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Polgármester tollából...
Tisztelt Tiszasasiak!

Elkezdődött a 2013-as esztendő, amely rengeteg változást hozott és hoz 
az újévben településünk életében. Engedjék meg, hogy néhány gon-
dolatban összefoglaljam a lakosságot érintő legfontosabb változásokat.

Az elmúlt évek egyik folyamatosan napirenden lévő kérdése a közok-
tatás megszervezése volt a Tiszasason. Fontos azt megérteni, hogy a 
változások hátterében elsősorban a sajnos drámai mértékben fogyó 
gyermeklétszám áll. Ez a tény motiválta a döntéshozókat annak ide-
jén az iskolatársulások létrehozására, ahol a működtetői és fenntartói 
jogokat egyaránt a települési önkormányzatok gyakorolták, egy-egy 
gesztor település irányításával. Ebben az időben lettünk a PS ÁMK 
– Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszasas-Tiszainoka intézmény fenntartó 
társulás - tagjai, amely intézmény a kezdeti nehézségek ellenére szak-
mailag magas színvonalon, fenntartói oldalról azonban meglehetősen 
döcögősen működött. A pénzügyi viták, az alulfinanszírozásból ere-
dő problémák, országosan is jelentős számú konfliktust generáltak a 
fenntartó önkormányzatok között, nem csoda tehát, hogy a kormány 
drasztikus változtatásra szánta el magát. 2013-tól az alapfokú oktatás 
(általános iskola) ugyanis, fenntartás és működtetés tekintetében egy-
aránt állami irányítás alá került, míg az óvodai feladat ellátás továbbra 
is helyi önkormányzati feladat maradt immár a társulás kényszere nél-
kül. A Tiszasasi óvodás gyermekek tehát januárban már a községünk 
által újraalapított Tiszasasi Óvoda nevű intézményben készülhetnek 
fel az iskolaévekre, egyébként változatlan feltételek mellett. Az iskolá-
sainknak sem szabad sokat észrevenni a változásokból, bár ezen a terü-
leten minden tekintetben az állam, - egészen pontosan a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ – lesz a fenntartó. Az alsósok továbbra 
is Tiszasason, a felsősök továbbra is Cserkeszőlőben fognak tanulni. 
A változás tehát a gyermekeket nem, csupán a fenntartó „személyét” 
érinti. Reméljük ez az elgondolás beváltja majd a hozzá fűzött remé-
nyeket.  

Szintén régi téma a vízi-közmű szolgáltató váltás kérdése, amely 
ugyancsak a törvényi feltételek változása miatt vált időszerűvé. Az 
eddigi szolgáltatónk a Csongrádi Vízi-közmű Szolgáltató, sajnos nem 
felelt meg az újonnan elvárt bekötés számoknak, így a testület hosszú 
tárgyalássorozat után a Bácsvíz Zrt mellett tette le a voksát. A dolgozók 
és az infrastruktúra is átvételre került a napokban, így lassan minden 
akadály elhárul az új üzemeltetés megszervezése elől. A Bácsvíz Zrt, 
mint szolgáltató nem ismeretlen a térségben, hiszen Tiszaugon, Tisza-
kürtön, Tiszainokán, Nagyréven, Szelevényen és Kunszentmártonban 
már évek óta közmegelégedésre tevékenykednek, így nem csoda, hogy 
hozzánk hasonlóan a többi tiszazugi település is őket választotta. Az 
üzemmérnökség központja Kunszentmárton lett. Biztos vagyok ben-
ne, hogy nálunk is beváltják a hozzájuk fűzött reményeket!

Változások hozott az újév a hulladék-szállításban is, és itt is, a törvényi 
környezet változása miatt. A Kunszentmártoni Kistérségi Társulás által 
kiírt hulladékszállítási közbeszerzési kiírás győztese az Inno-Szolnok 
Kft lett. A cégben hamarosan – az új hulladéktörvény elvárásainak 
megfelelően - a kistérség önkormányzatai többségi tulajdont szerez-
nek, így remélhetőleg ezen a területen is növekszik majd a működésre 
gyakorolt önkormányzati befolyás. 

2013. január 1-el megkezdte működését a Kunszentmártoni Járási Hi-
vatal, amely több eddig önállóan működő hivatalt is integrál, továbbá 
önkormányzatoktól is vesz át feladatokat. A tiszasasi lakosok a hét két 
napján találkozhatnak a Járási Hivatal kijáró ügysegédjével, aki első-
sorban a szociális területen lát majd el feladatokat. A járás létrehozása 
így aztán sem a hivatali munkában, sem a mindennapi életünkben je-
lentős változással, kellemetlenséggel nem jár majd. A járáshoz tartozó 
települések a következők: Tiszaföldvár, Cibakháza, Nagyrév, Tiszaino-
ka, Tiszakürt, Cserkeszőlő, Tiszasas, Csépa, Szelevény, Kunszentmár-
ton és Öcsöd. Az újonnan felállt hivatal vezetője: Dr. Bodor Brigitta 
Tímea lett.
 
