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Polgármester tollából...        

Az utóbbi években a lakosság részéről egyre több panasz érkezett a falu egész területén egyre 
nagyobb számban megjelenő elhanyagolt udvarok, kertek állapotával kapcsolatban. Az ese-
tek igen csekély hányadában használt a „szép szó” mint a meggyőzés eszköze, és a legtöbb 
esetben csak ideig-óráig oldotta meg a problémát. Önkormányzatunknak nem volt törvényi, 
rendeleti felhatalmazása sem a rendetlen tulajdonosok felszólításra, sem pedig annak ered-
ménytelensége esetén büntetés kiszabására. Ezt a helyzetet kívánjuk kezelni az október 26-án 
elfogadott köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendeletünkkel, amely több eddig 
szabályozatlan területet érint. A rendelet betartatásáért községünk jegyzője felel. Az első, a 
település egészét érintő szemlére még az idén sor kerül. Reméljük a nagyobb figyelem, és 
a szigorúbb szabályozás meghozza a remélt eredményt településképünk javításában (Rende-
letünk részleteiről az önkormányzati hírek rovatban olvashatnak bővebben az érdeklődők.)

Némiképp a témához kapcso-
lódó fejlemény, amely mellett 
nem szeretnék szó nélkül elmen-
ni, hogy sajnálatos módon az 
utóbbi időben megszaporodtak 
a településen az arborétum falu 
terv nyomán ültetett díszfa-ron-
gálások. Érthetetlen számomra, 
hogy egyes emberek erejüket, 
bátorságukat, bozótvágó késük 
hatékonyságát miért élő facse-
metéken tesztelik, jelentős kárt 
okozva ezzel annak a közös-
ségnek, amelyben állítólag élni 
szeretnének. E sorokkal a falu 
közvéleményének nevében azt 
üzenem az elkövető(k)nek, hogy 
aki ilyen tettre vetemedik, az a 
továbbiakban semmilyen együtt-
érzésre, segítségre és támogatásra 
ettől a közösségtől ne számítson!

Végéhez közeledik kertészeti programunk, amellyel a különböző közfoglalkoztatási 
programokban részt vevők számára igyekeztünk értékteremtő hasznos munkát biztosí-
tani. Mint ismert önkormányzatunk 1ha káposzta, 1 ha sütőtök és 1ha energia célú nád 
termesztését valósította meg az idei évben. Minden növény esetében elmondható, hogy 
sikerrel zárjuk az évet; önkormányzatunk jelentősen növelte a tulajdonában álló földte-
rületekből származó árbevételt. Tettük mindezt úgy, hogy közben a közfoglalkoztatot-
tak értelmes munkát végeztek, továbbá mind a káposzta, mind pedig a sütőtök esetében 
jelentős mennyiségeket osztottunk szét a szociálisan hátrányos helyzetű lakosok köré-
ben. A program során szerzett tapasztalatainkat a jövő évben bővülő vetésszerkezet mel-
lett kívánjuk kamatoztatni. Programunkkal több média érdeklődését is felkeltettük, élő 
adásban szerepeltünk a Lánchíd rádióban, cikket írtak rólunk a Magyar Nemzetben és a 
Duna Tv gazdakör című műsorában is bemutatkozhattunk. Több polgármestert és testü-
let is érdekelt kezdeményezésünk, volt aki csak telefonon érdeklődött, de olyan is akadt 
aki személyesen keresett fel bennünket. Meggyőződésem, hogy tevékenységünkkel je-
lentősen hozzájárultunk Tiszasas hírnevének öregbítéséhez, és a jövő évben tovább ha-
ladhatunk a megkezdett úton. Köszönet érte mindenkinek, aki segített vagy támogatott!

A november hónapban rendezzük az ez évi EU Élelmiszersegély program II. fordu-
lóját, melynek keretében az alábbi élelmiszerek kerülnek kiosztásra a kultúrházban. 

      
               Termék neve        Gyűjtő                          Össz. kilogramm

     4 tojásos spagetti                     0,5/28/64                          896
     Instant sült tésztaétel                     0,1/10/216                          432
     Keksz krémmel töltve                     0,36/14/60                          604.8
     Konzerv                                     0,34/10/168                          571.2
     Omlós keksz inulinnal                     0,04/124/72                          357.12

Az osztás pontos időpontjáról 
az érintettek értesítést kapnak!
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Hivatalból
Mivel a hosszú idő telt el a Tiszasasi
Hírmondó előző számának megjelené-
se óta, és annak ellenére, hogy a nyári 
időszakot sokan „uborkaszezonnak” ér-
zik, kénytelen vagyok nagyon röviden 
összefoglalni azokat az eseményeket,
eredményeket melyeket az elmúlt
időszakból említésre méltónak tartok.

Az Országgyűlés a rendszerváltás után   
húsz évvel, idén április 18-án fogadta el Ma-

gyarország új Alaptörvényét, amely négy hónap 
múlva, 2012. január 1-jén lép hatályba. A kor-
mány szeretné lehetővé tenni, hogy Magyarország 
új alaptörvénye bárki számára megismerhető, elér-
hető legyen, és egyúttal - a közelgő hatályba lépés 
alkalmából - személyre szóló emléktárgy is lehes-
sen. Ennek elősegítésére állították fel szeptember 
1-én az Alaptörvény Asztalát a megyei Kormány-
hivatalokban, Kormányablakokban , valamint a 
települési önkormányzatok épületében. Az Alap-
törvény Asztalánál az állampolgárok egy adatlap 
kitöltésével kérhetik az új alkotmány névre szóló
kézbesítését. 2011. szeptember 19-én a 
megyei Kormányablakban több ismert 
személyiség töltötte ki az igénylőlapot.

