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Máté Lajosné Rozika nénit, 100. születésnapja alkal-
mából köszöntötte fel Gyói Gábor polgármester. Az 
idős hölgy a virág mellé oklevelet is kapott, amelyet 
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke látott el 
kézjegyével. 
Rozika néni 1912. október 14-én született, Kecs-
keméten. Egy szegény, paraszt családból származik. 
Szülei már gyermekkorában arra kényszerültek, hogy 
szolgálni adják, így elmondhatja, hogy az egész élete 
munkával telt.

100. születésnapja alkalmából köszöntöttük Rozika nénit

Családias hangulatban telt 
az ünneplés, jelen voltak 
gyerekek, unokák, déd-
unokák egyaránt. Rozika 
néni először kicsit meg-
szeppenve, de végül ahogy 
telt az idő egyre jobban 
belemélyedve mesélt a 
régmúltról, a háborúról, 
udvarlásokról, arról, hogy 
miként került Tiszasas-
ra és hogyan élte életét. 

Mindenki érdeklődően hallgatta a néni történeteit, 
úgy mesélt, olyan részletességgel, mintha csak tegnap 
történt volna. A háború után, férje a vasútnál dolgo-
zott, míg a mama otthon maradt a gyerekekkel, ve-
zette a háztartást, nevelte négy gyermekét. Férjével 
Lakiteleken ismerkedett meg egy foci mérkőzés során. 
„Egyszer áthozott biciklivel Tiszasasra, hogy majd be-
mutat az anyjának. Szolgáltam időközben Kecskemé-
ten is, ott is meglátogatott és végül így hozott össze 
minket a sors. Szolgáltam még a Keller úrnál is, ahol

egyszer kigyújtottam a függönyt. A sarokban volt egy zongora, azon volt a vasalt 
ruha. Ágyaztam, nem akartam belenyúlni a szekrénybe és onnan vettem elő a 
hálóinget. Fogtam a gyertyát, ugye akkor még nem volt villany és belekapott a 
lángja a függönybe. Egyik kezembe volt a ruha, a másik kezembe volt a gyertya, 
ami leesett a földre. Érződött ugye az égett szag, a gazda a folyósón vacsorázott, 
megérezte, hogy rongyszag van, bejött és nyakonvágott. „Felgyújtod a házat!” 
Megégettem a kezem és nagyon fájt, reggelre kihányták a ruhát, hogy mossam, 
mondtam, hogy égett kézzel nem tudok mosni és elmentem haza”  meséli az 
idős néni. Nem volt könnyű élete, ahogy akkoriban senki hozzá hasonló, egy-
szerű családból származó gyermeknek sem. Amikor arról kérdeztük Rozika 
nénit, hogy mi tetszett meg neki a férjében, amikor elkezdett neki udvarolni, 
viccesen azt válaszolta, hogy: „nem akartam én hozzá menni, úgy gondoltam 
Lakitelekhez közelebbi kérőm lesz”, de mint kiderült , férje jóképű fiatalember 
volt, így nem csoda, hogy végül engedett az udvarlásnak. 1945-ben egy orosz 
katona bement a házukba és elakarta vinni az összes jószágukat, élelmüket. Ek-
kor Rozika néni egy vasvillával a katona elé állt, hogy megakadályozza. A katona 
nem habozott, fegyvert rántott és már éppen le akarta lőni, amikor is egy tiszt 
rászólt és elmentek, így menekült meg. Rozika néni egyik nagyon régi szenve-
délye a lottózás. Állandó számai vannak, egyszerre összesen négy lottó számait 
szokta megjátszani, a számokat kívülről tudja. Viccesen meséltük neki, hogy mi 
is szoktunk közösen lottózni és próbáltuk kicsalni belőle a bűvős, nyerő számo-
kat, de nem hagyta magát. Ha egyszer úgy alakul, hogy nyerne vele egy nagyobb 
összeget, szeretne vásárolni egy nagyobb portát magának.
Rozika néni jó egészségnek örvend. Négy gyermeket nevelt fel, akik 7 unokával, 
illetve 12 dédunokával ajándékozták meg őt. Szülei gazdálkodásból teremtették 
meg a megélhetési feltételeket. 1936. november 12-én kötött házasságot. A néni 
először 1975-ben járt Los Angelesbe Sándor fiánál, majd 1984-ben férjével ment 
el újra Amerikába. 1986-ban az 50. házassági évfordulójuk alkalmával a Tanács-
háza munkatársai is megköszöntötték őket. 2009. május 17-én vesztette el férjét, 
aki ekkor 97 éves volt. Nagy álmuk volt, hogy a 100 éves kort együtt élhessék 
meg, de a sors sajnos közbeszólt. Amíg férje élt, minden évben szüretkor és disz-
nóvágáskor nagy családi összejöveteleket tartottak. Elmondása szerint jól érzi 
magát, egyedül él otthonában, sokat jelent számára, hogy szerettei rendszeresen 
látogatják. Rózsi lánya segíti mindennapjait, Sanyi fia pedig anyagilag támogatja. 
Rozika néni immár 40 éve nyugdíjas. Sokat szenvedett az életben, nagyon sokat 
dolgozott és még-
is milyen szépen 
és egészségben 
megélte a 100 
éves kort. A re-
cept egyszerű: 
„egész életemben 
keményen dol-
goztam”.
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Ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, 
vagy találkozót szeretnének egyeztetni velem, kérem 
személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 
Hivatalban, munkaidőben Bagi Gyöngyinél, vagy a 
(56) 326-001-es telefonszámon!

