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Fejlesztések az Alkony Gondozási Központban

A 2013-as évben tovább folytatódott az 
Alkony Gondozási Központ tárgyi, illetve 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése. 
Beszerzésre került 1 db fagyasztóláda, 1 db 
ipari jellegű mosógép, 1 db szárítógép, 2 db 
gáztűzhely.
Saját forrásból, illetve a Tiszasasi Idősekért 
Alapítvány támogatásának köszönhetően 
januárban átadásra került a legújabb épület-
szárny 3 lakószobája, összesen 7 férőhely, így 
az idősek otthona engedélyezett férőhelyszá-
ma 33 főre emelkedett.
Bővült a házi gondozás engedélyezett 
létszáma is. 44 főről 54 főre emelkedett az 
ellátható idősek száma. Így az ellátási igények      
100%-ának eleget tudunk tenni.
Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult 
„Megújuló energiahordozó-felhasználás 
növelése” című pályázatnak köszönhetően 
átalakításra került intézményünk használati 
melegvíz előállítási rendszere. A régi, elhasz-
nálódott villany és gáz bojlereket korszerű 
napkollektoros rendszer váltotta fel. Az év kb. 
80 %-ban ingyenessé vált a melegvíz előállí-
tása, amely jelentősen csökkenti a kiadásokat.
Az önkormányzat Start-munka Mintaprog-
ram biomassza-kazán programja révén egy 
75 kW-os pelletkazán látja el intézményünk 
fűtését.
Az idei évben a TITESZ jóvoltából a belső 
udvar is átalakult, megépült a garázsunk, 
átalakult a virágos kertünk, illetve megkez-
dődött a hátsó terasz kialakítása is.
Reményeink szerint az átadott hátsó épület-
rész szigetelése is még az idei évben befeje-
ződik.
Örömmel tudatjuk a Tisztelt lakosság-
gal, hogy a Tiszasasi Idősekért Alapítvány 
sikeresen pályázott az évek óta befejezetlen 
klubhelyiség épületének kialakítására is.
Úgy gondolom, a beszerzett eszközökkel és 
megvalósult átalakításokkal intézményünk 
még nagyobb komforttal és otthonosabb 
környezetben várja a tiszasasi időseket.

Gyóiné Török Ildikó
   intézményvezető

                                             Tisztelt Tiszasasi Lakosok!

Dr. Babák Zoltán vagyok, 2013. július elsejétől látom el a Tiszasasi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzői feladatait. 
Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzak Önöknek:

1974-ben születtem Szarvason. Az általános iskolát lakóhelyemen Békésszentandráson, a 
középiskolát Szarvason végeztem. 1996-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főisko-
lán diplomáztam  mint matematika –technika szakos tanár és még ugyanebben az évben 
helyezkedtem el a helyi általános iskolában. A jogi diploma megszerzését követően 2008-
tól  a békésszentandrási Polgármesteri Hivatalban dolgoztam mint igazgatási előadó, 
majd 2011-től – a  jelenlegi jegyzői kinevezésemig - mint aljegyző. 

Feleségemmel és két kisfiammal jelenleg is Békésszentandráson élek.

Remélem, hogy az elmúlt években szerzett tapasztalataim és képességeim hozzásegítenek 
ahhoz, hogy hosszútávon sikeresen és eredményesen tudjak dolgozni a község fejlődésé-
ért. Az eddig itt töltött 4 hónap alatt megszerettem a települést és igyekszem azon lenni, 
hogy rászolgáljak a lakosság bizalmára.

Tiszasas, 2013. november 18.