A Járási Hivatal felállításához képest jóval nagyobb hatással lesz min-
dennapi életünkre a közös polgármesteri hivatalok létrehozása. A fo-
lyamat már tavaly elkezdődött az önkormányzat és a hivatal hatáskö-
reinek, feladatainak és finanszírozásának szétválasztásával, 2013-ban 
pedig ennek folytatásaként 60 nap áll rendelkezésre minden 2000 fő 
lakosságszámot meg nem haladó önkormányzatnak, hogy társulás út-
ján más településsel hivatali munkáját összehangolja. A tárgyalásokat 
a képviselőtestület jóváhagyásával, Szelevény községgel kezdtük meg. 
Számos kérdés vár még tisztázásra, de annyi bizonyos, hogy a közös 
hivatalnak legkésőbb március elsején működnie kell. Bízom benne, 
hogy mivel az elmúlt években jó néhány kérdés kapcsán rendkívül 
jó kapcsolat alakult ki a két település között, így a további hivatalos 
együttműködés is sikeres lesz, minkét fél megelégedésére a következő 
években. 

Változás történik az önkormányzatok finanszírozási rendjében is. Et-
től az évtől az SZJA helyben maradó 8%-a az állami költségvetéshez 
vándorol a gépjármű adó 60%-ával együtt. Kötelező feladatink finan-
szírozására pedig létrehozták az un. feladatfinanszírozási rendszert, 
amely feladathoz kötötten állapítja meg a feladat elvégzésére szánt 
normatív forrást. Első számításaink szerint a miénkhez hasonló mé-
retű települések biztos vesztesei lesznek az átalakításnak. Eddigi pa-
zarlónak egyáltalán nem nevezhető gazdálkodásunkban tehát újabb 
megszorításokra lesz szükség, annak érdekében, hogy azt a szolgálta-
tási szintet –amely sajnos így sem volt túl magas – a jövőben is tarta-
ni tudjuk. A megszorítás, - tudjuk jól – hosszú távon nem megoldás. 
Új bevételi lehetőségekre, ötletekre, struktúrákra van ahhoz szükség, 
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hogy a felszínen maradjunk. Ebben lehet segítségünkre az önkor-
mányzatunk minden önként és önállóan vállalt feladata mentén be-
vethető településellátó szervezet, melynek alapjait a decemberi testü-
leti ülésünkön raktuk le. 2013-től a lakosság biztosan találkozni fog a 
TITESZ-szel, azaz a Tiszasasi Településellátó Szervezettel, amelyet a 
nevéből is kitűnik elsősorban település ellátó feladatokkal ruházunk 
majd fel, de ide tartozik a jövőben a konyha, a művelődési ház, a tor-
naterem, az óvoda és az idősek otthona üzemeltetése is, kiegészülve a 
közfoglalkoztatás megszervezésével. 
A változások nem értek bennünket váratlanul. Az elmúlt esztendőben 
a folyamatosan megszülető törvényeket napra készen követtük, és úgy 
gondolom, hogy amire lehetőségünk volt, arra fel is készültünk. Igye-
keztünk mindig a legjobbnak tűnő úton haladni, és őszintén remélem, 
hogy a legtöbb kérdésben ennek meg is lesz az eredménye 2013-ban. 
Erre a választ, mint oly sok minden másra az idő adja majd meg. 

Tisztelt Tiszasasiak!

Amint ebből a fenti néhány sorból is kitűnik, idén sem fogunk unat-
kozni. Nagyon sok szép eredmény van mögöttünk és nagyon sok mun-
ka, amelyből mindenki kivette a részét az elmúlt évben. Köszönet érte!

A föld azonban nem állt meg forogni, a várva várt világvége is elma-
radt, így hát nincs más hátra, mint nekifogni az Úr 2013-dik eszten-
dejének!

Ehhez kívánok Áldást, Békességet és nagyon sok 
Erőt kedves Mindnyájuknak!   

Gyói Gábor
polgármester

                                         

ÁLLÁSAJÁNLAT!

Piacvezető személyzeti szolgáltatóként teljes körű HR-meg-
oldásokat kínálunk munkavállalóink és megbízóink számára 
egyaránt. A Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. megbízói 
részére munkatársat keres, az alábbi pozíciókba:

• LAKATOS
• HEGESZTŐ (CO, Awi)
• GÉPKEZELŐ
• CNC ÉLHAJLÍTÓ
• OPERÁTOR - ÖSSZESZERELŐ
• BETANÍTOTT MUNKATÁRS
• CSOMAGOLÓ
• FESTŐSORI GÉPKEZELŐ
• RAKTÁROS
• MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKATÁRS

CÉGÜNK TELEPÜLÉSENKÉNT CSOPORTOS 
TÁJÉKOZTATÓKAT, TESZTÍRÁSOKAT TERVEZ 

JANUÁRBAN ÉS FEBRUÁRBAN FOLYAMATOSAN!

TISZASASI JELENTKEZŐINKET JANUÁR 22-ÉN 
(KEDDEN) 13:00 ÓRÁRA VÁRJUK 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
HÁZASSÁGKÖTŐ TERMÉBEN!

Magán-munkaközvetítői ny. sz.: 29338/2000-0100
Munkaerő-kölcsönzői ny. sz.: 37961/2001-0100

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és megfelel az 
elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar és angol nyelvű önélet-
rajzát a fenti hivatkozási szám, és munkakör megjelölésével a 
következő címre: 

Trenkwalder Kft.
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. I. emelet
Tel.:+3676/  504-735
HuJobKecskemet@trenkwalder.com

                            
                                          Az élet

Az ember furcsa szerzet
Terveket sző, álmokat kerget.
De az élet másképp rendezi,

Ez ellen van-e mit tenni?

