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Polgármesteri Tájékoztató 
 

Tisztelt Tiszasasi Lakosok! 
 
 

   Két dolgos hónap van mögöttünk az 
újesztendőben. Három testületi ülésen fontos 
döntéseket hoztunk meg, költségvetést 
készítettünk, átszerveztük a hivatali munkát, 
beszállítókat és szolgáltatókat váltottunk 
intézményeinkben, foglalkoztatási pályázatot 
írtunk és folytattuk azt a munkát is, amely 
azoknak az alapoknak a kiigazítására szolgál, 
amelyekre a következő éveket építeni 
szeretnénk. 
Elfogadott költségvetési rendeletünk alapján 
2011-évben településünk 174.295.000 Ft-ból 
gazdálkodik, 12.613.000 Ft hiány mellett. 
Az elmúlt évek legszigorúbb és 
legtakarékosabb költségvetése az idei. 
Létszámcsökkentés, béren kívüli juttatások 
lefaragása, radikális energiatakarékosság, 
spórolás, ezek azok a kulcsszavak, amelyek 
jellemzik elfogadott rendeletünket. Nehéz évre 
számítunk tehát, de azt gondolom, csak ezen 
szigorú intézkedések mellett tudunk talpon 
maradni. Reméljük erőfeszítéseink meghozzák 
a hozzájuk fűzött reményeket és egyben 
köszönöm azok megértését, akiket negatívan 
érintenek a rendeletben elfogadott változások. 
A költségvetési egyensúly megtartásához 
persze nem elég a kiadásokat csökkenteni, 
hiszen gyorsan elérjük azt a határt, ahonnan 
tovább már nem hátrálhatunk, szükséges tehát 
a bevételek növelése is. Igen ám, de hogyan? 
Hozzánk hasonló kistelepüléseknek nincsenek 
jelentős helyi adóbevételei. A tavalyi évben a 
két helyi adó összesen nem érte el az 5 millió 
Ft-ot.  
 
 
 
 
 
 

A megoldás a médiában az elmúlt hónapokban 
felkapott témává vált „komlóskai modell” 
lehet.  
 

Mint ismertté vált ebben a zempléni kis 
faluban eltörölték az iparűzési adót, majd egy 
kampányban megkeresték, és a településre 
csábították a környék szállítmányozással 
foglalkozó cégeit, akik vonzónak találták a 
lehetőséget, hiszen egy jelentős adótehertől 
mentesültek. A település így, egy igen komoly 
összegű teljesítményadó (súlyadó) bevételhez 
jutott, szolgáltatásként cserébe pedig, 
mindössze egy irodát kellett biztosítani az új 
cégeknek a telephely bejegyzéséhez. Ezzel a 
bevételnövelő lehetőséggel a mi testületünk is 
foglalkozott, és elhatároztuk, hogy 
megpróbálkozunk vele. A következő 
hónapokban felvesszük a kapcsolatot azokkal 
a vállalkozásokkal, akiket ez érinthet, és ha 
elegendő komoly jelentkező akad, 
belevágunk.  
A hivatal munkarendjét jelentősen 
átszerveztük. Az átszervezést elsősorban bér 
megtakarítási célból kellett végrehajtanunk, de 
véleményem szerint a hivatali dolgozókra jutó 
feladatokat is arányosabban sikerült 
elosztanunk. Ettől mindenképpen az 
ügyintézési idő csökkenését és 
hatékonyságának javulását várom. 
Ígéretemhez híven tervezzük a falugyűlés 
időpontját, amely várhatóan március 25-én 
pénteken kerül megrendezésre a művelődési 
házban. Falugyűlésünkön beszámolok az 
elmúlt fél év tapasztalatairól, idei ránk váró 
feladatokról, és a közoktatást érintő lehetséges 
alternatívákról. 
 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

 
Köszönettel:             Gyói Gábor 
                         polgármester 
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VVáállllaallkkoozzóókk  ffiiggyyeellmméébbee!! 
 
A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány pályázati lehetőséget biztosít a Dél-Alföldi 
régióban működő vállalkozások fejlesztésének 
támogatására, beruházási és forgóeszköz hitelek 
igénybevételére. 
 