      
              Boldog István 
    országgyűlési képviselő

Tisztelt Tiszasasi Lakosok!

Legjobb önkormányzati 
gyakorlatok pályázat...

Idén is meghirdették a Példát átadó gyakorlatok pályázatát - a Leg-
jobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját. A Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a Belügyminiszté-
rium az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői 
Központja együttműködésével új pályázatot hirdetett közfoglalkoz-
tatási témakörben. 

A Belügyminisztérium felajánlása alapján a Legjobb Önkormány-
zati Gyakorlatok Díja:

1. díj: Biomassza kazánprogram feltételeinek biztosítása 10 millió 
forint
2. díj: A településen a startmunka kistérségi mintaprogram tovább-
fejlesztéséhez 8 millió forint
3. díj: A településen a startmunka kistérségi mintaprogram tovább-
fejlesztéséhez 7 millió forint

Tiszasas Község Önkormányzata, élt a pályázati lehetőséggel és 
„Önellátásra irányuló, komplex mezőgazdasági közfoglalkozta-
tási program Tiszasason” címen beadta pályázatát. A közfoglalkoz-
tatási témában beérkezett 38 pályázat közül kiválasztásra kerültek 
azok, amelyek megvalósulását az Irányító Bizottság helyszíni látoga-
tás keretében megtekint majd.

Az Irányító Bizottság döntése alapján Tiszasas is felkerült közfoglal-
koztatás témakörben erre a listára. A következő Irányító Bizottsági 
ülésre 2012. október 18-án került sor, amelyen döntés született arról, 
hogy a közfoglalkoztatási rövid listás pályázatok közül melyek kerül-
tek be a döntőbe. Büszkén és óriási örömmel tudatjuk, hogy Tiszasas 
pályázata, döntőbe jutott! 

Reméljük következő számunkban már a nyertes pályázatunk 
részleteiről számolhatunk be Önöknek!

Köszönetnyilvánítás!

Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett 
férjem, édesapám, nagyapám temetésén részt vet-
tek. Sírjára koszorút, virágokat hoztak, fájdal-
munkban osztoztak. 

Köszönettel: Gebei Sándorné

(Varga Matild Éva)

A kutyák mikrochipes jelölésérõl!

Az ebek mikrochipes megjelölése már a korábbi években 
elkezdõdött, elõször a törzskönyvezett kutyák megjelölé-
sét tették kötelezõvé, de útlevelet sem lehetett kiállítani 
jelöletlen állatnak. Az ez év februártól életbe lépõ kor-
mányrendelet kibõvítette a kört. Minden tulajdonosvál-
tozás - tehát vásárlás és ajándékozás - esetén meg kell 
jelölni az ebet. A fokozatos bevezetést követõen 2013. ja-
nuár 1. után minden négy hónaposnál idõsebb kutyát 
kötelezõ ellátni ezzel a jelöléssel. A beavatkozás bármi-
kor elvégeztethetõ akár rendelõben, akár a tulajdonos 
lakhelyén. 
A chipbeültetést regisztráció követi. Itt a tulajdonos és 
az eb adatai kerülnek rögzítésre. A rendelkezés elõírja, 
hogy a chip meglétét az állategészségügyi hatóság kö-
teles ellenõrizni. Hiánya megállapításakor a település 
jegyzõje, ill. a kormányhivatal 15.000 Ft alapösszegû ál-
latvédelmi bírságot szabhat ki. 
A beavatkozás nem fájdalmasabb, mint egy védõoltás be-
adása. A chip az állat élete végéig a bõr alatt megtalálható, 
és egy speciális mûszerrel leolvasható.