A történelem sodorja életünket,
Részesei vagyunk multnak és jövőnek.

Rajtunk múlik hova állunk,
Rabokká vagy szabadokká váljunk.

A hazaárulóknak semmi sem szent,
Hazudnak, rágalmaznak szüntelen.
Elvakítják a tisztán látni akarókat,

Nem érdekelte őket hazájuk népük sorsa

Most bezzeg minden cselszövésre készek
Mindennél fontosabb saját zsebük és a külföldi érdek.

Magyar hon,magyar nép nékik nem létezett,
hogy céljuk volt-van elsorvasztani a nemzetet.

A szabadság ára hatalmas,
Mindig megszenvedi a Magyar.

De most itt az idő, hogy talpra álljunk,
A nemzetet együtt felvirágoztassuk.

                                                                     írta: Gábor Gyula

                        
Galamb pár

                                                    

Enyhe szellős napsütésben
a cseresznye fán.

Szépen csendben üldögélt,
egy vadgalamb pár.

Szerelmesen turbékolt
a párja fülébe

aki száraz ágat tartott
a kicsi csőrébe.

Fészket rakni készülődtek
az ágak sűrűjébe,

hogy ne lássa és ne zavarja 
senki sem őket.

Kívánom hogy sikerüljön 
a fészek rakás

éljetek hát boldogságban 
éltetek során.

írta: Garai Margit
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20 ÉVES AZ ALKONY GONDOZÁSI KÖZPONT

Egy felejthetetlen nap emlékére

2012. november 24-én nagy nap virradt a tiszazugi térség egyik leg-
dinamikusabban fejlődő intézményére, a tiszasasi Alkony Gondozási 
Központra. Hosszú-hosszú várakozást követően végre elérkezett az 
intézmény fennállásának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ün-
nepség napja. Hetekig tartó készülődés, sürgés-forgás előzte meg ezt 
a nevezetes eseményt: voltak akik nap mint nap munka után ének és 
táncpróbára jártak, voltak akik sütöttek-főztek, voltak akik az épülete-
ket díszítették, voltak akik helyettesítették a többieket a munkában, s 
voltak akik mindezt összefogták, irányították, hogy minden menjen a 
maga útján. Úgy hiszem mindenki tette a maga dolgát, s mindez lát-
szódott is a rendezvény színvonalán, az egész este hangulatán. A húsz, 
hosszú év megannyi kínjával, keservével, szürke hétköznapjával, örö-
mével, bánatával megtette a magáét, s igazi kis csapatot fabrikált az ott 
dolgozó emberekből.

Miután a vendégek elfoglalták helyüket az ízlésesen feldíszített te-
remben, Gyóiné Török Ildikó intézményvezető asszony köszöntötte a 
megjelent díszvendégeket (Gyói Gábor polgármester urat, dr. Enyedi
Mihály jegyző urat, a tiszasasi önkormányzat képviselő-testületének 
megjelent tagjait, Boldog István országgyűlési képviselő urat és titká-
rát), az Alkony Gondozási Központ alapítóatyáit (Laskai Istvánt, vala-
mint Dr. Szűcs Imrét), továbbá az intézmény nyugalmazott vezetőjét 
(Göblyös Gábornét) és a falubeli idős embereket. Ezt követően Göblyös 
Gáborné mondta el rövid, megható köszöntőjét, összegezve az első ti-
zennyolc év fáradságos munkáját, megpróbáltatásait, sikereit, kudarcait. 

 A köszöntők után egy színvonalas táncos műsorral folytatódott az ün-
nepség, melyben az évente megrendezésre kerülő ünnepi műsorokból 
adtak ízelítőt a dolgozók. Így történhetett meg, hogy aki ezen a nov-
emberi napon ellátogatott a Tiszasasi Művelődési Házba, egyik pilla-
natban még szüreti mulatságon érezhette magát, pár perccel később 
találkozhatott a Mikulással, majd ezt követően meghitt karácsonyi 
énekeket hallgathatott. A verejtékes gyakorlás meghozta gyümölcsét, 
az önó-s lányok (Pakay Imréné, Horpácsi Györgyné, Horváth Sándor-
né, Diószegi Zoltánné, Koczka Jánosné, Pintérné Szabó Mónika, Oláh 
Józsefné, Pápai Józsefné, Bódi Ildikó, Bátorné Tigyi Magdolna) nagyot 
alkottak. Természetesen a klubosok (Garai Margit, Bezerédi Lászlóné, 
Várdai Imréné, Horváth Lászlóné, Tényi Lajosné), valamint az otthon 
lakói (Győri Istvánné, Tóth Imre) segítsége nélkül mindez nem sike-
rülhetett volna.

A műsor végeztével a meghívottak a szépen megterített asztaloknál 
fogyaszthatták el az ünnepi ebédet, a nagy szakértelemmel elkészített 
szürkemarha pörköltet nokedlivel és savanyúsággal, melyért Tánczos 
Pétert, Oláh Józsefet, Elek Károlyt, Máté Károlyt, Rózsa Lászlót és Dió-
szegi Zoltánnét illeti a köszönet. Az ételek sorát Oláh Józsefné híres 
gesztenyés süteménye zárta, mely igazi kulináris élményt jelentett.

