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                                    Rövid Önkormányzati hírek

Falunap 2013:

Megkezdtük a falunapi előkészületeket is. Az idei falunap 
érdekessége, hogy egyben kerül megrendezésre a kistérségi 
polgárőr nappal, valamint a Telekom által szervezett tehet-
ségkutatóval, melyben reményeink szerint számos produk-
ció bemutatkozik majd. Hagyományainkhoz híven a tom-
bola bevétele jótékony célra fordítódik az idén is, ezúttal az 
idősek alapítványa javára. A részletes programról következő 
számunkban beszámolunk.

Napkollektorok az idősek otthonában:

Május végével üzemelnek a használati meleg vizet előállító 
napkollektorok az Alkony Gondozási Központban. Segít-
ségükkel így napi szinten mintegy 2000l meleg vizet tudunk 
előállítani a nap energiáját felhasználva. A kollektorok mű-
ködése napsütéses napokon hatékony igazán, tehát március 
és október hónapok közötti időben okoznak jelentős meg-
takarítást. A beruházással – melynek nettó értéke több mint 
8 millió forint – az Idősek otthona lett a legtöbb megújuló 
energiát használó intézményünk.

Új épület a mozi udvarán:
Az egykori mozi udvarán kapott helyet az új önkormányzati 
szín, amely számos funkciót ellát majd a jövőben. Szeret-
nénk alatta munkagépeket tárolni, nádat szárítani, és min-
den tevékenységet alatta elvégezi, amelyet esős időjárás ese-
tén eddig nem tudtunk megvalósítani. Az udvar kitakarítása 
után, akár kisebb rendezvények is lebonyolíthatók lesznek 
alatta.

Nyúlászok figyelem!
Az Önkormányzat szeretné támogatni a nyúltenyésztést 
a településen, éppen ezért aki ezen kisállat tenyésztésével 
komolyan szeretne foglalkozni a jövőben, az az önkormány-
zattól lucernaföldet igényelhet. Erre a célra összesen 1,5 ha 
áll rendelkezésre, melyet sorsolás útján osztunk ki a jelent-
kezők között. A nyúlászok feladata lesz a rájuk bízott terület 
kaszálása és gondozása. Jelentkezni június végéig a polgár-
mesteri hivatalban Bagi Gyöngyinél lehet.

Mindennapos fogadóóra!

                                  Tisztelt Tiszasasi Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni 
velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 
Hivatalban, munkaidőben Bagi Gyöngyinél, vagy a (56) 326-001-
es telefonszámon!

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, 
és telefonszámon is keressenek bizalommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)    
     Boldog István

                  Országgyűlési Képviselő

                              

                              HORGÁSZOK FIGYELEM!

Mint az köztudott, községünk társtulajdonos a Tiszaalpári 
Holt-Tiszában, amit a BÁCS-HOSZ bérel. A bérleti díj kiegé-
szítéseként 20 db napijegyet is kapunk minden évben. Mint az 
elmúlt években, az idén is kisorsoljuk a napijegyeket a tiszasasi 
horgászok között. Ha szeretne részt venni a sorsoláson, az aláb-
bi feltételeket kell teljesítenie:

-2013.évre érvényes állami horgászjegy ( ifi vagy felnőtt )
-Állandó tiszasasi lakcím
-Regisztráció az Önkormányzati Hivatalban 
( Bagi Gyöngyinél ),
ahol a fenti feltételeket igazolni kell.

Jelentkezési határidő: 2013. június 30.

A sorsolás eredményéről írásban értesítjük az érintetteket.

                                                                            Kóbor és kóborló ebek Tiszasason

Tekintettel az utóbbi időben tapasztalható megszaporodott kóbor illetve kóborló ebek közterületen való megjelenésére, felhívjuk a lakosság 
figyelmét a legalapvetőbb ebtartási szabályok betartására:
Az állattartás alapvető szabályait az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény tartalmazza. Ennek értelmében az állattartó köteles a 
jó gazda gondosságával eljárni:
• Az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatokat el kell különíteni.
• Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszerességű, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.
• Az állattartó kötelessége, hogy biztosítsa az állat megfelelő és biztonságos elhelyezését, szakszerű gondozását, valamint hogy megakadályozza 
az állat szökését.
• A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is meg kell teremteni azonban a zavartalan pihenés és a sérülés-
mentes mozgás lehetőségét.
• A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
• Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat nem rakható ki, a tartásával felhagyni nem szabad!
• Tilos az állatot elűzni, elhagyni vagy kitenni!



WWW. TISZASAS. HU

WWW. TISZASAS. HU

   2013 • április-május                                      3   

Az Anya a család szíve, és mosolya a szívverés!