Olyan vállalkozók vagy vállalkozást indítani 
szándékozók jelentkezését várjuk, akik az alábbi 
célokra keresnek megoldást: 

 
o vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló 

ingatlan beruházás (vásárlás, építés, 
átalakítás) 

 
o a vállalkozási tevékenység végzéséhez 

szükséges használt és új gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek beszerzése 

 
o forgóeszközök vásárlása (pl. árukészlet) max. 7 

millió Ft-ig 
 

A folyósított hitel általános jellemzői: 
 
o 500ezer és 50millió Ft közötti folyósított összeg 
 

o 6-8 %-os kamat 
 

o 20 % önrész szükséges 
 

o kezdő vállalkozásoknak is! 
 

o ingyenes hitel előminősítéssel 
 

o akár 15 éves futamidővel 
 

o akár 2 év türelmi idő után is törleszthető 
 

o előtörleszthető 
 

A hitel igénybevételéhez pályázat benyújtása 
szükséges, melynek tartalmaznia kell az előírt 
dokumentumokat és az üzleti tervet. Minden 
beérkezett pályázatot előminősítünk és csak a 
megfelelően előkészített pályázatokat fogadjuk be. 
 
Bővebb információ a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
honlapján érhető el a www.bacs-lea.hu címen a 
Hitelek menüpont alatt.  
A beadott pályázatok elbírálásának átfutási ideje 
maximum 30 nap, a hitel folyósítása pedig 1 héten 
belül megtörténik. 
 
A vállalkozók jelentkezését Mogyorós Csaba 
minősített tanácsadónk várja az iroda@ecotrend.hu 
címen vagy a 0620/987-5969-es telefonszámon. 
 
 

                                      

 
 

Fontosabb  képviselő-testületi döntések  

2011. január és február hónapjában  
 
- Tiszasas Község Önkormányzat 1/2011. (I.27) 

ÖK. rendeletével elfogadta a település 2011.évi 
költségvetését. 

 

- Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. tv. 34.§ (3) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva és felhatalmazással élve a 
teljesítménykövetelmények alapját képező 
kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 

- A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló – 
többször módosított - 2003. évi CXXV. Törvény 
63. § (4) bekezdése alapján elfogadta Tiszasas 
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
esélyegyenlőségi tervét 

 

- A képviselő-testület az állami tulajdonú, 
Tiszasas Község közigazgatási területén 
található ingatlanok megszerzésének 
tárgykörében, a helyi önkormányzatokról szóló - 
többször módosított - 1990. évi LXV. tv. 8. § (1), a 
80 § (1) bekezdéseiben biztosított jogkörében 
eljárva kinyilvánította azon szándékát, hogy meg 
kívánja szerezni a település külterületén 
található hulladéklerakó rekultivációja során 
érintett állami tulajdonban lévő ingatlan 
tulajdonjogát. Továbbá döntött arról, hogy 
tisztázni kívánja a Tisza menti Mgtsz 
megszűnését követően magánkézbe került volt 
szövetkezeti ingatlanok tulajdonjogi helyzetét. A 
testület felhatalmazta a polgármestert az üggyel 
kapcsolatban valamennyi szükséges intézkedés 
megtételére. 

 

- Megtárgyalásra került az intézményvezetők 
beszámolója az intézményekben folyó munkáról. 
A beszámolókat a testület egyhangúan elfogadta. 

 

- A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatósága határozatával a 
Tiszaalpári Holt-Tisza halászati vízterületét 
kiterjesztette a Tiszaalpár 03/21 helyrajzi számú 
földrészlet d, f, h és j álrészleteire, így az 
önkormányzat tulajdoni hányada jelentősen 
csökken a holtág területén. 
Ezt a határozatot a Tiszasas Önkormányzatának 
Község Képviselő-testülete sérelmezte. A 
település vagyonának védelme érdekében a 
képviselő-testület fellebbezést nyújtott be a 
határozat ellen 
 

A következő testületi ülés 2011. március 10-én 
kerül megtartásra. 
 

                                                
   dr. Enyedi Mihály jegyző 
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Bemutatkoznak intézményeink: 

 

 Tiszasasi Óvoda 
 

 

   Óvodánk is az általános iskolához 
hasonlóan a Petőfi Sándor Általános Művelődési 
Központ Cserkeszőlő tagintézményeként 
működik. Ebben a tanévben a két csoportban 40 
kisgyermek gondozását, nevelését látjuk el.  
Közülük 13-an kezdik meg ősszel az iskolát. 
 

