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Polgármester tollából...        

Tisztelt Tiszasasiak!

Január 5-én településünkön került 
megrendezésre a IV. Cellulose Farm-
ing konferencia, amely hatalmas 
sikerrel zárult. A konferencia célja 
elsősorban az új generációs energia 
célú növények termesztés technoló-
giájának és felhasználásának bemu-

tatása és népszerűsítése volt, különös tekintettel az ál-
talunk is termelt energia nádra, az Arundo donaxra. A 
konferenciánkat közel száz vendég tisztelte meg jelenlé-
tével, köztük a tudományos élet képviselői, befektetők, 
a politika helyi és országos szereplői, polgármesterek, 
újságírók és a téma iránt érdeklődő egyéb szakembe-
rek. Vendégünk volt például Sági István országgyűlési 
képviselőnk, prof. Dr. Ligetvári Ferenc, a Biomassza 
Termékpálya Szövetség Elnöke, Dr. Popp József, az Ag-
rárgazdasági Kutatóintézet főigazgató helyettese, Toldi 
Tamás, a vörös iszappal sújtott Devecser polgármestere, 
Molnár Bálint, a Kunszentmártoni Kistérségi Társulás 
vezetője, Dr. Lénárt Zsolt, megújuló energiákért fele-
lős miniszteri tanácsadó, valamint társszervezőként a 
Cellulose Farming Group alapítói, prof. Dr. Fári Miklós, 
a Debreceni Egyetem tanszékvezetője, illetve prof. Dr. 
Márton László, a Univesity of South Carolina oktatója. 
Azt hiszem túlzás nélkül mondhatom, hogy egy olyan 
színvonalú rendezvénynek lehettünk házigazdái, amely-
re még nem volt példa településünk történelmében. A 
konferencia, valamint Tiszasas azon szándéka, hogy 
a megújuló energiák hasznosításának terén napvilá-
got látott legújabb kutatási eredményeket első kézből 
használja fel mindennapi életének megszervezésé-
ben, több sajtó orgánum érdeklődését is felkelltette. 
Az elmúlt hónapban több alkalommal szerepeltünk az 
Új Néplapban, cikk jelent meg rólunk a Magyar Me-
zőgazdáságban, az Önkormányzati Klubon, és több 
internetes portálon. Két rádió is foglalkozott telepü-
lésünkkel, az Európa rádió és az MR1 Kossuth rádió. 

érezte magát a sasi földben. A nem túl szakszerű talaj előkészítés ellenére is a becsült 
hektárra vetített hozama meghaladja a 20 tonnát, amely a következő években tovább 
növekszik majd. A levágott nádat kévébe kötöttük és egy-két hónapig tovább hagyjuk 
száradni, hogy nedvesség tartalma 15 % alá csökkenjen. Az így nyert alapanyag immár 
alkalmasság válik a feldolgozásra, amely aprításból és brikettálásból fog állni. Az így 
nyert briketteket intézményeink fűtésére használjuk majd fel. A feldolgozás gépigényé-
re pályázatot nyújtottunk be, amely a napokban kerül elbírálásra. 
A széleskörű média érdeklődés mellett településünk számára a konferenciának egyéb 
hozadékai is voltak. Sikerült fölvennünk a kapcsolatot a Szent István Egyetem Gödöllői 
Növénytermesztési Tanszékével, akikkel közösen egy országosan egyedül álló energia 
növény bemutató kert létesítését tervezzük az idei esztendőben. Erre szintén pályáza-
tot nyújtottunk be közösen az egyetem kutatóival. A terveinkben szereplő kertben a 
Magyarországon köztermesztésben lévő összes energetikai célú növényt be szeretnénk 
mutatni. A kísérlet elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy a kisebb aranyko-
rona értékű, gyengébb adottságú területeken, mely energetikai növények termeszthe-
tők gazdaságosan. 
A konferencián résztvevő tudósok egyet értettek abban, hogy a Magyarországon legin-
kább elterjedt földgáz alapú fűtés rendszer, a következő néhány évben teljesen háttérbe 
szorul. Helyét különböző megújuló energia források veszik majd át. A földgáz kiváltá-
sának leggazdaságosabb módja a biomassza alapú rendszerek lehetnek. 
Büszke vagyok rá, hogy reményeim szerint településünk, az ország egyik első közössé-
ge lesz, amely a legújabb innovációra építve példamutató munkával kivívja a földgáztól 
való függetlenséget. 
A konferenciáról szóló rövid video összefoglalót honlapunkról az alábbi linken érhetik 
el:

http://www.tiszasas.hu/kerteszet.html

Bizonyára joggal merül fel a kérdés: 
minek tulajdonítható ez a nagy ér-
deklődés? 
Elsősorban annak a körülbelül 
fél hektár nagyságrendű kísérleti 
ültetvénynek, amelynek a betaka-
rítását a napokban fejeztük be, és 
amely növényben többek között 
intézményeink jövőbeli fűtőanya-
gát látjuk. A két évvel ezelőtt közmunkások ál-
tal elpalántált és ápolt energia nád ültetvényünk jól

prof. Dr. Fári Miklós
Debreceni Egyetem tanszékvezetője

Sági István
országgyűlési képviselő

Toldi Tamás
Devecser polgármestere
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Hivatalból
Kezdődnek a Megyei Polgármesteri Fórumok

   A TÖOSZ, mint eddig minden évben idén is megrendezi valamen�-
n�i meg�ében polgármesteri fórumait. 

Az elnökség döntése alapján a meg�ei polgármesteri fórumokon szakmai 
előadásokra, konzultációkra kerül sor aktuális önkormán�zati üg�ekről, ki-
emelten az új önkormán�zati törvén�ből adódó aktuális teendőkről, vala-
mint a járási közigazgatási rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról. 
Ezek mellett tájékoztatatót hallgathatnak meg az önkormán�zatok közfog-
lalkoztatási, valamint az aktuális önkormán�zati fejlesztési lehetőségekről 
és a hel�i esél�eg�enlőségi terv készítéséről. A témákkal kapcsolatban a 
Belüg�minisztérium, a Közigazgatási és Igazságüg�i Minisztérium, vala-
mint a Nemzeti Fejlesztési Üg�nökség munkatársait kérték fel előadónak.

Jász-Nag�kun-Szolnok meg�ében 2012. február 2-án, Cserkeszőlőben 
került sor  erre a rendezvén�re, ahol a TÖOSZ aktuális programjainak is-
mertetéséről, aktuális önkormán�zati üg�ek megvitatásáról szólt. Ezen fó-
rumok keretében kerül sor az elmúlt évben történt változások miatt kiesett 
küldöttek hel�ének betöltésére is.

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.

Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.

Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Búcsú egy kollégától, 
egy kedves baráttól

Tragikus hirtelenséggel elhunyt 2012. február 19-én 
Pakay Imre volt munkatársunk, barátunk. Nyugdíjas nap-
jait még alig élvezhette, nagy tervekkel várta az előt-
te álló nagyszerű éveket, melyet nyugalomban, sok pi-
henéssel, családja körében szeretett volna eltölteni.

Mindössze 59 évet élhetett…

Emlékét szívünkben őrizzük.

Minden volt munkatársa, 
                                                                barátja

Számítógép Álom 2012

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány tehet-
ségtámogató programja révén 2012-ben 
is rászoruló családban élő, 10-14 év kö-
zötti gyerekek kapnak komplett (hasz-
nált, de még használható) számítógépet.

A támogatói programra jelentkezhet 
minden olyan 10-14 év közötti gyer-
mek, akinek 2 vagy több kiskorú testvére 

van, tanulmányi átlaga a 4,5-et eléri, otthonában nincs számítógép, 
és az egy főre jutó jövedelmük a létminimum (71.736 Ft) alatt van.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

- szülői / gondviselői aláírással nyilatkoz-
ni kell a hátrányos helyzetről (árvaságról, nagycsalád-
ban élésről, és arról, hogy a családban nincsen számítógép),
- meg kell adni a pontos adatokat (gyermekek és a szü-
lő nevét, gondviselő címét, telefonját, pontos elérhetőségét),
- mellékelni kell a gyermek félévi vagy év végi bizonyítványát,

A pályázó gyermek osztályfőnök tanárának az a felada-
ta, hogy egységes szerkezetbe foglaltan a szülői nyilatkoza-
tot és a gyermek tanulmányi eredményét bemutató bizo-
nyítvány iskola által hitelesített másolatát be kell küldenie az 
alapítvány címére (a pedagógus a pályázatot beküldő személy).