Május első vasárnapján ünnepelik hazánkban, az Anyák 
napját. Eredete az ókori Görögországba nyúlik vissza, ahol 
ünnepséget tartottak, Rheának az istenek anyjának, és vele 
együtt az édesanyák tiszteletére. Majd Angliában, az 1600-
as években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott. 
Akkoriban a húsvé-
tot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tar-
tották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó 
szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a 
napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre 
a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét. Ma-
gyarországon 
1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az 
első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival ösz-
szekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a 
hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Minden 
ember elmondhatja magáról, hogy van egy 
kincse. Az édesanyja. Anyát, és gyermekét egy életen 
át tartó mély, bensőséges kapcsolat fűzi össze. Soha 
el nem téphető, el nem veszíthető, senki által fel nem 
bontható kötelék. Az anyaság egy kiváltság. Amit nekünk, 
nőknek adott a Jó Isten. Szavakkal oly nehezen 
lehet csak leírni, azt az érzést, amit akkor tapasztalunk meg, 
amikor lányból anyává válunk. Ekkor nyer 
értelmet igazi női mivoltunk, hisz teljesítjük azt a küldetést, 
ami testünknek, énünknek rendeltetett. Egy 
hosszú, érzelmekkel, tapasztalatokkal, fájdalmakkal, 
örömökkel teli kapcsolat érlelődik, majd válik teljessé 
a magzat megfoganása, majd megszületése és felnevelése so-
rán. Első gyermekünket várva, izgalommal, fé-
lelemmel, várakozással vegyes érzések kerítenek bennünket 
hatalmukba. Milyen lesz az új szerep? Vajon 
fogom bírni, vajon jól fogom csinálni a feladataimat? 
Szeretni fog majd akkor is, ha valamit elrontok? Mert 
én szeretem akkor is, amikor rossz lesz. Fogadkozunk ma-
gunkba gömbölyödő pocakunkat simogatva. 
Apró, belső érintések, melyek jelzik, hogy igen, ő már 
ott van, és készül megváltoztatni az életünket. Ez egy 
csoda. Egy hihetetlen, és felfoghatatlan tünemény. Az 
apró pici sejtekből szép lassan kifejlődő tökély. Amiért 
meg kell szenvednünk. A csontunk mélyéig hatoló fájdalom, 
több órán át görnyedő testünk, remegő lábunk, 
már csak színes karikákat látó szemünk, elborult elménk, 
ami már csak egyet akar: legyen végre vége. És 
a vég egy kezdet, mely megteremti bennünk a békét, 
elsöpri a fájdalmakat, és nem marad semmi, csak a 
szeretet, a végtelen szerelem egy pici emberke és anyja közt. 
A csecsemő táplálása egy olyan miliő, mely a 
várandóság, a szülés mellett egy további jutalom az 
élettől, hisz az ebből fakadó örömöt, elégedettséget, 
melegséget, meghitt összebújást nem tudjuk megosztani 
mással,

 

hisz ezek a boldogító pillanatok, csak kettőnké. Ekkor érzi csak 
igazán az ember, hogy anyának 
lenni csodálatos dolog!
A baba nő, cseperedik, testvére érkezik, a gondok 
sokasodnak, a figyelem osztódik, a mindennapi teendők úgy bo-
gozzák össze életünk szálait, mint kiscica a 
pamutgombolyagot. De mégis, az ölelő karok, a cuppanó puszik 
kárpótolnak minden nehéz napért. Minden 
kornak meg van a sajátossága, egy gyermek életében. 
Változnak, okosodnak, évről-évre tágul a látóterük a 
világ felé. Ami nemrég még bonyolultnak tűnt, az hamarosan ma-
gától megoldódik. Na jó, néha egy kis segítséggel. Ma már én is 
mosolyogva gondolok vissza az 
óvodás nyugodt évekre, amikor még öltöztetés, mosdatás, cipőkö-
tés, ezer apró dolog várt rám nap, mint nap. Az izgalomra az is-
kolakezdés előtt, vagy az első bizonyítvány kiosztására várakozva. 
Most a tanulás a fontos, és a sok értékes figyelem, amiben segít-
hetek, ami számukra és számomra is lényeges. Az eddig eltelt idő,
lt idő, s a ránk váró időben az a közös, hogy a gyerekeknek szükség 
van az anyjukra. A szeretetre, az odafigyelésre, a vigaszra, a bizton-
ságra, az ölelő, óvó karokra. Van egy kedvenc képem a világhálón, 
melyen két kör látható, benne két név: Anya a másikban, Apa. 
Anya köréből rengeteg kis nyíl áramlik kifelé, végén 
újabb körrel, bennük egy-egy kérdés, mellyel a gyermek fordul a 
szülő felé: Anya, adsz pénzt? Anya, hol a 
táskám? Anya, hol a cipőm? Anya elengedsz bulizni? 
Anya adsz vacsit? És még sorolhatnám. Apa kariká-
jából egyetlen egy nyíl áramlik ki, végén a nemes, és 
egyszerű kérdéssel: Apa, hol van anya? Sokakat boszszant ez a 
helyzet, de én szeretem, mert ez az ábra tükrözi azt, hogy anya 
mennyire sokoldalú, egyszerre tud 
több felé figyelni, ügyesen logisztikázni a programok, 
a teendők között, mindig és mindenhol ott van, ahol 
szükség van rá, és legfőképp mindent megold. Azért 
mert kell, és mert akarja, és szíve minden szeretetével 
azon dolgozik, hogy gyermekének jó, jobb, a legjobb 
sora legyen. Mit vár egy anya mindezért? A fizetség, 
mellyel le lehet venni őt a lábáról, az a szeretet. Úgy 
vélem, édesanyánkat soha nem szűnünk meg szeretni. Főleg akkor 
nem, amikor már mi magunk is azzá 
válunk. A nehéz évek ráébresztenek bennünket arra, 
hogy mi mindent tettek meg értünk annakidején, s 
hogy mennyi mindenért lehetünk hálásak. Amit kaptunk és ka-
punk, azt most továbbadhatjuk, és ez nem 
más, mint az anyai szeretet. Ami egy végtelen, szent 
anyag! Forrás, melynek vize soha el nem apad. Ez az 
anyaság legszebb megbízása az élettől.

                          Isten éltessen minden Édesanyát!
                                                                                                                                            www.zsuzskaoldala.hu

                            Anyák napjára!
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Keresztelői szokások a századfordulón és ma
1979.