Mi a kutyatulajdonos teendője?

- Amennyiben kutyánk még nem rendelkezik 
mikrochippel, keressük fel állatorvosunkat és 
érdeklődjünk nála e lehetőségről
- Amennyiben kutyánk rendelkezik mikrochippel, néz-
zük meg a www.petvetdata.hu keresőjében, hogy szere-
pel-e a regisztrációban (csak a számokat kell beütni, a 
betű előjelet nem), és ha nem találjuk, minél előbb kérjük 
meg az állatorvosunkat, hogy vezesse be a nyilvántartás-
ba.
- Törzskönyvezett, chipes kutya esetében, az első állator-
vosi látogatás alkalmával ellenőriztessük az állatorvossal, 
hogy a kutya tulajdonosi adatai is szerepelnek-e a nyil-
vántartásban  hiszen már minden MEOE chipes kutya te-
nyésztői regisztrációval ott lesz, de a tulajdonosi adatokat 
nekünk kell felvitetnünk.
- Ne felejtsük el, hogy legalább az évente esedékes védőol-
tások alkalmával vezettessünk keresztül a nyilvántartáson 
minden változást, ami a tulajdonosra vonatkozik.
- Nagyon fontos, hogy a regisztrációba a tulajdonos élő 
telefonszáma is felkerüljön!
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A NŐVÉREK DICSÉRETE
 

Hajnalban fekszik és hajnalban kel.
Talpon van egész nap, este, délben, reggel.

Újra meg újra a folyosót rója.
Örökké felhúzott néma, fáradt óra.

Gyógyszert oszt, mosdat, párnákat igazgat,
S poharat nyújt a folyton szomjazónak.

Aprítja az étket, mosolyogva etet,
„Na még egy falatot! Ugye ez is lement.”

Haldoklót őriz, figyel. Ennyi, amit tehet.
Megfogja a kezét, kíséri, míg lehet.
Ha itt a vég, könnyet ejt csendben.

Felsóhajt végül:” Az élet ily kegyetlen.”

De menni kell tovább! Kötözi a sebet.
Igyekszik megtenni, mindent, amit lehet.
Meg nem állítják, rossz szavak, gondok,
Hűvös keze alatt, forró gyermekhomlok.

Ura a némaság, intenzív poklában,
Friss műtöttre vár, a műtő ajtajában.
Szülésnél álldogál, újszülöttel szalad,

Ujja nyomán eláll a felfakadt vérpatak.

Hiába a gyógyszer, ha, nincs aki, beadja,
Nem lángol a tűz sem, ha, nincsen ki, megrakja.

Hogy miért csinálja? Erre választ nem ad.
Legyint és mosolyog, aztán tovaszalad.

Mert nagyon sok még a munka mára,
Dühöngő szelídül, halk hívó szavára.

Hát minden embertől én csak annyit kérek.
BECSÜLJÉTEK MEG, A NŐVÉRKÉKET!!

A szavak tanítanak, a példák magukkal ragadnak!

