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Az osztálytalálkozó

Osztálytalálkozót rendezett az osztályom, amelyik negyven éve ballagott el. Meghívtak engem is. Nagy izgalommal és várako-
zással készültem a rendezvényre. Feltoldultak az emlékek, az élmények. Remélem, hogy megismerem azokat is, akiket azóta se 
láttam. A kapuban Szelei Lacival futottam össze, aki szép rózsaszállal köszöntött .  Ekkor helyrekerült minden. Még Tóth Laci is 
eljött meglepetés vendégként pedig nem itt ballagott.
A gyülekezés alatt örömmel öleltük meg egymást. Szép virágcsokorral tiszteltek meg, és elkezdtük a rendhagyó osztályfőnö-
ki órát. Megemlékeztünk Molnár Feriről, gyertyát gyújtottunk emlékére. Hálával gondoltunk az elhunyt tanárokra. Először 
én mondtam el, miért volt fontos számomra ez az osztály. Felidéztem azokat a sikereket, amelyeket az iskola jó hírnevének 
öregbítése céljából értek el. Büszkék voltunk a járási tanulmányi versenyeken és kulturális seregszemlén elért eredményekre. 
Emlékezetes számomra, hogy a megyei néprajzi pályázaton első helyezést ért el a csapat a disznóvágásról írt dolgozatokkal. Leg-
büszkébb akkor voltam, amikor a csecsemőgondozási versenyen a lányok nemcsak a legjobbak, hanem a legfegyelmezettebbek 
és legszebbek voltak. Aztán névsor szerint a diákok számoltak be az elmúlt negyven évről. Érdekes volt megfigyelni, mennyire 
érzékelhető az egyéniség folytonossága. A hajdani szűkszavúak most is tömören fogalmaztak, a játékosabbak mosolyt csaltak az 
arcokra. Büszkék családjukra, eredményeikre, de nem hallgatták el a nehézségeiket sem. Egymást kérdezgették, hogy megért-
sék sikereiket. Jó hangulatú, őszinte beszélgetés alakult ki.
Öröm volt hallgatni a beszámolókat. Mindig felidéződött bennem a hajdani kisgyerek , aki most őszbe vegyülő hajjal és kigöm-
bölyödött termettel ül előttem. Ugyanakkor láttam a folytatást is, mert gyermekeik közül tanítottam néhányat. Árvai Jóska fia 
tanulmányaimban túltett az apján. Szabó Zsuzsa lánya éppen olyan rendet tartott a padján, mint hajdan az édesanyja. László 
Marika fia csak arcvonásaiban hasonlít édesanyjára, az unokája pedig tehetséges versmondó. Mohácsi Máté szavalata örökre 
emlékezetes számomra . A többi „unokámat” csak az utcáról ismerem, de ők se közömbösek számomra.
A találkozón a finom vacsora elfogyasztása következett. Fényképeket nézegettünk, felidézzék az elkövetett csintalanságokat, 
még ezek is kellemes emlékek ennyi év után. Közben majszoltuk a sokféle, finom és mutatós süteményt. Nyugdíjas életem szép 
ajándéka volt ez a találkozó. Azt éreztem, hogy a komolyan vett munkám nem hiábavaló. Valamivel hozzájárulhattam néhány 
ember sorsának alakulásához. Megtalálták helyüket az életben. Szerencsére az osztály fele a falunkban él. Akik más településen 
élnek, azoknak is további eredményes életet kívánok.
Köszönöm a szervezők körültekintő munkáját elsősorban Szendrei Évának. A többiek munkája is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen 
emlékezetes találkozó résztvevői lehettünk. Hálával gondolok minden kedves tanítványomra. Ez a színvonal erőt ad a további 
kapcsolattartásra, hiszen minél jobban múlik az idő, annál jobban megelevenednek az emlékek. 
Mindannyiótoknak további szép éveket kívánok!

                                                                                                    Rónyai Istvánné

Fető-Hegedűs Mihály, Mohácsi László, Szelei László,Kökény László, Tóth László, Árvai József, Csabai Já-
nos, Rónyai Istvánné, Trecsák Erzsébet, Szendrei Éva, László Mária, Gálfi Éva, Szabó Zsuzsanna, 
Csató János, Harmatos László.
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Ami az előző lapzárta után történt még...