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

   Életünk továbbfolytatása a gyermek. Felnevelése, életútjának egyengetése gond, de boldogság is. Az életút egyes állomásaihoz bizonyos szokások 
kapcsolódnak; ilyen a keresztelő is.

   Mind a régi, mind az új keresztelői szokásokat két tiszazugi községben; Tiszasason és Öcsödön gyűjtöttem. A lakosság társadalmi tagolódása, vallási 
megoszlása, témán belüli szokásai szempontjából sok a kimutatható párhuzam a két község között. Az azonosságok mellett vonzottak az esetleges 

különbségek is.
   Mindkét település lakóinak életeleme a föld: 1945-ig a mezőgazdaságban dolgozott a lakosság több mint 90%-a. Öcsödön a gabonatermesztés do-
minált, Sason a gyümölcs-és szőlőkultúra volt jelentős. A községek között élénk cserekereskedelem folyt. Az öcsödi búzát sasi szőlőért, gyümölcsért, 

borért cserélték el. Több öcsödi parasztcsalád baráti kapcsolatban volt egy-egy sasi családdal.
   A parasztság egyik községben sem volt egységes. A rétegződés közismert. Öcsödön a mezőgazdasági munkások száma nagyobb volt, több volt a 
gyermek is egy-egy családban, mint az egykés Sason. Vallási megoszlásuk hasonló: a lakosság kétharmada református, mindkét helyen csak református 
templom van. A keresztelői szokásokat református családoktól gyűjtöttem, és Öcsödön átélt saját gyermekkori emlékeimből állítottam össze. A század-

fordulói és mai szokások a következők.

Névválasztás:

A XX. század elején magától értetődő szokás volt, hogy az első fiúgyermek az apa, az első leányka az édesanyja nevét örökölte. Arany János így ír erről 
Bolond Istók című költeményében:
„Kereszteljük -ne holmi cifra névre:

 Katónak, az édes anyja nevére.”
Öcsödön a leggyakoribb női nevek ebben az időben a Julianna, Lídia /becézve: Pityu/, Erzsébet, Mária, Zsuzsanna, Krisztina /becézve: Tinika/; 

Sason: az Erzsébet, Mária, Julianna, Zsuzsanna, Klára, Eszter.
Gyakori férfinevek Öcsödön: Sándor, László, Ferenc, István, Bálint, Péter, József.

Sason a László, Ferenc, István, Sándor, József, Áron, Benjamin.

Keresztszülők felkérése:

A jó koma közeli rokonnak számít, ezért nem máról-holnapra választják. Már a gyermek születése előtt latolgatják, hogy kit hívjanak meg keresztszülő-
nek. Gyakran fiatalkori barátból lesz a keresztkoma, bár sasi adatközlőim szerint: „Keresztszülőnek elsősorban a szülő testvérét hívták, a legidősebbet 

először. Fiúnál az apa, lánynál az anya testvérét. Ha nagyon kedves barátot hívtak meg testvér helyett, nem vették jó néven.”
Természetesen az egykés szülők nem hívhattak meg testvért. 

Emlékezetem szerint Öcsödön is testvéreket, barátokat hívtak meg elsősorban keresztszülőnek, bár sokgyermekes szegény család esetében egy-egy 
munkáltató gazda is vállalta a keresztapaságot.

A felkérés szövege iránt érdeklődve ilyen válaszokat kaptam: „Hát mondták, hogy legyen a gyerek keresztanyja.” Az illető, aki fia születésekor saját 
lánytestvérét hívta, így fogalmazott: „Te leszel a keresztanyja, Julcsa! ...”

„Kellett is azt olyan nagyon kérni… Alig várta némelyik, hogy szóljanak.” Vagyis a keresztkomaságot szívesen vállalták.
Reformátusoknál csak egy keresztszülőpár van, az un. „virtigli” keresztszülők, nevük az anyakönyvbe is bekerül. A tiszasasi anyakönyveket böngészve 

egyetlen helyen találtam négy keresztszülőt bejegyezve: még a XVIII. sz. közepén, az akkori lelkész fiának neve mellett.
Családi állapotukat tekintve a keresztszülők lehettek házastársak, jegyesek, lehetett hajadon lány vagy nőtlen férfi, özvegyasszony, vénlegény, vénlány. 

Ha a hajadon keresztanya férjhez ment, a későbbi férj teljes jogú keresztapa lett.

A keresztanya tennivalói keresztelés előtt:

A keresztmama ajándékozta a keresztelés alkalmával viselt babaholmit: ingecskét, réklit, tutyit. „Ezelőtt olyan bidres-bodros tutyik vótak; a fülinél 2 
csokor, abbul jött az álla alá a szalag, az is megkötve fél oldalrul nagy bokorra.”

A pályára terített keresztelőpaplant is a keresztanya készítette: ez finom fehér anyagból készült áttört hímzéssel, csipkebetéttel, a lánynak rózsaszín, a 
fiúnak kék béléssel, a szélén fodorral. Ha lány volt az újszülött, minél előbb kifúrta a fülét a bába néni, s megkaphatta keresztelői ajándékként a fülbe-

valót.
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Folytatás....

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

A bába szerepe: 

A század elején mindkét községben volt képzett, község által fizetett bába, akit bármelyik szülőanya igénybe vehetett. A 30-as években Sason egy, Öcsö-
dön két bába folytatott magánpraxist.

Feladatuk:
-a szülés levezetése, az anya rendbe tétele,

-az újszülött megvizsgálása: életképes-e? Öcsödi szólással élve: érett-e a körme? Sasi anyakönyvekben a csecsemő elhalálozásának okaként ez a szó 
olvasható: idétlen, vagyis koraszülött.