 Testületi ülésen többször felmerült a  
  kérdés, hogy milyen eszközökkel lehet fel-

lépni a gazos, rendezetlen udvarok tulajdono-
saival szemben. Korábban elfogadásra került a 
szociális rendelet módosítása, mely értelmében 
megvonhatóvá vált azoktól a szociális juttatás, 
akik lakóingatlanukat a rendeletben megfogalma-
zottak szerint nem tartották rendben. Ez azonban 
kevés, a szabályzás körét szükséges kiterjeszte-
ni valamennyi tiszasasi ingatlan tulajdonosára. 

Szintén problémaként merült fel a zajos szó-
rakozóhelyekkel kapcsolatosan az elmúlt 
időben. Több lakossági bejelentés is érke-
zett. A problémát a helyi szabályok kialakí-
tásával, azok betartatásával lehet orvosolni.

A rendelet az alábbi tárgykörökben szabályoz: 

• A közterületek és ingatlanok tisztántartása
• Zöldterületek fenntartása és kezelése
• A zajvédelem szabályai
• Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos 
   szabályok
• A köztisztasági rendelkezések betartásának el-
   lenőrzése
• Szabálysértési rendelkezések

A közterületek és ingatlanok tisztántartásának 
szabályozási körben kiemelendő, hogy az ingatla-
nok tisztán tartását nemcsak az ingatlan tulajdo-
nosának, hanem a  használójának, 

Ovis hírek
Óvodásaink az idei tanévet, egy részben megújult, komfortosabb, a kor elvárásainak már-már 
teljesen megfelelő környezetben kezdhették. A falunapi bevételek, felajánlások, tették lehető-
vé ezeket az igen szükségszerű és – úgy gondoljuk – mindenki számára örömteli változásokat. 
Kis falunk közössége ismét megmutatta, hogy nemes cél érdekében, összefogással, meg lehet 
valósítani a rég áhított terveket:

Óvodánkban elvégzett korszerűsítések, változtatások:

- Mosdónk víz- és szennyvízvezetékének korszerűsítése, a teljes burkolat cseréje.
- Új ablakok kerültek egy csoportszobába, a folyosóra és a mosdóba, melyeket gyönyörű, új  
   függönyökkel tettünk még szebbé.
- Előterünk új burkolatot kapott.
- A felújított helységek kifestése, illetve az épület külső meszelése is megtörtént.

Óvodánk berendezési tárgyi is megújultak, egy holland adománynak köszönhetően.
Kaptunk, gyermek és felnőtt asztalt, székeket, játéktartó szekrényeket, játék, illetve dekoráci-
ós és szemléltető eszközöket.
Ezúton szeretnénk megköszönni Gyói Gábor Polgármester Úr kezdeményezését, pozitív 
hozzáállását és odaadó támogatását, a Szülői Munkaközösség és az adakozók önzetlen 
hozzájárulását. Köszönjük szépen!

Néhány szó óvodánk életéről:

Óvodánkban 3 óvodapedagógus és egy 8 órában foglalkoztatott dajka látja el a nevelési és 
gondozási feladatokat, délelőtt kettő csoportban, délután egy összevont csoportban.
Ebben a tanévben a kiscsoport 15 fővel indult, melyből 6 új kisgyermek érkezett. Folyamato-
san bővül a csoportlétszám, év végére várhatóan 22-en lesznek.
A zavartalan beszoktatás miatt a foglalkozásokat november 1-én kezdjük. Addig énekelgetés-
sel, meséléssel, ölbeli játékkal, rajzolással, gyurmázással kötjük le a kicsik figyelmét. Öröm-
mel konstatáltuk, hogy ez idáig zökkenőmentes volt a beszoktatás folyamata. Az újonnan 
érkezett kisgyermekek jól érzik magukat megújult óvodánkban.
A nagy-középső csoportba 16 kisgyermek jár, 8 középsős és 8 nagycsoportos.
A nagycsoportosok foglalkozásai szeptember 15-vel, középsősöké október 1-vel megkezdőd-
tek. Természetesen a fiatalabb gyermekek is szívesen részt vettek nagyobb társaik kötetlen 
foglalkozásain, ahol életkoruknak és képességeiknek megfelelően természetesen differenciál-
tan foglalkoztunk velük, mint az egész tanév folyamán.
Mindkét csoport nagyon sok időt tölt a szabadban. Amíg az időjárás engedi, a szabad udvari 
és mozgásos játékokon kívül a foglalkozások egy részét is kint szervezzük. Az elmúlt évekhez 
hűen az idén is nagy sétákat tervezünk a faluban és falunk határában, melyek az ismeretszer-
zésen túl, esztétikai élményekhez (őszi táj szépsége), helyismerethez, az egészséges életmód 
kialakításához, és a gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlásához is lehetőséget nyújtanak.

 Mátyus Anikó                                         Síposné Mészáros Ágnes                          
 Nagy-középső csoportban                    Kiscsoportban
 csoportvezető óvónő                             csoportvezető óvónő

haszonélvezőjének, másnak a használatában 
lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a hasz-
nálati joggal rendelkező bérlőnek kell ellátnia. 
Így konkrétan azzal az emberrel szemben tudunk 
fellépni, akinek a mulasztása miatt az ingatlan 
állapota nem felel meg a rendelet előírásainak.

Zöldterületek fenntartása és kezelése szabályo-
zási körben kiemelendő az utcára ültetett sövény 
nyírási magasságának az előírása, mivel többször 
okoz gondot a nagyra nőtt bokor a közlekedésben.

A rendelet teljes terjedelmében megtekinthető, 
Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalában!

Hirdetmény!

Tiszasas Önkormányzata a helyi la-
kosság részére kedvezményes áron: 

20Ft/kg

kínálja fel kertészeti programjából visszama-
radt másod-harmad osztályú sütőtök készletét!