Kései vendég

2015. decemberének 10. napján, délután két óra tájékán ismét bezörgetett Otthonunkba, az Alkony Gondozási Központba a Mikulás. Még 
november végén levelet kaptunk tőle, melyben jelezte, hogy idén kicsit késve érkezik hozzánk vendégségbe. Késedelmét zsúfolt programjával 
indokolta, s remélte, hogy ennek ellenére örülni fogunk majd eljövetelének. 
Miután - a Mikulás utasításai szerint - szétküldtük mind az óvodásoknak, mind a faluban élő idős embereknek meghívóinkat, nekiláttunk az 
előkészületekhez, hogy biztosítani tudjuk a megfelelő környezetet a Mikulás érkezésére. Megkezdődött a nagytakarítás, sütés-főzés időszaka, s 
mindeközben ünneplőbe öltöztettük a házat is. 
Azon a bizonyos napon, pontban két órakor Gyóiné Török Ildikó intézményvezető asszony köszöntötte a megjelenteket, s kérte, hogy fogadják 
szeretettel kedves varázsló ismerősét, aki hosszú utat tett meg, hogy a jelenlévő vendégek számára örömet okozhasson. Nem is kellett sokáig 
várni a csodára, a fekete palástba burkolódzott idegen hamarosan elvarázsolta a gyerekeket a többi jelenlévővel egyetemben egyenesen a Miku-
lás házába. Volt ott nagy sürgés-forgás, ajándékkészítés, csomagolás; ámult is, bámult is a sok pirinyó óvodás. Miután a manók a leveleket sorra 
bontogatták, s az ajándékcsomagokat rendre a puttonyba helyezték, a Mikulás hivatta kedvenc rénszarvasait, hogy idén utoljára útra keljenek. 
Táncoltak is örömükben az ebadták, hogy még egyszer a szán elé állhatnak, s gazdájukat mihozzánk Tiszasasra, az Idősek Otthonába elhozhat-
ják. 
Pár perccel később hangos csengettyűszó és patadobogás kíséretében valóban meg is érkeztek hozzánk. A Mikulás melegen köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd megnézte az óvodások és a klubosok szívet melengető műsorát. Miután megajándékozta a gyerekeket és valamennyi meg-
jelent vendéget, kedvesen elbúcsúzott, s reményét fejezte ki, hogy jövőre is el tud jönni hozzánk személyesen.
A Télapó távozását követően, az Otthon dolgozói vendégül látták a vendégeket házilag sütött, édes és sós süteménykölteményekkel. A vendégek 
ettek, ittak, beszélgettek, majd négy óra körül haza bandukoltak.
Remélem jövőre ismét eljön hozzánk a kedves Öreg, s akkor is ilyen sokan elfogadják majd a meghívásunkat, hisz olyan jó volt látni, ahogy idős 
és fiatal együtt mulat.

Váradi Zsófia
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Farsang az Óvodában

  Minden évben február hónap az, amikor az óvodásainknak 
és szüleiknek, vendégeinknek megrendezzük óvodai farsan-
gi bálunkat a Művelődési Házban. Idén sem volt ez másként. 
Február 13-án, délután 2 órakor kezdődött a mulatság, me-
lyet természetesen hosszas felkészülés előzött meg a gyer-
mekek részéről és előkészület a dolgozók és szülők részéről. 
Évek óta közös farsangi előkészületen vesznek részt a szü-
lők a gyerekekkel együtt, egy óvodai délelőttön. Lelkesen, 
izgatottan készülnek ilyenkor az álarcok, a kalapok. A kö-
zös munka eredményeként elkészített díszes kiegészítők 
elengedhetetlen részét képezik a bálnak. A gyerekek szíve-
sen vásárolják meg ezeket, a zsákbamacskával együtt, így 
szaporítva az SZMK bevételét,- melynek forrásai ezek a jó 
hangulatú közös rendezvények - amiből óvodásainkat jut-
tatják játékokhoz, élményekhez, eszközökhöz, támogatva 
ezzel óvodai életünket,színesítve rendezvényeinket, min-
dennapjainkat. A két csoport táncos műsora után, ötletes, 
színes jelmezes kavalkádban mutatkoztak be a kisgyerekek, 
majd kezdődött a „buli”. A büfé ínycsiklandozó finomságok-
kal várta a vendégeket. A gyerekek és a szülők is jól érezték 
magukat a tombola sorsolásig, ahol egy tombolatárgy sem 
maradt gazda nélkül, a gyermekek örömére. Jó hangulatú, 
vidám délutánon búcsúztattuk el a telet.
                                                                          

                                           
Csak egy jószág a sok ezerből           Egy tisztaszívű igaz barát,
Egy teremtmény az Úr kezéből.        Megérti a lélek szavát.
A világnak szentelt csodája,               Szeme, mint a tiszta víztükör,
Az ember alázatos szolgája.               Békét hirdetve tündököl.

