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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása – „Változik 
a szociális ellátás rendszere”

Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szo-
ciális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompen-
záló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, 
ha nincs más jövedelme.

A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre. 

Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a rendszeres 
szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség 
csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek 
nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják. 

Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A változások elsősor-
ban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre. 

A támogatást a kormányhivatal ( bankszámlára történő utalással vagy postai úton ) folyósítja minden hónap 5. napjáig. A kérelmek továbbra is 
benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál. 

Kikerülnek a szociális ellátási rendszerből: 

- rendszeres szociális segély
- adósságkezelési szolgáltatást
-  lakásfenntartási támogatás
- a méltányossági közgyógyellátás, 
- illetve a méltányossági ápolási díj

1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők: 

- aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; ( ez új elem)

-  időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték) 

A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik. 
Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai - melyet az önkormányzatok folyósítanak - március 1-ig még a foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez 
hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével 
kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új ellátási 
forma lép az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 

Azok, akik március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28-ig felül kell vizsgálnia a jogosult-
ságot. 

A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható 
meg. 

2. Önkormányzatok: települési támogatás keretében adhatnak támogatást
A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésé-
hez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak.

A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai tavasztól szintén kikerülnek a Szociális törvényből. 

Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
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Iskolánk életéből…

A tavaszi szünetig két jelentősebb esemény történt tagintézményünk életében.
Február 28.-án farsangoltunk, szerencsére el is űztük a telet. Tanulóink, akik két összevont osztályba járnak, összesen 6 produkció-
val léptek fel. Nagy sikert arattak a közösség körében változatos ötleteikkel. A Kúltúrház teljesen megtelt, hiszen Cserkeszőlőbe járó 
felsős tanulók is eljöttek, és sok szülő, nagyszülő gyönyörködött a gyerekekben. A központi intézményből is meglátogattak bennün-
ket, a Kerekes házaspár és Bánfalviné kolleganő. Köszönet a segítségért mindenkinek, elsősorban a sok-sok finom süteményért. A 
bevételt visszajuttattuk a Szülői munkaközösségnek, tanulónként 2000 Ft-tal támogatható így a tanév végi tanulmányi kirándulás.
A farsang után a közelgő nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére koncentráltunk. A gyerekek verset tanultak, közülük a legjob-
bak jutottak hagyományos szavalóversenyünk döntőjébe. Iskolánkat és a Kúltúrházat is ünnepi díszbe öltöztettük a nagy eseményre, 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc  tiszteletére.
Az ünnephez kapcsolódó plakátversenyt is hirdettem, ahová sajnos idén kevesebb produkció érkezett mint tavaly. Ezek az alkotások 
is részét képezték a díszítésnek, és a legjobbakat jutalmaztam.
Szavalóversenyünkre cserkeszőlői és szelevényi diákok is érkeztek, ez már így történik az iskolatársulás óta.
A zsűribe a következő személyeket hívtam:

Molnárné Kis Erikát, iskolánk igazgatóját,
Gyói Gábor urat, Tiszasas polgármesterét,
Mohácsiné Szabó Lenkét, a Tiszasasi Óvoda vezetőjét,
Rónyai Istvánnét, örökös magyartanárt,
Hegedűsné Szító Lillát, a Kúltúrház vezetőjét,
Váradi Zsófiát, a szülői munkaközösség képviseletében.

A tanulók színvonalas produkciói után a zsűrinek nagyon nehéz feladata volt a legjobbak jutalmazása. Ezt az is bizonyítja, hogy a 
sok értékes, előre elkészített könyvjutalmat még újabbakkal kellett kiegészíteni, vagyis a vésztartalékot is odaadtuk.
Minden döntőbe jutott tanuló, 48 fő, kapott emlékül oklevelet és egy tábla csokit is. 
Ahhoz hogy e bőséges jutalmazás megvalósulhasson, több segítséget is kaptunk. Elsősorban a központi iskola egy sikeres pályázata 
kapcsán, a Tiszasasi Önkormányzat anyagi támogatásával, egy nevét titokban tartani szándékozó személy pedig kifizette az összes 
csokoládét. Mindenkinek köszönetet mondok a jutalmazott tanulók nevében.
Meglepetés és egyben nagy öröm volt számunkra, hogy igazgató asszony egy új fénymásolóval lepte meg kis létszámú tiszasasi 
tantestületünket, hogy ezzel is segítse munkákat.
A szavalóverseny után tagintézményünk tanulóival és polgármester úrral koszorúztunk a községi emlékműnél, ahol közösen elsza-
valtuk a Nemzeti Dalt.