A félévi vagy az év végi bizonyítvány beküldésével lehet pályázni

A 2012-es „Számítógép Álom” programban idén is a félévi vagy az 
év végi bizonyítvánnyal lehet pályázni. Egy pályázathoz elég csak 
az egyik bizonyítvány másolatát elküldeni. Egy évben, egy diák 
csak egy alkalommal vehet részt az adományozó programban.

A támogatásban részesített gyermek gondviselőjének vállalnia kell, 
hogy a komplett számítógépet az alapítvány székhelyén kipróbált 
állapotban veszi át. Az adományozott gépeket a támogatottak har-
madik fél számára tovább nem adhatják. Visszaélés észlelése ese-
tén az alapítvány a támogatottal szemben eljárást kezdeményez.

A támogatói programra a jelentkezési határidő:
2012. július 11., szerda (a jelentkezési lap postára adásának legkésőbbi 
dátuma)

A pályázatot a következő címre kell elküldeni:
„Számítógép Álom 2012”

MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
6701 Szeged, PF: 929.

A programot adományaikkal segíteni szándékozó cégek és magán-
személyek jelentkezését a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány öröm-
mel fogadja a matrix@zug.hu e-mail címen. Kérjük az adományo-
zókat, hogy csak működőképes állapotú dolgokat (számítógépet, 
monitort, laptopot, kiegészítőket) adományozzanak. Együtt cso-
dákra vagyunk képesek, segítőink támogatását hálásan köszönjük!
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Kulturális oldal, bemutatkoznak büszkeségeink
Köztünk élnek, mi mégsem tudjuk róluk, hogy mivel töltik el legszívesebben szabadidejüket...

                              Az élet

Az élet egy játék, melyet játszani kell,
De ha nem játszol jól, elbukhatsz, erre nagyon figyelj!

Az élet iskola, melyből tanulni kell,
De ha nem tanulsz eléggé, megbukhatsz, nagyon figyelj!

Az élet egy műsor, hol szerepelned kell,
De ha nem tudsz érvényesülni, egyedül maradsz, figyelj!

Az élet tánc, és táncolnod kell,
De ha nem jól lépsz, eleshetsz, erre nagyon figyelj!

Az élet nem csak játék és móka, melyben minden rózsaszín.
Az élet sokszor mogorva és néha tiszta kín.

Az életben jó s rossz is megtörténhet veled,
De tanulj meg élni, és akkor Szép Életed lehet!

írta: Elek Nikoletta

Álom
Régi meleg otthon helyett,Idegen föld, új emberek.Új remények, régi vágyak,,A gyermekben valóra válnak.

Tovább viszi álmainkat,Mely másokéval  eggyé válhat.A jóért tenni, csak együtt lehet,Nincs erő, mely legyőzné őket.
      írta: Gábor Gyula

Beteg galambomnak

Szárnya szegett kisgalambom
de szeretlek téged.
Arcodról a szomorúság
tűnjön el végleg.

írta: Garai Margit

Próbálgassad szárnyaidat,
menni fog ne félj,
mert minden ború után
kiderül az ég.

Ne szomorkodj kisgalambom,
itt vagyunk veled.
És a jó őrangyalod 
fogja kis kezed.

Rövid történeti áttekintés

A tiszazugi Helytörténeti Múzeum 2001. november 10-én tartotta az avar kor fémművessége című konferenciáját. Előadók a szegedi Móra Ferenc 
Múzeum, a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei. Én is beszámoltam a Tiszazugi archaeológiai Magántársulat megalakulásáról, ásatásaikról 
stb. Emléktáblájuk a múzeum falán került leleplezésre.
Az ásatást 1876. októberben kezdték, saját költségükön. Elnök: Széll Farkas kunszentmártoni járásbíró, titkár: Kovách Albert a csépai postahivatal 
vezetője, Fechtig Imre tiszaugi földbirtokos, múzeumőr Schweiger Lajos pusztaistvánházi földbirtokos. A társaság Romer Flóris apát, a régészet 
attya, patronálója bíztatására alakult meg, aki több alkalommal is részt vett az ásatásokban.
Az archeológiai értesítő már 1887-ben méltatja a szakszerűen végzett munkájukat.... „ miszerint ezen parányi erővel rendelkező társulat ásatásai 
hazánkban az első rendszeres ásatások. „ A társulat 1881-ben tett javaslata ellenére nem alakult meg a megyei régészeti egylet, így a gyűjteményt 
(2144 főleg kő és bronzkori tárgy) jó részét 1883-ban örök letétként a Nemzeti Múzeumban helyezték el.
Az ásatásokat továbbra is végezték, majd 1889-ben a társaság megszűnt. Kovách Albert titkár 28 jegyzőkönyvben írta le az egyes ásatások folyama-
tát, s leltárszerűen felsorolta a talált leleteket.
Kutatásaikról rendszeresen beszámoltak az archeológiai értesítőben, melyek az országos lapokban is megjelennek. Vasárnapi újság, Fővárosi lapok, 
Pesti újság, Századok.

