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Polgármesteri Tájékoztató 
 

Tisztelt Tiszasasi Lakosok! 
 

Az utóbbi napokban, hetekben sokan 
szólítanak meg, érdeklődnek a falu helyzetével 
kapcsolatban. Ezek a pár perces beszélgetések 
számomra is fontosak, hiszen első kézből 
kaphatok visszajelzéseket Önöktől, 
észrevételeiket, javaslataikat pedig igyekszem 
megfogadni a napi munkában. 
Év végéhez közeledve arra gondoltam, hogy a 
település helyzetéről az elmúlt két hónap alatt 
szerzett benyomásaimat talán érdemes lenne 
megosztani Önökkel, a teljesség igénye nélkül. 
Nem tisztem megítélni a képviselő testület 
munkáját, hiszen az majd az Önök feladata lesz 
négy év múlva, annyit azonban megjegyeznék, 
hogy testületi üléseink konstruktívak, és annak 
ellenére, hogy sok egybehangzó döntést hozunk, 
ezeket mindig egészséges vita előzi meg. Ha 
ebben a szellemben tudunk tovább dolgozni, 
akkor a legnehezebb döntések meghozatalából is 
nyertesen kerülhet ki a település. 
Januártól nagy mértékben átalakul a 
polgármesteri hivatal munkarendje. A pénzügyi 
és szociális területeket érintő személyi 
változások átszervezést tesznek szükségessé, 
amely véghezvitelében már az új jegyző 
munkájára is számítok. Bizonyára sokakat 
meglepett a hivatali nyitvatartási rendünkben 
bekövetkezett szigorítás. Erre a gyorsabb 
ügyintézés érdekében volt szükség. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 
rendkívüli helyzet esetén a hivatal munkatársai 
nem állnak az Önök rendelkezésére, de a heti 
munkarendünkbe mindenképpen illesztenünk 
kellett egy napot, amikor a meghozott 
határozatokat és felgyülemlett ügyeket a hivatal 
munkatársai zavartalanul feldolgozzák. 
Megértésüket ezúton is köszönöm! 
A múlt hét során elkészült a 2011-es év 
költségvetési koncepciója. Az már biztosnak 
tűnik, hogy a 2010-es évet pénzmaradvány 
nélkül zárjuk, ezért a következő év(ek) 
gazdálkodását mindenképpen a takarékosság, és 
helyettesíthetőség fogja jellemezni.  
 

 
Egy, már érzékelhető eleme ennek a 
törekvésnek, hogy intézményeink fűtésében 
ahol erre a technikai feltételek adottak, 
visszatértünk a fatüzelésre, illetve lépéseket 
tettünk a biomassza alapú fűtés irányába is. 
További nehézséget okoz, hogy az elmúlt évek 
gyakorlatával ellentétben idén 10 millió Ft-al 
kevesebb forrás kiegészítést kaptunk, továbbá 
normatíváink is ebben a nagyságrendben 
csökkentek. 

 
Ennek a negatív tendenciának 2011-től 
változni kell, ellenkező esetben komoly 
következményekkel kell szembesülnünk. 
Jelentősen átalakul a közmunka program is 
jövőre. Ennek konkrétumai még nem teljesen 
világosak, és az sem, mikor köthetjük meg az 
első szerződéseket, de az már biztos, hogy 
nagyobb lehetőségeink a félmunkaidős (napi 4 
óra) foglalkoztatás terén lesznek. A kormány 
és a testület elképzelései egybe esnek abban a 
tekintetben, hogy a közmunka során 
értékteremtő munkát kell végeztetni az ebben 
részt vevő dolgozókkal.  
Ami az önkormányzati intézmények sorsát 
illeti, a törvényi szabályozások változása 
miatt itt több olyan tényező nehezíti egy 
kézzel fogható jövőkép kialakítását, 
amelyekkel kapcsolatban csak a jövő év első 
negyedében tudunk konkrétan nyilatkozni. 
Amint az a kampányban elhangzott, február 
hónapban szeretnék egy helyzetértékelő 
falugyűlésen újra találkozni a lakossággal. 
Erre az időre készen lesz a költségvetés és 
remélhetőleg februárra egyéb, még függő 
kérdések is tisztába kerülnek. 
Rengeteg minden alakul át, formálódik, 
változik ezekben a hónapokban az országban. 
A változások kizökkenthetnek bennünket, és 
folyamatos alkalmazkodásra kényszerítenek, 
ami időnként nehézségekkel jár. A fejlődés 
esélyét azonban csak a változástól 
remélhetjük! 
 
KKíívváánnookk  ÖÖnnöökknneekk  áállddootttt  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeett  

ééss  ssiikkeerreekkbbeenn  ggaazzddaagg  bboollddoogg  úújjeesszztteennddőőtt!!  
 