                                                                                     dr. Babák Zoltán

Közlemény

Mint arról már értesülhettek, Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter 2013. júni-
us 15. napjától 2013. december 14. napjáig Jász-Nagykun-Szolnok megye útügyi minisz-
teri biztosának nevezett ki. Megtisztelő, díjazásban nem részesülő kinevezésem kapcsán 
az elkövetkezendő időszakban feladatom összegyűjteni és koordinálni településeink és a 
lakosság részéről felmerülő igényeket a közutak műszaki állapotának javításával kapcso-
latosan. Az útfejlesztésekhez és -felújításokhoz szükséges finanszírozást döntő részben az 
Új Széchenyi Terv operatív programjai biztosítják. A beruházások fedezetét középtávon 
főként a megtett úttal arányos útdíj bevételei jelenthetik majd. Augusztus elejétől kezdve 
folyamatos egyeztetéseket folytatok megyénk járásainak polgármestereivel és az egyes 
Járási Hivatalok vezetőivel valamint Kovács Károllyal a megyei közútkezelő igazgatójával. 
Megyénk úthálózatának egy része minőségileg messze alul marad szomszédjainkétól, 
azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy anyagi erőforrásaink nem elegendőek 
minden út teljes felújítására, így mérlegelnünk kell és kompromisszumot kell kötnünk 
egyes esetekben. Különös figyelmet fordítok arra is, hogy a részleges útjavítások és 
kátyúzások minél időt állóbbak legyenek, ezért több ízben látogattam el személyesen is 
egy-egy javítás helyszínére. Bár nem egyszer vegyes érzelmekkel távoztam, ennek ellené-
re továbbra is úgy gondolom, hogy a lakosság érdekében maximális figyelmet érdemel az 
útjavítások minőségének ellenőrzése, hogy azok a mindenkori technológiai követelmé-
nyeknek és szabályrendszernek megfeleljenek.
Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter és dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős 
államtitkárral már több alkalommal folytattam tárgyalást útjaink állapotáról. Ennek 
eredményeként közel 1 milliárd forint plusz útfelújítási támogatás érkezik választó 
körzetünk kiemelten kritikus állapotú útjaira. Ilyen például a Mezőtúrt és Tiszaföldvárt 
összekötő 46-os út.
Kérem mondja el Ön is, véleménye szerint térségünkben mely közutak állapota a legkri-
tikusabb és aminek javítása nem várathat magára. 
Személyes levelemhez csatolva minden háztartásba el fogok juttatni egy kérdőívet, mely-
nek kitöltésével és díjmentes visszaküldésével Ön is hozzászólhat közutaink állapotához. 
A mindennapos fogadóóráim keretein belül továbbra is várom hívásaikat a 20/380-0709-
es telefonszámon és elektronikus leveleiket a boldog.istvan.fogadoora@gmail.com e-mail 
címre.

Forduljon hozzám bizalommal!

Boldog István
országgyűlési képviselő
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„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, 
ezért szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi: csak játszik, de mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű
és tevékeny ember váljék belőle.” 
                                                       (Varga Domokos)

A Tiszasasi Óvodában, jelenleg 34 gyermeket nevelünk két csoportban.
A kiscsoportosok létszáma 18, közülük 5 az új óvodás, s a tanév folyamán még 5 
kisgyermeket várunk, amint betöltik a 2 és fél illetve 3 éves korukat.
A nagy-középső csoportba  16 óvodás jár, 6 középsős és 10 nagycsoportos. 
Három óvodapedagógus mellet, szeptembertől két szakképzett dajka látja el, a gon-
dozási és nevelési feladatokat. 
Az óvodáskor az az időszak, mely a legtöbb változást hordozza magában, a gyere-
kek fejlődésében. Fizikai, szellemi és lelki átalakulások sorozatán mennek keresztül 
a 3-7 évesek. Tudjuk azt is, hogy személyiségfejlődésük kialakításában is megha-
tározó ez az időszak. 
A mi feladatunk, hogy segítsünk nekik abban, hogy ki-ki felfedezze saját képessé-
geit, képessé váljon a közösségbe beilleszkedni, érzelmeit, konfliktusait kezelni, a 
kudarcokat elviselni, folyamatosan minden területen fejlődni. 
A törvényi előírásoknak megfelelően Helyi Óvodai Nevelési Programunkat módo-
sítottuk az Országos Óvodai Alapprogram változásának megfelelően. Szeptember 
1-én, már ennek megfelelően kezdtük a tanévet. A módosítások közül kiemelném 
a szabad játék fontosságát és a tehetséggondozást, amire még nagyobb hangsúlyt 
kell fektetnünk ezután munkánkban.. 
Az óvodás gyermek világa a játék. Ebben a tevékenységben érzik magukat a leg-
jobban, tudják nagyon jól, hogy mi a számukra a legfontosabb, a legfejlesztőbb. 
Szeretnek játszani és minden alkalmat, lehetőséget megragadnak arra, hogy játsz-
hassanak. Játszanak egyedül és társakkal, óvodában és otthon, szobában és szabad-
ban, eszközzel vagy a nélkül. 
Jól tudjuk, hogy már óvodásaink is nagyon ügyesen kezelik a számítógépet, játsza-
nak rajta, de ugyan annyira fontos, ha nem fontosabb, hogy e mellett játszanak is 
otthon, szüleikkel, testvéreikkel. Az együtt játszás amellett, hogy fejleszti memóri-
ájukat, figyelmüket, szókincsüket, érzelmileg is nagyon sokat jelent a közös játszás 
öröme. Az együtt töltött vidám percek, az érdeklődő beszélgetések, semmivel sem 
helyettesíthetők a gyermek érzelmi fejlődése szempontjából sem.
Mint már említettem, nagy hangsúlyt kap nevelő munkánk során a „tehetséggon-
dozás”. Legfőbb alapelv: esélyteremtés elve. Minden, 5-7 éves gyermek számára a 
tehetséggondozás biztosítása. Már óvodás korban is jól észrevehető, ha a gyermek 
valamiben „tehetséges”. Észre kell vennünk a veleszületett adottságait, érdeklődé-
sét, s támogatnunk kell nekünk pedagógusoknak és a szülői háznak is, hogy ez 
egyre inkább kibontakozhasson.
Már két éve elindítottuk az óvodai szakköröket, s ezeket kicsit átalakítva, „tehet-
séggondozó” műhelyként működnek. 
Ezek a foglalkozások:               Gyermektánc műhely
   Rajzos műhely
   Irodalmi műhely
A gyermekek itt komplex többlet ismeretet kapnak, e mellett hangsúlyt kap a lema-
radó területek fejlesztése is.
A tehetség fejlesztő munka akkor igazán hatékony, ha egyaránt öröm a gyermek és 
a pedagógus számára.
Óvodánkban ez idő tájt már nagy a készülődés, óvodásaink legkedvesebb ünnepé-
re, már nagyon várjuk a Télapót. Ennek jegyében telnek a napjaink. Sokat ének-
lünk, verselünk. Szép hagyomány, hogy Mikulás napján ellátogatnak hozzánk az 
iskolások, s kölcsönösen kis műsorral és ajándékkal kedveskedünk egymásnak. 
Hosszú évek óta ellátogatunk az Alkony Gondozási Központ Télapó ünnepélyére, 
ahol szeretettel és örömmel köszöntjük az idős gondozottakat.
Záró gondolatként: - úgy érzem, hogy  mai rohanó világunkban felnőttnek, gye-
reknek szüksége van a közös ünneplésre, hisz ezek a napok mások mint a többi.. 
Nagy felelőssége van abban szülőnek, pedagógusnak, hogy ne hagyjuk kiveszni az 
örök emberi értékeinket és jó példával  s minden lehetőséget megragadva alakítsuk 
ki gyerekeinkben mind ezt. Neveljük őket egymás szeretetére és megbecsülésére, 
mások elfogadására, egymás segítésére, a becsületességre a felnőttek és az idősek 
tiszteletére.