-a gyermek ellátása: köldökzsinór lekötés, kisteknőben való fürdetés, felöltöztetés, bepólyázás után anyja mellé tette a kicsit. /az ágyba./
-szopásra szoktatás: először a csavart tüll anyagot ánizsmagból készített édes teába mártotta a bába, azt tette a baba szájába.

-az anya kioktatása, a szopás rendjének betartatása. „Három hétig naponta meglátogatta a bába a gyerekágyast; két hétig maga végezte a fürdetést, még 
a pelenkákat is kimosta, vagy mosóasszonyt fogadott, ha nem volt segítsége az anyának.”

-komák, rokonok meghívása a keresztelői ebédre.
Sason a bába hívogatott a keresztelői lakomára. „Olyan vót a keresztelőbe, mint a lakodalomba a vőfély.” A meghívás időpontja: a keresztelés előtt 4-5 

nappal korábban. Szövege:
„Tiszteltetik kigyelmeteket  N uramiék, hogy a ránk következő vasárnap 12 órára jelenjenek meg házába egy kis ebéd elfogyasztására.” A meghívottak 

köszönték a meghívást, úgyis számítottak az eseményre, de úgy kívánta a tisztesség, hogy hívogassanak.
-a bába fizetsége: /a század elején/

„Minden gyerek után egy kenyér, egy tyúk, egy üveg méz, egy szakajtóruha.”
„Mikor Gálfi Szabóné lett a bába, azt mondta az ura, hogy ők nem kanászok, hogy kenyeret kapjanak „bérbe”, mint az a pásztorok bérezésénél szokás-

ban volt. Nem kell a kenyér…”
A 30-as évektől egységesen egy véka búzát adtak a bábának minden újszülött után.

-a keresztelői ebédre való hívogatásért „Talpa fáradtsága” után kapta az un. „bocskordíj”-at; ez pénz volt, s csak Sason adták.
Hiedelmek, babonák

   „Az újszülöttet minél hamarabb meg kell keresztelni, mert keresi a nevét, nyugtalan.” A sasi anyakönyvek szerint régebben 3 napra kereszteltek, a 
század elejétől pedig 3 hétre, hogy az anya is elmehessen a templomi keresztelőre.

Keresztelés előtt nem engedték kivinni az ajtón a gyereket, nehogy megrontsák. Az anya se mehetett ki az utcára, míg el nem ment a templomba. Féltet-
ték a gonosztól. Sasi adatközlő: „Anyámat kikísértem a kapuig a keresztelő előtti napon. Tuszkolt befele, nehogy átlépjem a küszöböt.”

„Mikor a keresztelőről hazaértek, a szakácsasszony már oldotta is a kötényét, a szobában a földre terítette, hogy arra tegyék a kicsit. A keresztanya ezt 
mondta a szobába lépve, miközben a pólyást valóban letette a földre terített kötényre: Pogányt vittünk, angyalkát hoztunk, ki veszi fel, kinek kedves?” 

A családtagok futottak, hogy mielőbb fölvegyék, s mint megkereszteltet, befogadják a család közösségébe.
Öcsödön a vetett ágy tetejére teszik a megkereszteltet, és úgy mondják az előbbi kérdést: Ki veszi fel? ...stb.

A babonák leginkább a sírós, nem alvó gyermekkel kapcsolatosak. Sasi adatközlő: „szülémtől hallottam, hogyha a gyerek nem alszik, 9 sírról 9 félmarék 
földet vesznek, felforralják vízzel leülepítik, annak a levibe fürdetik meg, utána elalszik.”

Mindkét községben ismeretes a szemverés.
Sas: Ha a baba nem akart elaludni, ráfogták, hogy megverte szemmel valaki. Gondolkodtak: ki vót itt máma? Elvitték az illetőhöz, az szájábul megmos-

datta, az arcát megtörölte az inge ujjával, utána elaludt.”
„A szemverő hajábul egy tincset levágtak, meggyújtották gyufával, a gyerek fejét körülfüstölték vele, akkor elaludt.

Öcsöd: „Akinek a szemöldöke összeír, az veri meg szemmel a gyereket.”
„Akire gyanakodtak, elhívták, megmosdatta, megtörölte a pendely aljával, úgy aludt el.”

Ilyen babonás hiedelem még, hogy fürdővizet napnyugta előtt nem szabad kiönteni, mert elviszi a gyerek álmát.” /Öcsöd/
A síró babához így gügyögnek Sason: „Basztirici, görbe kocsi, mi a baj?” /Ha fiú az illető!/
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Gyóllai László
Edző

                          Megyei Ezüst Érmes Tiszasasi Lányok

A Női Labdarúgás az utóbbi két évben óriási fejlődésnek indult. En-
nek a mozgatórugója az UEFA amely zászlajára tűzte a női labdarúgás 
fejlesztését az egész világon. Ezzel összhangban a megyei labdarugó 
szövetség a 2012-2013-as szezonban  megyei bajnokságot hírdetett a 
hölgyek számára. A bajnokságra benevezett Cserkeszőlő is, mely csa-
patnak öt Tiszasasi hölgy is tagja volt.