Megrendeléseiket a polgármesteri 
hivatalban adhatják le, amit az 
önkormányzat házhoz szállít!
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Áld meg Uram!

Áld meg Uram! e hazát
Mint annyiszor, eddig is
Kínjától megszabadultan.

írta: Tigyi László

Boldog hazát adj nekem
Csendeset, fénytisztát,
Lelkemben megalapozottan.

Kulturális oldal, bemutatkoznak büszkeségeink
Köztünk élnek, mi mégsem tudjuk róluk, hogy mivel töltik el legszívesebben szabadidejüket...

 

           
„ Gondolt már rá valaki, hogy hogyan lettek a köl

tők, hogy vajon miért akart egy ember verset vagy 

éppen könyvet írni? Valaki azért mert megnyugtat

ja, valaki azért mert így tudja kifejezni magát a leg

tisztábban, van aki azért mert erre vágyott és valaki 

azért mert szeretne alkotni valamit a világnak, az 

embereknek amivel tudnak azonosulni, amitől nem 

érzik egyedül magukat, ami erőt ad nekik, és ami 

biztatja őket, hogy minden jóra fordul egyszer... „

A tűzzománc története

A fémtárgyak felületének zománc cal való bevonása nagyon 
régi időkre nyúlik vissza. Az ötvösművészet fejlődése, a kor igé
nyeinek változása szerint megkívánta a dísztárgyak és ékszer
ek színezését, újabb típusú díszítményekkel való gazdagítását. 
A tűzzománc technika kezdetének pontos meghatározása 
szinte lehetetlen feladatnak bizonyult, hiszen az erősen szét
mállott leleteken ma nehezen állapítható meg, hogy valóban 
zománc ot égetteke rá. Ezzel a nagyon régi mesterséggel is
merkedő, Máthé Elek tiszasasi lakosunk képeken látható na
gyon szép munkáit szeretnénk bemutatni kis falunknak, ezzel 
ösztönözve, további hasonló csodálatos munkák elkészítésére.

Bűnbeesés

A nagy hal megeszi a kishalat

Két Nap...

Két Nap kellene az égre,

Hogy az egyik mindig égne,

Mindig tűzne a világra,

Hogy a székely sose fázna.

Két nyár kellene egy évben,

Hogy a székely jobban éljen,

Bokrok alatt, kazlak tövén

Hadd pihenne nyugton, szegény.

És két szív kellene annak,

Aki boldog, aki gazdag,

Hogy míg az egyik meg se rezzen,

A másikkal csak érezzen.

                              ír
ta: Gábor Gyula           

Kiürült a kisházikó,
Nem lakik már benne.
Nem üldögél a kisszéken, 
Nem kapál a kertben.

Teste lelke messze jár már,
Lelkek világában, 
Nem is tudja, hogy én mennyit
Sóvárgok utána.

Legyen áldott a jó Isten,
Aki egyszer adta,
Legyen áldott az anyaföld,
Ami befogadta.

Legyen áldott az út pora,
Ahol egyet lépett.
Nála nélkül szomorú
És keserves az élet.

Elengedem dolgos kezét,
Ez az élet rendje.
A szívemben őrzöm tovább,
Mintha még itt lenne.

Búcsú apámtól

Áld meg Uram! e hazát
A magyarok hazáját
E népnek, szép Országát.

 írta: Garai Margit
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ŐSZI ÜNNEPKÖR

A GAZDASÁGI ÉLET ÜNNEPEI

( részlet )

A szüret Tiszasason

Tiszasas határában kb. 500 kh. Szőlőterület volt a század első felében. 
A lakosság nagy termelési tapasztalattal, szorgalommal végezte a szőlő 
művelését. A szüret minden évben eseménynek számító jeles nap volt.
A szüretelést nemre, életkorra való tekintet nélkül minden-
ki szívesen végezte. Férfiak és nők, öregek és fiatalok, még a 
gyermekek is kint voltak szüret alkalmával a szőlőhegyen.

Az 1930-as években a református középparasztok kalákában végezték 
ezt a munkát: általában a közeli rokonság fogott össze. A szüret szin-
te családi ünnep volt. A módosabb gazdák napszámosokat fogadtak.

Előkészületek: 

Október elejére már megtörtént a hordók javítása, abroncshúzás, hideg 
vízzel való kimosás, majd a kénezés. Az egyéb edények: dézsák, kádak, 
kármentő, fertály, cserpák, zúzó kimosása, áztatása, népiesen dagasztása.
Nagy becsben tartották a sotut, ez nem volt minden ház-
nál: a bognár fából készítette Tiszasason a 30-as években.
Október közepén már arany, fekete, zöldessárga, sötétpiros szőlőfür-
tök ontották illatukat. Megérett az Ezerjó, a Kadar, a Saszla, az Otelló, 
a Kecskecsecsű… Az érett szőlő puha, nedvdús, héja átlátszó, íze édes 
a szőlőszemben lévő szőlőcukortól. A szőlőcukor mennyiségétől függ a 
must, majd a bor értéke, minősége. Ha a próbaszüret alkalmával nyert 
must cukorfoka 20-22, akkor kitűzhetik a szüret időpontját, mert mi-
nőségi bort remélhetnek. Általában október közepén már szüreteltek.

Korán reggel kocsira rakták a szüretelő kádakat (legalább ket-
tőt), puttonyokat, enni-és innivalót. A szüretelők is felkapaszkod-
tak a kocsira, vagy gyalog mentek. Kiérve a szőlőhegyre megreg-
geliztek. A gazdasszony kenyérrel, szalonnával, túróval, szőlővel 
kínálta a segítőket. Reggelizés után fürgén nekiláttak a munkának. 
Odaálltak a szőlősorok végéhez. Egyetlen mozdulattal elmetszették a 
kötözősást a tőkéről: a szétnyíló szőlővesszők megmutatták érett fürt-
jeiket. A kiskéssel, vagy bicskával levágott fürtöket fűzfavesszőből ké-
szült garabolyra rakták. Az üres garabolyok csakhamar megteltek.

