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Lezárult a Közösségi Kuckó épületének felújítása

A Tiszasas Község Helyi Választási Bizottsága által nyilvántartásba vett polgármester és egyéni listás képviselő
jelöltekről
POLGÁRMESTER JELÖLT:
Gyói Gábor

EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ JELÖLTEK:
/ A jelöltek az alábbi sorrendben kerülnek a szavazólapon feltüntetésre /
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Kakulya Károly
Csongrádi Ferencné
Papp Zoltán Istvánné
Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka
Madari Pál
Tényi Imre
Czink Imre Ferencné
Braxa Józsefné
Kasza László
Vágner István
Szitó Lajos Zoltánné

Tiszasas Község Önkormányzata a 2012 év végén
benyújtotta A „Tiszasasi Közösségi Kuckó épületének felújítása” című, 102/2012.(X.1) VM rendelet falumegújítás és fejlesztés 1553030434 iratazonosító számmal ellátott pályázatát.
A pályázat keretein belül, 10.849.644,- Ft támogatást nyert Tiszasas Község Önkormányzata a
projekt megvalósítására. A támogatási intenzitása
100%, amelyet önrésszel nem kellett kiegészíteni.
A fejlesztés során a régi fogorvosi rendelő épülete került felújítás alá. A felújítás bontási munkálatokkal kezdődött, mely a tetőszerkezet, a
nyílászárók, a kémény, illetve a régi burkolatok
és vakolatok eltávolítását jelentette. Az elbontott
falszerkezet újrafalazása, új áthidalók beépítése,
koszorúzás, tetőszerkezeti munkálatok, a nyílászárók beépítése, a homlokzat, belső vakolatozás,
majd végül festéssel zárult. Végezetül a mozgássérült rámpa került kiépítésre.
Az új épület a Tiszasason működő egyesületeknek ad otthont. Mivel a belső átalakítás nem volt
része a pályázatnak, így a következő években erre
további figyelmet fordít majd az önkormányzat a
civil élet fellendítése érdekében.

Tiszasas, 2014. szeptember 22.
dr. Babák Zoltán
jegyző
HVI vezető

Megjelent!
Megjelent a Fejezetek Tiszasas Történetéből című könyv második kötete Meggykeféce és Tarajos Kurcina /
Népi táplálkozás Tiszasason/ címmel. A könyv zenés kultúrális bemutatón került bemutatásra 2014.09.26.
Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtárban. A könyv történetét ismertette Gyói Gábor polgármester úr,
Dr. Barna Gábor a könyv szerkesztője és Mohácsi Lászlóné a könyv írója.
Meggykeféce és Tarajos Kurcina /Népi táplálkozás Tiszasason/ című könyvet a Tiszasasi Művelődési Ház és
Könyvtárban meg lehet vásárolni 2000 Ft-os áron.
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50. éves Osztálytalálkozó
A tiszasasi általános iskola 1964. évben végzett tanulói 2014. június 28-án tartottuk az 50. éves osztálytalálkozónkat. Heczegné Csató Katalin osztálytársunk köszöntötte Rónyai István és Csetényi Mihály osztályfőnökeinket, Kiss Ferencné, Rónyai Istvánné, Mező Sándorné tanárainkat, Csillag Imréné óvónénit a
megjelent tanulókat és vendégeket.
Megemlékeztünk az elhunyt osztálytársainkról: Káré Mária, Tóth Erzsébet, Szíjártó Károly és Török Józsefről.
Szomorúan vettük tudomásul, hogy nem mindenki tudott és akart eljönni a találkozóra.
A találkozó családias, jó hangulatú, élménybeszámolókban gazdag volt. Mindenki nagyon jól érezte magát.
A kis csapat úgy határozott, hogy három év múlva újra találkozni fog.
A fényképen balról első sor:
Csillag Imréné, Kiss Ferencné, Rónyai Istvánné, Rónyai István, Mező Sándorné
balról második sor:
Herczegné Csató Katalin, Gálfiné Mező Eszter, Csetényi Mihályné, Kardosné Gácsi Piroska, Túriné Gálfi
Irén, Paulné Varga Irén, Szíjártó Lajos, Farkasné Eszes Margit, Borosné Horváth Irén
balról harmadik sor:
Kiss Ferenc, Mező Sándor,Csetényi Mihály, Tényi Imre, Boros László, Bende Attila, Varga Lajos, László
Dezső

Mi a dolga
A napnak az a dolga,
hogy ragyogjon,
hogy a melegéből
mindenkinek jusson.