Végezetül, de nem utolsó sorban az önó-s lányok kán-kán táncával 
(mely bizonyára új őrületet indít el a táncfanatikusok körében) és 
Ágoston Anita műsorával zárult a nap.

Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét, aki részt vállalt ennek 
az ünnepségnek a megszervezésében, lebonyolításában, továbbá azok-
nak, akik anyagilag támogatták azt. És hálás köszönet azoknak is, akik 
megtiszteltek jelenlétükkel bennünket, akiknek mosolyt csalhattunk 
az arcára ezen a szürke, borongós novemberi napon és részesei voltak 
ennek a felejthetetlen napnak.
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A fiatalság közös szórakozási alkalmai

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

Maszkabál

Farsang idején rendezte a helyi tűzoltó testület. Igen nívós, jól sikerült bál volt ez is. Először 1919-ben rendezték a „Szépé-ék” kocsmájában. A 
jelmezeket díjazták, már 1 héttel előbb kitették közszemlére a díjakat a szövetkezeti bolt kirakatába. Saját maguk készítettek a résztvevők ötletes 
jelmezeket. 

Pólyás csecsemő: Ez magas, derék férfi, Kiss Lajos választotta ezt a maszkot. „Nagy, fehír pólyába vót, a pólya csücske alul nyitva vót, oszt kilógott 
a tojássárgájával megfestett pelenka. A szájába cuca vót, nyakába vót kötve, mint a gyerekeknek. Kísírgette egy ember, mert a keze is le vót kötve, 
szájába adta a cucát, bedugta az álarc nyílásán. Ha kiesett a cucli, oá-oá-zott.”

„Vin Németh Mari Ferenc Jóskának őtözött, eccer meg boros hordónak. Vastag papírbul vót ügyesen megcsinálva a hordó, hátul, a faránál vót a csap. 
Pénzír árulta a fröccsöt: a kísírője megnyomta a csapot, oszt folyt a bor.”

Halál: „Vót rajta 1 szíp fehír lepel csipkés lepedőbül, vállán 1 kasza, de a kasza pengéje kemény, fekete papírbul vót. Az álarca meg csúnya, vigyorgós 
fogú vót: a temető felül indult, elszaladtak elűle, megijedtek tűle az úton.”

Pattogatott kukorica: A jól kipattogott, fehér kukoricaszemeket felfűztík cérnára tűvel, mint a gyöngyöt. Rávarrták egy szíp női ruhára, szorosan 
egymás mellé a sorokat. Fejire is pártát csináltak kukoricaszemekbül.”

Szélmalom: „Vastag papírbul vót a malom formája, a vitorlája víkony falemezekbűl, oszt úgy vót megcsinálva, hogy forgott is.”

Cigányasszony: Papp Sándorné kőcsön kírt Erzsitűl, a csípai cigányasszonytul egy ruhát; irtó bű szoknya vót, füstszagú. Kimosta a kendővel, 
blúzzal együtt. Új cseréppipát tett a szájába, kezibe egy pakli kártyát vitt. A báli vendégektől kérdezgette: Csókolom a kezsit, lábát: megmondjam 
a szerencséjit? Többen is jósoltattak vele.”

Sorolhatnám még a különböző jelmezeket: Hófehérke és a hét törpe, indián törzsfőnök, csikós legény, gólya, ördög stb. Nagy öröm volt, ha nem 
ismerték fel, kit rejt az álarc. „Ezelőtt nem olyan bálak vótak ám, mint most, hanem dugig a terem! Vót 60 maszka is.”

A maszkok elvegyültek a vendégek között, táncoltak, sétáltak.  A bíráló bizottság figyelte őket, s éjfélkor „lehullt az álarc”. Kihirdették a zsűri ítéletét, 
kiosztották a díjakat, 5-6 maszkot díjaztak; „1919-ben 1 kg selyemcukor vót az első díj, később vázák, tálak, poharak, tányérok stb.”

Éjfél után felszabadultan táncoltak. „Konfettit szórtak a lányok hajába a legények, karikába tekert szerpentin szalagot dobtak a táncolók közé; 
nímelyik úgy belecsavargózott, hogy alig tudott kiszabadulni.”
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„Harang csendül                                                                                
  Ének zendül,
  Messze zsong a hálaének
  Az én kedves kis falumban
  Karácsonykor
  Magába száll minden lélek....”

               2012.   december   18.  1500 :  Harang  szólt  a  kisfalunkban,     Tiszasason…

     Nagy szeretettek vártuk Tiszasas község  minden lakóját 2012. december 18-án, kedden 15 órára a Művelődési Ház  parkjában  tartandó  Falu-
karácsonyra. Harangszóval  és  zenés  karácsonyi üdvözléssel varázsoltunk  az ünnephez méltó hangulatot.    
            
Az ünnepélyen a következő   programmal  kedveskedtünk  a tisztelt jelenlévőknek:

Köszöntő:   Gyói Gábor               Polgármester úr
                    Kuczor Erzsébet       Református lelkész
                    Reusz József              Katolikus   plébános
                    Hegedűs Imréné       Gyermekjóléti szolgáltató
 
Óvodások  műsora, a tiszasasi tanulók   karácsonyi versei, jókívánságai. Gyertyagyújtás falunk karácsonyfáján , ünnepi vendéglátás a Művelődési 
Házban!