Mit is mondhatnék a mai modern ápolásról? Mit is mondhatnék egy olyan szakmáról, ami-
hez „mindenki „ ért? 
Hivatás, és művészet! Hivatás azért, mert napot, éjjet, ünnepet, férjet, gyermeket hátrahagy-
va esőben napsütésben menni kell. Menni, mert várnak, menni, mert hajt valami fontos, 
megmagyarázhatatlan kötelességtudat, ami nem tűr halasztást.
Művészet azért, mert felölel rengeteg szakmát (anatómia, sebészet, belgyógyászat, biokémia, 
biofizika, pedagógia, pszichológia, járványtan) azokat magas szinten alkalmazza, miközben 
a saját szakmai tudását (ápolástan, ápoláskutatás) tökélyre fejleszti.
Az emberiséggel együtt fejlődött, az ápolás. Barlangrajzok tanúsítják, hogy a vadászat során 
megsérült ősembereket kényelmes fekhely és tiszta víz illette meg. S ezek biztosítása a nők 
feladata volt. Az ókorban már az orvosok utasítását követve rabszolgák végezték ezt a felada-
tot. George Ebers által II. Thomes fáraó sírjában megtalált papiruszon több mint 800 gyógy-
növény, gyógyszer receptje, valamint sebellátási és kötözési utasítások találhatók.
A középkor visszavetette a fejlődést. Miközben eljutottak az emberi anatómia alapjaihoz 
(boncolások), az orvosok szinte semmit sem tettek a nagy járványok, a hitvány közegészség-
ügy megakadályozásáért. A puritán, szigorú erkölcsök megakadályozták a test vizsgálatát, a 
betegek ápolását pedig a szerzetesrendek vállalták magukra.
1854. Krími háború. Eddig kellett várni azért, hogy végre felismerjék, az ápolás komoly elhi-
vatottságot, szakmai felkészültséget és rengeteg tudást igényel. Florence Nightingale (1820. 
május 12. Firenze-1920 aug.13, London) vagy ahogyan a legtöbben hallottak róla a lámpás 
hölgy megkezdi a háborúban megsérült katonák összegyűjtését, gondozását. Megköveteli a 
hygiéniát, a rendet, pontosságot, szakmai alázatot tanúsítva tanítja a keze alatt dolgozókat. 
Erőfeszítései során a sebesült halálozás 42%-ról 2,2%-ra csökken. Megírja az első nővérek 
képzését segítő könyvet, egyenruhát tervez számukra, kórházat vezet. Igazi megszállottként 
végzi a munkáját, mindig a jobb és jobb eredmények felé törekedve.
De mi ma egy ápolónő? Mert bár fellelhető pár férfi, mégiscsak jobbára nők végzik ezt a fel-
adatot. Irányított báb, akivel a beteg a hozzátartozó, a kórházi személyzet bármit megtehet? 
Már nem!
Az ápoló önállóan gondolkodó, cselekvő munkatárs. Tevékenysége csak részben irányított 
az orvos által. A napi tevékenységébe tartozik a betegek testi hygieniájának fenntartása, lel-
ki szellemi támogatása. Etetés, itatás gyógyszerosztás injekciók, infúziók bekötése, vérvétel, 
sebkötözés, vizsgálatokra való felkészítés, asszisztálás műtött beteg szakápolása, csecsemő és 
gyermekápolás, intenzív ellátás, és még sorolhatnám a teendőket, amit az orvosi utasítására 
tesz. De az emberség, a segítőkészség nem tanulható, és nem működik parancsszóra. Ezek a 
tulajdonságok elengedhetetlenek még ma is, amikor rengeteg steril eszköz és modern műszer 
segíti a munkánkat. Mert elég egy elnézett betű egy rosszul beadott gyógyszer és tragédia 
lehet a vége.

„ Mesterségem címere...”

Miért vállalják ezt a feladatot? A válasz több lehet.

1. Fizetésért.: A közalkalmazotti bértábla szerint egy kezdő ápoló alapfizetése 80.000 Ft. Erre jönnek a pótlékok, ( éjszakai, ágy melletti) a levonások 
után maradhat 75.000 Ft.
2. Nyugdíjas állás.: Ki az aki ekkora tempó mellett egészségesen megéri a nyugdíjat?

Eszembe jut a saját kisnővérkori esetem. Mikor először felvettem, a ropogósra mosott köpenyt, feltettem a fityulámat és dobogó szívvel először 
végigmentem a belgyógyászat folyosóján, megérintett egy érzés. Az, hogy vagyok valaki.  Beleavatkozhatok sorsokba, tanúja lehetek születésnek, 
halálnak, romlásnak, gyógyulásnak. A felépült ember mosolyát a szívemben őrzöm mindörökké. A hálás kézszorításokat, öleléseket, a felépülésért 
folytatott együttes küzdelmeket, a fájdalom, öröm könnyeit nem lehet elfeledni. Közel 20 ágy mellett töltött év után ugyanazzal a dobogó szívvel 
öltözködöm minden egyes műszak előtt.
Mert bár én sem vagyok tévedhetetlen, velem is történt rossz, és ért sok kudarc, de ezek valahogy feledésbe merültek. Csak az összetört embert 
látom, akit behoznak egy baleset után, és végül annak örülök, amikor elmegy haza. Hogy mi történt, és miért, az ítélkezés nem az én hatásköröm.
Hát ez az érzés hajt, és hajtani is fog mindig. Ez az érzés az én kincsem.

KI MONDHATJA EL UGYANEZEKET MAGÁRÓL?

           írta: Radicsné Papp Edit
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A Tiszasasi petőfi sándor

úttörő csapat krónikája részlet

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

Az úttörőszervezet a pártállam kedvenc, dédelgetett „gyermeke” volt. 
Rokonszenves követelményeivel, szép célkitűzéseivel az általános isko-
lás-korú gyermekeket hatáskörébe vonta. 