Mohácsiné Szabó Lenke
intézményvezető

Beszámoló az iskola életéről

A 2013-as év újra változást hozott iskolánk életében. Elsősor-
ban abban, hogy változott a fenntartónk. Sok év önkormány-
zati fenntartás után január 1-től átvett bennünket az állam.
Szerencsére tanulóink semmit nem vettek észre a változásból, 
élték tovább a maguk diákéletét. Mi viszont teljes leltárral 
adtuk át az iskola épületét, és várható költségvetést terveztünk 
a Kunszentmártoni Tankerület részére. A járás területén ez az 
intézmény vette át az általános iskolák felügyeletét. Tankerüle-
ti igazgatónk neve: Vass Zoltán.
Megszűnt tehát az Általános Művelődési Központ, amelynek 
egyik tagintézménye voltunk az óvodával együtt.
Három település iskolája: Cserkeszőlő – Szelevény – Tiszasas 
alkotunk egy intézményt, Molnárné Kis Erika igazgatásával. 
Az új nevünk: Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 
Tiszasasi Tagintézménye.
A változás azt is magával hozta, hogy át kellett dolgoznunk 
iskolai dokumentumainkat. A mindennapi nevelő – oktató 
munka a mellett – több csoportban tevékenykedve – az új 
törvény előírásoknak megfelelően dolgoztuk át Pedagógiai 
programunkat, Szervezeti és Működési szabályzatunkat, Házi-
rendünket. Az új Nemzeti alaptanterv elvárásaihoz igazítottuk 
Helyi tanterveinket.
Új törvényi előírás a kötelező egész napos iskola a 2013/14-es 
tanév indításától. A gyerekek 8-16-ig az iskolában tartózkod-
nak, és sok érdekes délutáni foglalkozáson vesznek részt.
Például: néptáncolnak – Juhászné Kovács Cecília tanító 
nénivel. Társastáncolnak Nagy Marianna tánctanárnővel, aki 
a SILVER Művészeti Iskola tanára. Kötelezően furulyázni 
tanulnak a 1. év 2. osztályosok de rajtuk kívül is többen kedvet 
kaptak – Varga Imréné tanító nénivel. Ővele kézműves szak-
körön is sokan tevékenykednek, már 3 rajzpályázatra küldünk 
rajzokat. A sportkört is az említett két pedagógus vezeti.
Nagy örömmel indítottuk a tanévet, ugyanis a Kunszentmár-
toni Tankerület iskolái közül egyedüliként 6 db számítógépet 
nyertünk az Oktatási Minisztériumtól, amelyet az OPEL 
Magyarország ajánlott fel. Vass Zoltán tankerületi igazgató úr, 
Gyói Gábor polgármester úr és jómagam mentünk el Buda-
pestre az OPEL Székházba a gépekért, amelyeket ünnepélyes 
keretek között Hoffmann Rózsa államtitkár asszony adott át. 
Így most már itthon tanulhatják a 4. osztályosok a kötelező 
számítástechnikát, nem kell Cserkeszőlőbe utazniuk, és szak-
köri keretben is tart informatika oktatást Kerekesné Batki Szil-
via új kolléganőnk. Egy nyertes iskolai pályázat segítségével 
tagintézményünk 34 tanulója Tiszakürtön a Kalandparkban 
töltött el egy kellemes délutánt. 
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon Halloween – 
partyval szórakoztattuk őket, ahová rengeteg szülői felajánlás 
érkezett: sütemény, üdítő, palacsinta formájában, amit ezúton 
is köszönünk.
A hulladékgyűjtésből befolyó összeg felét a Diákönkormány-
zatnak szánjuk, másik felével Oláh Dorina gyógyulásában sze-
retnénk segíteni. Köszönjük a szülői összefogást, támogatást.
Következő eseményünk a karácsonyi műsor lesz, melyre min-
denkit nagy szeretettel várunk!