 
Köszönettel:        Gyói Gábor 
                  polgármester 

 



 
 

2    WWW.TISZASAS.HU 2010 • december 
 
 

 
 

WWW.TISZASAS.HU 
 

  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  HHíírreekk  
 
 

Termőföldek jövőbeni hasznosítása 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-
testülete 2010. november 10-én megtartott ülésén az 
önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek jövőbeni 
hasznosításával kapcsolatos kérdésekben döntött. Tiszasas 
Község Önkormányzat képviselő-testülete döntése alapján 
rögzítette az önkormányzat tulajdonát képező és haszonbérbe 
adott termőföldek haszonbérleti szerződéseit, majd azok 
lejáratát követően, meghosszabbítani nem kívánja, illetve 
azokat haszonbérbe nem adja, mivel az önkormányzat ezen 
földterületeken mint tulajdonos gazdálkodási tevékenységet 
kíván folytatni, ezen földterületeken közmunkaprogramban 
foglalkoztatottak részére kíván munkalehetőséget 
biztosítani. Tiszasas Község  Önkormányzat Képviselő-
testülete a tulajdonát képező termőföldek termelésbe 
vonásának és hasznosításának módjáról későbbi időpontban 
fogja a végleges döntést meghozni. 

 
 

 
 

Képviselő-testületünk a 2010. évben is 
csatlakozva a „ Bursa Hungarica ” felsőoktatási ösztöndíj-
pályázathoz a következő döntést hozta meg. Ez évben 5 
pályázó élt a lehetőséggel, melyet el is nyert. A hátrányos 
szociális helyzetű, felsőfokú tanulmányokat folytató 
hallgatók anyagi támogatásukat megkapták, a 2011/2012-es 
tanévre vonatkozóan, mely havonta 5.000 Ft összeget képez 
pályázónként. A támogatás az önkormányzatunk részéről 
biztosított forrásból, oktatási intézményi támogatásból és a 
megyei önkormányzat esetleges juttatásából tevődik össze.  

 
Gratulálunk minden egyes pályázónknak! 

 

 

SSzzoollggáállttaattááss  mmeeggsszzüünntteettééssee  
 
 

Tiszasas község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2010. december 14-i ülésén döntött arról, hogy a 
Csongrádi Víz- és Csatornamű Üzemeltető Kft. Között, a     
Csépa - Tiszasas - Tiszaug települések ivóvízközműveinek 
üzemeltetésére 1995. december 6-án létrejött szerződés 2011. 
június 30. napjával bezáróan, közös megegyezéssel 
megszünteti.  

AA  tteelleeppüüllééssii  hhuullllaaddéékksszzáállllííttáássii  ddííjj                                
22001111..  éévvii  mméérrttéékkee 

  
  
  
  
  

112200  lliitteerreess  eeddéénnyyzzeett  hheettii  eeggyysszzeerrii  üürrííttééssee  eesseettéénn::  
  

11..667799  FFtt//iinnggaattllaann//hhóó  ++  2255%%  ÁÁFFAA  ==  22..009999  FFtt//iinnggaattllaann//hhóó  
  

GGyyűűjjttőőeeddéénnyy  eeggyysszzeerrii  üürrííttééssii  ddííjjaa  ((  FFtt//üürrííttééss  ))  
  

112200  lliitteerreess  ggyyűűjjttőő  eeddéénnyyzzeett  eesseettéénn::  
  

338877,,55  FFtt  ++  2255%%  ÁÁFFAA  ==  448844  FFTT  
  

Az üdülőként hasznosított ingatlanok tulajdonosai április, 
május, június, július, augusztus, szeptember hónapokban 
kötelesek fizetni hulladékszállítási díjat, amelynek havi 
mértéke szintén az előzőek szerint tevődik össze. 
  

  
  

      22001111..  éévvii  kkööllttssééggvveettééssii  kkoonncceeppcciióó  
      

Az Államháztartásról szóló törvény szerint az 
önkormányzati költségvetés következő évi költségvetési 
koncepcióját 2010. november 30-ig a helyi önkormányzati 
Képviselő-testület tagjai általános választásának évében 
legkésőbb december 15-ig kellett meghatározni. A helyi 
önkormányzatok költségvetésének kialakítása több 
ütemben történt. A tervezőmunka, a költségvetési 
javaslat elkészítése a költségvetési koncepció 
összeállításával kezdődött.  

 
 

          ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkk      iirráánnyyeellvveeii    22001111..      éévvrree  
  
Bevételek:  
 
Az önkormányzat 2011. évi forráslehetősége   176.406.000 
Ft-ban számszerűsíthető. A bevételek között meghatározó 
jelentőségű két központi forrás – normatív állami 
hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó. Ezt 
egészíti ki az önkormányzat sajátos működési 
bevételeinél. Az önkormányzat saját bevételei intézményi, 
és a helyi adóbevételekből állnak. A bevételeket tarkítják 
még a véglegesen átvett pénzeszközök.   
 