Nagy Lászlóné
tagintézmény-vezető

   HORGÁSZOK FIGYELEM!

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

- 2015.évre érvényes állami horgászjegy ( ifi vagy felnőtt )
- Állandó tiszasasi lakcím
- Regisztráció az Önkormányzati Hivatalban ( Bagi Gyöngyinél ),
                ahol a fenti feltételeket igazolni kell.

      Jelentkezési határidő: 2015. május 31.

      A sorsolás eredményéről írásban értesítjük az érintetteket.
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TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 10/2011. (V.27) rendelete

az avar és a kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszeny-
nyezésről

Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekez-
désének c) pontjában, valamint  48. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék égetéséről, továbbá a 
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
 

A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) E rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és 
korlátozások megállapításával elősegítse környezet és a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét. 
(2) Ezen rendelet hatálya Tiszasas Község közigazgatási területére kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre.
 

Értelmező rendelkezés
 2. §
Avar, kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti, mezőgazdasági 
munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszalék, és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban: kerti hulla-
dék). 
 

Az égetés szabályai:
3. §
(1) A kerti hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási 
lehetőség nem alkalmazható.
 (2) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére minden naptári év február 1. - április 30. napja valamint szeptember 30. – november 30. napja 
között kerülhet sor.
(3) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti 
kárt, tűz- vagy robbanásveszélyt nem okoz.
(4) Égetni csak a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon kívül lehet.
(5) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az emberi egészséget, a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, és a kör-
nyezetet irritáló tevékenység ( füst, bűz, pernye) ne álljon fenn.
(6) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. Az égetést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köte-
les a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.
(7) Az elégetésre szánt kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (gumiabroncs, kábel, mű-
anyagok, veszélyes hulladékok).
(8) Közterületen - a kezelő általi kivételtől eltekintve - égetni tilos.
(9) Égetést csak 18 éven felüli személy végezhet.
(10) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén felszerelt kerti locsolótömlőt, 
vizet tartalmazó edényt, lehetőség esetén szilárd anyagok tüzeinek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapá-
tot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell a helyszínen tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható. 
(11) Az időjárási követelmények változása esetén, amennyiben azok égetéssel járó környezeti hatásokat erősítik (füst, bűz, pernye, hőtermelés) az 
égetést azonnal be kell fejezni.
(12) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parazslást, izzást - vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal - meg kell szüntetni.

Tiltó rendelkezések
 4. §
Égetéssel az avart és kerti hulladékot megsemmisíteni tilos:
a) a szociális-, egészségügyi-, gyermek-,ifjúsági-,nevelési-, oktatási, egyházi és művelődési intézmények száz méteres körzetén belül, azok 
működésének időtartalma alatt,
b) vasárnap és ünnepnapokon
c) szeles, vagy ködös, erősen párás időben
d) ha az önkormányzat égetési tilalmat rendel el.”
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/Folytatás/

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
5. §
 (1)   A háztartási tüzelőberendezések és azok tartozékainak rendeltetésszerű használatáról, azok időszakosan esedékes ellenőrzési illetve kar-
bantartási munkáinak elvégeztetéséről a berendezés tulajdonosa köteles gondoskodni a légszennyező anyagok káros mértékű kibocsátásának 
csökkentése érdekében.
 
(2)   Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberende-
zésben történő égetése tilos.
 
Záró rendelkezés
6. §
 E rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

6/A §
Aki e rendelet 3-5.§-ban foglalt szabályokat megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg.  
 
Tiszasas, 2011. május 26.

Tisztelt Tiszasasi lakosok!

Az eddigi évek során nem volt teljesen átlátható, hogy halálozás esetén legelső sorban kihez kell fordulni, mivel Tiszasas 
Község  temető üzemeltetője a Kegyelet Sírkő Kft., ezért minden esetben először őket kell megkeresni.
A lent említett temető üzemeltetési rendelet tartalmazza azokat a szolgáltatásokat, és áraikat, amelyeket elhalálozás 
esetén kötelesek a Tiszasasi Temető üzemeltetővel / Kegyelet Sírkő Kft Szolnok / végeztetni. 
A további kegyeleti szolgáltatásokkal bármely más szolgáltatóhoz lehet fordulni.

Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testületének 11/2011 (VII.28.) önkormányzati rendelete
a temetőről és temetkezésről

III. Temetkezési szolgáltatások
5. §

(1) Az üzemeltető köteles gondoskodni a kizárólagos hatáskörébe tartozó temetőn belüli rész-szolgáltatásokról, melyek a 
következők: 
a) ravatalozás
b) hűtés
c) belső halott szállítás 
d) exhumálás
e) sírhely ügyintézés
f) közköltségen történő temetés teljes körű ellátása.

 (3) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók az e rendelet mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni az 
elhaltak és a kellékek temetőn belüli átadásáért, valamint a temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért.

2. sz. melléklet.

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:

1. Temetői létesítmények igénybevételének díja:  12.000 Ft    
2. Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő):                                        4.000 Ft     
3. Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás):                        20.000 Ft   
4. Sírhelynyitás urnának                                                 10.000     Ft
5. Szórás:                              10.000 Ft 
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Tavaszi ünnepkör
Húsvéti szokások

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

Húsvét (vasárnap, hétfő)

A keresztyén vallás tanítása szerint húsvét Jézus feltámadásának ünnepe: örömünnep. Az élet diadala a halál felett. Ismert, régi szokás a Jézuskeresés 
húsvét hajnalán.
A szokást gyakorlók neme, életkora: idősebb asszonyok.
Társadalmi helyzetük, vallásuk: szegény-és középparaszt római katholikusok.
A szokás célja: Jézus feltámadásának kihangsúlyozása.
Hely, időpont: Csépa; emlékezetük óta volt, ma is csinálják.
A szokás menete: Régen hajnali két órakor mentek a temetőben lévő Jézus-kereszthez, ott elkezdték imádkozni a három rózsafüzért (a 15 titok). 
Majd az: „Élőknek, holtaknak kegyes Ura, Atyánk!” -kezdetű ének eléneklése után mentek a kövesúton vissza a templomhoz. Útközben folytatták az 
imádkozást, beérve a templomba a 15 titok dicsőséges részét mondták: „Ki halottaiból feltámadott.” Utána énekelték:

Szombat első napjára,
Elmentek virradatára;

Mária és Magdolna
Jézusnak sírhalmára.
De amint odaértek,

Szívünkben megrettentek,
Mert az őrök azt mondták:
Nincs már itt, kit kerestek,

Mert a Jézus feltámadt!

A plébános a jelen lévőknek misét mondott, ezzel ért véget a Jézuskeresés szokása. Ma: 4 órakor mennek a templomba, a plébános kiteszi az Ol-
táriszentséget, a 14 stációs képet. Az oltár körül leülnek, térdelnek; imádkoznak, énekelnek. A templomban csinálják ugyanazt, amit régebben a 
temetőben kezdtek. Ma is misével ér véget a Jézuskeresés.
Mint látjuk, a szokás formailag módosult, de tartalmában ugyanaz ma is. A komoly mozzanatok mellett játékos elemek is vannak, pl. a locsolkodás 
húsvét hétfőjén.
Termékenység-és egészség biztosítása céljából locsoltak. „E szép virágszálat hervadni ne hagyjuk!” -mondja az egyik locsolóvers is. Adomány: a 
termékenység jelképe, a piros tojás volt. A legények jövendőbelijüket, a fiatal férjek rokon asszonyokat, az iskoláskorú fiúk kislányokat locsoltak. 
Két-három legény összebeszélt, együtt járt a lányos házakhoz. Illedelmesen köszöntek, mikor beléptek a szobába, s engedélyt kértek a locsolásra: 14 
éves korukig locsolóverset mondtak. E versek a XX. század termékei, jól tükrözik a locsolás célját. 
Pl.: Én kis kertészlegény vagyok,

 Rózsavízzel locsolkodok.
 Szépen kérem az apját,

 De még szebben az anyját,
 Adja elő a lányát,

  Hadd locsoljam meg a haját!
 Olyan legyen az arca,

  Mint a piros pünkösdi rózsa!

Köszöntöm e szép ünnepen e ház tisztes lakóit,
Kívánom, hogy éljék vígan e nap minden óráit.

Vagyon itt egy szép virágszál,
Ki tudom, hogy öntözést vár.

Mert víz nélkül minden plánta;
Úgy gondolom, elszáradna.
De hogy ő sokáig viruljon,

Kellemesen illatozzon,
Megöntözöm én friss vízzel,
Mit tán jó szívvel fogad el.