Részletesen kidolgozott programja volt a:

- Kisdobosok 6 pontja és az
- Úttörők 12 pontja
- A kisdobosok, az úttörők kötelességei és jogai

Kötelessége, hogy:

- Ismerje a kisdobos-és úttörőélet törvényét és a szerint éljen;
- Legjobb tudása szerint vegyen részt az őrsi-, a raj-, és más mozgalmi 
közösségek és a csapatközösség életében;
- Képességeinek megfelelően teljesítse megbízásait, és érdeklődése sze-
rint önként vállaljon feladatokat a közösség programjainak megvalósí-
tásában;
- Fizesse a tagsági díjat.

Joga, hogy:

- Részt vehet az őrsi-, a raj-, a csapat- és a más úttörőközösségek prog-
ramjának előkészítésében, teljesítésében, a közös ellenőrzésben és érté-
kelésben; javaslatait, kívánságait közölje közösségével, a gyermek-és a 
felnőtt vezetőséggel és vezetőivel; kapjon védelmet a közösségben;
- Részt vehet -mint választó és választható- az úttörőközösségek gyer-
mek tisztségviselőinek megválasztásában;
- Használja az úttörő létesítményeket és eszközöket; részt vehet az úttö-
rőcsapat, az úttörőintézmények összejövetelein, rendezvényein, táboro-
záson és mozgalmi képzésben;
- Viselhet egyenruhát, megbízatása szerint rangjelzést, a szövetség ki-
tüntetéseit és jelvényeit;
- Igénybe veheti a kisdobosoknak és úttörőknek járó kedvezményeket.

Köszöntés: A dolgozó népért, a hazáért -Előre! -válasz: Rendületlenül!
Egymás köszöntésére csak az „Előre!” maradt meg.

Szervezettségénél fogva /őrsök, rajok/ kiválóan alkalmas volt kisebb fel-
adatok megoldására /vasgyűjtés, parkosítás stb./. Főleg az oktató-nevelő 
munkát segítették a tanulmányi versenyek és az úttörő kulturális sereg-
szemle.

Szimbólumok: jelvénye, vörös nyakkendője, egyenruhája volt minden 
úttörőnek.

A csapatzászló ünnepe szeptember 29-én a Néphadsereg napján volt 
nagyszabású akadályversennyel egybekötve.

A kisdobosok 6 pontja:

1. A kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának.
2. A kisdobos szereti és tiszteli szüleit, nevelőit, pajtásait.
3. A kisdobos szorgalmasan tanul és dolgozik, segíti társait.
4. A kisdobos igazat mond és igazságosan cselekszik.
5. A kisdobos edzi testét és óvja egészségét.
6. A kisdobos úgy él, hogy méltó legyen az úttörők vörös nyakkendőjére.

Az úttörők 12 pontja:

1. Az úttörő hű gyermek hazánknak, a Magyar Népköztársaságnak, fe-
     lelősséggel dolgozik érte.
2. Az úttörő erősíti a népek barátságát, védi a vörös nyakkendő becsü  -
     letét.
3. Az úttörő szorgalmasan tanul, a világ és önmaga megismerésére tö-
    rekszik.
4. Az úttörő gyarapítja és védi a szocialista társadalom értékeit.
5. Az úttörő ahol tud, segít és önként szolgálja a közösséget.
6. Az úttörő igazat mond és igazságosan cselekszik.
7. Az úttörő szereti, tiszteli szüleit, nevelőit és az idősebbeket.
8. Az úttörő igaz hű barát.
9. Az úttörő bátor és fegyelmezett.
10. Az úttörő szereti és védi a természetet.
11. Az úttörő edzi testét és óvja egészségét.
12. Az úttörő úgy él, hogy méltó legyen a Magyar Kommunista Ifjúsági 
       Szövetség tagságára.                                 
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Szeretem a kicsi falum

Szeretem a kicsi falum
sok kis apró házát.
Szeretem az öreg tornyot
mely őrzi falum álmát.

Szeretem a nagyharangot,
mert jelzi a delet.
És jelzi azt is ha a falu
valakit temet.

Szeretem a falu körül
elterülő határt.
Ahol kalászba szökken
a búza szár.

Szeretem a falu mellett
kanyargó Tiszát.
Ami okozott már nekünk
sok-sok galibát.

Szeretem, mert a jó anyám
itt hozott világra.
Itt tanított meg beszélni
és nézni a világba.

Megtanított szépre, jóra
és a tisztességre.
Megtanított arra is,
hogy becsülettel éljek.

                   
                   írta: Garai Margit

Nyertes Új Széchenyi Terves pályázat
Az idei évben is meghirdetésre került az Új Széchenyi Terv keretein belül, a TIOP 1.2.3. „Köz-
ségi könyvtár összehangolt infrastrukturális fejlesztése” című pályázat, amit eddigi sikeres 
pályázatainkon felbuzdulva pályáztunk meg és mint utólag kiderült jól tettünk, mert Községi 
Könyvtárunkat 7.998.860 Ft támogatásra érdemesnek ítélték. 