Nagy Lászlóné
tagint.-vez.
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ŐSZI ÜNNEPKÖR
( részlet )

 Alkonyodott… December fagyos leheletétől zúzmarás volt a falusi lakatosműhely ablaka. Az épületen névtábla hirdette, hogy Kardos András géplaka-
tos dolgozik itt.
   Bent a műhelyben egy pufók arcú mester zárat javított. Kiss Laci, a szomszédék legény fia szenet rakott a vaskályhára. A kapura szerelt csengő hang-
ja valakinek az érkezését jelezte. Lassan kinyílt az ajtó. Belépett a műhelybe Bacsa Pista bácsi, kezében a disznóperzselő masinával.
-Jó estét aggyon Isten!
-Aggyon Isten!
-Visszahoztam a perzselőt, Bandi fiam-szólt a mesterhez.
Julis nénéd meg küldte ezt a kis disznótoros kóstolót, használjátok egészséggel. Tarisznyájából kiemelte a küldeményt, s jóccakát kívánva távozott.
A műhely levegőjét lassan betöltötte a friss kolbász és pecsenye ismerős illata.
-Ti nem vágtok még disznót? -kérdezte Bandi bácsi Lacitól.
-Nem-, dünnyögte a kérdezett. Apám nem vágja le addig a disznót, míg az eszik. Mert amíg eszik a jószág, addig hízik is.
-Na ezen könnyen segíthetünk… A mester szemében pajkos fény csillant.
-Van kukoricátok? –kérdezte.
-Van bőven.
-Figyelj ide! Este morzsolj le egy kis kosár kukoricát a padláson. Reggel korán kelj fel, etesd meg a disznót, majd feküdj vissza! Vigyázz, nehogy meg-
lásson valaki! Legalább három napig csináld ezt!
A fiú értően bólintott, és sietve elinalt. Még aznap este dolga akadt a padláson. A darálnivaló kukoricához is morzsolt egy kosárral. Idejében lefeküdt, 
s reggel virradatkor már talpon volt. Óvatosan szorongatta hóna alatt a kosarat, nehogy elejtse a padlás lépcsőjén lépkedve. Amint a disznóólhoz ért, 
kezével megkopogtatta az ólajtót. A hízó a vályúhoz ballagott. Odament Laci is.
-Nesze, egyél! –mondta, s beleöntötte a vályúba a kis kosár tartalmát. Elégedetten hallgatta, mint ropognak a kukoricaszemek a disznó fogai között. 
Kis idő múlva gondosan szemügyre vette a vályút, nem maradt-e benne néhány árulkodó kukoricaszem. De az üres volt. Mint aki dolgát jól végezte, 
lábujjhegyen beosont a szobába, s visszafeküdt az ágyba.
Reggel a Laci apja is ment a szokott időben hízót etetni. Megkopogtatta a disznóól ajtaját, de a poca nyugodtan feküdt az ól belsejében.
-Nem tudom, mi lelte ezt a hízót, ki se jött a kopogtatásomra -mondta az öreg a feleségének. Igaz, hogy a súlya már megközelíti a két mázsát. Ha 
holnap se eszik, készülhetünk a disznóölésre.
Negyednap Laci vigyorogva nyitott be a lakatosműhelybe, kabátját kigombolva egy hosszú szál kolbászt húzott elő.
-Tessék, Bandi bácsi! A jó tanácsért -mondta.
-Vidd csak vissza, fiam! Mi már vágtunk az idén, meg éppen elég kóstolót is kaptunk… Nem ezért tettem.
A fiú elgondolkodva lépkedett hazafelé. De különös ember ez a Bandi bácsi. –motyogta.