Kiadások:  
 
A jelenleg reálisan számba vehető kiadási szint 
196.799.000 Ft-ban került meghatározásra. 
 
A működési kiadások fedezetéül a bérek, a járulékok és a 
dologi kiadások összegét számítottuk. 
 
Ezen kívül még fontos megemlítenünk a szociális 
kiadások számbavételét is. 
 



 

2010 • december    WWW.TISZASAS.HU                            3 

 
 

WWW.TISZASAS.HU 
 

  
JJeeggyyzzőőii  mmuunnkkaakköörr  bbeettööllttéésséérree  kkiiíírrtt                

ppáállyyáázzaatt  eerreeddmméénnyyee  
  
  

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 
2010. december 14-i testületi ülésen a jegyzői 
munkakör betöltésére kiírt pályázat egyhangú 
eredményt hozott. A pályázatot dr. Enyedi 
Mihály nyerte el.  
Szakmai elképzelései közt szerepel a 

hivatalvezetéssel, a költségvetéssel és a 
vagyongazdálkodással, az önkormányzat szerződéseivel 
és a pályázatokkal valamint a lakossági 
kapcsolattartással összefüggő feladatok ellátása. 
Kinevezését követően fontosnak tartja, hogy a 
polgármesteri hivatal költségvetése átláthatóbb, 
részletesebb, a megvalósuló programok szerint 
kimutatott, és a pénzügyekhez nem értő emberek 
számára is érthető legyen. A település fejlődése 
szempontjából a legfontosabbnak az ingatlanok 
hasznosítását tartja, valamint települési jegyzőként ki 
szeretné venni részét a pályázati kiírások 
felkutatásában, megismerésében... 
 
 
 

GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggáállaatt  
  

  A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 40. § (1) 
bekezdése szerint a települési önkormányzat a 
gyermekjóléti szolgálatot illetve szolgáltatást köteles 
működtetni, amely ellátás különböző formában látható 
el települési szinten.  
 
Tiszasas Község Önkormányzata korábbi években 
teljes körűen nem tudta ellátni feladatát a 
gyermekjóléti szolgáltatás területén maradéktalanul 
annak ellenére, hogy két fő pedagógus részére is 
megbízást adott ezen feladat ellátására. 
Önkormányzatunk 2010. november 15. napjától 
részmunkaidős és a képesítési előírásoknak megfelelve 
Hegedűs Imrénét bízta meg ezen feladatok ellátásával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

RRöövviidd  HHíírreeiinnkk::  
 

 

A hagyományokhoz híven december 9-én 
megrendezésre került a mikulás ünnepség az 
Alkony Gondozási Központban is. Az idősek 
otthona lakói és dolgozói vendégül látták az idősek 
klubja tagjait és a helyi óvodásokat, akik 
színvonalas műsorral kedveskedtek a lakóknak és 
érdeklődőknek. Az ünnepségen megjelent az idősek 
otthona Mikulása és krampuszai is, akik a lakók 
által készített ajándék tárgyakkal kedveskedtek a 
gyerekeknek.  Köszönjük a dolgozók segítségét, az 
óvodások műsorát és a vendégek megjelenését. 
December 18-án családi karácsonyra készülnek az 
idősek otthona lakói és dolgozói, amely részleteiről 
a következő számunkban számolunk be.  
A lakóközösség két új beköltözővel gyarapodott 
Németh Sándorné (Joó Erzsébet) és Sebők 
Andrásné (Gigor Mária). 

 
Nagy sikerrel zárult, és szép bevételt hozott a 
december 4-én a Művelődési házban megrendezett 
Mikulás bál. A bevételből 3 új számítógépet már 
sikerült hadrendbe állítani. Minden kedves segítő, 
támogató és ifjúsági egyesületi tag munkáját 
ezúton is köszönjük!  
 
November 27-én megalakult a Tiszasasi Polgárőr 
Egyesület, amely eddig a Kunszentmártoni 
Polgárőr Egyesület csoportjaként működött. Az 
önállósodási törekvéseket a megyei szövetség is 
támogatta, sőt egy Skoda Fabia típusú 
személyautót bocsátott az új egyesület 
rendelkezésére! Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 
 
December 4-én tartalmas délutánt tölthettek el az 
óvodások, az óvónők és a szülők által megrendezett 
Télapó délutánon! Miután a Mikulás meglátogatta 
a gyerekeket, megkezdődött a zenés mulatság, 
amin mindenki nagyon jól érezte magát. A 
hangulatos délután bevétele a gyermekek 
fejlesztésére fordítódik! A gyermekek nevében 
köszönjük a szülők felajánlásait és áldozatos 
munkáját! 
 