 
 

Az óvodáskor az az időszak, amely a legtöbb 
változást hordozza magában a gyermekek 
fejlődésében. Fizikai, szellemi és lelki 
átalakulások sorozatán mennek keresztül a   3-7 
évesek. Tudjuk azt is, hogy 
személyiségfejlődésük kialakulásában is 
meghatározó ez az időszak. A játék az óvodás 
gyermek legfejlesztőbb tevékenysége, kitűnő 
talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte 
észrevétlenül tanul a gyermek. A játék mellett 
azonban kötött és kötetlen foglalkozásokon 
gyarapítjuk a gyermekek ismereteit, fejlesztjük, 
neveljük őket az egyéni képességeiket 
figyelembe véve. 
Óvodásaink nyitottak, derűsek, érdeklődőek, 
örömmel vesznek részt a tevékenységekben. 
Nevelőmunkánkkal arra törekszünk, hogy ki-ki 
felfedezze saját képességeit, képessé váljon a 
közösségbe beilleszkedni, érzelmeit, 
konfliktusait kezelni, a kudarcokat elviselni. 
Iskolába kerülve tudjanak együttműködni a 
tanító nénivel, alakuljon ki feladattudatuk, 
kötelezettségérzetük. 

 

 
Óvodai életünk kedves színfoltjai az ünnepek. 
Többek között ilyen a farsangi bálunk, amit 
február 19-én tartottunk a Művelődési 
Házban. Karneválunk jó hangulatban telt el. 
Vidám, zenés, táncos műsorral készült 
mindkét csoport. A kicsik igazi kis „törpikék” 
módjára táncoltak Hupikék törp jelmezükben, 
a nagy-középsősök cowboyként ropták. 
Mindkét csoport nagy sikert aratott 
vendégeink körében. Ezt követte a jelmezes 
felvonulás, ahol szinte minden kisgyermek a 
szülők által készített ötletes jelmezbe bújt.  
 
Óvodánkban jól működik a Szülői 
Munkaközösség. Ezt bizonyítja, hogy ilyen 
közös ünneplés alkalmával, tombola 
tárgyakkal, süteményekkel, üdítővel, egyéb 
felajánlással járulnak hozzá a bál 
sikerességéhez. Nagy-nagy köszönet jár ezért 
valamennyijüknek. 
 
A jó hangulatú délután tombolahúzással 
zárult, ami sok kisgyermeknek okozott örömet, 
a fődíj egy gyermek LAPTOP volt. 
 
 

 
 
 
Úgy gondolom, hogy családias, derűs, kellemes 
órákat töltött együtt kisgyermek, szülő, 
nagyszülő, vendégek és mi az óvoda dolgozói. 
 
Szeretném megköszönni óvodásaink nevében 
is az Önkormányzatunknak az élmény gazdag, 
vidám, zenés műsort Pap Ritával. 
 
 

 
 
          Tisztelettel:          
Mohácsiné Szabó Lenke                        
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  
  

AA  ttééllii  üünnnneeppkköörr  kkööllttéésszzeettee  úújjeesszztteennddőőrree  
  
  

ÚÚjjeesszztteennddőőrree  
 

Te hatalmas, aki trónolsz 
Csillagok fénye során, 

Hozzád esdek a homályból 
Én, egy csöpp emberparány. 

Hogy ne fájjon annyi bús szív,  
És ne sírjon annyi szem 

Adj az elmúlt esztendőnél 
Százszor jobbat, Istenem! 

Adj nekünk hóval csikorgós, 
Csengős, szánkós víg telet! 

És igazi szép tavaszt, 
Ha eljő a kikelet. 

Adj dús termést a kalásznak, 
Hogyha majd kévébe gyűl, 

Adj munkát a dolgos kéznek, 
Hogy ne tengjen tétlenül! 
Adj a békés haladásnak 
Messze nyúló, tág teret, 

Adj gyümölcsöt minden fának, 
És minden szájnak kenyeret. 
Hallgasd meg a mi népünk, 

Küzdő népünk panaszát, 
Tedd boldoggá, tedd gazdaggá 

Ezt a drága, szép hazát! 
 
 

GGyyeerrmmeekk  
 

Kicsi vagyok, székre állok, 
Onnét egy nagyot kiáltok, 

Hogy mindnyájan meghalljátok: 
Boldog újévet kívánok! 