Disznóvágás

 „A jó gazda András napjára már vág egy hízót.” –mondják Tiszasason. Nov. 30-án már olyan hűvös van, hogy nem romlik meg a hús. Tavasszal húsvé-
tig vágnak, olykor még pünkösdre is. Ennek húsát lesütve, zsírban tárolják.
A disznóölés igazi időszaka a tél. Piros vér ömlik le a fehér hóra a bellér kése nyomán. A perzselésre szánt szalma lángnyelvei eltüntetik a disznó sző-
rét. Pirítják, mossák, kaparják a bőrt. Felhasítják, mérik arasszal a szalonna szélességét.
-„Milyen súlyú volt az ártány?”
-Felül vót a „mázsán”. (Mikor rátették a mázsálóra. Még a 220 kg-os disznóra is ezt mondják.)
A férfiak és nők évszázadok alatt kialakult munkamegosztás szerint végzik a disznóhús feldolgozását. A gazda dolga az irányítás, biztatás. Minden szál 
kolbász megtöltése után önt egy-egy pohár bort a segítő komának, bellérnek. Az abárolás, főzés az asszonyok dolga. Tíz órára sütnek vért, pecsenyét. 
Sietve esznek, mert sok a munka. Nem is esznek vacsoráig mást, csak a hurkába való kását kóstolgatják délután.
Estére, mikorra jönnek a meghívott vendégek-ezeket a gazda hívja-összetolt, megterített asztalokat találnak ínycsiklandozó illatok közepette.
Az ételek sorrendje:
-tyúkhúsleves csigatésztával,     -pörkölt, illetve disznópaprikás,   -töltött káposzta,   -hurka, kolbász.
Tésztafélék: régebben fánk, újabban hájas pogácsa. Utóbbit az eladólány csinálja, mert jósol az. Ha olyan magasra kél, hogy sütés közben megdől, 
akkor egy éven belül férjhez megy. „Régen olyan nagy disznótorok voltak. Sokkal kedélyesebbek, mint ma.”
A leves, majd a pörkölt bevitelekor kijelenti a háziasszony; tessék szedni még, mert nem lesz más! A káposzta lekozmált, a szakácsasszonyok megéget-
ték a hurkát, kolbászt.A töltött káposzta bevitele előtt egy rossz, repedt fazekat vágtak a küszöbhöz, s az nagy csörömpöléssel darabokra tört.
-Jaj, oda a káposzta! –kiáltották.
Aztán jelent meg az igazi káposztás tállal a felszolgáló. Folytatódott a móka, tréfa. Ugyanis a káposztalevelekbe a bellérasszonyok kaszakő darabot, 
krumplit, aprókáposztát is töltöttek hús helyett. Felcsattanó nevetés jelezte, ha valamelyik férfi „kifogott” egy ilyen töltést. Az asszonyok tudták a 
formájából, melyik darabot kell a tálban hagyni.A hurka, kolbász tálalása előtt egy tepsibe láncot tettek, azt ejtették el nagy csörömpöléssel.
-Jaj, Istenem, minden odalett, most már igazán nem lesz hurka, kolbász! –siránkoztak.
Az is megtörtént, hogy az alsó konyhában lévő kemencében sütötték meg a kolbászt, s a kemence száját nyitva hagyták, ne legyen olyan forró tála-
láskor. Amíg bent ették a töltött káposztát, a maskarába öltözött alakoskodók elvitték a tepsit kolbásszal együtt. Csak egy óra múlva vitték vissza. Ez 
egyedi eset volt. A maskarások általában kérték, ha megjelentek. Sason szűrösöknek hívták őket. Valószínű, hogy a múlt század második felében, 
amikor még gyakoribb ruhadarab volt a szűr, ezt öltötték magukra, ha lakodalomba, disznótorba mentek.