November 20-án családi vetélkedő keretében          
7 csapat versengett a Tiszasas Legrátermettebb 
Családja címért. A verseny keretében szellemi és 
ügyességi feladatokban mérkőztek meg a csapatok. 
Minden résztvevőnek gratulálunk, és köszönjük a 
támogatásaikat! 
Adventre készültek Szántai Anita segítségével a 
tiszasasi óvodás és iskolás gyermekek a Művelődési 
Házban. A munka az alapanyagok begyűjtésével 
kezdődött, parkokból, közterekről. A kis 
kézművesek saját készítésű adventi és karácsonyi 
díszekkel lephették meg szeretteiket! 
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Bemutatkoznak intézményeink: 
 

 Tiszasasi Általános Iskola 
 

 

    
 

Hívogat az iskola 
Kapuját kitárja 

Kispajtásom gyere hát, 
Menjünk iskolába. 

 
Jó barátunk lesz a könyv 

És a falitábla 
Kispajtásom gyere hát, 

Menjünk iskolába 
 

Számolunk és olvasunk 
Vidám nóta járja 

Kispajtásom, gyere hát 
Menjünk iskolába. 

 
 Írta: Iványi Mária 

 
 
 

Községünk iskolája immár negyedik tanévét kezdte a 
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 
tagintézményeként. 

 
Az első két tanév után, amelyben a változásokhoz 

nehezen alkalmazkodott tanuló, szülő és tantestületünk 
egyaránt, ma már megszokott és természetessé vált az 
iskolatársulásban való részvétel. A szülők, és az átjáró 7. és 
8. osztályos tanulóink is látják, hogy Cserkeszőlőben van a 
környék legjobban felszerelt iskolája, amely biztonságosan és 
az iskolabusszal kényelmesen megközelíthető. 
Nevelőtestületünk is része lett egy nagyobb közösségnek, 
amelyben ma már néhányan más települések iskoláiban is 
tanítunk. Az átjárás, a nagyobb létszámú osztályok tanítása 
nem könnyű  feladat. De talán még nehezebb a dolguk az 
iskolánkban összevont osztályokban tanító nevelőinknek. A 
kis létszámok ugyanis összevonásra kényszerítettek 
bennünket, és így kell az alsó tagozatban elsajátíttatni a 21. 
századi követelményeket. A felső tagozatban a törvény már 
nem ad lehetőséget összevonásra, 5. és 6. osztályainkat 
itthon is száz százalékban szaktanár gárda tanítja. 

 
Tagintézményünkben törekszünk arra, hogy a tanítás 

mellett egyre nagyobb teret kapjon a nevelés. Nem csupán 
azért, mert az új kormánynak ez az oktatási szemlélete, 
hanem mert egyre nagyobb szükségét is látjuk. Igyekszünk 
hasznos programokkal segíteni tanulóinknak a  szabad 
idejük eltöltését.  

 
 
 

 Már szeptember 17-én akadályversenyt 
szerveztünk tanítványaink örömére, ahol a 6. osztályosok 
voltak a vegyes összetételű csapatok kapitányai. Óvták, 
segítették, vigyázták a kisebb tanulóinkat, erősödött a 
közösséggé formálás. 
 
 Szeptember 23-án hulladékgyűjtést szerveztünk az 
iskola javára. Megható volt számunkra az összefogás a 
közös célért, a közösség javára. A bevételből karácsony 
előtt hasznos játékok kerülnek a közös karácsonyfánk alá. 
Kisebb és nagyobb tanulóink kívánságai alapján. 
 
 Októberi nemzeti ünnepünket méltóan ünnepeltük 
meg 6. osztályosaink műsorával a Kopjafánál. 
 
 Október 30-án, most először Halloween partit 
rendeztünk a Kultúrházban, amit megelőzött azon a 
héten két délutánon a majd a partin eladásra kerülő 
tárgyak készítése, illetve a dekorációhoz tökfaragás. Sok 
szülő jött segíteni, ők is jól érezték magukat a közös 
munkában. A partin legnagyobb sikert az „Anya-banyák” 
csapata alkotta, amely vidám anyukákból állt össze. A 
mókás délután bevételét szétosztottuk arányosan az 
osztályok között, így 1.000 Ft/fő-vel lett gazdagabb 
minden osztály pénztárcája.  
  
 November 11-én közlekedési, illetve kerékpáros 
ügyességi verseny volt iskolánkban, amibe a tanulók fele 
benevezett, a másik fele és néhány szülő pedig szurkoló 
volt.  
 