Kerekes Eszter
Deák Orsolya
László Imola 
Elek Nikoletta
Czink Renáta

A mérkőzések során nem csak tagjai, hanem meghatározó játékosai 
lettek a csapatnak.
A gólkirálynő László Imola lett 30 góllal, de Kerekes Eszter is dobogós 
helyen végzett 26 góljával.
A védelmet erősítette Elek Nikoletta és Deák Orsolya. A középpályán 
Czink Renáta nyújtott kiváló teljesítményt.
Hozzáállásukkal, szorgalmukkal a település jó hírnevét erősítették.
A bajnokságot egyébként keresztpályára ( 60*40m ) 5*2-es kapukra 
játszották a csapatok. Kéthetente dupla fordulót rendeztek, a mérkő-
zések ideje 2*25 perc volt.
A bajnokságot a szolnoki MÁV FC nyerte, akik jövőre az NB II-ben 
indulnak.
A lányok teljesítményét növeli, hogy csak heti egy edzést tudtunk tar-
tani a középiskolai tanulók miatt. Ennek ellenére több játékost is meg-
kerestek NB-s klubok. László Imolát és Kerekes Esztert a Kecskeméti 
TE , NB II-es csapata is szívesen látná soraiban.

Ennél nagyobb dicséret azt hiszem nem kell egy játékos számára!

GRATULÁLUNK!

                         Büszkeségeink

                                      SASI LÁNYOK SIKERE!

A diákolimpia általános iskolai tanulok legnagyobb versenye. A cserkei 

iskola 7-8. osztályos leány csapata nevezett a diákolimpiára, amelynek 

tagja Kerekes Eszter és Deák Beáta is. A megyei döntőt veretlenül 

nyerték a lányok, megelőzve többek között Szolnokot is. Így ők képvi-

selték Szolnok megyét az országos döntőn Fonyódon. Május 24-25-én 

a Balaton partján mérte össze tudását az ország 20 legjobb korosztá-

lyos csapata. A lányok kiválóan szerepeltek és a XI. helyezést érték el.

 A csapat legjobb góllövője Kerekes Eszter volt. 

 Eszter teljesítménye alapján meghívást kapott a Ferencváros június 

22-i tehetségkutató Programjára.

Ezek az eredmények önmagukért beszélnek, ami azt bizonyítja, hogy 

tehetséggel, szorgalommal és sok munkával legmerészebb vágyaink is 

teljesülhetnek.
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TEMPUS Nemzetközi Intézményi Együttműködés

   

                                               Isztambuli kirándulás

 Hétfőn kezdetét vette egy izgalmas kirándulás, amely Budapestről indult, majd Isztanbulba folytatódott. 

 Reggel fél hétkor indultunk Cserkeszőlőből Szerencse Nikolettel és hozzátartozóinkkal. Tíz órakor indult a repülőgép. Kilenc óra 
harmincra kellett odaérni a Liszt Ferenc repülőtérre. Odaértünk kilenc óra után negyed órával, majd elköszöntünk szüleinktől. Check-olás után 
még fél órát vártunk, hogy beszállhassunk a gépbe. Egy busz vitt ki minket a repülőhöz. Tíz órakor elindultunk a géppel Bécs városa felé. Bécsben 
is vártunk az átszállás miatt majdnem fél órát. Átszálltunk egy sokkal nagyobb repülőgépbe, mint amekkorával először repültünk. A légitársaság 
gondoskodott nekünk étellel és itallal. Az étel kicsit furán nézett ki, de finom volt. Kaptunk desszertet is, ami egy vaníliás fagyi volt, és nagyon 
jól is esett mindenkinek. Az első két repülés nagyon fantasztikusan telt. Megérkeztünk Isztanbulba. Hatalmas repülőtérrel rendelkező város. 
Gyönyörűen nézett ki, még a tisztasággal sem volt gond. Első napunk csúcspontjához érkeztünk. Elvittek minket a családokhoz, akiknél laktunk 
egy egész héten keresztül. Körülbelül másfél órába telt, hogy eljussunk az iskoláig, ahol vártak bennünket a lányok. Szerencsére, akiknél laktunk 
az osztálytársammal legjobb barátnők voltak, ezért nem voltunk sokat külön. Az ennivalók finomak voltak. Ahol Niki lakott a lány neve Valeria, 
és ahol én laktam neki pedig Buket. Nagyon aranyos lányok, segítőkészek és a szüleik is jószívűek. Első nap együtt aludtunk Nikivel, de utána már 
külön-külön. 
 Második nap fél kilenckor keltünk fel, majd reggeliztünk, s végül elindultunk a lányokkal az iskolába. Ott találkoztunk a tanárainkkal. 
Nagyon aggódtak, hogy hogyan sikerül beilleszkednünk egy másmilyen anyanyelvű, másmilyen kultúrájú emberek közé. Amint elmondtuk nekik, 
hogy nagyon könnyen ment a beilleszkedés elmosolyodtak, és örültek neki. Aznap délelőtt a lengyelek sütöttek kétféle süteményt. Ezek után 
elbuszoztunk a tengerpartra. A tengerparton egy Jacht-ba szálltunk, majd hajókáztunk a tengeren. A Boszporuszi-szorosnál hajóztunk. Gyönyö-
rű látvány volt. 62 méter magasság különbség van a híd és a tenger között. A Jacht-ozás után visszaültünk a buszba, majd mentünk az iskolához. 
Eztán a családokhoz. A családok nagyon szeretik a csípős ennivalókat. Csípőset ettek mindennap. 

 Harmadik nap ismételten felkeltünk, majd ettünk, s mentünk az iskolába. Ott vártuk a tanárainkat, ezután elindultunk a Bazárba. A 
Bazár előtt megnéztük a világ 1. legjobb Egyetemét, ahol 75000 diák jár, valamint 15000 tanár tanul. Miután ezt megnéztük a Bazár felé vettük az 
irányt, ahol másfél órát időztünk. A vásárlást követően ebédeltünk. Eztán elmentünk megnézni a Kék mecsetet és a Haya Sophiát, valamint a Kék 
mecsetben imádkozáskor be akartunk menni, de nem lehetett. A Haya Sophia múzeumban sok érdekességet láttunk. Ezek után ismét visszamen-
tünk a suliba. Végül a családokhoz. Ettünk és elmentünk aludni. 