András-nap után Tiszasason

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )
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Tisztelt Támogatóink!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2012-ben az 
adójuk 1%-át felajánlották az Iskolánkért, az Ifjúságért 
Alapítvány részére. A befolyt összeget, 80.455 forintot 
az Alapítvány az alapító okiratban megfogalmazott 
céloknak megfelelően használja fel az iskola (Tiszasas 
Tagintézmény) tanulói számára. Szívesen fogadjuk a 
jövőben is támogatásukat!
     
       

Hegedűs Imréné
          
         Kuratórium elnöke

Alapítványunk adószáma: 
18830510-1-16
Számlaszám:
69800092-15900580

ÜNNEPELJÜNK  EGYÜTT!

SZERETETTEL  VÁRJUK  ÖNT   ÉS   CSALÁDJÁT
2013.  DECEMBER   18-ÁN (SZERDÁN) 14 ÓRÁRA

A  REFORMÁTUS  TEMPLOMBAN  TARTANDÓ 
FALUKARÁCSONYRA!

Program:
-Szívhez  szóló gondolatokat tolmácsol az ünnep alkalmából:
Kuczor Erzsébet    Református lelkész
Reusz József           Katolikus    plébános

-A Művelődési Házban a „Tiszasasi életképek” című kiállítás megnyi-
tójára várjuk a tisztelt falunkbelieket, majd ezt követően a karácsonyi 
terített asztalnál  fogadjuk   a kedves vendégeinket!

Kedves  Tiszasasiak!

Az    ünnepi    vendéglátásra, a  „szeretet asztalára”  2013.  decem-
ber  17-én(kedden), illetve 2013. december 18-án (szerdán délelőtt)  
szívesen fogadunk felajánlásokat (süteményt, édességet, gyümölcsöt) a 
Művelődési Házban! 
Köszönjük azoknak a munkáját, segítségét akik az ünnepély sikeressé-
géhez hozzájárulnak! Erőt, egészséget  kívánunk a 2014. esztendőre is 
Tiszasas lakóinak!

              Gyói Gábor                                               Hegedűs Imréné
             polgármester                                    Gyermekjóléti szólgáltató
       Tisza

Szépen csendben folydogál     
a szőke Tisza vize.
Öreg fűzfa karcsú ága
nézi magát benne.

Szélborzolta levél haját
szépen igazgatja.
Hátha sárga rigó
a fészkét odarakja

Vidám élet van a vízben,
halak lubickolnak.
A halászó embernek
örömet okoznak.

Van mikor az erejét
árral fitogtatja.
Máskor meg a hűs vize
az embert simogatja.

Az oda járó vadnak,
a szomját enyhíti.
Hátán a bárkát
könnyedén repíti.

Évszázadok óta
az embert szolgálja,
Volt idő amikor
majd a végét járta.

Gondatlan emberek
a vesztét okozzák
Jajongó hangját 
meg sem hallották

Haldokló vizéből
kipusztult az élet
Partján a fűzfa is 
szomorúan nézte.

Az élettelen vizét
csak a szél borzolta
Szomjazó őzike
a könnyeit hullatta.

De ő nagyon erős
és nem hagyta magát
az ártó kezeknek
konokul ellenállt.

Szép szőke vizébe
visszatért az élet
A lubickoló halacskák
boldogságban élnek.

Köszönjük neked
hogy újra feléledtél
A jó emberek benned
örömüket leljék.
                      Garai Margit

HÁZASSÁGKÖTÉS

Ez a szép Tiszatáj
ma, mosolygós vőlegény,

Óh de szép,
óh, de szép,

Holnap fátyolban
jön, a mennyasszony elé,

Az is szép,
Az is szép,

Holnapután fehér fátylát
szétteríti fölé,

Így is szép,
úgy is szép,

Itt, házasságot köt
az ősz, meg a tél,

Jaj de szép,
csodaszép,

Így is szép, úgy is szép,
Nekem szép, csodaszép.

Tigyi László
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Szeptember
Szeptember 1.
Egyed napja, őszkezdő nap.( Szent Egyed remete a VIII. században élt Provence-ban.) Sok helyütt ekkor kezdték meg a búza 
és a rozs vetését, mert azt tartották, akkor bő termésre számíthatnak. Erdélyben ezen a napon állnak szolgálatba a pásztorok. 
Azokat a disznókat, amelyeket karácsony táján akartak levágni e naptól hízóra fogták. Ha esett az eső Egyed napján, esős őszre 
számítottak, ellenkező esetben szárazra.