Teste a mérhetetlen erő,                      Ő, ki szabadnak született,
Lépte mint gyöngéd szellő.                 Kegyetlen világ rabja lett.                                                                   
Patáinak halk dobogása,                      Szíve a vadonba vágyik,                                                                                                                   
Angyal szívek dobbanása.                   S lelke rabságban igázik.                                                                     

Az ember szolgává tette,             Balga zsarnok nem tudja,
Igába fogta, vasra verte.              A ló szíve milyen tiszta.
Réz zablát tett szájába,                 Nem lehet a csikót betörni,
Nyerget szorított hátára.              Csak a lelkét gyötörni.                                                   
  
                            A ló az én kedves állatom,
                            Szeresd te is jó barátom.
                            Őt a teremtő adta ajándékba,
                            Segítő angyalnak szánta.

                                    Mihály Szilvia                                          

A Szülőföldön

         Szabad vándor vagyok,                 És látom, úgy mint régen
         Most e tájon járok,                         Templomának tornyát,
          S a Szép Tiszatájat                         S hallom a harangnak
          Mint rég, újra látom.                     Titokzatos hangját.

          Erdőit, mezőit,                                 Szólj, Te öreg harang
          Szülőimnek házát,                           A templom tornyában,
          Látom Szülőföldem                         S add hírül innen
          Tengernyi virágját.                           Szerte  világban.

           Ahol gyermekkorom                       A vén vándor szíve
           Éveit töltöttem,                                 Örömökben dobog
           Ahol a halállal                                   A nap meg az égről
           Bajban megküzdöttem.                    Mint rég, rá mosolyog.

          S a Tiszaparti csendben,                                      
          A nagy alföld ölében,                              
           Látom Szülőfalum                                                       
           Gyermekkori fényben.

    Tiszasas, 2014. december 13.
Tigyi László

                       
Könyvajánló :
Új könyveink:

Nora Roberts: A hazug
Meredith Wild: Hardwired

Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Bartos Erika: Bogyó és Babóca 

foglalkoztatókönyv  

Gyere és válogass kedvedre régi és új va-
lamint a Verseghy Ferenc Könyvtár letéti 

könyvei közül!
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    BOSSZANKÁK…..
      A TISZTELETRŐL…