 Negyedik nap az iskolában kezdődött az első program. Három ország főzött ez nap, amelyekben mi is benne voltunk. Mi túrós csuszát, 
valamint töltött káposztát készítettünk. Nagyon finom volt. Rajtunk kívül még a románok és az olaszok készítettek ételt. Ezek az ételek pótolták 
az ebéd szerepét. Ezért nem kellett elmenni máshelyre ebédelni. Az iskolából ismét elmentünk kirándulni. Most egy miniatűr kiállításra mentünk 
el, amely annyit jelentett, hogy a régi épületeket kisebb másukat láthattuk. Szuper látvány volt. Végül megint visszamentünk az iskolába, majd a 
családokhoz.

 Az ötödik nap délelőttjén az iskolában papírokat töltöttünk ki, hogy hogyan tetszett ott az iskolában, és hasonló kérdések. Eztán átmen-
tünk az Ázsiai részre enni, majd az ebéd után visszamentünk a busszal és a családokkal elmentünk fagylaltozni. Végül visszamentünk hozzájuk és 
boldogan, családiasan töltöttük az utolsó napunkat.

 Az utolsó Isztambulban töltött napunkon felvirradt a nap és együtt reggeliztünk utoljára. Buket anyukája és apukája nagyon nehezen 
váltak meg tőlem, ahogyan én is tőlük. Bukettel még beszélgettünk, s majd ezt követően el kezdtünk készülődni az induláshoz. Fél 1-kor kezdetét 
vettük az indulásnak. Az iskolánál vártunk egy kicsit, majd elkezdtünk könnyes búcsút venni egymástól. Nikit és engem elvittek a tanárokhoz a 
hotelba, ahonnan kivittek minket a repülőtérre. Nagyon honvágyam volt már, és vártam, hogy mikor érünk haza. Ismételten Bécsben átszálltunk. 
Az átszálláshoz várnunk kellett több mint egy órát. Onnan Budapestre tíz órakor értünk be. Anyuék már nagyon vártak minket. Éjfél környékén 
értünk haza. 

 Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás, és nagyon vágyok vissza. Hiányoznak a vendéglátóim rendkívülien. Remélem még egyszer ki 
birok menni majd Isztanbulba a családommal.

Gál Alexandra
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Tiszamenti Színjátszó Találkozó

Édes Duna-Tisza köze,
Ősapám Attila földje.
Elfáradtunk, megpihenünk,
Kéménytetőn tanyát verünk.”

A monda szerint, a mi kis falunk határában emelkedik egy halom, Ké-
ménytető, ahol a honfoglaló Árpád vezér népével megpihent, mielőtt a 
Tiszán átkelt volna. A Tiszaalpár határában húzódó Kelemi rét, pedig 
azért Kelem, mert Árpádék állítólag ott kelték át a Tiszát. Ezen szavakkal 
bízott meg polgármesterünk 2012. nyarán, hogy készítsünk a falunapra 
előadást. 
Kezdődhetett a kutatómunka, a témában való alámerülés. A honfogla-
lás és a vérszerződés először 3. osztályban kerül terítékre, olvasás órán 
ismerkednek meg az  ide kapcsolódó mondákkal a gyerekek. Általában 
kedvelik ezeket az olvasmányokat. Úgy gondoltam, összekapcsolom a 
kellemest a hasznossal, így az előadásba beépítettem olyan memorite-
reket és tudnivalókat, melyek kötelező részét képezik a tananyagnak. 
A másik szál pedig a Tisza volt, hiszen meghatározó pontja falunknak, 
életünknek. Az előadás tiszai dallal indít és Tiszáról szóló verssel zárul.
A nyáron 13 tanuló gyűlt össze, hogy szeretne szerepelni. A próbák kb. 
4 hétig zajlottak, szinte minden nap. Igen sok időt és energiát áldoztak 
a gyerekek az előadás megtanulására. Igyekeztem minél több dologgal 
élvezetessé, a gyermekek számára szerethetővé tenni a produkciót: dal, 
versek, zene, közös szövegmondás, csatajelenet gazdagítja a színdarabot. 
A produkció elkészült, s a falunapon sikeresen előadták a gyerekek. 
Ezzel szerencsére nem volt vége mindennek, ugyanis 2013. tavaszán újra 
felkérést kaptunk polgármesterünktől. Kérése az volt, hogy tiszasasi csa-
pat is szerepeljen a 2013.05.31-én Tiszasason is megrendezett Tiszamenti 
Gyermekszínjátszó Találkozón, ahová határon túli magyar csoportok 
érkeztek. Az idő rövidsége, a gyerekek állapota, a közelgő év végi dol-
gozatok közepette nem terheltük a tanulókat új előadás betanításával, 
hanem felelevenítettük a nyári produkciónkat. Témájában tökéletesen 
illet a rendezvényhez, hiszen így azt is megmutathattuk a határon túlról 
érkezőknek, hogy ennek  a kis falunak is van hagyománya, történelme, 
sajátossága. Három hetünk volt a felkészülésre, az első osztályosok kivé-
telével bármely sasi diák jelentkezhetett a szereplésre. Végül újra 13 lett 
a létszám. Voltak, akik teljesen a nulláról kezdték a betanulást, a nyáron 
is szereplőknek pedig csak fel kellett eleveníteni a már megtanult szö-
vegrészleteket. Ez idő alatt a színjátszó gyerekek leghosszabb szünetüket 
feláldozva próbáltak, nem bánták, ha nem marad játékidő. Kitartóak, 
szorgalmasak, lelkesek voltak. Megérdemelték, hogy többször is megmu-
tathassák magukat. Három nappal a fellépés előtt ugyanis a Lakiteleken 
megrendezett találkozóra is meghívást kaptunk, amit ezúton is köszö-
nünk szépen az Önkormányzatnak is, hogy a gyermekek szállításáról 
gondoskodott. Igazi élmény volt a kis színészpalántáknak: színházsze-
rű nézőtér, óriási színpad, saját öltöző, telt ház. Első megszeppenésüket 
leküzdve, feloldódva, profiként álltak fel a színpadra, előadásukon erőt, 
összetartozást, hazaszeretetet éreztem…pedig csak alsósok. Sokat jelen-
tett számukra Irmuska igazgató néni és Alízka tanár néni szavai, amit 
maradéktalanul megfogadtak. A lakiteleki előadást ebéd követte, majd 
indultunk haza, hogy itthon is szerepelhessünk. Kissé elfáradtak tanuló-
ink, de Tiszasason is csodálatosan sikerült az előadás. Magyarságtudatát, 
hazaszeretetét erősítette a gyerekeknek, hogy a határon túli csapatokkal 
közösen ellátogattunk a templom előtt lévő „Királydomb”-hoz, mely 
Nagy-Magyarországot formázza. Itt minden csoport elültetett néhány 
virágpalántát arra a helyre, ahol ő lakik: Tiszasas, Párkány, Ada, Sepsi-
szentgyörgy, Székelyudvarhely. Ezeket a helyeket kellett betájolnunk a 
térképen, nagyon szép élmény volt. Fényképezkedés a hősök szobránál, 
polgármester úr dicsérő szavai, közös vacsora, 