Öntözésem jutalmául egyebet nem kívánok,
Egy pár szépen megírt tojást,

Melyet tőle elvárok.
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Csak jó cefréből lehet jó pálinkát készíteni 2.

Az előző részben a jó alapanyagokról, az érett és egészséges gyümölcsről esett szó. Az érett gyümölcsnek magas a cukorfoka, aromá-
ban és íz világában gazdag. De ne feledjük, vannak utóérő termések is. Ilyen pl. az alma, körte, birs. Ezeknél a lényeg, hogy a kemé-
nyítő alakuljon át maradék nélkül cukorrá. A kevésbé érett gyümölcsben erjedéskor metilalkohol, aldehidek, stb. keletkezhetnek. 
Ezek méreganyagok, melyek mennyiségét a pálinkában szabványértékekkel határozták meg. Minél éretlenebb almaféléket haszná-
lunk fel cefrézéskor, annál több metil-alkohol keletkezik az erjedéskor. Sajnos ez lepárláskor átkerül a párlatba. Ezt mindig tartsák 
szem előtt, és csak érett gyümölcsöt tegyenek hordóba. Az éretlen gyümölcsből készült párlat kihozatali aránya is igen alacsony. A 
penészes, rothadt gyümölcsökön lévő nem kívánatos mikroorganizmusok pedig károsan befolyásolják az erjedést. Beindulhat az 
ecetesedés, vajsavas erjedés vagy acetonos erjedés. 

Most pedig szóljunk a cefrézésről, a jó cefréről. Ha megvan a jó minőségű alapanyagunk, akkor jó cefrét készíteni nem művészet, 
csupán némi odafigyelést igényel. A rossz minőségű pálinka nem a főzéskor keletkezik. Annak oka elsősorban a nem megfelelő 
gyümölcs vagy a nem megfelelő cefrézés.
Az összegyűjtött alapanyagot célszerű megmosni. Ez főleg akkor elengedhetetlen, ha esős időszak van, és lepotyog a földre. A 
talajmaradványokat el kell távolítani. A talajban több millió baktérium tanyázik, okozhatnak fertőzést a cefrében. Ilyen az akrolein, 
mely erősen szúrós, csípős, az orr- és garatnyálkahártyát izgató, mérgező anyag. Erős méreg, ezért kis mennyiségben sem lehet jelen 
a pálinkában. Az akrolein a cefrében erjedés alatt keletkezik, a talajban előforduló spóraképző talajbaktériumok életműködése so-
rán. Ezek a baktériumok a szeszes erjedés melléktermékeként keletkező glicerint alakítják át akroleinné. Ami nagyon lényeges, hogy 
a cefrében a szaga alig-alig érezhető, jelenléte csak lepárlásnál válik felismerhetővé, amikor gőzei a légtérbe kerülnek. Ilyen esetben 
a főzést azonnal félbe kell szakítani, mert az akrolein veszélyes méreg. Az ilyen pálinkát meg kell semmisíteni. A forráspontja ala-
csony, mindössze 52Co, így a desztilláció során az elő-, közép- és utópárlatban is megtalálható, nem választható szét a lepárlással.  
Az összegyűjtött gyümölcsöt szártól és levéltől el kell távolítani. Ezekkel a zöld részekkel olyan anyagok juthatnak a cefrébe, melyek 
az erjedés során nem kívánatos ízt okoznak. Ez különösen megszívelendő a ribiszkeféléknél illetve a cseresznye, meggy, valamint a 