Megdöbbenéssel tapasztalom, hogy bizonyos dolgok, hogy úgy mondjam, kezdenek kimenni a divatból. Ezek közé tartozik a köszönés, az intéz-
mények és a tudás tisztelete.
Helyükbe rettenetes emberi gyarlóságok léptek, az irigység, a nemtörődömség, az erőszak, a csúnya beszéd, és egymás szüleinek ordenáré emlege-
tése.
Amikor én kislány voltam, nem léphettem ki úgy az utcára, hogy ne köszönjek. Köszönni kellett a szomszédnak, a velem szembe jövőnek, a fiatal-
nak, az öregnek. A köszönésnek sok formája létezik. A módot is a neveltetés, a szokások és a mások tisztelete dönti el.
Én emlékszem olyan idős bácsira, aki belépve egy általa meglátogatott házba megbökte vagy megemelte jobb kézzel a fején viselt kalapot. 
Hangosan azt mondta az ott lévőknek -Adjon Isten jó napot!
Idősebb asszonyoknak a mai napig - csókolom!-ot köszönünk. Fiatalabb asszonynak – kézcsók -ot köszönnek a férfiak. A kamasz szleng sok for-
mát megenged a – sziá -tól a csővázig. Természetesen itt is bármi megengedett, kivétel a nemi aktust idéző b betűs szó.
Ha bemegyünk, valahová akkor köszöntjük a bennlévőket, ha kimegyünk elköszönünk. 
A teljes tisztelet hiányát érzem sokszor az orvosi rendelő várójában. A várakozók hangosan egymást túlkiabálva beszélgetnek, fittyet hányva arra 
a tényre, hogy tőlük pár méterre felelősségteljes, gyógyító munka folyik. Ugyanezt érzem a gyógyszertárban is.  Talán elgondolkodott már azon 
a tisztelt lakosság, hogy ez a kirakodó vásári hangulat zavarhatja a gyógyszerészt, aki éppen gyógyszert készít, idegesítheti az orvost, aki beteget 
vizsgál?
Elkeserítő a helyzet az óvodában, iskolában is. Jönnek a gyermekek, hátuk mögött a szülőkkel és nem köszönnek. A szülők /tisztelet a kivételnek/ 
nem szólnak a gyermekre. S itt álljunk meg egy pillanata! 
A szülő védekezik, -Mi szoktunk köszönni! A pedagógus rászól az általa kísért csoportra. Akkor hol a hiba?
Sajnos azt kell mondanom, az otthoni nevelés, pontosabban a nem ráneveléssel van a baj. A gyermek viselkedése nagyrészt otthon formálódik, azt 
a mintát követi, amit otthon lát, és megfigyel.
Ha azt hallja, hogy a szülők semmibe veszik a pedagógust, és az általa jelzett hibákat, akkor ő is így fog tenni.
Szemrebbenés nélkül hátba vágja, leköpi, az óvónőt, a büntetések súlyát lerázza a válláról, és még a sarokba állítás közben is a nyelvét nyújtogatja 
nevelőjére.
Egy óvodai ünnepen nem csak azért öltözünk fel szépen, mert ez a szokás. Ezzel megtiszteljük az intézményt és megköszönjük az ott dolgozók 
munkáját is. Hiszen mindannyian a gyermekeink fejlődésén munkálkodunk! Nem? De ha a kisgyerek azt látja, hogy anyuka eljön az anyák 
napjára kínai lyukas fejű papucsban, térden divatosan kiszakított farmerban, mackó nadrágban és ócska tornacipőben vajon ő szívesen öltözik e 
ünneplőbe?
Pedig az ápoltság nem pénzkérdés!  Szappan, víz a mosakodáshoz csak akad minden háztartásban. Remek turkálók működnek a közeli városok-
ban, ahol egy –két doboz cigaretta árán felöltözhet a család!  A határt az elszántság, és a turkálás türelme szab csak. No meg a jó ízlés!
Nem divat megköszönni a nevelő munkáját sem! Év végén, pedagógus napon, esetleg nőnapon a kertben nevelt egy szál virág is elegendő a tiszte-
letünk kinyilvánításaként!
Egyre rosszabb a helyzet, a fiatalság körében is! Mennek az utcán, köpködnek, és harsányan, mocskos szavakkal illetik egymást. Már ha beszélget-
nek. Mert lassan az is ritkaságszámba lesz. Inkább bedugják a fülüket különböző fülhallgatóval, ezzel kizárva maguk körül a világot. 
Ért már az a vád, hogy konzervatív vagyok, és visszasírom a régi világot. Elgondolkodtam rajta, mert a kritikákat megszívlelni illik! Arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy ha ez így van, akkor vállalom! Vállalom, hogy meg merek szólalni, vállalom, hogy szóvá teszem, ami nem tetszik, még 
akkor is, ha ezzel a tettemmel nem vezetem a népszerűségi listát! Elmesélek egy történetet, ami alátámasztja észrevételeimet.
1987-ben kezdtem az egészségügyi szakiskolát Kecskeméten. Nagyon szigorú nevelők keze alatt értem felnőtté. Mi voltuk az első osztály, akik 
beköltözhettek az újonnan épült iskola és kollégium falai közé. A szigorúság nemcsak a tanulásra, hanem a tisztaságra, a viselkedésre, és az öltöz-
ködésre vonatkozott. Nem voltak rajzszöggel agyon aggatott lakószobák, kilyuggatott iskolapadok összefirkált, szétszaggatott székek. A mellék-
helyiség a nap 24 órájában tiszta volt. A délutáni tanulóórák /szilencium/ ideje alatt a nevelők járőröztek a folyosón, betartatva a szigorú csendet. 
Gyakorlatra csak ropogósra vasalt köpenyben kikeményített fityulában, hófehér kismamacipőben mehettünk a kórházi osztályokra! Ha valaki ez 
ellen vétett, a szakoktató hazaküldte! Lehetetlen volt a lakkos köröm, a műköröm, az ékszerviselés, a festett haj, a magas sarok, a miniszoknya!
Eltelt 19 év után ugyanazon iskola padjába ültem be a felső szintű képzés kapcsán. A helyzet több mint szörnyű!
Ütött-kopott falak, összefirkált, széjjelrugdosott bútorok, félig levakart ragaszó a szekrényajtókon, álló vizelettől bűzlő mellékhelyiségek! Mi tör-
tént?
A nevelőket kigúnyoló semmibe vevő diákok, a tanárnak nem szót fogadó tanulók! A rágógumiján csámcsogó kamasz olyan pimasz hangnemben 
beszélt a  kedvenc tanárnőmmel, hogy egyből kinyílt a bicska a zsebemben! Nem álltam meg szó nélkül és rámorogtam. Ő hanyagul visszafordult 
és annyit mondott.
-Ne avatkozz bele nagyi! 
Elállt a szavam. A tanárnőre néztem, aki csak fáradtan legyintett. Azóta többször eszembe jutott ez az eset és hasonlóval elég gyakran találkozom.
Hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni?
Talán a szeretet erejével! 
Kell, hogy elég legyen a szívünkben a családra, az otthonra, a környezetünkre, a mellettünk élő emberekre! Talán jutna egy kicsi a fodrásza, a bolti 
eladóra, a szerelőre, benzinkutasra, a pedagógusra egyszóval mindenkire, akivel kapcsolatban állunkl.
A nap minden órájában és percében!
Tanuljuk meg megbecsülni a körülöttünk lévő világot, még ha a sorsunk nem is a legkönnyebb, az utunk nem a legsimább.
S kitől tanuljuk az önzetlen szeretetet?
Nézzünk körül! Árad a gyermekünk, a kedvesünk a szüleink szeméből.
Sugárzik az idős emberéből, akinek hazasegítettük a szatyrát a boltból, akinek átadjuk az ülőhelyünket a buszon.
S akkor nagyot lépünk majd előre. Mert tisztelni is képesek leszünk.
Tisztelni a félelmet, a halált, a betegséget, az egészséget! És tisztelni másokat! Az embereket! Az elvégzett munkát.
És tisztelni a szeretetet!          Lejegyezte: Radicsné Papp Edit
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E L Ő S Z Ö R    A    K A T E D R Á N