                                         
                                         Kecskeméti kirándulás

 2012 nyarán rendezett falunapon iskolánk kapta meg a tombola 
szervezésének lehetőségét. Ez magába foglalja azt is, hogy a belőle 
származó bevétel az intézményé. Már akkor úgy hirdettük a tom-
bolát, hogy a befolyt összegből kirándulást kívánunk szervezni a 
gyermekeknek. 2013. 04. …-én elérkezett a várva várt nap. Tanu-
lás helyett kirándulhattunk teljesen ingyen, az úti cél Kecskemét 
volt. Köszönet illeti itt is az Önkormányzat együttműködését, 
hiszen szükség volt hivatali autóra ahhoz, hogy minden tanulónk 
utazhasson. 
Kecskemétre érkezve egy csodálatos, új játszótéren kezdtük a na-
punkat, majd városnéző séta következett, melynek csúcspontja a 
kihagyhatatlan nullkilométer kövön való csúszkálás volt. 10 órára 
kellett megérkeznünk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Játszóház-
ba, ahol előzetes egyeztetéssel kézműves foglalkozások várták a 
gyerekeket. Az 1-2. osztályosok megismerkedtek az agyaggal, me-
dált, tálkát és madárkát készítettek a 60 perces foglalkozás alatt. 
A 3-4. osztály keze alatt papírsárkányok születtek. Minden tanuló 
elmélyülten, fegyelmezetten viselkedett a munkák során, ezért 
külön dicséretet kaptunk a foglalkozást vezető szakemberektől. 
Az elkészített tárgyakat természetesen haza lehetett hozni örök 
emlékül. A foglalkozásokat a Játékkiállítás megtekintése követte, 
majd kipróbálhatták a tanulók az ottani játékokat, s otthonról 
hozott ebédünket is elfogyaszthattuk itt. A program a Művelődési 
Központban folytatódott, ahol Hüllőkiállítást lehetett látni. Halak, 
teknősök, siklók, kígyók, krokodilok, kaméleon, madárpókok, 
óriáscsótányok, szöcskék, sáskák, húsevő növények, nyuszikák 
és hörcsögök, ásványok várták, hogy megcsodáljuk, vagy éppen 
megvásároljuk őket. Nagy izgalommal várták a gyerekek, hogy 
megsimíthassanak egy igazi kígyót. Ez meg is történt. A bátrab-
bak többször is sorba álltak, mások csak messziről szemlélték a 
nagy eseményt. A lányok kedvencei nyuszik voltak, akiket vég 
nélkül simogattak. Apró ajándéktárgyak vásárlásával fejeződött be 
ez a program.  A nap csúcspontjaként 3D-s mozifilm volt ígérve a 
gyerekeknek. Nagyon várták. Többen most jutottak el életükben 
először moziba. Óriási élmény volt számukra. A kirándulás során 
fegyelmezetten viselkedtek a tanulók, élményeiket az elkövetkező 
napokban rajzokban elevenítették meg. Köszönet illeti az Önkor-
mányzatot, tagintézmény vezetőnket Nagy Lászlónét, a szervező 
kollégát, Varga Imrénét, a kísérő pedagógusokat, akik munkájuk-
kal hozzájárultak a nap sikeréhez.

                                                   
                                                         Szeresd   
                 Semmi sem örök                           Ne akkor szeresd,

minden múlandó.                       mikor eltemetted.
                 Szeressük egymást,                       Odáig szeresd

   Amíg van rá mód.                   Míg ott áll melletted.

 Ne engedd el soha
 fogjad két kezét.