    Már az előzetes készülődést, illetve szervezést is hatalmas érdeklődés övezte. A jelzések alapján néhány tiszasasi  polgár kíváncsian várta, hogy 
vajon a süteményeken  kívül  mi fog   „kisülni”  ebből a   próbálkozásból  (ha egyáltalán kisül…)?! Érthető  a bizonytalanság, hiszen  első alkalommal 
ebben az esztendőben  ünnepelte meg Tiszasas lakossága falunk  karácsonyfáját körbeállva az év  legmeghatóbb eseményét, a SZERETET ünnepét. 

    A karácsonyi hagyományok tisztelete és annak az őrzése,  illetve jelentése nem a külsőségekben lakozik (pl.: a karácsonyfa méretében), hanem az 
emberi értékrendben, vagyis a „SZÍVBEN” lelhető meg!

     Mindenki megelégedésére bátran kijelenthetem, hogy az időjárás is kegyes volt hozzánk! A karácsonyi dallamok  is eljutottak  mindenki fülébe, 
és remélem a dalok által küldött üzenet is melegséget árasztott a szívekben…..:

„Az év többi napján is együtt vagyunk,
De ilyenkor igazi család vagyunk.”  

    A karácsonyi égősor is tündöklően világított, sőt még a csillagszórók is sziporkáztak:       „Ha felgyullad millió kis gyertyaláng,
                                                                                                                                                                                         Gondolunk rád, és te gondolj reánk!”

       A közösségérzet, az összefogás megerősítésének a jelképévé  vált e rendezvény. A közösség érdekében hozott „áldozat” nem  lett hiábavaló, hiszen 
Tiszasas elkötelezett tagjai mindannyiunkért  cselekedtek:  A karácsonyi dekorációhoz a díszeket iskolánk napközis diákjai  készítették. Az ünne-
pélyt az óvodások és az iskolások előadásában elhangzott versek, dalok színesítették. Az ünnepi hangulat fokozása érdekében szívhez szóló gon-
dolatokat tolmácsolt Kuczor Erzsébet református lelkész és Reusz József  katolikus plébános.  Az ünnepi vendéglátásra, a „szeretet asztalára” nagy 
mennyiségű felajánlást adományoztak a falunkbeliek. A Művelődési Ház előterében a műsort követően  az ünnepélyen résztvevők  meghitt, családi-
as légkörben  fogyasztották  el  a „vendégváró”  édességet , süteményt , pogácsát,  gyümölcsöt. A meleg  tea és a forralt bor még emelkedettebbé tette 
az ünnepi hangulatot. Úgy érzem, hogy a kedves vendégeink jól érezték magukat!Örülök, hogy megtisztelték rendezvényünket!Köszönöm azoknak 
a munkáját,segítségét, felajánlását akik az ünnepély sikerességéhez hozzájárultak! Erőt, egészséget  kívánok a 2013.esztendőre is Tiszasas lakóinak!

F A L U K A R Á C S O N Y

Hegedűs   Imréné                                                                                                
a rendezvény szervezője
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TEMPUS Nemzetközi Intézményi Együttműködés

   

A projekt neve:  Egész életen át tartó tanulás program - Comenius iskolai együttműködések
Elnyert támogatás:  20 000 euro
 
  TEMPUS Közalapítvány
  Egész életen át tartó tanulás program
  Comenius iskolai együttműködések
 

Pályázat címe:         „Cultural Bridges To The Future”
                                       Kulturális hidak a jövőbe
 

Pályázat célja:

- Nemzetközi partnerség kialakítása,
- Európai országok összekapcsolása, elsősorban az Európai Unió tagállamaiból
- Európa kulturális sokszínűségének gazdagítása
- A gyermekek és pedagógusok Európai szintű kulturális tájékozottságának erősítse
- Anyanyelvi és idegen nyelvi kompetencia fejlesztése
 
A projektben résztvevő partnerországok:

- Románia
- Lettország
- Törökország
- Ciprus
- Olaszország
- Magyarország
 
Feladatok:

- Kapcsolat kialakítása gyermekcsoportok között a partner intézményekkel
- Kulturális életünk jelentős alakjainak bemutatása diavetítés, prezik segítségével, ismertető szövegeken keresztül
- Közös szakácskönyv összeállítása, illetve a kiválasztott ételek elkészítése a vendéglátó országban
- Magyar hagyományos kézművesség bemutatása
- Projekttábla információs anyagának összeállítása
- Közös logó elkészítése
- Projekttalálkozókon való részvétel
- min. 24 mobilitás – tervezett időpontjai: 2012. november, 2013. március, 2013. május, 2013. október, 2014. április 
- PPT, tájékoztatók összeállítása kézművességünkről, ünnepeinkről, népszokásainkról, kulturális személyiségeinkről
- Helyi szokások és ételek bemutatása
  
Pályázati támogatás: 20.000 Euro
Saját erő:    -
Teljes költség: 20.000 Euro    
 
Elszámolás – beszámoló készítés:
Előrehaladási jelentés: 2013. június 30.
Záró beszámoló: 2014. június 30.
 