 

Özv. Szabó Áronné tiszasasi nyugdíjas 10 évvel 
ezelőtt mondta el a ma is nagyon időszerű 
újévköszöntő verset. Írójára nem emlékezett. 

 
TÉLI ÜNNEPKÖR részlet 

 
 
FFaarrssaannggii  sszzookkáássookk::  
 

   A Vízkereszttől (I. 6.) hamvazószerdáig           
( húsvét előtt 40 nap ) terjedő időszak neve 
farsang: a nagyböjt előtti eszem-iszom, 
mulatozás, tréfa, móka ideje. 
 
Farsang utolsó három napjának neve: „három 
napok”. Ekkor minden ízes falatot el kell 
tüntetni, mert jön a nagyböjt. Ezért mondják a 
sasiak, hogy Csépán húshagyó kedden: „Még 
az utcán is sonkával dobálják meg az arra 
járót.” Saját magukat is úgy tele tömik, hogy: 
„Háromszor esznek, kétszer okádnak.” 
A fiataloknak ismerkedési alkalom is volt a 
farsang ideje. Ekkor tartották a lakodalmakat, 
bálakat. A bálakban álarcot viseltek, „kibújtak 
a bőrükből”. Szabad volt bolondoskodni, 
alakoskodni. Cél: szórakozás, a párválasztás 
segítése. 
 
A maszkabálakat Tiszasason a gazdakörben 
tartották: a tűzoltótestület rendezte. Az 
ízléses, ötletes jelmezeket díjazták. Egyik fő 
követelmény volt, hogy ne ismerje fel senki a 
szép maszk gazdáját. A fiatalságon kívül 
középkorúak is voltak. 
A jelmezeket saját maguk készítették jó 
ötlettel, dús fantáziával. Adatközlőim sok 
érdekes maszkra emlékeztek vissza. 
 
NNééhháánnyy  eemmllííttééssrree  mmééllttóó::  
  
CCsseeccsseemmőő::    
 
Egy 180 cm magas férfi számára hatalmas 
pólyát készítettek, pólyakötővel, melynek 
végén kék szalag volt, ezt a derekánál 
csokorra kötötték. Fején bodros tutyi vót. A 
pólya alsó végét szabadon hagyták, itt 
kicsüngött a tojással sárgára festett pelenka. 
Egy kísérő vitte utána a cumisüveget. Ha az 
álarc alól hallatszott az „oá-oá” hang, akkor 
megetette a babát. 
 
 

((  KKéésszzüülltt::  iidd..  MMoohhááccssii  LLáásszzllóónnéé  nnyyuuggaallmmaazzootttt  
iisskkoollaaiiggaazzggaattóó  kkéézziirraattaaiibbóóll  ))
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22001111..  éévvii  kköözzffooggllaallkkoozzttaattááss  

 

 
 

   2011. január 1-től megszűnik a 
közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi 
kirendeltségek által támogatott közhasznú 
munkavégzés és a hagyományos központi 
közmunkaprogram. A közfoglalkoztatás a 
Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, a 
keret felhasználását új kormányrendelet fogja 
szabályozni. Az új rendszer a munkaügyi 
kirendeltségekkel való szoros együttműködést, 
folyamatos párbeszédet feltételez, hiszen a 
szociálisan hátrányos álláskeresőkről való 
gondoskodás közös felelősségen alapul. A 
közfoglalkoztatás csak a munkaügyi 
kirendeltség közvetítésével valósulhat meg. 
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program 
keretében az aktív korú nem foglalkoztatott 
személyek részére megállapított rendelkezésre 
állási támogatást a bérpótló juttatás váltja fel. A 
bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok 
önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a. 
Az ellátásra való jogosultságot a települési 
önkormányzat továbbra is szociális rászorultság 
alapján állapítja meg, de az érintetteknek az 
eddiginél aktívabban kell közreműködniük a 
munkakeresésben. A bérpótló juttatásban 
részesülő személy elhelyezkedése érdekében 
továbbra is köteles álláskeresőként 
együttműködni a lakóhelye szerint illetékes 
munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló 
juttatásban részesülő köteles az iskolai 
végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül 
a kirendeltség által felajánlott munkát – 
beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni. 
Köteles továbbá a munkaügyi központ által 
felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-
piaci programban való részvételt elfogadni. 
 