-Puttonyos! Puttonyos! -hangzott gyakran a sürgető kiáltás. A hívó szó-
ra megérkezett egy puttonyt cipelő, izmos férfi. Öt-hat garaboly szőlőt 
is elnyelt a hátára szíjazott faedény. Tiszasason általában az úgynevezett 
zalai puttonyt használták: ennek külső, felső széle alacsonyabb, nem kel-
lett a garabolyokat vállmagasságig felemelni. A szőlőfürtök utáni haj-
ladozás, puttonyba töltés is fárasztó munka, de a puttony cipeléséhez 
férfierő kell. Megtörtént, hogy a pajkos fehérnép a garabolyból kiöntött 
szőlőt jól belenyomkodta a háton lévő puttonyba, hogy „több férjen”.

A puttonyos ezt úgy ellensúlyozta, hogy állandóan kezében hordott 
egy szőlőkarót. Mikor megállt a szedők hívására, a karót beleszúrta a 
homokba, alátette a puttonynak, így a szaporodó szőlő terhe nem az 
ő vállát húzta. A megtelt puttonyt a kocsira való kádakba ürítették. A 
kocsi a szőlősorok végénél volt. Mikor a puttony kiürült, a puttonyos 
vígabban ballagott visszafele. Útközben ellenőrizte a szedők munkáját. 
A véletlenül elhagyott fürtöt levette, s ha jóképű lány, vagy menyecske 
volt a vétkes, csókkal kellett azt kiváltani. Nemigen hagytak a böngé-
szőknek szednivalót. Vidám tréfa, móka közben folyt a munka. A kis-
paraszti gazdaságokba annyi segítő személyt hívtak, hogy egy nap alatt 
végezzenek a szüreti munkákkal. „Napkeltétől napnyugtáig dolgoztak 
bő termés esetén. Egy kh jól gondozott szőlőterület 35-40 hektoliter 
mustot adott.” Ebben az esetben a kocsi többször is megfordult a sző-
lővel teli káddal; egy kádat mindig hagytak kint üresen, hogy ne legyen 
fennakadás a munkában. Folyt is az vígan, míg az utolsó fürtöt le nem 
vették. Különös gondot fordítottak az úgynevezett hannivaló szőlőre. 
Szedés közben a hártyára tett szőlőlevelekre fektették az eltartásra alkal-
mas, egészséges, nem túlságosan tömött fürtöket, leginkább Kövidinkát 
és Kecskecsecsűt. Ezeket indulás előtt óvatosan kasba rakták, úgy tették 
a kocsira. Otthon még a szüret napján felkötözték egy kb. 50 cm hosz-
szú raffia két végére a fürtöket. A fonalat hosszú rúdra aggatták, úgy, 
hogy a végén függő szőlőfürtök ne érjenek egymáshoz. Szellős helyen, 
kamrában, vagy padláson karácsonyig is elállt az így felkötözött szőlő.

A házigazda a szüret befejezése után minden segítő személyt vendégül 
látott. Mire hazaértek a szedők, egy húsfőzéshez értő férfi megfőzte a 
szolgafán függő bográcsban az elmaradhatatlan birkapörkölt vacsorát. 
Ehhez tartozott a birkabélbe töltött borsos, paprikás kenyérből álló juh-
hurka, amit a pörkölt levében főztek meg. Étkezéskor mindenkinek adtak 
belőle egy darabot. A szüret alkalmával elfogyasztott édes szőlőbogyók-
ra jól esett a zsíros, csípős étel. A vacsorát a tornácon, asztalok mellett 
fogyasztották el, és óborral, vagy a próbaszüret murcijával öblítették le.

A segítségül hívottak elköszöntek. A garabolyokban vittek magukkal kós-
tolót a friss szőlőből. A háziak megköszönték munkájukat. „Köszönjük mán 
a segítséget, míg megszolgáljuk.” A szüret első mozzanata ezzel lezárult.

Vacsora után folytatódott a szüret második része, a szőlő fel-
dolgozása musttá. A 30-as években úgy készítették a mustot, 
hogy a szőlőt a kocsin lévő kádból lecsúsztatták csúszón (egy 
mindkét oldalán léccel magasított deszkán) a nagykádba.

A nagykád mellett volt egy 70-80 cm-es magassá-
gú állványra helyezett taposókád; ennek felső széle hón-
aljig ért, s alján akkora lyuk volt, mint a boroshordókon. 

Ebben a kádban taposták szét a szőlőszemeket ritka szövésű taposózsák-
ban. Kb. 30-35 kg szőlőt mertek a zsákba fertállyal a nagykádból, száját 
bekötötték, s elfektetve taposták. A taposókád alatt volt egy 50-60 lite-
res dézsa, ebbe folyt a sötét, zavaros színű taposott must. A taposózsák-
ban maradt széjjelnyomott szőlőt kiürítették egy kádba, abból merték 
a sotuba fertállyal. A sotu (prés) kipréselte a szőlő levét. A legjobb mi-
nőségű mustot az első sotulástól nyerték. A préslefolyó alatt volt a kár-
mentő: ebből a cserpákkal merték a mustot a fertályba, majd innen egy 
fatölcsér segítségével a hordóba került. (A cserpák 3, a fertály 10 literes 
faedény.) Így folyt a munka éjfélig, majd másnap a befejezésig. A sotuba 
visszamaradt törkölyt szétmorzsolták, s még egyszer kisajtolták. „Volt 
olyan gazda, aki háromszor is sotult.” A harmadik sotuláskor vizet is 
öntöttek a törkölyre, az így kapott gyenge minőségű mustból lett a csiger 
nevű bor. A törkölyt kádba rakva letapasztották; pálinkát főztek belőle.