A Jászberényi  Tanítóképző Intézet  folyosóján   1964. őszén  szokatlanul  nagy  volt a zsongás. Az utolsó éves hallgatók 
gyakorlatra történő kihelyezését tették ki a hirdető táblára. Azokban az években a gyakorlat abból állt, hogy a megyé-
ben hiányzó álláshelyekre végzős hallgatókat rendeltek ki féléves váltással. Az 1964/65-ös tanévben Tiszasason Fellner 
Károly és Korik Erzsébet töltik be az álláshelyet – olvastam megdöbbenve.
      Sohasem hallottam még ennek a helyiségnek a nevét. Felszaladtam a szobánkban, elővettem térképet és keresgettem. 
Ujjaim idegesen futottak végig a Tisza mentén. Nem találtam. Kicsi keresgélés. Sokadszorra megtaláltam a Tiszazugban 
Tiszasas nevét. Rögtön érzékeltem az óriási távolságot a Jászság és leendő gyakorlóhelyem   között . Elsírtam magam. 
Ilyen messzire, és idegenbe. Mi lesz velem?
      Nem sokáig sírdogálhattam, mert zongoraóra következett Kopácsy Béláné, Lilla néni rögtön észrevette   sírástól  
vörös   szemem  . Miután elmondtam sírásom okát, vigasztalt. Ő már járt Tiszasason, egy tanítványt ellenőrzött. Kedves 
kis falunak találta, és a z iskola is kellemes benyomást tett rá. Kiemelte,  hogy   a tantermekben folyóvíz is van. Akkor ez 
nagydolognak számított. Örültem a beszélgetésnek, és hálás voltam Lilla néninek bátorító szavaiért.
Mi mindannyian azért jártunk a képzőbe, hogy tanítók lehessünk. Ha messze van a gyakorlóhelyem, egy   félévet  csak  
kibírok, de tanítani fogok .Én TANÍTÓ leszek!
    Repültek  a napok, hetek, hónapok. Gyakran álmodoztam az én elképzelt falumról, osztályomról. Mosolygós  kislá-
nyok , kisfiúk  képe jelent meg előttem ,és köztük én a „tanító néni „. 
Jöttek a félévi vizsgák. Nagyon igyekeztem, hogy időben végezzek. Fellener  Karcsi, aki az I. félévet tanította Tiszasason, 
megkért, ha tehetem, jöjjek néhány nappal előbb,hogy a II. félévi tanulmányai előtt haza tudjon menni Jászapátiba.  Szí-
vesen   vállaltam , hisz alig vártam már, hogy mehessek, hogy taníthassak. Megírtam neki, hogy mikor érkezem.
    1965. január 26-án szüleimtől /akik közben Jászjákóhalmáról elköltöztek/, Budapestről indultam Budapest – Kecske-
mét – Lakitelek – Tiszasas volt az útvonal. Délután utaztam. Kecskeméten még világos volt és sok utas. Mire Lakitelekre 
érkeztem már besötétedett.  Érdeklődnöm kellett, mert itt több irányban átszállások  voltak . Az én  vonatomra várni 
kellett, de nemsokára bejött egy,a többiekhez képest kis „csühös” vonat. Amikor felszálltam, meglepődve láttam, hogy a 
kellemes meleget s ezzel együtt némi széngáz szagot is egy kályha ontja a kupéban. Ilyet még nem láttam. Meleg ellené-
re kicsit dideregtem az izgalomtól. Tudtam, hogy nemsokára megérkezem. Érdeklődte egy kedves asszonytól, Tiszasas 
hányadik megálló. Ő válaszul egy férfit mutatott nekem. Őt figyeljem hol száll le, mert ő biztosan odamegy. Mint később 
megtudtam: Szabó Dezső református lelkész volt az.
  Leszálláshoz készülődve kinéztem az ablakon. TISZASAS   neonbetűi  világítottak teljesen hibátlanul, nem úgy, mint 
nagyon sok helyen abban az időben. Leszállva a vonatról, nem láttam Karcsit. Kicsit ijedten indultam a tömeg után.  
Sarokra érve megjelent. Végig a fő utcán mentünk, keresztül a falun, míg végre megérkeztünk. Karcsi az úton hallgatag 
volt. Annyit tudtam meg tőle, amit mér előzőleg levélben is írt: én is lakhatok Dorogi néninél, a 3. osztályt tanítom, és 
már jobban nem tudom elrontani őket. Sokasodtak a kérdőjelek bennem, de nem érdeklődtem. Úgy döntöttem, nem 