Projekt koordinátor: Fekete Istvánné
Projekt intézményi belső koordinátor: Vágnerné F. Nagy Alíz
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2012. november 19-én indultunk el Lettországba. 4 kolléga, és 3 fő 7. 
osztályos diák látogatott el a Comenius project keretében a Vergale-i 
általános iskolába. A diákok mindhárman tiszasasiak. Az utazás lehe-
tőségét jutalmul kapták eredményes tanulmányi munkájukért, jó ma-
gatartásukért, illetve sportteljesítményért. Akik utaztak: Deák Beáta, 
Kerekes Eszter, Rácz Enikő.

A gyerekek nagy izgalommal várták az utazást, hiszen sok szempont-
ból volt ez a legelső alkalom életükben. Először utaztak repülőgépen, 
először töltöttek el hosszú időt ilyen messze szüleiktől, és szálltak meg 
olyan családoknál, akik nem beszéltek magyarul.

A késő esti megérkezést egy gyors vacsora követte, majd mély álom-
ba zuhantunk a Balti-tenger egyenletes zúgására. Szállásunk a tenger 
partjától 50 méterre egy erdő közepén állt, csodálatos helyen!

A másnapi reggelit követően a diákokat és a kollégákat beszállították a 
környék egyetlen általános iskolájába. Faóriásokkal tarkított park kö-
zepén áll az impozáns épület, mely évtizedeken keresztül egy német 
család kastélya volt. Rendkívül meleg, szívélyes fogadtatásban volt ré-
szünk, a helyi iskolások csodálatos zenékkel, dalokkal, táncokkal tar-
kított műsor keretében mutatták be hazájukat. Országuk néhány éve 
nyerte el függetlenségét, és ennek öröme áthatja mindennapjaikat. Az 
otthonosan berendezett iskolában minden tanteremben látható a lett 
zászló és címer, illetve a dekoráció jó része is nemzeti színű. Hazasze-
retetük példaértékű.

A parádés köszöntőt ebéd, majd project megbeszélése követte.

A résztvevő országok, Lettország, Olaszország, Ciprus, Románia, Tö-
rökország, Magyarország  képviselői megvitattuk az előttünk álló 2 év 
feladatait, valamint egyeztettük a következő találkozók időpontjait. 

Szerdán délelőtt az iskolában elkezdődött az előre elkészített bemuta-
tók levetítése, mely nagyon hasznos volt egymás országainak mélyebb 
megismerés szempontjából. A feladat hazánk kulturális életének, fon-
tos személyiségeinek bemutatása volt. A magyar csapat I. István ki-
rály, Kodály Zoltán és Puskás Ferenc életéből mutatott ízelítőt, majd a 
jó hangulat megteremtése érdekében a Neoton Família életének főbb 
mozzanatait vetítettük le. Iskolánk hatalmas sikert aratott a produk-
cióval, hiszen a tanulók táncával és az igazgatónőnk énekével együtt 
kétség kívül miénk volt a legszínesebb bemutató. 

Ebéd után Vergalébe látogattunk el egy hangulatos városnézésre. 

A másnap délelőtt szintén a munka jegyében telt, melyet egy-egy 
kávészünet szakított meg. Az ebédet újra kirándulás követte, ezúttal 
Ventspilsbe utaztunk. Templomnézés, tengerparti séta, helyi étterem-
ben elöltött vacsora tette emlékezetessé ezt a napot is.

Csütörtökön újra a munkáé volt a főszerep a délelőtt folyamán-és kí-
váncsian vártuk a délutáni kirándulást Lijepajába. Döbbenetes volt 
hosszú perceken át utazni egy olyan városrészben, ahol a gyep ápolt, 
de a háztömbök mindegyike lakatlan. Az elnyomás szimbólumává vált 
egykori szovjetek lakta városrészbe senki nem akar költözni többé.
 

Megcsodáltuk a Balti –tengert, a mesterséges hegyet, a felújított helyi 
kastélyt, a hangulatos hírességek sétányát. Csodálatosan rendezett, pa-
tyolat tiszta, hangulatos tengerparti város. 

A szállodába érve egy gyors zuhanyzást követően kezdődött a búcsú-
vacsora. Pazarul megterített asztalokkal vártak házigazdáink, és a va-
csora után azonnal hatalmas mulatozás kezdődött. Igazi báli hangulat 
alakult ki a lettek ének, tánc,- és hangszertudásának köszönhetően. 
Igazi jó hangulatú, egységes csapattá kovácsolódtunk össze ezen az es-
tén. Loptunk is néhány ötletet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet 
mindenkit táncra perdíteni.

Péntek délelőtt már csak a záró programokra volt lehetőség. Kiosztot-
ták a részvételt igazoló bizonyítványokat, értékeltük az elmúlt napok 
munkáját, búcsúzkodtunk az induló csoportoktól. 

Még egy végső programot szerveztek diákjainknak a tornateremben, 
ahol játékos és ötletes feladatokat kellett végrehajtaniuk. 

A búcsú szó szerint könnyesre sikeredett, hiszen kevés olyan helyre 
vetődünk életünk folyamán, ahol ennyire kedvesen, szívélyesen fogad-
ják a távoli vendéget, mint itt. Rengeteg munka, készülődés előzte meg 
érezésünket, és mindig hálával, szeretettel gondolunk lett házigazdá-
inkra, kedves iskolájukra, barátságos környezetükre. 

A szombatot Rigában töltöttük, és sok élménnyel értünk haza vasárnap 
ebből a kedves kis országból. 