Ilyen volt a tiszasasi szüret a század első évtizedeiben.
A mai háztáji gazdaságok szőlőterületein lebonyolított kis-
üzemi szüret főleg abban különbözik a régitől, hogy a szü-
retelő edények korszerűsödtek. Tért hódított a műanyag.
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( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

-  a szőlőszedéskor használt, fűzfavesszőből font garaboly helyett alumíniumból készül
   vödröket használnak.
-  kevés termés esetén nem kádakba, hanem nagy nylonzsákokba öntik a szőlőt a putto
    nyokból.
- megtörténik, hogy a nylonzsákokba gyűjtött szőlőt autóval viszik haza a házhoz, mert 
   lovas kocsit nehéz szerezni.
- ha bő termés van, a tsz-től kell lovas kocsit igényelni, vagy a még magántulajdonban lévő 
   néhány lovas kocsit kell igénybe venni.
- a szüretelők biciklivel járnak a szőlőhegyre.

A feldolgozás különbözősége:

-    a század közepétől nem tapossák, hanem zúzzák a szőlőt szőlő daráló kisgéppel.
-    a fasotut felváltotta a fémből készült szőlősajtoló.
-    a régi szüretelő edények: kádak, dézsák, puttonyok, fasotu, meregetők, bortárolók  
      változatlanul megtalálhatók még a községben.

A szüretre való hívogatás, tréfálkozás, mókázás, vendéglátás 
szokása változatlanul megmaradt. A szüretelést az egyéni gazdaságok-
ban ma is kalákában végzik. Örömmel végzett munka, de félig ünnep is.

Hozzávalók 8 főre

A piskótához:
• 2 tojás
• 6 dkg cukor
• 6 dkg finomliszt
• fél kk sütőpor
• 1 dkg
cukrozatlan
kakaópor
• 5 dkg cukor
(a sziruphoz
a kész piskóta
tetejére)

Piskóta készítése:

Kivajazunk egy 24 cm átmérőjű kapcsos tortaformát
és az aljába méretre vágott sütőpapírt
teszünk. A tojásokat és a cukrot 4 perc alatt
robotgéppel fölhabosítjuk. A lisztet, sütőport és
a kakaót összekeverjük és fakanállal óvatosan a
tojáshabhoz forgatjuk. A tortaformába öntjük a
masszát és 175 fokon 12 perc alatt megsütjük.
Ha kész, kihűtjük.

Töltelék készítése:

A zselatint 1 dl vízzel elkeverjük, majd takaréklángon
addig kevergetjük, amíg a zselatin feloldódik.
Félretesszük hűlni, közben a porcukrot
simára keverjük 2-3 kanál forró vízzel egy nagy
keverőtálban. A porcukorhoz adjuk a túrót, a
vaníliarúd kikapargatott belsejét, a citromhéjat,
a citromlevet, a tejfölt és a zselatinos vizet. Robotgép-
pel
1-2 perc alatt összedolgozzuk és végül
fakanállal beleforgatjuk a tejszínhabot.

Összeállítás:

A piskótát kivesszük a formából, lehúzzuk róla a
sütőpapírt és miután a formát elmostuk és szárazra
töröltük, visszatesszük bele. Megöntözzük
1 dl víz és 5 dkg cukor összemelegített keverékével,
elsimítjuk rajta a túrós tölteléket és a tetejét
vastagon megszórjuk kakaóporral. A tortát 1 napig
hűtőben tartjuk. Tálalás előtt késsel finoman
körbevágjuk és kiszedjük a formából.

A töltelékhez:
• 1 csapott ek zselatinpor
• 15-25 dkg porcukor (ízlés
szerint)
• 50 dkg túró
• 1 dl tejföl
• 1 vaníliarúd
• 1 citrom reszelt héja
• 1 ek citromlé
• 2,5 dl hideg tejszínből vert
hab
• 3 ek cukrozatlan kakaópor

            

  Túró Rudi torta recept         
     folytatás...         