  

  

KKöözzffooggllaallkkoozzttaattááss  ffoorrmmááii::  

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

Az önkormányzatok a kötelező, illetve önként 
vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a 
támogatást.  
Bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás 
munkaidőben, 2-4 hónap időtartamban 
foglalkoztathatók ebben a közfoglalkoztatási 
formában, amelyért a minimálbér felének 
megfelelő munkabérben részesülhetnek           
( jelenleg bruttó 39.000Ft ). 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 
 
Minden álláskeresőként nyilvántartott személy 
foglalkoztatható ebben a közfoglalkoztatási 
formában. Napi 6-8 órás foglalkoztatás lehetséges,   
2-12 hónapos időtartamban, melyért a minimálbér 
időarányos része illeti meg. 
 
 
 

Kábítószer termesztőket fogtak el 
Kunszentmártonban  

 
 

Négy férfit fogtak el a napokban a rendőrök 
Kunszentmártonon, akik lakásukban 
marihuánát termesztettek. Egy 50 éves és egy 
31 éves helyi férfi közösen fogott az üzletbe, a 
fiatalabbik férfi 26 éves rokonával magokat 
vásárolt, amit aztán elültettek. A két 
ingatlanban tartott házkutatás során 92 tő 
cannabist, valamint 102 gramm drogot 
foglaltak le a rendőrök. A nyomozás során egy 
32 éves szintén helyi férfinél is házkutatást 
tartottak, ahol 16 tő kábítószert találtak a 
rendőrök. A négy férfi ellen kábítószerrel való 
visszaélés miatt indult büntetőeljárás. 

Ezen tények figyelembevételével, kérünk 
minden egyes szülőt, gyermekének fokozott 
ellenőrzésére és a kábítószer veszélyességének 
felhívására. 
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   A bérpótló juttatás január 1-től a korábbi 
rendelkezésre állási támogatást váltotta fel, 
összege azzal megegyezően a legkisebb öregségi 
nyugdíj, azaz 28 500 forint. A bérpótló juttatás 
szabályainak többsége is megegyezik a 
rendelkezésre állási támogatáséval, de új elem, 
hogy az önkormányzat rendeletben írhatja elő: a 
juttatásban részesülőnek rendben kell tartania 
a lakókörnyezetét. Tiszasas Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény általi felhatalmazása 
alapján megtette az előkészületeket, hogy a 
bérpótló juttatás megállapításának egyéb 
feltételeként, az ellátásban részesülő, a 
lakókörnyezetét tartsa rendben. 

 

  

   A Tiszasasi Sport Egyesület tájékoztatja 
sportszerető szurkolóit, hogy a 2010-2011. évi 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei II. osztályú 
bajnokság tavaszi szezonjára a felnőtt, valamint 
ifjúsági csapataink megkezdték felkészülésüket. 

 

TTiisszztteelltt  ssppoorrttbbaarrááttookk,,  sszzuurrkkoollóókk!!  

 
Ahhoz hogy a Tiszasasi SE minden csapata 
szerepeljen a tavaszi szezonban, minden 
támogatásra szükség lesz. Ezért kérjük Önöket, 
hogy a mérkőzések látogatása alkalmával 
vásároljanak belépőjegyet, hiszen ezzel a 
csapatot támogatják. 

Köszönjük!                                

MMiinnddeenn  ssppoorrttbbaarrááttoott  sszzeerreetteetttteell  
vváárruunnkk  aa  mméérrkkőőzzéésseekkeenn!!  

Tiszasasi SE tagjai 
    

 

 
 
IIsskkoolláánnkkéérrtt,,  aazz  IIffjjúússáággéérrtt  AAllaappííttvváánnyy  

 

 
Alapítványunk 1998. január 1-je óta működik. 
Céljai között szerepel az általános iskola 
korszerű tárgyi feltételeinek biztosítása, a 
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 
esélyegyenlőségének elősegítése, a 
képességeikhez mérten kiemelkedően tanulók 
jutalmazása, valamint lehetőségek biztosítása 
a tanulók tehetségének kibontakoztatására. 
Az Iskolánkért, az Ifjúságért Alapítvány 
Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, 
akik az évek során SZJA 1%-ával támogatták 
az alapítványt. 
 