A szélnek az a dolga
hogy fújjon,
hogy a nagy melegben
enyhülést hozzon.

A forrásnak az a dolga
hogy buzogjon.
a szomjas virágnak
életet adjon.

A szívnek az a dolga,
hogy dobogjon
Az emberek felé
szeretetet adjon.
írta: Garai Margit
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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 mindenki 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 szinte 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 háznál: a bognár fából készítette Tiszasason a 30-as években.
Október közepén már arany, fekete, zöldessárga, sötétpiros szőlőfürtök 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 minőségi bort remélhetnek.
Általában október közepén már szüreteltek.
Korán reggel kocsira rakták a szüretelő kádakat (legalább kettőt), puttonyokat, enni-és innivalót. A szüretelők is felkapaszkodtak a kocsira, vagy gyalog
mentek. Kiérve a szőlőhegyre megreggeliztek. 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 fürtjeiket. A kiskéssel, vagy bicskával levágott fürtöket fűzfavesszőből készült garabolyra rakták. Az üres garabolyok csakhamar megteltek.
-Puttonyos! Puttonyos! -hangzott gyakran a sürgető kiáltás. A hívó szóra 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 kellett a garabolyokat
vállmagasságig felemelni. A szőlőfürtök utáni hajladozás, 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 böngészőknek szednivalót. Vidám tréfa, móka közben folyt a munka. A kisparaszti 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 szőlővel 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 alkalmas, 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
hosszú 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 juhhurka, amit a
pörkölt levében főztek meg. Étkezéskor mindenkinek adtak belőle egy darabot. A szüret alkalmával elfogyasztott édes szőlőbogyókra 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 kóstolót 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 feldolgozása 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 magasságú állványra
helyezett taposókád; ennek felső széle hónaljig ért, s alján akkora lyuk volt, mint a boroshordókon. Ebben a kádban taposták szét a szőlőszemeket ritka
szövésű taposózsákban. Kb. 30-35 kg szőlőt mertek a zsákba fertállyal a nagykádból, száját bekötötték, s elfektetve taposták. A taposókád alatt volt egy
50-60 literes dézsa, ebbe folyt a sötét, zavaros színű taposott must. A taposózsákban maradt széjjelnyomott szőlőt kiürítették egy kádba, abból merték a
sotuba fertállyal. A sotu (prés) kipréselte a szőlő levét. A legjobb minőségű mustot az első sotulástól nyerték. A préslefolyó alatt volt a kármentő: 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.
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Falunap 2014.08.09.
Immár negyedik alkalommal került megrendezésre kis községünkben a Falunap. Az előzőekhez hasonlóan a délelőtt nagy része az
ünnepi hangulatot idézte elő nekünk. Ökomenikus Istentisztelettel kezdődött, majd ünnepélyes megnyitó következett, ahol átadásra
kerültek a Tiszasasért kitüntetések, amelyet az idei évben Csillag Imréné és Bakos László vehetett át.
Ezután a délutáni fergeteg immár hagyományként egy kistraktor felvonulással kezdődött, amin szebbnél szebb kerti traktorokat
csodálhatunk meg. Mire rendezvényünk fő helyszínére értünk a bográcsokban már javában rotyogott a nagyon finom birkapörkölt.
Ezúton szeretném még egyszer megköszönni a főzőknek munkájukat: Szanda Károlynak, Németh Lajosnak, Szító Zoltánnak, Elek
Károlynak és önkormányzati dolgozó segítségeiknek.
Az ebédhez Balla Tibor népzenész szolgáltatta a jó hangulatot zenéjével. Később az Óvodások és Iskolások színvonalas műsora
következett, köszönjük nekik. Ezután a Calm Down együttes fiatalos lendületével szórakoztatott bennünket.
A nap folytatásaként Pál Tamás és Zorgel Enikő örökzöld, hazai és külföldi slágereit hallhatta a közönség. Később Western lovasbemutatót csodálhatott meg a közönség. Sor került hagyományunkhoz híven a Tiszasas legerősebb embere verseny, ezen titulust az idei
évben Tamás Róbert tudhatja magáénak.
Az est folyamán sor került tombolahúzásra is, az este további részében Szakos Andrea, Makrai Pál és Venyige Sándor fantasztikus
produkcióját hallhattuk, majd egy fergeteges Tűzijáték következett.
A napot egy élőzenés bulival és diszkóval zártuk.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék még egyszer
köszönetet mondani támogatóinknak, segítségeinknek
akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a nap!
Nyári Gyermektábor a Kultúrházban!
Az előző évekhez hasonlóan, az idei évben is nyári tábort szerveztünk iskolás és óvodás gyermekeknek.
E tábor célja, hogy összefogja községünk gyermekeit az iskola és később az óvoda szüneti időszakban, és hozzájáruljon
ahhoz, hogy azok akik részt vesznek a táborban, tevékenyen töltsék el idejüket, és nem mellesleg a szülők akik dolgoznak is nyogodtak lehessenek a gyermekük biztonsága felől.
Június -Július és Augusztus hónapban 7 héten keresztül tartott a tábor, amelynek mindennapját a játék,a sport, a
kézműveskedés tette ki, és ezen kívül minden héten az Idősek Otthonába is ellátogattunk, ezzel is erősítve a kötődést
az idősebb és fiatalabb generáció között.
A tábor teljesen ingyenes volt, így bárki gond nélkül részt vehetett rajta.
Nagyon tartalmas és élményekben gazdag tábort hagytunk magunk mögött, és ezen túl is remélhetőleg hagyományként minden évben megismételhetjük azt.