Izgalommal várjuk a márciusi újabb találkozót Cipruson, hiszen érez-
hető, hogy igazi baráti kapcsolatok vannak kialakulóban a résztvevő 
országok képviselői között. 

Köszönet a Tempus Közalapítványnak a lehetőségért, hogy kollégák-
kal, diákokkal együtt jobban megismerjünk más országokat, más em-
bereket, kollégákat!

Vágnerné F. Nagy Alíz

Lettországban jártunk...
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Egy amerikai bombázógép története
                                               2012. szeptember 22.

Mohos Nándor repülés történeti kutató megkeresett a nyár folyamán, 
mivel 1944 karácsonyán kényszerleszállást végzett egy amerikai bom-
bázó repülőgép Tiszasason. Az egyik hadnagy családja szeretne idelá-
togatni.

Előzmény:1998-ban Hollósy Sándor a Tiszasasi helytörténeti csoport 
egyik tagja felkereste Őt e történettel. 

Mohos Nándor a kutató munkája során kiderítette, hogy ez a gép egy 
B-24 G „Liberátor” típusú bombázó repülőgép, gyártási száma: 42-
78345,456 Bombázó csoport 747. Bombázó században repült. Baron 
hadnagy a pilóta. A bombázó tiszt: Alfred T. Knies hadnagy, az Ő csa-
ládja szeretné meglátogatni a helyet ahol a kényszerleszállás  történt ez 
a hely Kásahalom.

Kutatásom során találtam meg Kőrösi Áront, aki még tud mesélni az 
akkor történtekről, az ő földjükre szállt le a gép.
Sajnos nem sokan emlékeznek már erre a kényszerleszállásra, pedig ak-
kor nagy volt az érdeklődés a gép iránt, szét is hordták az alkatrészeit, 
csak a nehezebb darabok maradtak ott a helyszínen. A mai napig is van 
pár dolog a gépből Kőrösi Áronnál is /apósa Lengyel Endre hagyatéka/ 
pl.: a generátor.

E fontos alkatrészről levett adatlapot ajándékozta a hadnagy fiának, 
Alfrednek aki meghatóan fogatta az ereklyét.

Alfred T. Knies hadnagy visszaemlékezéseiből:

A gépünk a bevetés során egy olajfinomítót bombázott Lengyelország-
ban, (akkor még mi sem tudtuk a város nevét, hogy a város német neve 
nem más mint Auschwitz, ahol az egyik hírhedt koncentrációs tábor 
volt.) A cél felett a légvédelem 88mm-es ágyúkkal lőtte a kötelékünket, 
a gépünket találat érte. Mind a két bal oldali motorunk üzemképtelen-
né vált. Lemaradtunk a köteléktől és csak azon reménykedtünk, hogy 
haza tudunk repülni a bázisra, ehhez azonban át kellett repülnünk az 
Alpok mint 4500 méter magas hegyeit.      
Körülbelül egy órás repülés után két német Me-109-es vadászgép tá-
madott ránk.
Többek között gépünk farok lövésztornyát is szétlőtték. Ezek után nem 
sok választásunk maradt el kellet hagyni a bombázót.
A földet érés sikeres volt.
Szót ejt a Dénes családról, akiktől segítséget kaptak. Vendégül látták 
vacsorával, azt nem tudja mit evett, de nagyon finom volt. Megértették 
egymást mutogatással. A magyarok nagyon barátságos emberek, álla-
pította meg visszaemlékezéseiben.                                                                                                                     

„Egy csodálatos véget ért az egyébként rettenetes nap.”

Ezúton mondok köszönetet Kőrösi Áronnak és Mohos Nándornak, ne-
kem pedig megtiszteltetés vol, hogy közreműködhettem e fontos ese-
mény lebonyolításában.

Reméljük az itt töltött pár órára szívesen fognak majd visszaemlékezni, 
nem fogják elfelejteni a mi kis falunkat aholmegmenekült a férj, apa, 
nagyapa, aki 2006-ban hunyt el.

                                                                                
     Braxa Józsefné Erika

Alfred T. Knies fia Fred és a hadnagy felesége az özvegy Martha

Kőrösi Áron és Alfred T. Knies hadnagy fia Fred

Amikor a darvak
Falum fölött szállnak.
Hallom kedves hangját
Az Édes Jó Anyámnak.

Hallom közeledni,
Követni lépteim
S érzem, mint egykoron
Az arcom simogatni.

Ha én daru volnék
Szárnya alá bújnék,
A felhőtlen égen
Vele ott repülnék.

S érezném testemmel
Velem a végtelen,
Mert vele a fényben 
Örök lesz életem.