ŐSZ ELŐ

Folyó év Augusztus 13-ai falunapon így köszönte meg KULTURÁÉRT, KÖZÖS-
SÉGÉRT kapott kitüntetését Mohácsi Lászlóné nyugalmazott iskola igazgató.
„ Mikor az ember megöregszik, mindent megkap mire nem törekszik. Betegséget, 
kitüntetést, s viseli, mint egy büntetést. A betegség a büntetés. A kitüntetés pedig 
a jól végzett munka elismerése, amit köszönök.  Megköszönöm Tiszasas népének, 
hogy 60 évvel ezelőtt befogadott és segített a nyolc osztályos állami általános iskola 
létrehozásában, ami a szellemi kulturális alap. Kérem községünk önkormányza-
tának testületét, hogy anyagi vonatkozásban is hozzon jó ötleteket, bölcs dönté-
seket, melyek megvalósulásához kívánok erőt, egészséget, sok sikert. Szebb jövőt!
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A régi római naptár márciustól számított he-
tedik hónapja eredetileg csupán egy sorszá-
mot kapott. E fantáziátlan sorszámnevet – la-
tin September, September mensis („Hetedik”, 
„Hetedik hónap”) akkor sem cserélték fel 
másra (kivéve egy rövid időszakot, amidőn a 
rossz emlékű Nero Germanicus császár ön-
magáról Germanicusnak nevezte el), amikor 
hónapunk a kilencedik lett. Noha szeptember 
mind a földműves lét, mind a csillagászat és a 
naptár szempontjából jeles hónap, nem dús-
kál római ünnepekben. Ezek közül a legjelen-
tősebb a capitoliumi triász: Iuppiter, Iuno és 
Minerva templomának felavatásáról emléke-
zett meg szeptember Idusán (13-án). Törté-
nelmi emlékünnepnek tűnik első pillantásra 
– a római patríciusok istenhármasának még 
az etruszk Tarquinius Superbus király épít-
tetett egy háromhajós templomot a Capitoli-
umon –, ám az ünnep időpontja és a hozzá 
fűződő szokások „igazi” naptári eseménnyé 
avatják. Mint Hahn István írja, ezen a napon 
az egész szenátus megjelent a templomban, 
és nagy közös lakomán megvendégelte a há-
rom istent. Ezt a szokást a sikeres betakarí-
tásért (aratásért, szüretért) járó hálaadásként 
értelmezhetjük, az istenek elé tálalt fogások 
nyilván a föld az évi ajándékaiból készültek. 
Ugyanezen alkalommal a szentély falába szö-
get vertek, ez az évek számítását szolgálta. Ez 
a szokás arra vezethető vissza, hogy volt idő, 
amikor szeptember 1-ével kezdték az évet.
A nap azért is jelentőségteljes, mert mind-
össze 9 nap választja el az őszi napéjegyen-
lőségtől, a római naptárban ennek is je-
lentősége volt. A Nonae például a hónap 
Idusa előtt számon tartott 9. nap volt, a 
novendialis pedig kilenc napos, kilen-
cedik napon végbemenő ünnepet jelölt 
(vö. a katolikus ünnepi nyolcad, kilenced

Szeptember - MÉRLEG HAVA

A Szűz havát szeptember 24-ével Mérleg hava
követi a sorban. A hónap ura, a Mérleg jegy
már régen nem fedi a hasonnevű csillagképet, mind-
azonáltal ez utóbbi ma is az őszi napéjegyenlősé-
get követő hónapot szolgálja jelképeivel. A szóban 
forgó csillagkép (latin Libra ) halovány, jelentékte-
len négyszög, viszonylag későn, az i.e. utolsó száza-
dokban lett önálló csillagzatként az Állatöv része. A 
görögök korábban a Skorpió csápjainak nevezték.

A Mérleg képe — kétkarú eszközről lévén szó,
amellyel serpenyőit egyensúlyba hozva mér-
nek — az őszi napéjegyenlőséget, a világosság
és a sötétség egyensúlyát jelképezi. Előszere-
tettel ábrázolták a szomszédos Szűz kezében
a kozmikus rend, igazságszolgáltatás szimbó-
lumaként, de tarthatta férfialak is: Mokhosz
például a súlyok mondabeli feltalálója, vagy
Héphaisztosz (Vulcanus), akit a Mérleg készítőjének hit-
tek, és olümposzi védnökének tettek meg, esetleg gaz-
dátlan istenkéz. A rómaiak a naptárújító Julius Caesar 
alakjával társították, a hízelgő Vergilius viszont a rendte-
remtő Augustus égi képmásának tette meg a Mérleg tar-
tóját, a császár ugyanis épp szeptember 23-án született.
A Mérleg csillagkép mint az igazságtevés
szimbóluma egyiptomi eredetű. Említettem
már, hogy az egyiptomi túlvilághitben a halottak sorsát 
isteni mérlegelés döntötte el. A „Két Igazság” alvilági 
csarnokában állott a mérleg, egyik serpenyőjébe a ha-
lott szíve, a másikba az igazságot jelképező toll került, 
s Ozirisz, a holtak bírája akkor hozott kedvező ítéletet, 
ha az elhunytnak könnyű volt a szíve, a két serpenyő 
egyensúlyban maradt. A római uralom idejéből való 
egyiptomi ábrázolásokon az alvilági mérleg azonosult 
az égi Mérleggel. Ennek oka — a formális egyezésen 
túl — az lehetett, hogy az európai képzetekben az őszi 
napéjegyenlőséggel már előre vetül a természet, illetve 
a Nap „halálának” a képe. Az égi igazságszolgáltatás és 
a Mérleg csillagkép a keresztény gondolatkörben is ösz-
szekapcsolódott. Mérleget tart a kezében az apokalip-
szis fekete lovasa. Ugyanebben a képzetkörben fogant 
az a gondolat, amely a lelkek mérlegelőjének az utol-
só ítéletkor igazságot szolgáltató Szent Mihály arkan-
gyalt tette meg. Az Igazságszolgáltatás (Justitia) Platón 
óta a filozófiában is négyesség része, a „4 sarkalatos” 
(cardinalis) erény egyike. Allegorikus nőalakjának
legfontosabb attribútuma szintén a kétkarú
mérleg, az elfogulatlanságot jelképezi. Justitiát
bekötött szemmel, ami szintén az elfogulatlanság
jelképe, csak a XVI. századtól ábrázolják.
Korábbi képmásain az isteni igazságtévő vesékbe
látó tekintetével mered ránk. A „vesékbe látás”
zsidó eredetű szókép, a zsidók hite szerint
ugyanis Isten a halottakat veséjükbe nézve ítéli
meg. Ez éppúgy a belsőségekből való jóslás,
illetve a balzsamozás ókori szokásával függ
össze, mint Ozirisz hasonló igazságboncoló
ítélkezése.

Szeptember
fogalmával). Szeptembert repülő, nevető ifjú 
személyesítette meg, bíborruhában, fején
köleskoszorúval. Jobbjában Mérleggel, a 
hónap jelével, baljában szőlővel és más 
gyümölccsel teli bőségszaru. Az ifjút szőlő 
koszorúzta Ceres is helyettesítheti. A bíbor-
ruha – Cesare Ripa magyarázata szerint – a 
„királyi” hónapnak járó viselet. E címet pe-
dig azért kapta, mert bőkezűbb, mint társai 
(az ötletet a pirosodó lombok adhatták, a 
vörös szín majd mindenütt hagyományosan 
az ősz színe). Elsősorban szüret ideje lévén, 
a szeptembert szüretelő alakok is jelképez-
hetik: szőlőt szedő, szőlőkoszorús, teli put-
tonyos, meztéláb szőlőt taposó parasztok.