 
 
 A versenyzőket oklevéllel és tábla csokival 
jutalmaztuk, a legjobbak Kunszentmártonban kistérségi 
szintű versenyen képviselték iskolánkat, szép 
eredménnyel.  
 
 Tagintézményünk 49 tanulója már a karácsonyi 
műsorra készül. December 17-én 14 órára várunk minden 
kedves érdeklődőt erre a műsorra a Kultúrházba, hogy  
szeretetben, nyugalomban, békében ünnepelhessünk 
együtt. 

 
 Azután elmegyünk két hét pihenésre, hogy újult 
erővel, töretlen lelkesedéssel folytassuk az új évben 
munkánkat. 
 
 Az iskola tanulói és tantestülete nevében kívánok 
mindenkinek kellemes ünnepeket és egészséget az új 
esztendőben! 

 
 

Nagy Lászlóné 
tagintézmény-vezető 
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VV oo ll tt   ee gg yy ss zz ee rr   ee gg yy   kk ii ss   ff aa ll uu ……   
 
JJeelleess  nnaappii  sszzookkáássookk  TTiisszzaassaassoonn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  

11998811..  

TTÉÉLLII  ÜÜNNNNEEPPKKÖÖRR  

Az adventtől farsangig terjedő időszak vallásos 
eredetű ünnepei: karácsony, újév, vízkereszt. Az egész 
szakasz évkezdő jellegű is, melynek különböző ünnepeinél 
egy sor, a következő évre utaló jóslást, jókívánságokat 
találunk. Több jeles napunk névnap is, szintén a 
jókívánságok kifejezésének alkalma. Itt most nem a 
családtagok, a közeli rokonság jókívánságainak kifejezését 
vizsgálom, hanem a gyakori nevek: Katalin, András, István, 
János napoknak csoportos köszöntését. 

 Ebben a szokásban iskoláskorú gyerekek vettek részt: 7-12 
évesek. Tiszasason 2-5 tagú csoportokba verődve járták a 
falut, reformátusok és katolikusok egyaránt. A jobb módúak 
nem jártak csoportosan köszönteni. A szokást a 920-as évekig 
gyakorolták, fiúk és lányok egyaránt. Célja: erő, egészség 
biztosítása, hosszú élet kívánása volt, másrészt 
adománygyűjtés. Mivel hittek a kimondott szó 
varázserejében, szívesen vették ezeket a köszöntéseket. 

MMiikkllóóss  ((MMiikkuullááss))  nnaapp::  ddeecceemmbbeerr  66..  

 A gyermekek egyik jelentős megajándékozási alkalma. A 
század elején már szokásban volt az ajándékozás. Miklós-nap 
estéjén (december 5-én) a gyermekek kitették megtisztított 
lábbelijüket az ablakba, s várták, hogy mit hoz a Mikulás. 
Néha virgácsot is kaptak. Régen a felnőttek kifordított 
subába, kucsmába öltöztek; megilletődötten szemlélték az 
ilyen Mikulásokat a kicsinyek. A század második felében a 
szokás módosult, gazdagodott, egyre inkább közösségivé vált.  
December 6-a alkalmából fehér szakállú, piros palástba 
burkolt Mikulás érkezik, hátán nylon zacskóba csomagolt, 
csokoládéval, szaloncukorral megrakott puttonnyal. Az 
üzemek, óvodák ünnepélyt rendeznek, ahol nagy könyvből 
olvassa fel a Télapó a kicsiknek viselt dolgait: érdemeiket, 
csintalanságaikat, s a közösség előtt adja át az 
édességcsomagokat. A családi házak ablakai is „árulkodnak” 
Télapó ott jártáról. 
 A szokás célja a kicsinyek jóra intése, magatartásuk 
formálása. „Ha rossz leszel, nem hoz semmit Mikulás.”- 
mondják a felnőttek. 

LLuuccaa::  ddeecceemmbbeerr  1133..  

 Egyik legjelesebb napunk. A hozzáfűződő szokások, 
hiedelmek közül a téli napforduló tényére utal a következő 
mondás: „Luca-nap után hosszabbodnak a nappalok egy 
tyúklépéssel.” Ez nem hiedelem: évszázados megfigyelés az 
alapja. Termékenységvarázslás a tyúkokkal kapcsolatos. 
Luca napjának hajnalán a gazdasszony elővette a piszkafát, 
megpiszkálta a tyúkokat, s ezt mondta: „Tojjatok, kotoljatok!” 
Vagy: „Az én tyúkom tojj, tojj, tojj! A másé meg koty, koty, 
koty!” Tiltott cselekvés volt a varrás, mert összevarrják a 
tyúkok fenekét, ezért nem tojnak. 