Pár mondatban szeretném a pályázatot bemutatni:

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés ve-
zérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó mun-
kahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához 
a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és 
támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a 
gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen ki-
alakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza
azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.

Ezek:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság

Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak ok-
tatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-
fejlesztéssel; a közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket 
a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött 
dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzá-
féréshez. I/a komponens: települési (nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő városi és községi 
könyvtárak) könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó 
speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztése.

A Támogatás 100%-ban finanszírozott így nem róva Önkormányzatunkra semmilyen terhet.
Könyvtárunk és kultúrházunk ezen pályázat keretein belül egy teljes belső felújításon esik át 
aminek munkálatai már meg is kezdődtek. Új színek, új burkolat várja majd a használókat.

A felújításon kívül az alábbi eszközökre, javakra tesz szert Könyvtárunk:

- integrált könyvtár szoftver
- könyvtáros számítógép
- hordozható számítógép
- 6 db olvasói számítógép, ebből 1 gépen, a létező összes filmes dokumentáció megnézhető
- EPSON dokumentum kamera
- EPSON projektor
- wifi router
- többfunkciós szkenner, nyomtató
- vetítő vászon

Azt hiszem büszkén állíthatom, hogy  kis Községünk ezzel a beruházással ismét nagyon nagyot 
fejlődik és remélem községünk lakói is nagyon nagy hasznát veszik majd a pályázat által elnyert 
eszközeinknek.

 írta: Hegedűsné Szító Lilla

Változó évszakok

Elmúlt a szép tavasz
Elmúlt már a nyár is,
Ősz jött a helyébe
Itt látom előttem.

                    
Ilyen az élet is
E földkeregségen,
Mint a tavasz, a nyár,
Az ősz, ködképében.  

Itt, csak egy múló perc
Tavasz, a nyár, az ősz,
A tél, az végtelen
Bentvagyon szívemben.

                   
 írta: Tigyi László
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Falunap 2012.08.11.

Hosszú idő óta, immár második alkalommal került megrendezésre kis községünkben a 
Falunap. A tavalyi naphoz hasonlóan a délelőtt nagy része az ünnepi hangulatot idézte 
elő nekünk. Ökomenikus Istentisztelettel kezdődött, majd ünnepélyes megnyitó kö-
vetkezett, ahol bemutatásra került Mohácsi Lászlóné nyugalmazott iskolaigazgatónk 
könyve, amely a Fejezetek Tiszasas Történetéből címet kapta. A könyvről Barna Gá-
bor a Szegedi Tudományegyetem docense tartott egy rövid előadást. Az ünnepélyes 
megnyitó után a Kultúrházban Nagy Mária, Vidák István és ifj. Vidák István által ké-
szített nemez kiállításra vártuk az érdeklődőket.
Ezután a délutáni fergeteg egy kistraktor kiállítással kezdődött, amin szebbnél szebb 
kerti traktorokat csodálhatunk meg. Mire rendezvényünk fő helyszínére értünk a bog-
rácsokban már javában rotyogott a nagyon finom birkapörkölt. Ezúton szeretném még 
egyszer megköszönni a főzőknek munkájukat: Szanda Károlynak, Németh Lajosnak, 
Szító Zoltánnak, Sípos Józsefnek, Elek Károlynak és önkormányzati dolgozó segít-
ségeiknek.
Az ebédhez Balla Tibor népzenész szolgáltatta a jó hangulatot zenéjével. Később az 
Óvodások és Iskolások színvonalas műsora következett, köszönjük nekik. A szomszéd 
településről látogattak hozzánk műsorukkal a Csépai néptáncos lányok és a Mosoly-
klub tagjai. Ezután az erős embereké volt a főszerep, amit Jegyző úr ügyes szervezésé-
nek köszönhetünk. Később a Kunszentmártoni Baranta egyesület nagyon színvonalas 
harcművészeti bemutatóját láthattuk, majd a cserkeszőlői Deck együttes műsorát hall-
hattuk. Az este folyamán sor került tombolahúzásra is, ami  idén az Iskola szervezésé-
ben zajlott és ahol nagyon szép összeget gyűjtöttek össze. Ezután Ágoston Anita, majd 
iskolás táncos lányok produkciójával hangolódtunk az éjszakai mulatozásra. 21 órától 
sztárvendégünk Varga Miklós lépett fel, aki úgy gondolom, hogy nem csak bennem 
hagyott mély nyomokat nagyon színvonalas produkciójával.
A programok sorát a Tűzijáték zárta, amit ugye nem kell ecsetelnem mennyire gyö-
nyörű volt. Végül a szórakozni vágyók a California zenekarral vagy szabadtéri discón  
érezhették jól magukat.