A hónap régi magyar nevei: Mérleg hava, Szent 
Mihály hava. Az előbbi a Mérleg jegy szept-
ember utolsó dekádjában kezdődő uralmára 
utal (időszámításunk kezdetéig az őszpont a 
Mérleg csillagképbe esett), Szent Mihály ark-
angyal viszont a szeptember utolsó, és a Mér-
leg első dekádjának legrangosabb szentje.

Népi megfigyelések:

• ha szeptemberben megdördül az ég, a
     fák sok virágot hoznak még
• ha másodszor is kivirágzik az akác, 
     akkor hosszú, meleg őszre lehet számítani
•  ha korán lehullanak a falevelek, a gólyák
  és a fecskék korán útra kelnek, akkor 
     hamarosan megérkezik a hideg idő

Mit jövendöl a 100 éves naptár?

• Jó idő következik, ha hónap elején sok
futócsillag látszik, ha nem esik harmat,
vagy ha esett is, de hevenyében elszárad,
ha az éjjelek rendkívül hidegek, ha a Tejút
az égen tisztán látszik.

• Rossz idő jö, ha a galambok víz-
ben fürödnek és későn repülnek haza.

Népi mondóka
Amilyen az Egyed-nap,
olyan az egész hónap.
Az időt Kisasszonynapja,
négy hétre előre szabja.
Mihálykor az észak s keleti szél,
sok havat és kemény telet ígér.

Szent mihály – őszelő – földanya hava
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Hónapunk neve a latin October, „ Nyolcadik”
hónapnévből ered, mivelhogy a régi római nap-
tárban az évkezdő márciustól számítva ez volt 
az év nyolcadik hónapja. A latin szó a görögből 
eredt, ahol az „ octo” az „ ogkosz” tőre megy 
vissza: ez pedig „ halott kampó” -t jelent - a jobb 
kéz középső ujja csakugyan ilyen kampóhoz 
hasonlatos. Egyedül Domitianus császár tett 
kísérletet a név megváltoztatására, amennyiben 
önmagáról neveztette el. Rossz császár volt, a „ 
domiciánus „ hónapnév nem kellett senkinek. 
Róma októberi ünnepei a márciusi jeles napok 
tükörképei. A földműves, a halász, a hajós és 
a katona a márciustól októberig tartó nyárias 
időszakban volt aktív. Márciusban tolta vízre a 
hajóját, vette elő a szerszámait, fényesítette ki a
fegyvereit, és októberben vontatta partra, rakta 
el őket, illetve olajozta meg az utóbbiakat, hogy 
a téli nedvességtől be ne rozsdásodjanak. Mind-
az a tevékenység, aminek megkezdésére márci-
usban ünnep adott jelt, októberben ünneppel 
zárult. A márciusi lovasszemléne (Equirria, 
márc. 14.) az „októberi ló” (Equus October, okt. 
15.) felelt meg, a fegyvertisztítás ünnepének 
(Quinquatrus, márc. 19.) a fegyverszentelésé 
(Armilustrium, okt. 19.). A katonás ünnepek túl-
tengésével összefügg, hogy mindkét hónap aszt-
rológiai ura Mars had- és planétaisten volt. Mint 
Varro írja, „október havában van a Meditrinalia 
napja: neve a gyógyítással (latin medeor = gyó-
gyítok) kapcsolatos, mert Flaccus, Mars isten 
papja közölte, hogy ezen a napon szokás újbor-
ral és óborral áldozni, és mindkettőt gyógyszer-
ként megkóstolni”. Hadd tegyem hozzá, azért 
is, mert október egykori zodiákuscsillagképe, a 
Skorpió felett van a Kígyótartó csillagzat, me-
lyet a hivatalos antik hagyomány Aszklépiosz 
(Aesculapius) orvosisten képmásának tekintett. 
Október allegóriái: repülő ifjú, testszínű (?) ru-
hában, fején makkos tölgykoszorúval, jobbjá-
ban a Skorpió jele, baljában kosár, berkenyével, 
naspolyával, gesztenyével és gombákkal; ifjú 
lombokkal álcázott rejtekében vadászkutyái és 
madárfogó hálói között; kosarából, kötényéből

magokat szóró férfi (ez az allegória Itáliában
született, hisz nálunk szeptember vége a vetés
végső határideje); borfejtés; bacchanália sza-
tírokkal, részeg, szőlőkoszorús, fürtöt emelő
Szilénosszal, tamburinon játszó menászokkal.
A hónap régi magyar nevei: Skorpió hava a
hónap harmadik dekádjában kezdődő csilla-
gászati hónap után, és Mindszent hava, mely
ünnep már novemberbe esik, de a Skorpió 
első dekádjának legfontosabb ünnepe — ha-
lottak napjával együtt. (Ez a szélsőséges példa 
mutatja a legjobban, hogy valamikor a naptá-
ri hónapok és a csillagászati hónapok kezdete 
egybeesett. Máskülönben Mindszent hava a 
november titulusa lenne.) Október újabban 
az augusztusi és szeptemberi Mária-ünnepek 
folytatásaképp az olvasó és a lorettói litánia ki-
emelt hónapja volt ( Olvasós Boldogasszony, 
újabban Rózsafüzér királynéja október 7., 
Magyarok Nagyasszonya október 8., 1971-ig). 
Október — mint május is — Mária-hónappá 
a Vénusz 23/24-éig tartó uralma révén vált.