   Mert az őszinte szeretet,
     mindennél többet ér.

                                                                                       Garai Margit

ajándékkönyv Monzák Péter úrtól, a szervezőtől…
azt hiszem sokat adtak és kaptak ezen a napon a sasi kisdiákok. Kívá-
nom, hogy sokáig maradjon meg emlékezetükben ez a nap, és legyen 
még részük hasonló élményekben.                 
                                                                        

Kelemenné Almási Andrea
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Lassan közeledik

                     a FALUNAP....

Idén augusztus 10-én, újra falunap,ebben az évben a megszokot-
tól kissé eltérően a Kistérségi Polgárőr nappal együtt kerül meg-
rendezésre ez a nap.A tavalyi programokhoz hasonlóan, idén is 
igyekszünk minél színesebb és változatosabb programot összeál-
lítani. Sztárvendégünk a tavalyi nagy sikeren felbuzdulva Vikidál 
Gyula lesz, kinek nagysikerű Koppány dala, nagyon sok ember-
nek ismerős lehet. Ízelítőként említenék néhány programot. A 
reggel a hagyományok szerint egy zenés ébresztővel indul. A nap 
folyamán iskolások és óvodások mutatják be, hogy mivel készültek 
az ünnepség és a Telecom által rendezett Ki-mit tudra. Martfűi 
néptáncosok, Kendoosok, népdal énekesek lépnek fel, valamint 
ismét zenél nekünk a Ágoston Anita. Erős ember versenyen szur-
kolhatunk, lesz tűzijáték, kirakodó vásár, hot-dog árus, csillámte-
toválás, ugrálóvár, este élőzene és disco.

Reméljük sokan kedvet kaptak ismét és ellátogatnak rendezvé-
nyünkre. A részletes programokról később számolunk be.

Majális

Ebben az évben is már hagyományosnak mondhatóan megrendezésre került családi majálisunk.
Április 27-én díszbe öltözött a Coop parkolója részt vettek kicsik és nagyok, anyukák és apukák egyaránt. Jó hangulatban 
telt a nap. Először az iskolások  fellépését tekinthették meg az érdeklődők. Volt családivetélkedő, mesevetélkedő is, ami 
mint mindig, most is óriási sikert aratott. Sokat nevettek a játékosok, együtt volt a család. A nap folyamán anyáknapi aján-
dékot is készítettek a gyermekek, majd1 Perc és nyersz vetélkedőt játszhattak felnőttek és gyerekek egyaránt,később Ágoston 
Anita fellépését tekinthették meg. 
Volt tombolasorsolás is,végül a napot egy fergeteges disco-val zártuk.
                                                                                                                                                                  

                                                                             Gyermekeink örömére…

Iskolánkban a gyermeknapi rendezvényünkre 06.07-én, péntek délután került sor. A gyermekek nagy örömére akadályver-
senyt szerveztünk, melynek során a falu utcáit járják, ahol a tanító nénik izgalmas feladatokkal várják a csemetéket. A gye-
rekek csapatokban versengenek ilyenkor, előzetes feladatként csapatnevet választanak, menetlevelet készítenek, csatakiáltást 
költenek. Voltak, akik összetartozásukat kitűzők készítésével, viselésével is kifejezték. Vidáman, énekszóval közelítették meg 
az állomásokat, fegyelmezetten, egymást segítve hajtották végre a feladatokat. A szeszélyes időjárás miatt a végállomás a 
focipálya helyett a tornacsarnok lett, az útvonalat pedig lerövidítettük, nehogy elázzanak a gyerekek.
Ez idő alatt aktív szülők és nagymamák már a finom ebédet készítették: csirkepörkölt főtt bográcsban a  Kultúrház főző-
helyén.  Az iskola ebédlőjében fogyasztottuk el a finomságokat. A fő fogás után még legalább tízféle sütiből válogathattak 
a tanulók, sőt még palacsintával is kedveskedtek nekik az anyukák. Ebéd után érkezett el a legizgalmasabb pont, az ered-
ményhirdetés. Minden gyermek jutalomban részesül ilyenkor, és őszintén reméljük, hogy emlékezetükben sok vidám 
percet őriznek erről a napról is. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szorgos szülőknek, nagymamáknak,Hegedűsné  Szító Lillának, Szító Adélnak, 
László Imolának a segítségért, és mindazoknak, akik hozzájárultak a nap sikeréhez.

Kelemenné Almási Andrea
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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!

Kútfúrást

vállalok!

Szántó János
06308729195

Anyakönyvi Hírek

Született
                                                        

Jágfalvi Benett
                                Séra Beáta és Jágfalvi Zoltán gyermeke

2013.04.01-én

Káposztár Fanni
Varga Erzsébet és Káposztár Attila  gyermeke

2013. 05.02-án

Jó egészséget kívánunk nekik!

Névadó

Kasza Péter
Mengyán Kitti és Kasza Péter gyermeke

2013.06.08-án

Gratulálunk nekik!

Elhalálozott

Mucsi Györgyné(Szarvák Julianna)
2013. március 30-án. Élt 87 évet.

Burik András 
2013. április 6-án. Élt 78évet.

Pozderka Erzsébet
2013. április 12-én. Élt 92évet.

Szilágyi Lászlóné(Pejva Karolina)
2013. április 25-én. Élt 73évet.

Kerekes Vince
2013. május 4-én. Élt 76évet.

Győri Istvánné(Beslics Anikó Rozália)
2013. május 25-én Élt:72 évet.

Zámbó Zoltán
2013. május 25-én. Élt 54 évet.

Emléküket megőrizzük!