          írta: Csetényi Mihályné, Csépa

Gyógyuljál meg kisgalambom
ezt kívánjuk néked,
s várunk haza szeretettel
szívünk melegével.
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TÉLI ÜNNEPKÖR

( részlet )

István napi köszöntő

Elérkezett az Istvánok napja,
Az ég aranytornácira rózsáit kirakja,
Hogy az Istvánokat az Isten
Sokáig éltesse,
Égi harmatjával mindig öntözhesse.
Hárfátokat zendítsétek,
Dobfátokat perdítsétek!
Kinek neve napja vagyon,
Annak a lelke vígadjon! Vivát!
Vízkereszt vagy háromkirályok napja (jan. 6.)

A század elején jártak a háromkirályok. Több megkérdezett adatközlő 
válasza szerint a szokást a következőképpen végezték:

Szereplők: három felnőtt férfi, fejükön papírkorona, aranyos csillagok-
kal; öltözetük kifordított suba.
Arasznyi falemezekből cikk-cakkosan összeillesztett, rugalmas szerke-
zet végén volt a piros staniol-papírral bevont csillag. Két harapófogó-
nyeléhez hasonló fogantyúban végződött. Ha összenyomták a 2 nyelet, 
kiugrott a csillag. A betlehemes játékok alkalmával használt kis temp-
lomot is magukkal hordták. Sötétedés után indultak az ismerősökhöz. 

Református házszentelés:

Itt a házszentelés fogalom az új házba való beköltözés jelenti. Az új ház-
hoz meghívták az ismerősöket, rokonokat, jó barátokat… Megvendégel-
ték őket, gyakran disznót is vágtak még a régi háznál. A meghívottak et-
tek, ittak reggelig. Azután a vendégkoszorú megkezdte a beköltöztetést.
A régi háztól kocsival elhordták a bútorokat, edényeket, ál-
latokat. Mindent a helyére raktak. Mikor minden a helyén 
volt, újra ettek, ittak, de már kint az udvaron, hogy a lakás-
ban ne szemeteljenek. Általában nyáron, jó időben csinálták.

Vince (jan. 22.)

Termésjóslás a szőlővel kapcsolatos. Valószínű a százeszten-
dős kalendárium segítségével terjedt el az a hiedelem, hogy:

Ha megcsordul Vince,
Megtelik borral a pince!

Az idén úgy sütött Vince-napján a nap, hogy kis patakok-
ban folydogált a hólé. Az időjárás jóslása szerint bő szőlő-
termés várható. Ez a nagykiterjedésű szőlőterületekkel be-
ültetett Tiszazugban mindig különösen megfigyelt nap volt.

Egyéb termésjóslás januárban:

„Újév napján ha fényes az idő, jó termés lesz.” (M. László Lajosné 87 éves)

Állatmaszkok:

Tyúk: Ruhája tele vót ragasztva tyúktollal, gyűjtötte az tán 
egy évig is. A szárnya kartonpapírból készült, textillel bevon-
va hosszú szárnytollak rajta. Taraja piros vót, hosszú csőrrel.
Ló: valódi lóbőrrel vonták be, hosszú farka vót. Négy-
kézláb ment; hányta a farát, nyerített. Lapáttal ment utá-
na a társa, felszedegette az elpotyogtatott „lócitromokat”.
Gyakori farsangi maszk volt még a menyasz-
szony, katona, halál, vándorlegény stb.
Tiszasason még a 60-as évek végén is a tűzoltók rendezték a ha-
gyományos maszkabálat. De a jelmezbe öltözött maszkák szá-
ma egyre kevesebb lett. Csak az iskolai álarcos bálon öltöz-
nek fel ma a fiatalok: az idén 160 tanulóból 39 volt jelmezben. A 
korszellem erősen rányomja bélyegét a jelmezekre. Ilyenek voltak, 
mint: vívó, teniszező, futballista, pincér, kalóz, télapó, bohóc, indi-
án, néger, cowboy, tűzoltó, juhász, balerina, spanyol táncosnő stb.