Felhívás!
„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük
során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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Mesterségünk címere…….
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS
Ismét itt a szeptember elseje. Szorongással a szívemben néztem az összepakolt óvódás csomagot. Peti fiam serényen mosakodott, öltözött készült a
nagy napra. Hogyne, hiszen mától középsőcsoportos! Nagy nap ez a mai! Mától a nagyok szobájában, a nagyobbak között eszik, alszik, tanul.
Elfordultam, hogy ne lássa, mennyire elkeserít ez a gondolat. Persze, én is örülök, de akkor is nagyon fáj. Már ennyi idősen ilyen kicsin el kell
engedni. Egyre nehezedő szívvel cipelem a pakkot. Mintha megannyi Cerberus / az ókor hatalmas szellemkutyái, akik az alvilág bejáratát őrizték/
várna és elragadnák tőlem azt, aki a legkedvesebb! Az óvoda kapujában ez a félelem egyre fokozódik bennem. Drága kisfiam, kinyitja a kaput,
beszalad, üdvözli a már ittlévő társait. Megcsodálom új helyét, talán kicsit többet igazgatom a holmiját, mint kéne.
Ekkor kinyílik a csoportszoba ajtaja, és kilép a folyosóra Mohácsiné Szabó Lenke. A fiam odaszalad hozzá, átöleli. Dicsekszik új szandáljával,
ami éppen egy teljes számmal nagyobb, mint az eddigi. Lenke leguggol mellé, megcsodálja, majd hirtelen, rám néz. Szemében a megértés, és a
nyugalom Átérzi a lelkiállapotomat, s még ha nem is mondja ki, tudja mi kavarog bennem! Abban a pillanatban elszáll a szorongásom. Tudom,
vigyáznak Petikémre, oktatják, csiszolgatják, mint ékszerész a drágakövet. Megnyugodva mentem el. De azóta érdekel, vajon milyen meggyőződés
vezeti azt, aki óvónőnek áll. Erről és sok minden másról kérdezem Mohácsiné Szabó Lenkét. Akivel nem volt könnyű időpontot egyeztetni. A
beszélgetésünk alatt is folyton keresik, személyesen, telefonon. Lassan belelátok, micsoda felelősséget vállalt. Ő felel a kicsikért a személyzetért, a
felszerelésért, neki kell megoldani a kívülről nézve aprónak tűnő ügyeket. E mellett felügyel, helyettesít, ha kell, hivatalba szaladgál, elintéz, tárgyal, szülőkkel beszélget, problémát old, játékot, ágyhuzatot, függönyt vásárol, koordinálja a szülői munkaközösséget.
RPE: Hogyan győzöl ennyi mindent?- Kérdezem hitetlenkedve.
Elmosolyodik.
MSZL: Szerencsére jó kollégáim vannak, akik sok gondot levesznek a vállamról. Hosszú Évek óta együtt dolgozunk Síposné Mészáros Ágnessel, és
Mátyus Anikóval. Ebben a tanévben Anikó óvó néni elment a kollektívánkból, amit nagyon sajnálunk. Így egyenlőre megszűnt a néptánc tehetségműhely az oviban, de remélem ezt a hiányt hamarosan pótolni, tudjuk. Az irodalom tehetségműhely, amit én vezetek és Ági óvó néni kézműves tehetségműhelye az elmúlt évekhez hasonlóan működik..
Felteszem a már, már közhelynek tűnő kérdést, amivel szinte minden interjú indul.
RPE: Hogyan lettél óvónő?
MSZL: A pályaválasztáskor úgy gondoltam gimnáziumban tanulok tovább s majd mezőgazdász leszek. Amikor azonban megkaptuk a Tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola pályaválasztási tájékoztató füzetét valahogy azt éreztem (ma sem tudom, hogy
jött ez a gondolat) megpróbálok felvételizni az óvónőképzőbe. Nem igazán bíztam benne,hogy bejuthatok, mert igazán nehéz szakmai vizsgán
kellett megfelelni. Az utolsó nap döntöttem úgy, hogy mégis ezt jelölöm meg első helyen, aminek pedagógus nagynéném nagyon megörült, mert
ő mindig is ez irányba próbált volna terelgetni. Én lepődtem meg a legjobban, amikor bejutottam és így az élet eldöntötte,hogy óvónő leszek,
aminek most így 32 év után nagyon örülök. Itt végeztem, 1982-ben., majd munkába álltam a Tiszainokai óvodában. Mint pályakezdő azonnal a
mélyvízbe kerültem, mert kolléga nőm súlyos betegsége miatt néhány hónap múlva egyedül maradtam a csoporttal. Két év múlva hazakerültem
szülőfalumba Nagyrévre ahol fiam Máté születéséig 1989-ig dolgoztam. A gyes letelte után már itt a Tiszasasi Óvodában kezdtem dolgozni 1992ben. Egy tanév után Csillagné Julika óvó néni és Pugnerné Ida óvó néni nyugdíjba vonultak. Ekkor kért fel Nagy Lászlóné Igazgatóasszony az