Szeptember 5.
Lőrinc napja, úgy nevezett „rontónap”. Lőrinc sok kárt csinál, például megrontja a vizeket, azokban már nem lehet fürödni (hi-
deg van), beleesik (máshol belepisil!) a dinnyébe, azaz a nyári görögdinnye e nap után már élvezhetetlen lesz, lucskos, vízízű.

Szeptember 8.
Kisasszony napja, Szűz Mária születésének napja. Magyarországon kedvelt búcsúnap. A hívő asszonyok kimentek a szabadba 
napfelkeltét várni. Úgy tartották, aki arra érdemes, a felkelő napban megláthatja Máriát. Bizonyos vidékeken ekkor kezdték el 
vetni a gabonát, melyet kisasszony napjára virradóra kitettek a szabadba, hogy a harmat érje, „az Úristen szentelje meg”. 
Mint a paraszti gazdasági élet fontos napja, sokfelé a cselédek szolgálatba állásának napja is volt. A dió leverését a fáról is ekkor 
kezdték. Szép elnevezése: Fecskehajtó Kisasszony napja arra utal, hogy ettől a naptól kezdve keltek útra a költöző madarak.

Szeptember 15.
Hétfájdalmú Szűzanya napja. Mária anyai fájdalmára- melyet megfeszített fia halálát látván érzett - emlékezés napja. Nagyon 
régi kultusz, egyike első nyelvemlékeinknek, az Ómagyar Mária siralom is erre utal. A Pieta, mint az egyetemes emberi szen-
vedés szimbóluma vonult be a művelődéstörténetbe. Számos ábrázolása létezik a halott fiát ölében tartó Szűzanyának. Egerben 
ismert szőlőműves terminus a „fájdalmasra szed”, azaz a szüretet erre a napra befejezi.

Szeptember 21.
Máté apostol és evangélista napja. Egyes vidékeken Máté hetében vetették a gabonát. A vetés a férfiak munkája volt, melyhez 
különféle rituálék kötődnek. A vetőmagot megszentelték, a férfiak megmosták a lábukat, tiszta ruhába öltöztek, így mentek 
ki a földekre. Egyes vidékeken a magvető a nyelve alá három búzaszemet tett, és a művelet közben nem volt szabad beszélnie. 
Miután a vetést elvégezték,a vetőabroszt (ami gyakorta a karácsonyi abrosz) a magasba dobták, hogy nagyra nőjőn a gabona.

Szeptember 29.
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint Mihály a túlvilágra költöző lelkek kisérője, ő ítéli meg az emberek csele-
kedeteit az Utolsó Ítéletkor. Általában kezében karddal és mérleggel ábrázolják. 
Ez a nap volt az ún. kisfarsang időszakának kezdőnapja, azaz a lakodalmak ideje, mely egészen Katalin napig tartott (novem-
ber 25.).
Gyakorlatilag az időjárás hidegre, téliesre fordulását hozta Mihály napja. Egy göcseji mondás szerint „Szent Mihály öltöztet, 
Szent György vetkőztet.” Ezután már tilos volt az ágyneműt a szabadban szellőztetni. Úgy tartották ekkor szűnik meg a legelőn 
a fű növekedése. Az állatok viselkedéséből a téli időjárásra következtettek. Ha a juhok szorosan egymás mellé feküdtek, hosszú 
kemény télre számítottak. A halászó vidékeken úgy tartották a halak ekkor a víz mélyére (az iszapba) húzódnak. 
A gazdasági év szempontjából jelentős nap, eddig legeltették a réten a Szent Györgykor kihajtott marhákat. Csíkban a pászto-
rok ekkor térnek vissza a havasokról, a jószágokat ezután a gazda gondjaira bízzák. A juhászok is ekkor kapják meg a bérüket, 
és általánosan ez a nap a szegődtetés napja, azaz a cselédek ekkor költöznek új gazdához.
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OKTÓBER

Október 15.
Szent Teréz napja. Sokfelé szüretkezdő nap volt, például Baranyában vagy a Balaton szőlőtermő vidékein. Egerben Teréz-
szedés az ekkori szüret neve. Bácskában, Bánátban asszonyi dologtiltó nap volt, nem moshattak, süthettek.

A szüret a parasztgazdaságban nagyon fontos esemény. Általában a falubéli gazdák segítettek egymás szőlőjében a 
szüretelésnél, illetve bérmunkásokat is alkalmaztak. A házigazda a szüretelőket megvendégelte, annak befejeztével pedig 
szüreti bálokat is tartottak. Szokásban voltak bizonyos szüreti mulatságok is, természetesen a munkák utolsó napján az 
ún. végzéskor. Ilyen tréfás szokás volt az uraság megkötözése, szüreti koszorú készítése (mint aratáskor az aratókoszorú), 
a gazda köszöntése tréfás versekkel, a legjobb szedők megajándékozása. A szüreti felvonulásokon gyakori az ún. baksus 
figura (Bacchus görög boristen nevéből), egy hordón ülő bábu, kezében poharat, lopótököt tartva.