Még ha az időjárás meg is tréfált bennünket szeszélyességével néha, azért azt kijelent-
hetem, hogy egy nagyon jó kis falunapon vagyunk túl a szűk költségvetés ellenére is és 
remélem a későbbi években is így lesz ez, sőt mindig jobb és jobb.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék még egyszer 
köszönetet mondani támogatóinknak, segítségeinknek 

akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a nap!

 írta: Hegedűsné Szító Lilla
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Fiatalok Európáért - Ifjúsági kezdeményezések

Az ifjúsági kezdeményezések keretében 18 és 30 év közötti fiatalok csoportjai terveznek és va-
lósítanak meg projekteket helyi, regionális és országos szinten. Lehetőség van 16-18 éves fia-
talok részvételére is, ekkor azonban szükség van egy ifjúságsegítő támogató  (ún. coach) 
közreműködésére is. Ezen Alprogram része a különböző országokban élő ifjúsági csopor-
tok közötti hálózatépítés. Ennek értelmében megkülönböztetünk nemzeti és nemzeteken 
átnyúló kezdeményezéséket, utóbbihoz minimum két különböző országból (az egyik uni-
ós tagország) érkező partner szükséges. A projektek időtartama 3-tól 18 hónapig terjedhet. 

Községünkben néhány fiatal, szintén csatlakozott a Fiatalok lendületben program - Ifjúsági 
kezdeményezések című projektjéhez. A tiszasasi Sport Egyesületen keresztül és önkormányzati 
segítséggel, lehetőségünk nyílt egy  tájékoztatás meghallgatására, hisz akkor még nem igazán 
tudtuk elképzelni, hogy mit is jelenthet egy ilyen „ifjúsági kezdeményezés” megvalósítása, mi-
lyen elképzeléseken alapulhat és hogyan tudnánk mi, egy ilyen nagyszabású elképzelést meg-
valósítani kis községünkben. Egy nap Csongrádról érkeztek hozzánk látogatóba, ahol is egy 
Csongrádon már megvalósult programot mutattak be nekünk, képekkel, élménybeszámolókkal 
egybekötve. Ahogy telt az idő egyre érdeklődőbbek lettek a tekintetek, majd a főszerep a mi-
énk lett és fantáziánkat eleresztve, egy kis iránymutatással, mindenki elmondhatta ötleteit, el-
képzeléseit. Színesebbnél színesebb ötletek támadtak, majd végül közösen megállapodtunk egy 
olyan irányzatú program megtervezésében és annak megvalósításában (sikeres pályázat esetén), 
mely egyedi lehet a környék és kis településünk életében egyaránt. Lássunk egy kis ízelítőt! :)

Sasolj velünk!

A projekt tartalma: a környezettudatosságra és a sport szeretetére épülő projektet kívánunk 
megvalósítani, amely magában hordozza településünk lakosainak egészséges életmódra és az 
egészséges környezet igényére ösztönzését. Mivel falunkban ilyen jellegű projekt még nem va-
lósult meg, úgy gondoljuk, rendkívül fontos, hogy elkezdődjön egy olyan jellegű munka, amely 
az itt élő fiatalok számára kinyitja a világot.  Néhány fiatal viszont úgy gondolta, hogy ki kel-
lene használni a település Tiszához közeli fekvését, és meg kellene ismerkedni valamelyik vízi 
sportággal, amelynek aztán rajongótábort is szervezhetnének. Így jött a kenuzás ötlete, hiszen 
azt csoportban, akár verseny-, akár szabadidős sportként is űzhetjük, és általa kihasználhatjuk 
legszebb természeti értékünk közelségét. Az ötletet ezután továbbfűztük, mivel csapatunkban 
van hobbi fotós, valamint kommunikáció szakos fiatal is, úgy gondoltuk, hogy a sportot ösz-
szefűzhetnénk természetfilmezéssel és –fotózással is.  A projekt résztvevői 4 éve részt vettek a 
helyi ifjúsági egyesület létrehozásában. A szervezet bejegyzése azóta sem történt meg, azonban 
az első néhány év igazán aktívan telt. Számos program megszervezése fűződik az egyesület tag-
jainak nevéhez, mára azonban tagságunk megfogyatkozott, az utóbbi időben pedig a rendez-
vények is elmaradtak. A csapat aktív tagjainak zöme felnőtt, nagy részük dolgozik. Ezért gon-
dolta azt hat fiatal, hogy kezébe veszi a sorsát, és elkezd egy olyan közösségépítő folyamatot, 
amelynek révén ismét össze tudja fogni Tiszasas néhány fiatalját, akikkel az egész település 
hasznát szolgáló tevékenységek sorozatába kezdhet.  Projektünkkel a tagok összekovácsolását, 
egy új, aktív csoport kialakítását is el kívánjuk érni. A csongrádi Batsányi János Gimnázium 
diákönkormányzatainak tagjaival több településünkön élő fiatal kapcsolatban áll. Tőlük hallot-
tunk a Fiatalok Lendületben Program által kínált lehetőségekről. Ők az elmúlt években több 
alkalommal is sikeresen pályáztak a Program keretében, és nagy élményt jelentettek számuk-
ra a megvalósított tevékenységek. Beszámolóik inspiráltak minket is e pályázat benyújtására. 