óvoda vezetésére, amit mostanáig végzek. Azonban nagyon örülök, hogy úgy hozta a sor, hogy ismét csoportvezetőként dolgozhatok, hiszen ez az
igazi óvónői munka. Sajnos az utóbbi években nagyon sok nehéz és szomorú időszakon mentem keresztül és úgy érzem nagyon sokat segítettek a
gyereke, hogy ezeken túl jussak..
RPE: Mennyire vagy megelégedve az itteni munkáddal?
Eltűnődik.
MSZL: Nagyon szeretem a munkámat, mindig is szerettem. Persze vannak helyzetek, amik elkeserítenek, vagy amiknek a megoldása lehetetlennek
tűnik. Ilyenkor azt mondom, -Azonban ilyenkor sem adom fel. - neveti el magát
Elszomorít, ha a szülő nem működik velünk együtt, ha nem érzi át annak a felelősségét, hogy gyermek nevelése van a kezünkben!
RPE: Megfogalmaznád mi az óvónő feladata?
MSZL: A NEVELÉS. Ez az egyetlen szó takarja a tevékenységet. Kezdve az alapoktól/kanálkezelés, öltözködés/, csak folytatni tudom, amit a szülő
elkezdett. A versek, mesék világa, a dal szépsége, az iskolára való felkészítés. Mindent a szülő kezd el. Az első ceruzát is az anya adja gyermeke
kezébe!
Itt van a tanév eleje és jönnek az új óvodások. Némelyik szívszaggatóan zokog, míg mások vígan mennek a csoportszobába. Hogyan lehet ekkora
különbség a gyermekek között?
A kisgyermek a helyét keresi. Tétova teli van félelemmel, szorong az idegen környezettől arcok sokaságától. A legtöbb még alig lett szobatiszta,
nehezen boldogul, az étkezéssel, az öltözködéssel. Még sosem vált el a szüleitől hosszabb időre. Gondoljunk csak bele! Bekerül egy közösségbe,
ahol helyet kell keresnie magának. Alkalmazkodnia kell egy számára ismeretlen szabályokkal teli világhoz. Minden nap adott időben fel kell kelni,
s már ilyen aprócskán feladatokat kell megvalósítania. Persze, hogy zokog, kapaszkodik az anyjába, és idegenkedik!
RPE: Mivel tudtok segíteni a családnak ebben az időben?
MSZL: Nagyon fontos, a szülői példa. Fontos, hogy együttműködjenek a pedagógussal. Fogadják el annak segítő szándékát, a szaktudását, ahogyan kiszűri az estleges problémákat, és mérlegeljék annak segítő szándékát. Például, ha egy kicsi beszédhibája nem orvosolható csak logopédus
által és a pedagógus ezt javasolja, akkor ne zárkózzanak el. Szerencsére a legtöbb szülő együttműködő, segítőkész, gondolok csak az ünnepek
előtti közös készülődésekre. Az anyukák nagymamák közös szendvicskészítésére, a gyerekek javára sütött süteményekre. De legyen szó bármilyen
dologról a szülők egy része mindig is szívesen, és önzetlenül serénykedik, megmozdul. Óvodánkban még mindig remekül tevékenykedik a szülői
munkaközösség.
A beszoktatás nagyon nehéz időszak. A kisgyermek az édesanyját látja az óvó néniben, dadusában. Nagyon fontos a szimpátia, ami az első perctől
vezérelheti a kicsiket. A gyermeki őszinteség még nagyon működik. Ezért fontos az is, hogy mi pedagógusok, dajkák is jó példával járjunk előttük.
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RPE: Milyen szerinted egy jó óvónő?
Eltűnődik, és lassan fogalmaz.
MSZL:Legfontosabb az, hogy az ember szeresse a gyerekeket és meg kell találnunk minden gyermekben azt a pozitív dolgot amit erősítenünk,
kell. Minden jó szó dicséret előbbre viszi őket sarkalja a még jobb teljesítményre. Egy óvónő legyen őszinte, következetes, nyílt. De legyen szeretetteljes, odaadó, szeresse azt, amit csinál.
RPE: Ez nem könnyű feladat.
MSZL: Nem bizony! Néha úgy érzem a pedagógus, hadakozik bennem az édesanyával. Hiszen némelyik annyira pöttöm, ölelni való. Milyen óriási
feladat bekötni egy cipőt, vagy úgy önteni a vizet, hogy ne loccsanjon ki a tartalma! De az az igyekezet, ez a hősiesség egyszerűen lenyűgöz.
RPE: Napjainkban egyre többet hallani a családon belüli erőszakról. Pályafutásod során találkoztál e már ilyen áldozattal?
Nagyot sóhajt.