A farsangi ételek:

Farsang utolsó vasárnapján tyúkhúslevest ettek (reformátusok is!) hosszú 
laskával, hogy nyúljon az életük hosszúra. Utána fánkot (farsangi fánk) 
ettek. Kelt tésztából készült, s akkor sült szépen a zsírban, ha az oldalán 
világosabb csík húzódott körül. Erre mondták, hogy „szalagos” fánk.

Húshagyókedd:

Egyes helyeken ekkor csúfolták ki a fiatal legények az akko-
ri farsangon férjhez nem ment eladólányokat. Ha volt vala-
mikor cselekedetben is megnyilvánuló szokás községünk-
ben, az ma már csak szólásként ismeretes. Pl.: „Kimaradtál a 
farsangból, húzhatod a tuskót…” Húshagyó, húshagyó, a lányokat itthagyó.
A vénlányokat nem nézte jó szemmel a falu társadalma még a század 
első felében sem. Nemcsak farsangkor csúfolták ki őket, hanem május 
elsején is: ízékcsutkából állítottak nekik májusfát. Egy félmarék csutka-
szárat kötöztek a kapufélfára. Rendszerint olyan legény csinálta éjjel, akit 
a lány kikosarazott korábban, vagy udvarlását nem fogadta jó szívvel.

Hamvazószerda:

   A húsvét előtti 40. nap neve, a nagyböjt kezdete. A római 
katholikusoknál egyházi ünnep. Szentelt hamuval keresztet „tesz” 
a pap a hívek homlokára a múlandóságra való emlékezés céljából. 
Szöveg: „Ember, emlékezzél, hogy porból lettél, és porrá leszel!”
Cibere vajda és Konc király párviadaláról szóló történetet nem is-
merik a vizsgált területen, csak a cibereleves ismert, mint böjtös étel. 
A század elején Csépán voltak családok, akik az egész Nagyböjt ide-
je alatt olajjal főztek, hús nélküli ételeket. Később szigorú böjt volt 
hamvazószerda és nagypéntek (ma is az a hívő katholikusoknál).
A nagyböjti időszak hamvazószerdától nagyszombatig, a fel-
támadásig tart. Egyes hétjeinek elnevezései: Nagyböjt 1. va-
sárnapja, 2. vasárnapja, 3. vasárnapja, 4. feketevasárnap, 5. vi-
rágvasárnap, 6. húsvét vasárnapja. Feketevasárnap előtt van: 
feketehét, virágvasárnap előtt: virághét, húsvét előtt: nagyhét.

Böjtös ételek:

Halkrumpli, vagy gyümölcsaszalék leves (cibere!) mákos gubá-
val, vagy szélesre vágott túrós metélttel. Reggelire, vacsorára: ola-
jos piritóskenyér, sült krumpli, főtt tojás, pattogatott kukorica, málé.
Táncmulatságokat nem rendeztek Nagyböjtben. A fiatalok vasárnaponként 
sétáltak a Fő utcán, vagy esténként társasjátékot játszottak (malmoztak).

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )
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Hozzávalók:

Tésztához: 6 db tojás fehérje, 6 evő-
kanál cukor, 1 evőkanál olaj, 2 evő-
kanál liszt, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 
½ csomag sütőpor, 15 dkg darált dió

Krémhez: 6 db tojássárgája, 25 dkg por-
cukor, 1 csomag vaníliás puding, 5 dl tej, 
30 dkg vaj, 3 evőkanál liszt, 1 evőkanál
kakaópor, vagy 10 dkg étcsoki