faggatom  majd megtapasztalom az itteni  életet .Tanítani  akarok!
  A hidegről a havas, jeges útról betérve egy jó nagy házba érkeztünk.  Kisebbnek    képzeltem.  Néhány helyiségen 
átmenve meleg szobába léptünk Benn búbos kemence adta a meleget. Mosolygós, kerek, piros arcú néni fogadott 6. 
osztályos lányával. Marika néni modora furcsa volt. Az üdvözlés után közölte velem:” Ott v an a másik  nagy szoba, de 
az igen hideg. Ha nem kínyes ellakhat velünk itta melegen. Azt a kis  pízt amit keres, ne  kőccse   tűzrevalőra ! ”Termé-
szetesen elfogadtam. A fáradtságtól és az izgalomtól alig tudtam aludni.
  Másnap   Karcsi  bekísért  az iskolába, de már hozta a  csomagját  is az utazáshoz. az iskola épületének utcára eső része 
az igazgatónő szolgálati lakása volt Az udvarról egy folyosóra mentünk. Abból nyílt a kis nevelői szoba. Sáros Gizike 
tanítónő várt rám,Ő volt a gyakorlósok patronálója. A kályha előtt állt, üdvözöltük egymást. Még csak Ő volt benn a 
nevelők közül. Én igen zavart   voltam  , de a  nevelők is , akik érkeztek. Gizikén kívül csak Mező Sándorné, Klárika te-
geződött velem és oldotta a feszültségem. Nekem nagyon furcsa volt ,hogy a férfiak kucsmában a nők  meleg kendőben, 
sállal bekötve fejüket érkeztek. Az én szülőfalumban az asztalosok, cipészek svájcisapkában, smicisapkában és kalapban 
jártak.
  Az igazgatónő is előjött a lakásból, s így fogadott:” Már megjöttél? Még nem vártunk.”Nagyon rosszul  esett a fogadta-
tás, de annak tulajdonítottam, elődöm nem közölte vele, hogy kérésére érkeztem előbb.
  Az osztállyal való találkozásom  kellemesebb volt. Egy fiatal nőt a gyerekek szívesen fogadnak. Karcsi bemutatott, majd 
röviden elbúcsúzott a gyerekektől, és enyém lett a terep.
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   Az osztályterem a az udvar végén, külön épületben a régi református iskola első tanterme volt. A másik az ebédlő és 
napköziotthon. Tágas nagy terem volt,három ablakkal. Benne két padsor, és mellett  három gyalupad a felső tagozat 
technika óráihoz, amely az 5 -6 . órában volt. A kép elkeserített. Folyóvíz a teremben, de nem így képzeltem el .Az a tudat 
erősített meg, bármikor nehézségek előtt álltam, vagy elkeseredtem, Hogy „”Én tanító leszek”  - És tettem a dolgom.
Hamar megtanultam tanulóim nevét. A tél alkalmat adott arra, hogy  a szabadban is játszassunk. Szorgalmasan készül-
tem az órákra, és élveztem a tanítást. A  házinéniéknél  családtag lettem. Reggel a presszóban friss péksüteményt, tejet, 
tejeskávét, kakaót lehetett venni. Fehér abrosszal megterített kis asztaloknál ettek a gyerekek és néhány felnőtt. A napkö-
ziben ebédeltem. Délután eleinte hazamentem, később a nevelői szobában készültem fel a másnapi teendőkre. : szigorú-
nak vélt Marika néninek arany szíve volt. Esténként sokat beszélgettünk. Nem engedte, hogy vacsorát a boltból vegyek. 
Velük vacsoráztam. Lassan kezdtem jobban érezni magam.
Először a saját osztályommal és szüleikkel lett egyre jobb a kapcsolatom. Később a többi gyermekkel is. A 7. osztályos 
lányok tiszteletbeli taggá kértek fel. Ez azt jelentette, hogy segítettem a délutáni programok tervezésében, szervezésében.
Közeledett a farsang. A nyolc lány ötlete az volt, hogy Hófehérke és a hét törpe jelmezbe fognak öltözni. Segítettem a 
ruhák és felszerelések készítésében, a nevekhez kötődő eszközök javaslatában./Tudor – könyv, szemüveg stb./
 A” maszkabál ”   ahogyan  Sason mondták, nagyon várt rendezvény volt gyermekeknek,szülőknek egyaránt. A hosszú 