MSZL: Hála istennek nem. Sajnos én is hallottam, sőt tanultam róla, oktatták a felismerését., a gyermek viselkedésében, rajzában, kifejezésmódjában. Nagyon remélem nem is találkozom ilyen bántalmazott kicsivel. Magánemberként is felháborít minden cselekedet, ami a gyermekek és az
idősek, egyszóval a védekezésre képtelenek ellen irányul!
RPE: Igaz e, hogy a gyerek eljátssza, elmondja az otthoni történéseket?
MSZL: Igaz. A kicsi miután bizalmába fogadta az óvónőt, elmeséli a család életét. Természetesen azokat, amik számára jelentőséggel bírnak. Itt
is ragadós a szülői példa. Ha a szülő nem a legmegfelelőbb viselkedéssel, és beszédstílussal bír, a gyermek ezt tarthatja követendő példának. Ilyen
esetben, ha ez többször is előfordul diszkréten, jelezzük a szülő felé.
RPE.: Magyarul, ne ordítozzanak trágárságokat a gyerek előtt.
MSZL: Ez így van. Vajon belegondolt e már az a szülő, hogy mit érezhet ilyenkor a kicsi? A számára két legfontosabb ember ordítozik, kiabál. Bár
a szavak többségét nem érti, de fél, a hangsúlyoktól retteg, nem érti, miért történik mindez. Tehát summázhatjuk a kisgyermek életében a legfontosabb a nyugodt családi légkör. S mivel kicsi lakóközösségben élünk, mindenki ismeri a másikat, még nehezebb úgymond beleszólni az, emberek
magánéletébe.
Mind a ketten elnevetjük magunkat.
RPE: Egyre gondoltunk. A falu közössége régen is és ma is szereti kibeszélni, megítélni, megszólni másokat. Mintegy nemzeti sportként.
MSZL: Így van, de az én feladatom akkor is a gyermek védelme. Törvényeket betartva és a gyermek érdekeit szem előtt tartva.
RPE: Mire vagy büszke? Mit tartasz nagy eredménynek?
MSZL: Ha nehéz sorból, rossz családi körülményekből jövő gyerekből válik olyan felnőtt, aki megállja a helyét az életben. Legyen asztalos, villanyszerelő, vagy varrónő, csak legyen eredményes, szeresse a szakmáját. Ilyenkor elgondolkodom, hogy ennek az embernek az emberré válásában
nekem is részem volt. Ez az igazi elismerés, a munkám elismerése!
Már óvodás korban megmutatkoznak a gyerekek jellemvonásai és fontos feladatunk a tehetségígéretes gyermekek felismerése. Mivel ez már óvodás korban megmutatkozik, és az otthonról hozott szorgalom, a munka megbecsülése, a jól neveltség, a hagyománytisztelet, a tisztesség, a becsület
ezek mind-mind otthonról hozott értékek. Mi csak erősíteni tudjuk őket.
RPE: Mit kívánnál tőlem, ha én egy jó tündér lennék, és teljesíteni tudnám a kérésed?
MSZL: Szerintem, ami minden embernek a legfontosabb jó egészséget, szeretet megbecsülést, és még nagyon sok tiszasasi kisgyermeket akit elindíthatok az életben. - mutat a csoportszoba felé ahol mozgolódni kezdtek az ébredező ovisok
Hirtelen eszembe jutnak az óvódás éveim. Én nagyon szerettem óvodás lenni. Édesanyám Papp Sándorné a konyhán dolgozott akkor. Kiscsoportos óvó nénim Bori Zsuzsanna, majd Csillag Imréné Julika néni., a dadusaim, Nagy Ferencné Erzsi dadus, és Csató Sándorné Juszta dadus. Most
is, hálatelt szívvel gondolok rájuk.
Hirtelen izgatott apró arcok jelennek meg az ajtóban, a picik szeretett Lencsi óvó nénijüket keresik. Felállok, megköszönöm, hogy időt szakított
rám, és gondolatban szívemre ölelem az óvodát, a babaházat, és a hatalmas gesztenyefát, ami alatt megannyit játszottam én is, és most nagyokat
játszik az én kisfiam is.
Hiszen ez az élet rendje. Szerencsére élnek még olyan emberek, aki nyomot hagynak maguk után, nem fújja el létezésüket a szél. Hiszem, hogy
ilyen emberrel beszélgettem. Az ő a nyomát a gyermekek szívében hagyja majd.
Az ő jutalma láthatatlan. De benne lesz minden setén megfogott ceruzában, sebtében megkötött cipőfűzőben, felnőttként elhangzó gyermekdalban.
„Mint kertész a virágait, gondozza és neveli. Úgy becéztek, óvtak engem óvó néni szemei.
A virág, az illatával mondja azt, hogy köszönöm. Én meg a sok jót a szívem melegével, köszönöm!”
Biztos, hogy ennél sokkal több anyagi érték is létezik. Sok arany, ékszer, pénz.
De a gyermeki szeretetnél nagyobb kincs a világon nincs.
Interjúalany: Mohácsiné Szabó Lenke mb. óvodavezető
								