írta: Tigyi László

Ott vele a fényben
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VILLANYSZERELÉS 

                     
REGISZTRÁLT  SZERELŐI  (E-ON) JOGOSÍTVÁNNYAL  

 
- 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

Gesztenyés
(sütés nélkül)

Hozzávalók:

- 25 dkg gesztenyemassza
- 12 dkg háztartási keksz
- 12,5 dkg és 5 dkg vaj vagy margarin
- 1 vaníliás puding
- 1 evőkanál liszt
- 5 dl és 1,5 dl tej
- 10 dkg porcukor
- 2 dl hulala tejszín
- 1 rumaroma
- csoki reszelék vagy kakaópor
- 12-14 babapiskóta

Elkészítése:

- a pudingot és a lisztet megfőzzük, majd félretesszük hűlni
- a gesztenyemasszát összedolgozzuk a ledarált háztartási keksszel 
és az 5 dkg vajjal, (jól nyújtható masszát kell kapnunk, szükség sze-
rint tejjel javítható az állaga)
- a kapott masszát tepsibe vagy tálcán eligazgatjuk egyenletesen
- a 12,5 dkg vajat a 10 dkg porcukorral habosra keverjük, majd a 
kihűlt pudinghoz adagoljuk, és jól összekeverjük
- a pudingos krém felét szétkenjük a gesztenyés alapon
- a 1,5 dl tejbe belerakjuk a rumaromát, majd ebbe rövid ideig bele-
mártjuk a babapiskótákat
-ezeket a mártott babapiskótákat ráhelyezzük a pudingkrémes gesz-
tenyemassza tetejére, majd rákenem a pudingos massza másik felét, 
és lesimítom
- a tejszínt kemény habbá verjük, és egyenletesen a sütemény tete-
jére kenjük
- a tetejére kakaóport vagy csoki reszeléket szórunk
- végül 1 napig állni hagyjuk a hűtőben

                                                            Oláh Józsefné (Bakos Ibolya)

Őrölt pirospaprika kapható 
az Önkormányzatnál! 

Érd.: Bagi Gyöngyinél

RAJZPÁLYÁZAT!

Húsvét ünnepe alkalmából Boldog István országgyűlési képviselő rajzpályázatot hirdet általános iskolás tanulók részére.

Pályázat címe: Húsvét ünnepe a családomban

Pályázat célja: A fiatal gyerekek rajzaik elkészítése során megismerjék és felelevenítsék az ünnephez kapcsolódó népszokásokat, magyar 
hagyományainkat.

Pályázatban résztvevők: A pályázatban általános iskolás tanulók (1-8. évfolyamosok) vehetnek részt. A rajzok elkészítésének módja, techniká-
ja szabadon választott.

Pályázat díjazása: Az első három helyezett díjazásban részesül, valamint a legjobb pályamunkákból húsvéti üdvözlőlapok készülnek!

Benyújtási határidő: A rajzot tanító pedagógusok által összegyűjtött rajzokat az iskolák titkárságán 2013. február 28-ig kell leadni.

Minden kedves gyermeknek jó munkát kívánok!
                           Tisztelettel:
                   Boldog István

           országgyűlési képviselő

FÉNYMÁSOLÁSi 
ÉS 

NYOMTATÁSi LeheTőSÉg

Minden hétköznap 

8:00-12:00 és 13:30-16:00 óráig
a 

Művelődési Házban

Színes: 70 Ft/oldal
Fekete-fehér: 20 Ft/oldal
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Anyakönyvi Hírek

Hegedűs Botond

Szító Lilla és Hegedűs Sándor gyermeke 

                                                   2012. október 18-án

Kiszely Dániel           

Almási Orsolya és Kiszely Csaba gyermeke

2012. november 27-én

Gortva Dorka

Szentesi Zsanett és Gortva István gyermeke

2012. december 

Paul Zoltán           

Horváth Ágnes és Paul Zoltán gyermeke

2013. január 7-én

Bárkai Zsombor

Juhász Éva és Bárkai Zsolt gyermeke

2013. január 9-én

Talmácsi Lia

Göblyös Andrea és Talmácsi Attila gyermeke

2013. január 14-én

Gratulálunk és Jó egészséget kívánunk nekik!

Tóth János                                        Józsa Lászlóné (Tóth Mária)
         2012. október 24-én                                  2012. november 15-én                                                        
                Élt: 84 évet                                                    Élt: 83 évet

Szilágyi Jánosné (Bálint Mária)           Szentesi Lászlóné (Négyesi Márta Edit)
2012. november 7-én                               2012. december 22-én

              Élt: 76 évet                                        Élt: 55 évet
 

            Unyi Ferencné (Körösi Mária)                                   Cseh Lajos
               2012. november 20-án                              2013. január 4-én
                        Élt: 78 évet                                             Élt: 66 évet
 
                       Szabó József
             2012. november 27-én
                    Élt: 58 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 személyek: 
Czink Renáta és Hegedűsné Szító Lilla

   
   A sokszorosításért felelős: 

Fazekas Nyomda, 
Szarvas

Felelős vezető:
Fazekas András

Tel.: 06/66-313-896,
e-mail: fazekas@szarvas.hu 

MEGJELENIK KÉTHAVONTA!

Apróhirdetési lehetőség!

Figyelem! Amennyiben a falu la-
kossága vagy bárki  igényt tart rá, 
lehetőség szerint a havonta meg-
jelenítendő hírmondónkban szeret-
nénk apróhirdetési lehetőséget fel-
kínálni. Ha bárkinek igénye van rá, 
kérjük jelezze azt önkormányzatunknál!

Elhalálozott

Berkes Gábor Halálának 5. évfordulójára 

„Felejthetetlen vagy, mert nagyon szerettünk,
vigaszunk nincs hisz te voltál mindenünk.

Jóságos szived megszűnt dobogni.
Míg élünk nem fogunk feledni.

Megtört szívünk egy néma sírhoz vezet,
A virág sírodon soha nem hervad el.
Örök az arcod, nem száll el szavad,

minden mosolyod szívünkben marad.”

                                            Szerető Nagyszüleid
              

Született