 A tojáshozamot apró magvak etetése is elősegíti. Még ma is 
hiszik pl. hogyha Luca napján a gazdasszony ülőmunkát 
végez, akkor hamarabb lesz kotló a háznál. Maskarába (fehér 
ruhába) nem öltöztek. 

JJóóssllááss  jjöövveennddőőbbeelliirree::  
 

Luca-napján a lányok 13 „cédulát” készítenek, 12-re 
fiúneveket írnak, egyet név nélkül hagynak. Karácsonyig 
minden este tűzbe dobnak egy-egy cédulát, és ami marad, 
az lesz a férjük neve. Ha a név nélküli cédula maradt 
utolsónak, akkor nem mennek férjhez a következő évben. 

LLuuccaasszzéékk:: 

„Úgy készül, mint a Lucaszéke!” Ez a mondás közismert 
a faluban. A kisszéket Luca-napjától karácsonyig 
készítették, minden este csináltak rajta valamit. A hozzá 
kapcsolódó boszorkány-hiedelem két változata ismert. Az 
egyik szerint karácsony éjszakáján kivitték a kisszéket a 
keresztútra, megvárták az éjfélt, s akkor megjelentek a 
boszorkányok… A másik már sokkal racionálisabb: A kész 
Luca-széket karácsony estéjén elviszik a templomajtóhoz, 
szentelt krétával kört rajzolnak, annak a közepébe teszik a 
széket, s várnak. Egyszer alaposan megvicceltek egy ilyen 
várakozót. Fiatal férfiak kifordított subába, kucsmába 
öltöztek, karikaostor volt náluk. 

AA  kkaarrááccssoonnyyii  aasszzttaall::  

December 24-e a katolikus lakosság körében böjt. Nem 
ehettek húsosat, zsírosat. Reggelire teát, lekváros kenyeret 
ettek. Az ebéd cibereleves, vagy halkrumpli volt, mákos 
csíkkal, esetleg mákos gubával. Vacsora az ünnepi 
kalácsból volt: diós-és mákos patkó. A szigorú böjtölők csak 
főtt tojást, pattogatott kukoricát ettek. (A bevándorolt sasi 
és csépai katolikusok!) A reformátusok karácsonyesti 
étkezését nem szabályozták egyházi előírások. Disznótoros 
ételek: hurka, kolbász, vagy töltött káposzta, ünnepi kalács 
került az asztalra. 

Falun hétköznapi étkezések alkalmával nem terítették 
le az asztalt. A karácsonyi asztal mindig terített volt: fehér 
háziszőttesből készült, piros csíkos abrosszal terítették le. 
(Csépa, 1930-as évek) A böjtös vacsora után a gyerekek 
malmoztak, a felnőttek kártyáztak éjfélig. Az éjféli mise 
után volt az igazi ünnepi vacsora: töltött káposzta, hurka, 
kolbász. 

A karácsonyi asztallal kapcsolatos termékenység- és 
haszonvarázslás… Parasztcsaládból származó adatközlő 
emlékezett rá, hogy nagyapja karácsony szombatjának 
estéjén szénát vitt be az asztal alá, melyet később az 
állatokkal etetett meg, hogy jó étvágyúak, egészségesek 
legyenek a lábasjószágok. A karácsonyesti ünnepi vacsora 
morzsáját összeszedték, s reggel odaadták a tyúkoknak, 
hogy jobban tojjanak. „ Keresztanyám nagy vesszőkosárba 
árpát, búzát, fias kukoricát tett az asztal alá; karácsony 
reggelén az aprójószágoknak adta abroncsba, hogy 
összetartók legyenek. „ 

A század közepére valószínűleg polgári hatásra 
módosult a karácsonyi asztal Csépán. Ekkor is az ünnepi 
alkalomnak megfelelően terített, díszített. Megjelenik a 
szalvéta, melynek sarkába pici fenyőgallyat tűznek. A 
gyertyatartóban egy nagy szál gyertya ég az asztalon, 
keskeny fehér szalagból csokrot kötnek rá. Az egész család 
együtt van idejében, de már nem mindenütt tartják a 
szigorú böjtöt: még a mise előtt megeszik a hurkát, 
kolbászt. A termékenység-és haszonvarázslás egyre 
ritkább az 50-es években. 
 

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné nyugalmazott 
iskolaigazgató kézirataiból )
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KARÁCSONYI VÁSÁR 

A Tiszasasi Ifjúsági Egyesület 
Karácsonyi vásár megrendezésével kíván adventi 
hangulatot teremteni a hozzánk ellátogatóknak, 
valamint községünk lakói számára. Ha szeretné 
nyugodt, szép környezetben megvásárolni a 
karácsonyra szánt ajándékokat, látogasson el a 
Művelődési Házunkba, ahol december 18-án 14 
órától megrendezésre kerül az első adventi 
vásár. 