Egyéb: mogyorókrém, kb. 40 dkg ba-
bapiskóta, 4 dl tejszín, tej, rumaroma

A tésztához a tojás fehérjét habbá verjük, 
hozzáadjuk a porcukrot, olajat, a lisztet, a 
zsemlemorzsát és a diót.
Sütőpapírral bélelt tepsiben 180 fokon kb. 
20 percig sütjük.
A még meleg tésztát megkenjük mogyo-
rókrémmel.
A krémhez a tojások sárgáját a porcukor-
ral, vaníliás pudinggal, liszttel és a tejjel si-
mára főzzük. Ha kihűlt a vajat belekever-
jük. A krémet kettéosztjuk, majd az egyik 
felébe belekeverjük a kakaóport.
A tészta tetejét megkenjük a vaníliá krém-
mel, ráhelyezzük a rumos tejbe mártott 
babapiskótát. Befedjük a csokoládés 
krémmel és a tetejét megkenjük a felvert 
tejszínhabbal.

Hozzávalók:

Tésztához: 70 dkg liszt, 15 dkg mar-
garin, 1 egész tojás és 2 tojássár-
gája, 10 dkg cukor, kb. 4 dl tej, na-
rancshéj, 4 dkg élesztő, pici só

Töltelékhez: 20 dkg porcukor, 25 dkg 
vaj, 1-2 vanília, 10 dkg darált dió

Az élesztőt a cukros tejben felfuttatom, a 
lisztbe beleütöm a tojásokat. A maradék 
tejben felolvasztom a cukrot és a marga-
rint.

A lisztbe reszelek jól megmosott vagy 
bio narancs héjat.

A felfuttatott élesztőt is hozzáteszem, 
majd az egészet jól összedolgozom. Leg-
alább 20 percig dagasztom, utána kony-
haruhával letakarva háromnegyed órát 
kelesztem. Utána kinyújtom fél centi 
vastagra és megkenem az előzőleg ha-
bosra vert vajkrémmel.

Megszórom a darált dióval és 180 fokon 
megsütöm.

Mielőtt kivenném, meglocsolom egy kis 
cukros tejjel.

            

Édesanyám 
darázsfészke

            

Kinder Bueno
szelet

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és 
Művelődési Intézet a Nemzeti Kulturá-
lis Alap Közművelődési Kollégiumától 
nyert pályázati forrásból 2012. március 
9-én, 17 órától a Mesekocsi Színház elő-
adást tart, a tiszasasi Művelődési Házban. 

A műsor teljesen INGYENES, mely-
nek címe: Az állatok nyelvén tudó juhász.

Minden érdeklődőt, nagyon 
sok szeretettel várunk!

Kedves Támogatóink!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
személyi jövedelem adójuk 1 %-át közala-
pítványunk javára ajánlották fel 2010-ben.

A befolyt összeget 2011-ben, 74.473 Ft-ot 
tanulmányi kirándulások, illetve jutalma-
zásra ( könyvek vásárlására ) fordítottuk.

Tisztelt Adózók!

Továbbra is várjuk támogatásukat, fel-
ajánlásaikat!

Az alapítvány adószáma: 18830510-1-16

Számlaszáma: 69800092-15900580

Mindenkinek erőt, egészséget, 
jó munkát kíván:

        Hegedűs Imréné
                             Iskolánkért, az Ifjúságért 

                               Alapítvány Kuratóriumának 
                             elnöke

Tavaszi hajnalok

Jöjjetek, én hadd örüljek
Ti szép tavaszi hajnalok,
S kinyílt virágokra, ejtsetek
Sok-sok csillogó harmatot.

A harmat, s a fény, éltesse
A fák tengernyi virágját,
Hogy a virágok tengerében
Érezzem, a virágok illatát.

A gallyakról, az arcomra
Apró szirmokat ejtsen a szél
S legyen itt fehér a föld
És legyen a fákon zöld levél.

Ti fák, ti sejmes levelek,
Oly jó itt lenni köztetek
Mint lányt, az ifjú szerelmes
Úgy csodállak én titeket.

Legyen gyümölcs a lomb ölén
S énekeljen a kis madár,
Hogyha jön a nyár asszonya
Az, mosolyogva nézzen ránk.

Szívem örül, szemem nevess!
Itt a tavasz, itt van velem
Ezért szívem örömében,
Muzsikál a hajnali csöndben.

írta: Tígyi László
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Farsang az ovodában...