Október 16.
Gál napja, Baranyában úgy tartják ettől a naptól kezdve érik a makk, ami a sertések kedvelt eledele volt. Halászó vidé-
keken Gál napján tartják az utolsó nagy halászatot, mert utána a halak a folyómeder mélyére ássák magukat, halat fogni 
már nem lehet.

Október 20.
Vendel napja. A legenda szerint Vendel ír királyfi volt, a VII. században élt. Rómába zarándokolt, majd egy gazdához 
szegődött pásztornak. Ezért a jószágtartók, juhászok védőszentjükként tisztelték elsősorban a Dunántúlon. Gyakran áb-
rázolták pásztorruhában, lábánál kutyával. Kultusza viszonylag újkeletű, a XVIII. század során alakult ki. E napon nem 
fogták be az állatokat és vásárra sem vitték őket, nehogy Vendel elvigye az állatokat, azaz valamilyen fertőző betegség 
üsse fel a fejét a nyájban. A szent tiszteletére körmeneteket rendeztek, a pásztorok pedig ünnepet tartottak.

Október 21.
Orsolya nap szüretkezdő nap a Somló-vidéken. Időjárásjósló nap is, azt tartották, ha szép az idő, karácsonyig enyhe 
marad.

Október 26.
Dömötör, keresztény vértanú napja. Az ország keleti felén a pásztorok védőszentje. Juhászújévnek is nevezték, mert 
sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászokkal, fizették ki a bérüket, meghosszabbították vagy megszüntették a szol-
gálataikat. Szent Mihály napjához hasonló jelentőségű nap a hajdani gazdasági évben. Nagy állatvásárokat is tartottak 
Dömötör napon. A hortobágy környéki pásztorok nagy mulatságokat rendeztek ezen a napon, birkapaprikást főztek, 
majd táncmulatságot tartottak. Ezért juhászbálnak is nevezték.

Október 28.
Simon-Júdás napja, Hegyalján szüretkezdő nap. Az időjárás viszonylatában azt tartották, ha ettől a naptól kezdve Márton 
napig (november 11.) szép az idő, jó jövő évi termés várható.
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Köszönjük, hogy megtisztelte munkánkat a Tiszasasi Hírmondó megvásárlásával!

Tiszasasi Hírmondó

FALUSI HÍRLEVÉL

Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata

Kiadásért felelős: Gyói Gábor

A szerkesztésért felelős személy: 
Hegedűsné Szító Lilla 

   

   A sokszorosításért felelős: 

Fazekas Nyomda, 
Szarvas

Felelős vezető:
Fazekas András

Tel.: 06/66-313-896,
e-mail: fazekas@szarvas.hu 

MEGJELENIK KÉTHAVONTA!

Anyakönyvi Hírek
Született

Gyói Katinka

Sípos Ágnes és Gyói Imre gyermeke

2013. szeptember 06-án

Csókási Csanád

Bottlik Melinda és Csókási Antal gyermeke

2013. október 31-én

Jó egészséget kívánunk nekik!

Házasságot kötött

Dr. Harmatos Beáta és Masa Tamás Vilmos

2013. szeptember 28-án

Gyulai Anita és Bódi Tibor

2013. november 16-án

Gratulálunk nekik!

Elhalálozott

Tari Jenő Aladárné (Bátori Irma)
2013. augusztus 30-án. Élt 88 évet.

Török József
2013. szeptember 2-án. Élt 63 évet.

Kiss Istvánné (Ugrai Margit)
2013. szeptember 18-án. Élt 79 évet.

Varga Istvánné (Czúcz Ilona Olga)
2013. szeptember 24-én. Élt 83 évet.

Keserű István János
2013. szeptember 30-án. Élt 86 évet.

Gálfi László
2013. október 3-án. Élt 86 évet.

János József Attiláné (Varga Erzsébet)
2013. november 3-án. Élt 54 évet

Emléküket megőrizzük!

Apróhirdetési lehetőség!

Figyelem! Amennyiben a falu lakos-
sága vagy bárki  igényt tart rá, lehe-
tőség szerint a kéthavonta megjele-
nítendő hírmondónkban szeretnénk 
apróhirdetési lehetőséget felkínál-
ni. Ha bárkinek igénye van rá, kér-
jük jelezze azt önkormányzatunknál!