Népi megfigyelések:
•   ha októberben a hónap elején sok csillag
     esik, úgy szép idő lesz
•   az októberi zivatar szeszélyes telet jelent
•   sok októberi eső, termékeny eső, vagy sok
     októberi eső, sok decemberi szél
•   ha meleg október hónapja, hideg lesz a
     február
•   ha októberben fagy és szél van, úgy január
     hónapja enyhe lesz

Október – SKORPIÓ HAVA

Október 24/25-ével kez-
dődik a Skorpió hava. 
Vége a föld termékeny 
periódusának, halált su-
sog az őszi szél, vigasz-
talanul esik; a szürke ég, 
a feketülő táj gyászol. 
Ez a holtak hava (lhalottak napja). Nem cso-
da, hogy összegyűlnek az orvosszentek jeles 
napjai a hónap közeledtével, s Ráfael, a hal-
doklók vigasztalója áll a Skorpió ajtajában, az 
év betegágyánál. Ám a természet halála nem 
végleges. E halál tetszhalál csupán, téli álom, 
magzati állapot. A mag földbe temetése új ter-
mést, újjászületést ígér. Ez a vigasztaló gondo-
lat hatja át a hónap szimbólumvilágát. A Skor-
pió (Scorpius) csillagkép a jegy és a hónap a 
8. asztrológiai háznak, a „halál házának” név-
adója. Alakja valóban a gyilkos mérgű féregre 
hasonlít. Mítoszai halálról regélnek. A sumér 
Gilgamest az alvilág kapujában skorpióíjászok 
fogadták: a Tejút és az Állatöv két kereszte-
ződése közül az egyik a Skorpió és a Nyilas 
csillagképben van, s ez a hely is az alvilágba, 
a déli égboltra vezető kapu, átjáró az archai-
kus képzetekben, akárcsak a másik, az Ikrek 
csillagképben található „útkereszteződés”. Egy 
görög rege szerint Phaethón napistenfi egyszer 
maga is fölszállt apja szekerére, de Héliosz lo-
vai a rémisztő Skorpió láttán értsd: (a Skorpió
csillagképben ) megvadultak, és Phaethón szi-
porkázó nyomot hagyva maga után, lezuhant
a mélybe. Phaethón nyoma, a Tejút azóta
látható az égen. Phaethónt a mitográfusok
félig-meddig alvilági istennek tekintik. Apját
Óriónnal is azonosítják, akinek csillagképmása
a Skorpióval szemben van, anyját az ősszel alvi-
lágba költöző Perszephonéval, őt magát pedig
Kronosz / Saturnusszal. (Bár Óriónt és Hélioszt
a róluk szóló ismertebb mítoszok rendre meg-
különböztetik — közös mítoszuk szerint a vak
Óriónnak Héliosz adja vissza a szeme világát -,
ez az adat azonban, miszerint Phaethón apja
Órión lett volna, arra vall, hogy az utóbbit már
a Mithras-kultusz és a kereszténység elterjedése
előtt „összetévesztették” a napistennel. Nyilván
azért, amiről már a Háromkirályok kapcsán
szót ejtettem. Azért tehát, mert csillagképében
a napistenek, köztük Héliosz csillagos mását,
csillaglelkét látták. )

OKTÓBER
Mindszent (ek) hava
Őszhó - Magvető hava - Halak (Begyűjtés ) hava

Mit jövendöl a 100 éves naptár?

• Langy időt várhatni, ha a fák ősszel
másodszor virágozni kezdenek, ha Szent
Mihály körül gubacsok üresek vagy vize-
nyősek, ha a madarak ősszel soványak, ha
Szent Mihály körül sok eső esik s a szelek
délről vagy nyugatról fújnak.

Népi mondóka
Leodegár, hogyha lombhullató,
Örülj! a jövő év páratlan jó.
Orsolyakor takarítsd be
káposztádat.
Simon, Juda hóval tömi tele szádat.
Ha megdurvul a nyúl szőre,
siess fáért az erdőbe.
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Anyakönyvi Hírek

Kovács Nikolasz

2011. szeptember 1-jén

Szántó Gábor János

2011. szeptember 2-án

Jó egészséget kívánunk nekik!

Gulyás Ferencné ( Molnár Eszter )

       2011. szeptember 10-én. Élt 77 évet.

Mészáros István

       2011. október 3-án. Élt 66 évet.

Ancsa Molnár Józsefné ( Kovács Jolán )

       2011. október 12-én. Élt 87 évet.

Botka Józsefné ( Csernus Piroska )

       2011. október 13-án. Élt 73 évet.

Maráki Józsefné ( Ecker Edit Valéria )

       2011. október 20-án. Élt 93 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: 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

	 														•	•									•	•	 •	•	 •	•	 						

Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi vidékre 7 éves 
kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény 
emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok ér-
tékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él.
Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, 
ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vi-
déki út végén tartottak, az apa megkérdezte fiát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt, apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben 
élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk 
egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A 
mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig 
csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké 
addig amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van ide-
jük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. 
Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú 
hozzátette:
- Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is lehet-
nénk.

Született

- Anyu, vegyünk nekem biciklit
- Nem kisfiam.
- Jó, akkor játsszál velem papás-mamást!
- Na jó, hogy kell azt játszani?
- Hát, fürödj meg, aztán öltözz hálóingbe (anyuka megteszi)....
- Most bújj be az ágyba, és várjál rám! (anyuka ezt is megteszi).
- A gyerek felöltözik apja ruhájába, fogja apja táskáját, benyit a  
   hálószobáb a és odaszól anyukának:
- Hé, asszony, öltözzél! Megyünk biciklit venni a gyereknek!