szőlő szár esetében. 
Az alapanyagot, magozni és aprítani kell. Magozás alatt a csonthéjas gyümölcsök, szilva, kajszi, őszi barack meggy értendő. A 
magbél olyan vegyületet tartalmaz, amelyből az erjedés során benzaldehid és mérgező ciánhidrogén szabadul fel. A cián meny-
nyiségét a pálinkában szabványérték határozza meg, mely a 10g/ha a.a-t nem haladhatja meg. Ennek kimutatására a főzdékben ma 
már egyszerű teszteket használnak, míg 15 évvel ezelőtt még kisebb laborvizsgálatokat végeztek vegyszerekkel, lombikokkal. Mégis 
mitől van karakteres íze a baracknak? A magozást követően max. 30-50 dkg/hl összetört magot adagolnak a cefrébe vissza. Ez a 
mennyiség még nem okoz egészségkárosító hatást a pálinka fogyasztásánál, a késztermék élvezeti ízét viszont növeli.
Az összegyűjtött gyümölcsöt aprítani, zúzni kell. A zúzás, aprítás célja, a sejtfalak szétroncsolása, feltárása, hogy a sejtben oldott 
cukor az élesztők számára hozzáférhető legyen. Ha egészbe kerül a hordóba a gyümölcs, az élesztő nem tud mit kezdeni vele, nem 
fér hozzá, mivel a cukor nem a gyümölcs külsején van, hanem benne a gyümölcsben. Az egészben levő gyümölcsök nem indulnak 
meg erjedni, egy más irányú biokémiai folyamat zajlik le, mégpedig a rothadás. Ez elsősorban moníliás fertőzés, íze nem kellemes, a 
lepárlás után a pálinkában is jelen van. Kihozatalban keveses ad, mert nem az alkoholos erjedési folyamat zajlik le. 
A legtöbb gyümölcscefre tartalmazza azokat az anyagokat, amelyekre az élesztősejtnek szükségük van, hogy a cukrot alkohollá és 
széndioxiddá alakítsák. A három alapvető ebből: folyadék, cukor, sav. Az erjedés megindulásának egyik legfontosabb feltétele az 
élesztők jelenléte a cefrében. A környezetünkben is és a gyümölcs felületén található vadélesztők a spontán erjedést lassan, vonta-
tottan indítják el. Ezért jobb módszer az irányított cefrézést végezni fajélesztővel. Erre a célra én a borélesztőt javaslom, mivel azt 
ma már gazdasági boltokban beszerezhető. Ha nincs késznél, akkor a hagyományos sütőélesztő is jó. 1 kg sütőélesztő 700-800 l 
gyümölcscefre erjesztésére elegendő. Ne bízza a természet szeszélyére az erjedés lefolyását. Oltsa be a cefrét, s több alkoholt nyer, 
illetve minőségben sokkal jobb cefréhez jut. Nem mellékes, hogy a beoltott cefre erjedési ideje nemcsak irányítottá válik, de kicsit 
időben meg is gyorsul, amely nagyobb tömegű erjesztésnél gazdasági előnnyel bír. Amennyiben már rendelkeznek erjedésben lévő 
cefrével a további hordókat az erjedésből vett anyag friss cefrébe való helyezésével és felkeverésével lehet megindítani. Ez is módja a 
beoltásnak. Ennek tudományos neve átvágásos erjesztés.
foly. köv.                                     M.K.