Használati és dísztárgyak, szebbnél szebb 
karácsonyi ajándékok, ruhák, sült gesztenye, 
forralt bor, és apró ajándékok várják 
mindazokat, akik értékes, egyedi és elérhető 
áron ajándékot szeretnének a karácsonyfa alá 
tenni. A vásáron kicsik és nagyok részvételét is 
várjuk, úgy mint árus illetve mint vásárló.  

Most lehetősége adódik mindenkinek arra, hogy 
összeszedje otthon azokat a jó állapotban lévő 
könyveket, játékokat, bögréket, takarókat, 
kerámiákat stb. amiket nem szeretne kidobni, de 
már nincs rájuk szükség. Ezeket a tárgyakat a 
vásáron egy saját maga által kiszabott  
( jelképes ) áron mindenki áruba bocsájthatja. 

Jöjjön el hozzánk és teremtsünk együtt egy 
nagyon szép, új hagyományt. 

 

 
 

MMiinnddeenn  éérrddeekkllőőddőőtt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  ééss  
áállddootttt,,  bbéékkééss  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeekkeett  

kkíívváánnuunnkk!!  

     

 Karácsonyi Foci Vándorkupa 

 

A Tiszasasi Sport Egyesület 2010-ben ismét 
megrendezi a már hagyománnyá vált kispályás 
terem labdarúgó bajnokságot, melyen idén 7 
csapat fog megküzdeni egymással. 

A bajnokság december 18-án, 8 órától kezdődik 

Reggel 8 órától a selejtezők kerülnek 
megrendezésre,  2 x 10 perces játékidővel,    
5+1-es  csoportokban, körmérkőzés alapján. 
A végső összecsapáson a döntőbe került 
csapatok mérik össze ügyességüket, a 
vándorkupa elnyeréséért. 

Menü:  Birkapörkölt + sör 

 

 

AApprróóhh ii rrddeettéé sseekk  
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Szabad tartású mangalica termékek: 
 

   
 
Megrendelhetőek: 06/30-903-5318-as telefonszámon! 

 

Móricka levelet ír Jézuskának karácsony előtt: 
"Kedves Jézuska, én egész évben jó voltam és mindig 
megcsináltam a  leckéimet, küldj..." 
Közben felnéz a falon levő Mária képre és elszégyelli magát. 
Újabb levelet kezd: 
"Kedves Jézuska, én egész évben jó voltam, de sokszor nem 
csináltam meg a leckéimet..." 
Újból felnéz a képre, majd új levet kezd: 
"Kedves Jézuska, én nem voltam nagyon jó, és a leckéimet sem 
készítettem el..." 
Felnéz, leveszi a Mária képet, bezárja a szekrénybe, és írja az 
új levelet. 
"Jézus! Anyádat túszul ejtettem, követelésem a következő..."

Füstölt- és sós csemege szalonnák 1.500,-/kg 

Füstölt oldalas 1.300,-/kg 

Füstölt sonka egész 
darabolt 

2.000,-/kg 
2.800,-/kg 

Füstölt császárszalonna 2.300,-/kg 

füstölt angolszalonna 2.000,-/kg 
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ÉÉsszzaakk--aallffööllddii  RReeggiioonnáálliiss    
MMuunnkkaaüüggyyii  KKöözzppoonntt  

KKuunnsszzeennttmmáárrttoonnii  KKiirreennddeellttsséégg  
  

 
Kunszentmárton, Mátyás király út 5. 
Ügyfélfogadás:  

•Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 15:00 
•Kedd: 8:00 – 12:00 
•Péntek: Nincs ügyfélfogadás! 
Telefonszám:                                                 Fax: 
06-56/560-580 ; 06-56/560-581                      06-56/560-588 

 
 

  EE..OONN  HHUUNNGGÁÁRRIIAA  ZZrrtt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. 
Ügyfélfogadás:  Hétfő   16:00 – 20:00 óráig és    
                           Szerda  8:00 – 12:00 óráig 
Mérőállás bejelentés interneten:       www.eon.hu 
 

 
 TTIIGGÁÁZZ  ZZrrtt..  
 
  
 
 

Kunszentmárton, Kölcsey F. u. 8. 
Ügyfélfogadás: Szerda  16:00 – 20:00 óráig és  
  Péntek  10:00 – 14:00 óráig 
 
Mérőállás bejelentés: 
telefonon: 06-80/210-211; 06-40/333-338 
mobilról: 06-80/333-338 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   
 
 
 
 

        RREEJJTTVVÉÉNNYY  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
JJáásszz--NNaaggyykkuunn--SSzzoollnnookk  MMeeggyyeeii  

HHeettéénnyyii  GGéézzaa  KKóórrhháázz  --  RReennddeellőőiinnttéézzeett  
  
  
  
  
  

TTüüddőőggoonnddoozzóó  
  

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kötelező 
egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 
51/1997 NM. rendelet alapján tüdőszűrési tervnek 
megfelelően a település 2011. évi tüdőszűrő vizsgálatát az 
alábbi napokon tartjuk: 
 
Tüdőszűrő vizsgálat helye: Művelődési Ház 
 
 

Szűrés időpontja: 2011. január 4-6. 
 