tél után az első szórakoztató alkalom. A bál előtt két nappal a mi Hófehérkénk megmakacsolta magát, nem vállalta sze-
repét. A többi lány ijedten nézett rám. „  Nem  lesz semmi baj. Nyugodjatok meg! Majd kitalálok valamit!”- nyugtattam 
őket már tudva, hogy én leszek Hófehérke. A  házinénit  beavattam  tervembe . Lelkesen segített. Csak azt kértem tőle:” 
Nem szabad, hogy felismerjenek!”
Eljött a bál ideje. A gyermekeknek még segítettem az öltözködésben, azután én következtem. Örömujjongásukat alig 
tudtam lecsillapítani. Féltem, hogy mindent elrontanak hangoskodásukkal. Hosszú menyasszonyi ruha volt rajtam. 
Marika néni feketére festett kenderből sapkára feldolgozva gyönyörű parókát készített. A hajfürtök a derekamig értek. 
Fehér kesztyű, csipkés álarc és Hófehérke bevonult törpéivel a terembe. A gyerekek ügyesen játszották a nevüknek 
megfelelő figurát. Nagy sikerünk volt. Nem volt vita , miénk lett az első helyezés. A törpék mindegyike könyvet kapott. 
Amikor a zsűriző kolléga hozzám ért, egy váratlan mozdulattal letépte az álarcot rólam. Nagy élmény volt látni a cso-
dálkozó, de elismerő mosolyokat az arcokon. Megtapsoltak. Úgy éreztem a szülők egy része most fogadott be.
Lassan eljött a tavasz is Kizöldültek a fák. Az iskola udvaráról látszott a Tiszát övező erdő sáv.. Egészen más az a kép, 
amit valamilyen járműből nézve egy pillanatra látunk. Közelről akartam látni már a folyót.
Egy szép napsütéses délután kisétáltam a kb. két kilométerre levő kanyarhoz A gátról lentebb kellett mennem,hogy jól 
belássam az elém táruló vizet. Csodálatos volt!Itt egyszerre láttam a folyó építő és romboló hatását. Előttem a mély, 
sötét víz, szemben a homokos part. A vizet szegélyező fűzfák ráhajtották lomjukat a vízre. Egy csónak kikötve himbáló-
zott a hullámokon. És a folyó,  a Tisza! Az egész kép, amit láttam, Petőfi szavait hozta az ajkamra:
                              „Sima tükrén a piros sugárok  
                             / Mint megannyi tündér / táncot jártak,
                            Szinte hallot lépteik csengése
mint parányi sarkantyúk pengése.”
Sokáig néztem a vizet.  Azután  visszanéztem   a falura mely látszott,hogy magasabban van. Istenem! Vajon ezek az 
emberek, az az 1500 lakos, Tiszasas lakói tudják, hogy milyen gyönyörű helyen élnek?
Ha volt időm többször lementem a Tiszához. Mindig nyújtott a természet valami szépet. Láttam riadt őzeket kifutni a 
vetésből utána átúszni a vízen. Fürge nyulakat kiugrani a bokorból, sokféle madarat. Néha felhőket csodáltam, milyen 
érdekesek.
Egyszer vadvirágot szedtem, és a Tisza felől nagy borulást láttam az égen. Futni kezdtem, mert félek a vihartól. Már egé-
szen kifulladtam, amikor egy paraszt bácsit láttam, aki nyugodtan kapálgatott. Közeledvén hozzá, már meg is szólított:” 
Ne tessék szalanni tanító néni! Nem gyün át a felleg a Tiszán. „ Ezután én is lelassítottam lépteimet, és elgondolkodva 
bandukoltam hazafelé. Micsoda népi megfigyelés előzhette meg ezt a szólást! Ezután én is figyeltem a sötét felhőket és 
valóban nem jöttek át a Tiszán. A hirtelen jött viharok, záporok más irányból jöttek.
   A Tarna mellől jött „jász leány” teljesen más világot ismert meg itt, túl a Tiszán. Más táj,más emberek, más szokások. 
De éreztem: befogadtak és megszerettek.
       Agyakorló félévem után még 11 évig tanítóként és 12 évig igazgatóként éltem ebben a  szép kis faluban,melyet nem 
minden térkép jelöl, sokan nem is tudják,hogy van ilyen :TISZASAS

