és az ott 
állomásozó palánkbeli katonák között volt 
felosztva. 
1644-ben Csépa határát is sasi gazdák bérlik 
választott bíró vezetésével, aki a községi 
pecsétet is őrizte. A tizenötéves háború idején 
jórészt elpusztul. 1658-ban a lakosságot rác 
portyázó seregek lepték meg, akik elől Borsod 
megyébe menekültek, s csak 1661-ben, 
református papjuk buzdítására tértek vissza 
Sasra. Az 1683 évet követő időkben többször 
elnéptelenedett, de annyi bizonyos, hogy 
újratelepedésük megkönnyítésére a 3 évi 
adómentességet 1 évvel kérik még 
meghosszabbítani. Az idők folyamán sokszor 
kellett menekülnie az itt élő lakosságnak. 
 

Menekültek a török elől, majd kétszer a 
rácok is elkergették a lakosságot. 1709-
ben is a rácok elől menekültek a környező 
községekbe: Kürtre, Újfaluba, és Rákóczi 
Rakamazi birtokára. Újfaluból azonban 
szőlőik megművelése végett átjártak 
Sasra. 1715-ben kezd benépesülni, amikor 
Újfaluból, 11 család telepedett le itt. De 
jöttek telepesek Kecskemétről, 
Bánhorvátról, Tiszapolgárról, 
Jászberényből, és Szatmárból is. A Csépát 
1721-ben újratelepítő Czucz-család tagjai 
2 évig Sason éltek. Az 1720-i összeírás 
szerint 31 jobbágy és 10 zsellér lakta, 
akik 456 köblös szántót, 148 kaszás rétet, 
és 22 kapás szőlőt műveltek, de egyéb 
forrásból 300 Ft jövedelmet is bevallottak, 
ami viszonylag hallatlanul nagy 
összegnek mondható. 
A falu történetéről több rövidebb-
hosszabb írott, nem egészen egybehangzó 
változat ismert. Tény, hogy a falu 
határában, a Kéménytető határrészen a 
megfelelő magasság miatt kőkorszakbeli 
település nyomait fedezték fel a régészek. 
Ugyancsak lakott terület volt a réz-és 
vaskorban is.  
 

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné kézirataiból ) 
 

 
 

Tiszasas Község elöljárósága 
 

 
 

Pávakör
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Adventi készülődés… 

karácsonyi készülődés már novemberben  
elkezdődik. Nemcsak a karácsonyi ajándékok 
felkutatásával, a lakásunkban ünnepi 
hangulatot teremtő dekoráció beszerzésével. 

November 28-án advent első vasárnapján 
meggyújtjuk az első gyertyát. Sok családban ez 
nemcsak szűk családi körben történik, hanem 
összejönnek a rokonok, barátok és pár órát együtt 
töltve szívesen beszélgetnek, jól érzik magukat. 
Karácsony ünnepére általában többféle 
aprósüteménnyel készülnek a háziasszonyok. 
Az örök kedvencek mellett a sokféleség 
jegyében ilyenkor az ünnep és az évszak 
hangulatát ízekben leginkább felidéző 
karácsonyi aprósütemények és kekszek 
kerülnek az asztalra. 

Készüljünk együtt az ünnepekre… 

Fekete-erdei adventi kalács 

 
 

Hozzávalók: 

2 üveg magozott meggybefőtt, 10 dkg étcsokoládé, 50 dkg liszt, 
1 zacskó sütőpor, 20 dkg vaj vagy margarin, 20 dkg 
kristálycukor, 2 zacskó vaníliás cukor, 3 tojás, 32 dkg félzsíros 
tehéntúró, 4 dkg díszítő szóró cukor 

Elkészítése: 

A befőttet lecsöpögtetjük, esetleg konyhai törlőpapírra 
téve megszárítjuk. A csokoládét durvára felaprítjuk. A 
sütőporral elkevert liszthez hozzáadunk 15 dkg vajat, 
17 dkg cukrot 1 zacskó vaníliás cukrot, majd 
robotgéppel beledolgozzuk a tojásokat és a túrót. A 
tésztát lisztezett deszkán kézzel jól átgyúrjuk és 32×38 
cm-es lappá kinyújtjuk. 2/3 részén elosztjuk a meggyet 
és a csokoládét, majd a keskenyebbik oldalánál fogva 
feltekerjük, és kalácsot formálunk belőle. Átlósan, 
sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük, és előmelegített 
sütőben, 200 fokon (gáztűzhelynél 3-as fokozat) 30 -35 
perc alatt készre sütjük. A maradék vajat 
megolvasztjuk. A szóró cukrot a maradék kristály- és 
vaníliás cukorral összekeverjük. Az adventi kalácsot 
még forrón megkenjük a vajjal, majd vastagon 
megszórjuk a cukorkeverékkel.  

Jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek! 
 

 
 
 
 

 

Arborétum falu: egy újabb lépés 

 

A falu fásítási és rendezési terve alapján 
ezúttal a Fő út Orvosi rendelő és Borozó 
közötti szakasza szépült meg. A fákat a 
Kiskunfélegyházi Arany János Kollégium 
és Szakiskolai Program vásárolta 
számunkra, és a program diákjai ültették 
el október utolsó hétvégéjén. A 
szervezésért és a támogatásért ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani a 
program vezetőjének Csernyánszky 
Erzsébetnek, a szakszerű és fegyelmezett 
munkáért pedig a segítségeknek és a 
diákoknak, akik között egy tiszasasi fiú is 
szorgoskodott: Pápai Imi személyében. 
A 40 db csörgőfa elültetése után a 
gyerekek abban a tudatban indulhattak 
útra, hogy hamarosan viszontláthatják 
munkájuk gyümölcsét, ugyanis a nyár 
folyamán egy hetet fognak településünkön 
vendégeskedni egy tartalmasnak ígérkező 
kenutáborban. 
 
 
A csörgőfa (Koelreuteria paniculata) 5-8 
méteres gömbös koronájú fa. Levelei 
páratlanul szárnyaltak, zöldek, virágai 
június körül nyílnak sárga bugában. Kis 
termetű fa, így légvezetékek alá, utcák 
fásítására, de parkfának is kiváló. 
Származási helye: Kína. Korea. 
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Programjaink Novemberben! 

 
November 20-án, 14 órától családi vetélkedő kerül 

megrendezésre a Művelődési Házban. 

 
November 27-én, 14 órától adventi díszek 

készítésére lesz lehetőség a Művelődési Házban. 
 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 
 
 

 

Anyakönyvi Hírek 
 

Született 
 

Kókai József és Szabó Henrietta gyermeke: 

Szabó József 2010. október 23-án. 

A szülőknek és gyerekeiknek jó egészséget 
kívánunk! 

 
 

 Elhalálozott 
 

id. Tényi Imre 2010. október 8-án. Élt 85 évet. 

Bézi Györgyné 2010. október 13-án. Élt 79 évet. 

Tóth Lászlóné 2010. október 14-én. Élt 83 évet. 

 
Emléküket megőrizzük! 

 
 

 
 

 

MIKULÁS BÁL  
 

Sok szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt, a december 4-én, 19 órai 
kezdettel megrendezésre kerülő Mikulás 
bálra, melynek bevételét a Művelődési Ház 
eszközeinek modernizálására fordítunk. 
 

Menü: Pacal körömmel 
 

Belépő jegyek: 
 

Felnőtt: 1800 Ft 
Gyermek: 900 Ft 

 
A bál további részleteiről  érdeklődni lehet:       

Szító Lillánál 
 

 
 

„ Bursa Hungarica „ 
 

Az előző évek gyakorlatát követve képviselő-testületünk 
a 2010. évre is csatlakozott a „ Bursa Hungarica „ 
felsőoktatási ösztöndíj-pályázathoz. A pályázat célja a 
hátrányos szociális helyzetű, felsőfokú tanulmányokat 
folytató hallgatók anyagi támogatása volt. A támogatás 
az önkormányzatunk részéről biztosított forrásból, 
oktatási intézményi támogatásból és a megyei 
önkormányzat esetleges juttatásából tevődik össze. A 
pályázatok október 29-ig voltak beadhatóak az 
önkormányzatnál. A pályázatról további hírek később. 
 
 

 

Apróhirdetési lehetőség! 
 

Figyelem! Amennyiben a falu lakossága igényt tart 
rá, lehetőség szerint a havonta megjelenítendő 
hírmondónkban szeretnénk apróhirdetési lehetőséget 
felkínálni. Ha bárkinek igénye van rá, kérjük jelezze azt 
önkormányzatunknál! 
 

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 ügyvezető igazgató 

Tel.: 06/56-462-824, 

e-mail: ketlanto@t-online.hu  

MEGJELENIK HAVONTA! 

 
 

Kéthetente péntekenként 19 órától, sok 
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a 

Tiszasasi Ifjúsági Egyesület.  

 
 

Gyere el te is és töltsünk el együtt egy jó kis estét! 
 

( Legközelebbi vetítés: 2010. november 12. - Művelődési Ház  
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