A számlára befolyt összegek, a diákok nyári 
táboroztatását segítette, illetve különféle 
játékok és egyéb szükséges eszközök 
megvásárlását tette lehetővé. Mindezt 
azoknak köszönhetjük, akik adójuk 1%-át 
felajánlották.  
 
 

Ebben az évben is az Önök segítségét 
kérjük! 

 
Amennyiben már gyermeke által is 
megtapasztalta Alapítványunk hatékony 
működését, úgy kérjük, támogassa 
munkánkat, hogy az anyagi háttér megléte 
biztosítani tudja jövőre is közös céljaink 
megvalósulását. 
 
Ezért kérjük, hogy személyi jövedelemadója 
1%-át a Iskolánkért, az Ifjúságért Alapítvány 
javára ajánlja fel. 
 
Adószám:  18830510-1-16  
 
További felajánlásokat a 69800092-15900580 
számlaszámunkra van lehetőség küldeni. 

 
  
      Köszönjük! 

Az Alapítvány 
Kuratóriuma
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Egy demizson pálinka 
 
Az öreg székely száz éves, és az újságíró elmegy hozzá, hogy 
meginterjúvolja. 
- János bácsi, legyen szíves, mondjon nekünk az életéből egy 
vidám történetet. 

 
Az öreg elkezdi: 

 
- Már vagy nyolcvan éve történt, mikor a szomszédom átjött, 
és mondta, hogy nem találja a birkáit. Rögtön keresésükre 
indultunk vagy öten egy demizson pálinkával. Sokáig 
keresgéltük az eltévedt birkákat, és közben eliszogattuk a 
pálinkát. Mikor megtaláltuk a birkákat, mindet meghágtuk.  
 

Az volt ám a szórakozás! 
 
Az újságíró gondolja, hogy ezt a történetet nem írhatja meg 
az újságban, és kéri az öreget, hogy meséljen neki másikat. 

 
Az öreg megint elkezdi: 

 
- Már vagy hetven éve történt, hogy a szomszédom átjött, 
hogy elszökött a felesége. Vagy öten a feleség keresésére 
indultunk egy demizson pálinkával. Sokáig keresgéltük az 
eltévedt feleséget, és közben eliszogattuk a pálinkát. Mikor 
megtaláltuk, mindannyian meghágtuk az asszonyt. Az volt 
ám a szórakozás! 

 
Az újságíró ideges, mert ez a történet sem alkalmas arra, 
hogy megírja. Gondol egyet és így szól az öreghez: 

 
- Jól van János bácsi, talán inkább hagyjuk a vidám 
történeteket. Nem történt magával a hosszú élete során 
valami szomorú, amiből az újságolvasók tanulhatnának? 

 
Az öreg arca egyszerre elkomorodik: 

 
- Már vagy ötven éve történt, hogy egyszer eltévedtem...  

 

   A Sodoku egy logikai alapú, 
kombinatórikus rejtvény. A cél az, hogy töltsük ki a 9 
x 9 kockából álló rácsot számokkal úgy, hogy minden 
oszlop, minden sor és minden úgynevezett blokk 
tartalmazza, az összes számjegyet 1-től 9-ig. A 
rejtvény szetter biztosít kész rácsokat, ami egy 
egyedülálló megoldás. A rejtvény a japán Nikoli cég 
jóvoltából vált népszerűvé 1986-ban. Sodoku, vagyis 
egyetlen szám. 
 

 

Készüljünk a farsangra… 

 

 

   A farsang hagyomány szerint a mulatozás, 
bolondozás, bálok, lakomák időszaka, amikor a kiadós 
étkezés is elvileg megengedett, a farsangot követő 40 
napos böjt előtt. Nézzük, milyen egyszerű farsangi 
receptekkel készülhetünk? Elsőre nyilván 
mindenkinek a farsangi fánk jut eszébe. Ez a 
legtipikusabb farsangi ételünk, amelyet illik házilag 
is elkészíteni. A kissé kényes szalagos fánk mellett 
sok olyan egyszerűbb fánk recept is létezik, amellyel 
érdemes próbálkozni. Kevésbé munkaigényesek, 
kockázatosak, részben az olajban történő sütés is 
elkerülhető. 