 
 

Szűrési idő naponta: Hétfő: nincs 

 

 Kedd: 8:30 – 12:30 
 

 Szerda: 12:30 – 16:30 

 

 Csütörtök: 8:30 – 12:00 

 

 Péntek: nincs 

 
AA  ttüüddőősszzűűrrőő  vviizzssggáállaatt  NNEEMM  KKÖÖTTEELLEEZZŐŐ!!  
  
AA  bbeettööllttöötttt  4400..  éévv  ffeelleetttt  iinnggyyeenneess,,  4400  éévv  aallaatttt  

eellőőrreelláátthhaattóóllaagg  883388  FFtt  ééss  oorrvvoossii  bbeeuuttaallóó,,  vvaallaammiinntt  1188  éévv  

aallaatttt  sszzüüllőőii  bbeelleeeeggyyeezzééss  sszzüükkssééggeess..  

AA  sszzüüllőőii  bbeelleeeeggyyeezzőő  nnyyiillaattkkoozzaatt  aa  hheellyysszzíínneenn  kkéérrhheettőő  

  
  
  

  

            SUDOKU



 
 

WWW. TISZASAS.HU 
 
 

 
 

WWW. TISZASAS.HU 
 

 
Programjaink Decemberben! 

 
December 18-án, 14 órától karácsonyi vásár kerül 

megrendezésre a Művelődési Házban. 
 

 
Szilveszteri Jótékonysági Bál! 

 
2010. december 31-én, 19 órától szilveszteri 

jótékonysági bál kerül megrendezésre, a Művelődési 
Házban, melynek bevételét a Tiszasasi Óvodának 

ajánlják fel, képességfejlesztő játékok 
megvásárlására. 

 
Vacsora: Marhapörkölt burgonyával, savanyúsággal 
 
Éjfélkor: Egy pohár pezsgő az újévi koccintáshoz 
 
Éjfél után: Egy pár virsli, mustárral és kenyérrel 
 

Jegyár 
 
2200 Ft / Fő, amely tartalmazza az összes étkezést! 
 
Jegyek kaphatók: - Tiszasasi Óvoda 
 - Otthon ABC 
 - Coop ABC 
  - Művelődési Ház ( Szító Lilla ) 

 
Az élő zenét biztosítja a Bácsalmási Duó ! 

 
Büfét egész éjszaka biztosítunk. 

 
Evőeszközt és tányért mindenki hozzon magával! 

 
 

Kérjük támogassák támogatójegyek 
megvásárlásával a kis óvodásokat, amelyek  

200 Ft és 500 Ft értékben vásárolhatóak meg a 
jegyértékesítőknél! 

 
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

 
 
  

  

 
Földet bérelnék, vagy vásárolnék! 

 

Ifj. Harmatos László 

 

06/30-303-7441 
 
 
 
 
 

  
  

 

Anyakönyvi Hírek 
 

 Elhalálozott 
 

Pásztor Ferencné ( Abafalvi Emília Ilona ) 

 2010. november 17-én. Élt 65 évet. 

 

Nagy Imréné ( Rédai Mária ) 

 2010. november 21-én. Élt 92 évet. 

 

Süveges Béláné ( Palotai Etelka ) 

 2010. december 5-én. Élt 79 évet. 

Emléküket megőrizzük! 
 

 

 

 

Apróhirdetési lehetőség! 
 

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! 
 

 

 

 
Tiszasasi Hírmondó 

 
 

FALUSI HÍRLEVÉL 
 
 

Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata 

Kiadásért felelős: Gyói Gábor 

A szerkesztésért felelős személy: Czink Renáta 

 

 
 

A sokszorosításért felelős: Lantos Nyomda és 

Kiadó Kft, Kunszentmárton 

Felelős vezető: 

Lantos József ügyvezető igazgató 

Tel.: 06/56-462-824, 

e-mail: ketlanto@t-online.hu  

 

MEGJELENIK HAVONTA!  

 

 
  

  

  

  

  KKeelllleemmeess  ÜÜnnnneeppeekkeett  ééss  BBoollddoogg  ÚÚjjéévveett  KKíívváánnuunnkk  MMiinnddeenn  KKeeddvveess  OOllvvaassóónnkknnaakk!!  