...és az iskolában

Az iskolai együttlétnek – miként a felnőtteknek is 
– az egyik legvidámabb ünnepe a farsang. Jó alkalom 
arra, hogy a tanulók megismerkedjenek az ünnep kiala-
kulásával és történetével. Vízkereszttől húshagyó ked-
dig szokott tartani. Idén az általános iskolások ismét egy 
nagyszerű és színes előadással teli farsangi mulatságot 
tártak az éreklődő közönség elé. Nagyszerű jelmezeket 

és táncos előadásokat láthattunk, melyet óriási 
készülődés előzött meg, de megérte! 

A szavak helyett, most beszéljenek inkább a képek...

Óvodai farsangunkat február 4-én tartottuk. A csoportonkénti ze-
nés műsor után, szinte minden ovis ötletes, szép jelmezbe öltözött. 
A szülők,a gyermekek és az óvoda dolgozói jó hangulatú, kellemes 

délutánt töltöttek el együtt.
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Sportolj az egészségedért - 
               Sportnap Tiszasason
2012. február 18-án, első alkalommal került 
sor sportcsarnokunkban egy egész napos sport-
nap megrendezésére. Ezen a napon minden ér-
deklődő megtalálhatta a szívéhez legközelebb 
álló programot és bátran részt vehetett benne. 
A délelőtt folyamán Szoják Alíz segítségével, 
fitness bemutatón vehettek részt az érdeklődők, 
ahol egész testet megmozgató tornával frissülhe-
tett fel az, aki bátran részt vett a mozgásban.

A nap folyamán a legújabb őrületet próbál-
hatta ki a közönség, a Zumbát, Pálné Sza-
bó Nikoletta irányításával. Nem csak jókedvre 
derítette a közönséget és alakot formált, ha-
nem tette mindezt úgy, hogy közben egyszerű-
en csak bulizott mindenki aki részt vett benne.

Levezetés képpen a Martfűi Néptánccsoport 
vitte táncba a közönséget, kicsiket és nagyo-
kat egyaránt, ahol is egy-egy régi magyar 
néptáncos lépést sajátíthatott el mindenki.

A nap második felében kosárlabdázásra, röp-
labdára és focira volt lehetősége annak, aki 
még nem fáradt el kellően a délelőtt folyamán.

Nagyon reméljük mindenkinek elnyerte a 
tetszését ez a nap, melyből szeretnénk ha-
gyományt teremteni és egy-egy alkalom-

mal az évben, újra és újra megrendezni.
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Anyakönyvi Hírek

Németh Lili

( Rácz Ildikó Marianna és Németh Sándor gyermeke )
 

2012. január 3-án

Jó egészséget kívánunk neki!

Nagy László

       2012. január 14-én. Élt 86 évet.

Pakay Imre

       2012. február 19-én. Élt 59 évet.

Barta János

       2012. február 24-én. Élt 76 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: Czink Renáta

       A sokszorosításért felelős: 
Lantos Nyomda és Kiadó Kft, 

Kunszentmárton
Felelős vezető:
Lantos József

Tel.: 06/56-462-824,
e-mail: ketlanto@t-online.hu 

MEGJELENIK HAVONTA!

Apróhirdetési lehetőség!

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

Elhalálozott
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Ezek a mai fiatalok!

Ezek a mai fiatalok! Egyre gyakrabban hallom, hogy iskolás fiúk 
és lányok együtt alszanak. Igaz, a mi időnkben is volt ilyen, de 
azt matekórának hívták.

Leánykérés

- Mondd édesem, mit szólna a családod, ha megkérném a 
kezedet?
- A férjemet megütné a guta, a gyerekeim meg dőlnének a 
röhögéstől.

Bibí

Döncike és Jenőke játszanak a homokozóban. Egyszer csak 
Döncike dicsekedni kezd:
- Beee! Az én kutyám beszélni is tud!
- Tudom - feleli vállat vonva Jenőke.
- Honnan?
- A macskám mondta.
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- Mit mond a pedofil,ha a mennybe jut?
- Hol van a kis Jézus?

Két szõke nõ ül a parkban a padon!
- képzeld! tegnap megcsináltam a terhességi tesztet!
- és nehezek voltak a kérdések?

- Édes kicsim! Kedves kis kincsem... Cuncimókusom!
- Na mit akarsz Mari? - kérdi a férj.
- Tőled semmit, a kutyához szóltam!

Született
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