Megfogta a kezem                                                       

             Megfogta a kezem  Megrokkant, eltorzult              Egymást támogatjuk
          Mást jönni nem látok,              Az emberi forma,  Unottan kettesben,
          Ezért dideregve               Elkopott évek   Meggyötört napjaim
          Télen is vele járok.                         E miértnek tanúja.        Keresztjét cipelem.                                            

Tígyi László
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EGY BALESET MARGÓJÁRA….. 

Hát megtörtént!  A közlekedő rémálma!  Mindenki, akibe szorult egy kis emberi jóérzés ilyen hír hallatán felkapja a fejét.
Teljesen átlagos reggel, férjem összepuszilja a gyereket, én kapok egy házastársi csókot, aztán visszaszól a bejárati ajtóból „Majd 
jövök!”
Közel 10 perc múlva csörög a telefon. A kiírás szerint ő telefonál. 
-Már megint itthon hagyott valamit!- morgolódtam. De amikor beleszólt, a hangja üresen csengett.
-Szia, én hova indultam?
Megdöbbentem, és közöltem vele az úti célját, de amikor azt sem akarta érteni, a fejemben megszólalt a vészcsengő.
-Mi történt veled?- kérdeztem elszoruló torokkal.
-Autóbaleset! -válaszolta.
Elszédültem. Fejemben a jól ismert képsorokat vetítette már az agyam. ÚRISTEN! Szirénázó mentőautó, lángvágóval, és feszítő-
vassal dolgozó tűzoltók, mentőhelikopter, rendőrök, halál. A sérült pedig nem idegen, segítségre szoruló szerencsétlen, hanem a 
férjem. Az az ember, akivel összekötöttem az életem, akivel már annyi rosszat, jót megértünk együtt! Szerencse, hogy épp akkor 
jártak arra, és segítségére siettek. Mire barátok közreműködésével utána indultam már a mentőautóban feküdt.
- Nem nagy a baj, de azért bevisszük! -nyugtatott a mentős tiszt, és hozzáértéséről tanúskodva elmondta a sérüléseket.
-Jobb, ha itt marad, a rendőröknek szüksége lesz valakire, aki intézkedik! -tette vállamra a kezét, a mentőautó sofőrje.
Majd beült, gázt adott, és elindultak a kórház felé.
Akkor néztem meg igazán az autót. Az út menti árokban hasalt, összetörve. Mint egy nagyon beteg, munkától megviselt, aggastyán, 
akinek semmi vágya nincs, csak a pihenés. Ajtaja bénán csüngött, teteje beszakadt, szélvédői összetörtek. 
-Nem vihetlek többé sehová! –súgta rekedt hangon az elnyomorodott kormánykerék.
Néztem, néztem és eleredt a könnyem. Ő nemcsak egy autó volt! Tanúja közös életünknek. Milyen boldogan suhant velünk, amikor 
még randevúztunk! Szinte ficánkolt az esküvőnkön! Higgadtan gurult, mikor a terhes gondozásra vitt, és óvón átkarolt, amikor a 
kisfiamat hozta a kórházból.
Sosem hagyott cserben, nem robbant le alattunk. Pedig nagyon sokat várt rám, amikor a munkába vitt, és eljött értem! Fázós hajna-
lok, deres éjszakák, szakadó eső, és porlepte kánikula! Neki nem volt akadály! Még azt is megbocsátotta, hogy eltörtem a lámpáját, 
tolatás közben! Rajta tanultam a vezetés csínját-bínját, és nem mindig bántam vele finoman!
Közben megérkeztek a helyszínelők, és elindult a számomra érthetetlen munka. Narancssárga festék az aszfalton, egy keréken guru-
ló szerkentyű, keresztek, számok. Adatok, jegyzőkönyvek, fényképek. Mintha ez nem is velem történne!
Miközben múltak az órák, egyre több embert vonzott oda a baj. Megjelentek azok, akik tényleg segíteni akartak. Nekik szépen 
megköszöntem, mondván egyelőre nincs mit tenni. Aztán jöttek a –Jaj istenem, mi történt típusúak! 
Egyre nagyobb dühvel érzékeltem az úgy nevezett „katasztrófa turistákat. Némelyik még attól sem riadt vissza, hogy látom, amikor 
elmegy a roncs mellett, majd 10 méter után megfordul, és hazafelé veszi az útját.
Aztán jött a nagyon kíváncsi. Lassan lépésben, kitekingetve a járművéből, mintegy feltérképezve a történteket, megáll borzongani.
Aztán jött a kárörvendő! 
–Na mi van? Csak sikerült felkenődni a fára? 
Na meg az ugye én megmondtam!
Ennél már csak az okos, mindentudó a rosszabb, aki rekonstruálja a történetet, elemzi, és ítélkezik. Természetesen azzal a felhang-
gal, hogy bezzeg vele ilyen nem történhet! Ő aztán tud vezetni!
Naná! A férjem is tudott!
Persze nem lehet őket hibáztatni. Az emberi jellem  bár felnőtt korban alakul ki,  túl összetett.  A bajra mindenki másképpen reagál. 
Van aki azonnal tudja, mi a teendő, van aki összeomlik, van aki később roggyan meg. 
Nagyon jól fogalmazott az a bátor férfi, a ki a szerencsétlenség után kiszedte a roncsból a férjemet.” – Sok balesetet láttam, sőt én 
magam is szenvedtem el, de az más. Sokkoló, ha egy jó ismerős autóját látod, és rémült vagy, hogy mi vár!”
Ezeket a helyzeteket nehéz kivédeni. 
 Léteznek már vezetéstechnikai gyakorlatok, ahol megpróbálják felkészíteni a vezetőket a váratlan helyzetekre!
Lehetne olyan foglalkozásokat szervezni, ahol képzett orvosok, ápolók, segítségével gyakorolható a mentés! Mert a szakszerű men-
tés, életet ment!

Gondolkodjon el rajta mindenki. Lehet, hogy én leszek a következő!

2015.02.14-én férjemet Radics Tivadart autóbaleset érte Tiszaug határában. Ez úton szeretném megköszönni odaadó segítségét 
Szító Lajos Zoltánnak, aki azonnal a segítségére sietett. Külön köszönet illeti ifj.Braxa Józsefné /Tígyi Erikát/ aki a barátságon túl is 
rengeteget segített. Ne felejtkezzünk meg Kocsis Józsefről, ifj.Rácz Ferencről, Tényi Imréről sem.
KÖSZÖNET NEKIK!