A következő forgácsfánk recept nagyszerűsége 
egyszerűségében rejlik. Frissen elfogyasztható családi 
adag, alapvető hozzávalókkal készül, olcsó, semmi 
macera. Finom, de nem kényes tészta, így elkészítése 
– a szokásos fánk receptekhez képest – bátran 
bevállalható. 

Hozzávalók: 

 10 dkg vaj, 20 dkg liszt, 2 evőkanál cukor, 
 1 tojás, 1 evőkanál tejföl, 1 evőkanál rum, 

Elkészítés: 

A hideg vajat felkockázzuk. A többi hozzávalóval 
együtt kézzel vagy géppel sima tésztává gyúrjuk. 
Cipóvá formázzuk, folpackba csomagolva legalább 30 
percre hűtőszekrénybe tesszük. A tésztát lisztezett 
deszkán nem túl vékonyra kinyújtjuk. Ideális esetben 
kb. 25×40 cm-es téglalapot kapunk. A téglalapot 
derelyevágóval vágjuk vízszintesen 3 részre. Ezeket a 
hosszúkás téglalapokat vágjuk 4 cm széles darabokra. 
Minden téglalap közepébe vágjunk egy kb. 6 cm 
hosszú csíkot. Az olajat egy magasfalú, megfelelő 
átmérőjű edényben forrósítsuk fel. A téglalap alakú 
tészták egyik végét bújtassuk át a középső nyíláson, 
majd húzzuk vissza. A tésztát lógatva helyezzük az 
olajba. A fánkokat süssük az olajban mindkét oldalon 
aranybarna színűre. Konyhai papír kéztörlőre 
szedjük ki a megsült fánkokat, csepegtessük le. 
Tálaljuk porcukorral megszórva, esetleg lekvárral. 

 

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK HOZZÁ!
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VILLANYSZERELÉS      
                  

RREEGGIISSZZTTRRÁÁLLTT    SSZZEERREELLŐŐII    ((EE--OONN))  
JJOOGGOOSSÍÍTTVVÁÁNNNNYYAALL  

  
 RÉGI ÉS ÚJ ÉPÜLETEK  VILLAMOSÍTÁSA,  

ÚJRASZERELÉSE 
 ÚJ FOGYASZTÁSMÉRŐHELY KIALAKÍTÁSA 
 TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS 
 HÁROM FÁZISRA TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS 
 E-ON ÜGYINTÉZÉSSEL 
 ÉRINTÉSVÉDELMI, TŰZVÉDELMI, 

VILLÁMVÉDELMI MÉRÉSEK, 
JEGYZŐKÖNYVEK KÉSZÍTÉSE (ÚJ ÜZLET 
NYITÁS ESETÉN IS ) 

 VILLÁMHÁRÍTÓ SZERELÉS 
 HIBAELHÁRÍTÁS,  VILLANYBOJLER  

JAVÍTÁS 

BARNA ANTAL , Telefon: +36309431316 

 
 
 

Véradó Bál! 

 
2011. április 2-án, 18 órától véradó bál kerül 

megrendezésre, a Művelődési Házban. 
 

Vacsora: Marhapörkölt  
 

Jegyár:       Felnőtt: 1.800 Ft  Gyerek: 900 Ft 
 
 
Érdeklődni lehet: Csongrádi Ferencné 
 
     

 

Földet bérelnék, vagy vásárolnék! 
 
 

Ifj. Harmatos László 

 

06/30-303-7441 
 

  

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! 

  

Anyakönyvi Hírek 
 

 Született 
 

Murányi Laura 

 2011. január 3-án.  

Gratulálunk! 

Elhalálozott 
 

Tódor Tibor 

 2011. január 9-én. Élt 30 évet. 

Németh Sándorné ( Joó Erzsébet ) 

 2011. január 16-án. Élt 86 évet. 

Hóbor György  

 2011. január 18-án. Élt 53 évet. 

 

 

 

Tigyi Andrásné ( Burai Eszter Csilla ) 

 2011. január 22-én. Élt 64 évet. 
 

 

 

Szendrei László 

 2011. február 20-án. Élt 85 évet. 

Emléküket megőrizzük! 
 

 

 

 

 

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! 
 

 

 
  

  KKöösszzöönnjjüükk,,  hhooggyy  mmeeggttiisszztteellttee  mmuunnkkáánnkkaatt  aa  TTiisszzaassaassii  HHíírrmmoonnddóó  mmeeggvváássáárrlláássáávvaall!!  