Lejegyezte: Radicsné Papp Edit
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Anyakönyvi Hírek
Született
Rácz Zsuzsanna Tünde
2014.06.25-én
Gazda Orsolya Sarolta és Rácz Lajos Tivadar gyermeke
Csott Tamara
2014.07.13-án
Babos Melinda és Csott Attila gyermeke

Patkó Hanna Anna
2014.08.14-én

Tiszasasi Hírmondó

Patkó Evelin gyermeke

FALUSI HÍRLEVÉL
Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata

Házasságot kötött

Kiadásért felelős: Gyói Gábor
A szerkesztésért felelős személy:
Hegedűsné Szító Lilla

Kucsera Klaudia és Árvai Gábor
2014.08.02
Gratulálunk!

A sokszorosításért felelős:
Fazekas Nyomda,
Szarvas
Felelős vezető:
Fazekas András
Tel.: 06/66-313-896,
e-mail: fazekas@szarvas.hu

Elhalálozott
Máté László
2014.06.20-án Élt:59 évet
Fabó György Pál

MEGJELENIK KÉTHAVONTA!

2014.07.08-án Élt:59 évet
Szántó Károlyné (Ordasi Erzsébet)

Apróhirdetési lehetőség!

2014.07.24-én Élt: 85 évet

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

Gyüre Istvánné (Németh Gizella)
2014.08.09-én Élt: 80 évet
Németh Sándor
2014.08.23-án Élt: 70 évet

Emléküket megőrizzük!

Köszönjük, hogy megtisztelte munkánkat a Tiszasasi Hírmondó megvásárlásával!
WWW. TISZASAS. HU