Lejegyezte: Radicsné Papp Edit
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A Magyar Kullancsszövetség Közhasznú Egyesület fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmünket a kullancsveszéllyel kapcsolatban.

Egy vérrel szívott kullancs nőstény néhány hét elteltével több ezer petét rak. Ez a kullancsok betelepedésének az egyik oka, mert egy „kullancs-
mama” is elég ahhoz, hogy egy kert vagy park aztán benépesülhessen. A globális felmelegedés miatt a talajmenti fagyok is elmaradtak, melyek 
eddig nagymértékben tizedelték a vérszívók populációját. Sajnos sokan nincsenek tudatában annak sem, hogy kutyáikat kiránduláskor nemcsak 
az állat, hanem embertársaik miatt is védeni kell, mert részben ezen az úton kerültek be a kullancsok a városok kertjeibe, parkjaiba.

A kullancsok nemcsak a csípésükkel fertőznek, másképp is tudnak fertőzni, hiszen bélsarában is vannak kórokozók. A bélsár beszáradása után 
az felporzik, s így a közelben lévő ember vagy háziállat légúti fertőzést szenved. Jó tudni, hogy a bőrsebbe került ürülék is fertőz.

Az elhalt kullancs testében élve maradnak a mikroorganizmusok és a tetem porladása után is megvan a belégzéses fertőződés lehetősége, a 
széklet és a tetem porladás után pedig az állattartó épületek és a ritkán használt hétvégi nyaralók takarítása során okoz fertőződést.

A természetben legelő birka, kecske vagy tehén nyers tejének jóleső kortyolásakor is fertőződhet az óvatlan kiránduló a kullancs által a ké-
rődzőbe juttatott kórokozótól. A kullancsok terjesztette kórokozókkal fertőzött erdei állatok testváladékaikkal szennyezik a növényzetet és a 
természetes vizeket, ahol közvetett úton a gazdi és kedvenc állata is fertőződhet. A fertőzött kullancs- vagy ürüléke lenyelésével is bekövetkez-
het az infekció, elsősorban kisgyermek vagy kutya esetében.

Miért fontos tudni ezeket a fertőzési technikákat? Azért mert az agyvelő- és agyhártyagyulladás vírusa nem csak csípéssel, hanem belégzéssel 
és emésztőtraktuson át bejutva is képes fertőzni az áldozatát!

Mivel területeinket már nem tudjuk permetezéssel védeni a vérszívók ellen, hogy tőlük ne kaphassunk betegségeket, megfelelően védekeznünk 
kell. A hangsúly tehát a prevención van! Lássuk sorban!

Az első védekezési pont: a legveszélyesebb betegség, agyvelő- és agyhártyagyulladás vírusa elleni védőoltással történő vakcinázása. Ez minden 
olyan felnőtteknek és gyermekeknek szükséges, akik gyakran kirándulnak, sok időt töltenek a természetben.

A kullancsok által terjesztett betegségek közül a legsúlyosabb a vírusos agyvelőgyulladás. Általában influenzaszerű tünetekkel kezdődik, majd 
kialakul az agyhártya-, agyvelő-, gerincvelő gyulladás jellemzően súlyos idegrendszeri tünetei, eszméletvesztéssel, légzészavarral, gyakran bénu-
lással. A betegség halálos lefolyású is lehet, de a gyógyult esetekben is legtöbbször maradványtüneteket találunk, kevés a teljes gyógyulás.

Fontos a kullancsvizit, a bőrbe fúródott kullancs minél előbbi eltávolítása! Zárt ruhában kiránduljunk, és kerüljük a nyers tej fogyasztását. 
Legfontosabb megelőzés a védőoltás. Az oltás ajánlott ideje az őszi-téli vagy a kora tavaszi, kullancsmentes időszak. Az első oltást 2-4 hét és 3 
hónap között követi a második. Ezt követően 5-12 hónap múlva kell a harmadik és további 3, majd később 5 évente az emlékeztető oltásokat 
beadatni. Így egész életre biztosítható a védettség. Hazánkban a kullancs által terjesztett fertőző betegségek közül a kullancs-encephalitis és a 
Lyme-kór fordul elő a leggyakrabban. Mindkét megbetegedés előfordulása tudatosan befolyásolható, mint említettük, a kullancs-encephalitis 
védőoltással megelőzhető, a Lyme-kór időben történő felismerés esetén pedig hatékonyan gyógykezelhető.