 Dénes Lászlóné /Korik Erzsébet/
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Anyakönyvi Hírek
Született

Mező László
Szabó Edina és Mező László gyermeke 

                                                                 2015. július 17-én

Kasza Remény Berfin
Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka és Kasza László 

gyermeke   

2016. január 03-án   

Bódi Melani          

Gyulasi Anita és Bódi Tibor gyermeke

2016. január 8-án

Radics Levente Tivadar

Papp Edit  és Radics Tivadar gyermeke

2016. január 20-án

                                           Rácz János

             Vágner Réka és Rácz Attila gyermeke

                                           2016. 02.01-én

                             

 Jó egészséget kívánunk nekik!

  Garai János    Varga István   
          2016. 01.05. élt 77 évet             2016.01.16. élt 89 évet

              Mátyus Jánosné /Pásztor Margit/ Boldizsár Jánosné /Molnár Julianna/  
         2016.01.13. élt 74 évet               2016.02.16. élt 84 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; Papp Zoltánné
   
 

  A sokszorosításért felelős: 
Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár

MEGJELENIK KÉTHAVONTA!

Elhalálozott

Programajánló

Március  11 (péntek)--Szavalóverseny
 Helye: Művelődési Ház

Március 25 (péntek)--Húsvéti készülő-
dés

Helye :  Művelődési Ház

Április   9    (szombat)-- Sportnap
Helye: Tornaterem

Április  23- 24 (szombat –vasárnap)   
--24 órás vetélkedő
Helye : Tornaterem

Részletek a plakátokon lesznek 
olvashatóak.

Pletyka rovat: 

Megszületett az állatsimogatóban 
a póniló kislány! Szeretettel várja a 
látogatóit, gyerekeket és felnőtteket 

egyaránt!