A családi fészekből kirepülni készülődő, felnőtt gyermekeiknek adjuk át az oltási könyvüket és hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy háromévente 
esedékes agyvelő- és agyhártyagyulladás vírusa elleni védőoltást élethosszig adassák be felnőtt, önálló életük során, s a majdan születő gyerme-
keiket egyéves kortól szintén oltassák.

Az oltás csak a legveszélyesebb betegség az (agyvelő- és agyhártyagyulladás) vírusa ellen véd, de nem nyújt védelmet a vérszívók által terjesztett 
egyéb betegségek ellen, ezért fontos a vérszívók, azaz a kullancsok és a szúnyogok elleni riasztószerek használata.

Rovarriasztók vásárlásakor olvassuk el a vásárlói tájékoztatót és a bőrtípusnak, illetve a szabadtéri tevékenység intenzitásának megfelelő rovar-
riasztót válasszunk.

Ha minden védekezés dacára kullancscsípés ér minket, ne essünk pánikba, inkább minél hamarabb távolítsuk el az állatot. Erre sok hibás népi 
módszer él a köztudatban. Sajnos minden hagyományos módszer (zsírral bekenés, csipesszel kicsavarás stb.) a kullancs fuldoklását és gyötrését 
célozza, minek következtében a kullancs kínjában kórokozót tartalmazó nyálat köp áldozatába. Tehát e módszerek pont a fertőződést (iatrogen 
infekciót) idézik elő.

A vérrel szívott, kifejlett kullancsok (imágók) eltávolítására szolgáló eszköz például a kullancs-eltávolító kanál. Országszerte a gyógy-
szertárakban, állatpatikákban és a benzinkutakon kapható műanyag, orvostechnikai eszköz könnyen alkalmazható. Jó, ha tartunk ilyet a 
házipatikánkban, autónk egészségügyi dobozában és kiránduláskor a hátizsákunkban.



WWW. TISZASAS. HU

WWW. TISZASAS. HU

Anyakönyvi Hírek

Született

Pozsonyi Szabolcs Imre

született: 2015.01.20.

Vígh Viktória gyermeke

Kasza Karolina

született: 2015.03.31.

Kasza Nikoletta gyermeke

Jó egészséget kívánunk nekik!

Házasságot kötött

Csernus Marianna és Szelei Imre Flórián

2015.04.11.

Gratulálunk!

Pusztainé Brezány Mária  (Brezány Mária)
2015.02.25.
Élt: 85 évet

Mező Lászlóné (Tamáska Julianna)
2015.02.28.
Élt: 89 évet

Emléküket megőrizzük!

Köszönjük, hogy megtisztelte munkánkat a Tiszasasi Hírmondó megvásárlásával!

Tiszasasi Hírmondó

FALUSI HÍRLEVÉL

Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata

Kiadásért felelős: Gyói Gábor
A szerkesztésért felelős személy: 

Hegedűsné Szító Lilla
   

   A sokszorosításért felelős: 
Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár

Tel.:06/56563087
e-mail: konyvtartiszasas@gmail.com

MEGJELENIK KÉTHAVONTA!

Figyelem!

Nagyteljesítményű gépeinkkel 
gyors és megbízható munkát 

végzünk: fűnyírás, bozótvágás, 
levél összetakarítás, lombtalanítás, 

kertépítés.
Braxa József egyéni vállalkozó

Tel.: 0630/2457915
 0630/2836663

Elhalálozott

 

 

 

         ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS  

KIS- ÉS NAGYKER, KÁVÉZÓ – FALATOZÓ 
 

Úton – útfélen… itt vagyunk az útszélen! 
Keressen minket a 44-es főúton, Kapásfalunál,  

az AGIP kúttal szemben! 

Jöjjön be hozzánk és válasszon kínálatunkból! 
A nyitás napján vásárláskor garantált ajándék. 

 

Zöldség és gyümölcs: 
széleskörű választék remek árakon 

Étel: hamburger, gyros, szendvicsek,  
frissen sültek, saláták 

Ital:  kávék, smoothiek, hűtött üdítők, szeszes italok 
Minden betérő vendéget szeretettel várunk! 

 

Nyitás: 2015. április 10. 
Nyitva tartás: Mindennap 05 – 20 óráig 

 
 

 

 

    Lakitelek 

 Kecskemét Lakitelek - 
Kapásfalu 