Ha projektötletünket megvalósíthatjuk, 
úgy gondoljuk, jó alapot teremtünk ah-
hoz, hogy megkezdjük a falunkban és 
a környező településeken felnövő fiatal 
generáció aktív társadalmi szerepvál-
lalásra ösztönzését. Fontosnak tartjuk 
továbbá, hogy a felnőtt generációk szá-
mára is példát mutassunk arra vonatko-
zóan, hogy a jelenkor fiataljai is képesek 
építeni a jövőt, pozitív irányba formálni 
szűkebb és tágabb környezetük sorsát.
Fiatalok (társadalmi) részvétele – cso-
portunk olyan tevékenységeket kíván 
megvalósítani, amelyek reményeink 
szerint hosszú távon hatással lesznek 
településünk életére. Az elkészült al-
kotások (film, fotókiállítás, nyomtatott 
kiadvány) a nagyközönség számára 
bemutatásra kerülnek. A projektet hat 
fiatal szervezi, azonban már a projekt 
előkészítő fázisában be kívánunk von-
ni további tíz fiatalt tevékenységeinkbe.

A projekt során megvalósításra kerülő 
tevékenységek bemutatása:

- részvétel filmes és fotós, valamint el-
sősegélynyújtással egybekötött kenuok-
tatáson
- három kenutúra szervezése Csongrád, 
Tiszakürt és Tiszakécske településekre
- egyéb kenutúrák során film és fotóké-
szítés, melyek során rendhagyó alkotá-
sok készülnek a Tisza szemszögéből, a 
természet- és környezetvédelemre törté-
nő figyelem felkeltése céljából.
- szemétszedő akció szervezése a Tisza 
árterében
- sportnap szervezése a tiszasasi Tisza 
parti szabadstrandon
- fotókiállítás és filmbemutató szervezé-
se a helyi művelődési házban
- kiadványkészítés a projekt során meg-
valósított tevékenységekről, eredmé-
nyekről

Fontosnak tartjuk, hogy a projekt során 
olyan maradandó eredményeket érjünk 
el, amelyeket a jövőben hasznosítani 
tudunk. Az is fontos, hogy a beszerzett 
eszközöket hosszú távon hasznosítani 
tudjuk. Ha például a pályázatnak kö-
szönhetően hozzájuthatunk a túrakenuk-
hoz, általuk nemcsak sporteszközökre 
teszünk szert, hanem közösségépítő esz-
közökre is. A tervezés során mindvégig 
azt tartottuk szem előtt, hogy a pályázni 
kívánt témák, ill. tárgyak mind hosszú 
távon segítsék elő a tiszasasi fiatalok kö-
zösségépítését.

Bízunk benne, hogy sokan kedvet kap-
tak és csatlakoznak kis csoportunkhoz!
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A trükkös lopások megelőzéséért!
Az utóbbi időben országszerte, így megyénkben is megnövekedett a szélhámosok ál-
tal elkövetett bűncselekmények, az úgynevezett trükkös lopások száma, pedig az ilyen 
jellegű jogsértéseket körültekintéssel, odafigyeléssel sok esetben meg lehetne előzni. 
A következőkben néhány hasznos információt teszünk közzé, melyekkel e bűncselek-
mények egy részét megelőzhetjük, elkerülhető az áldozattá válás.

A trükkös lopások jellemzői:

Elkövetői főként az idős, nyugdíjas, egyedül élő embereket célozzák meg. Magukat 
árusnak, közüzemi cég alkalmazottjának, vagy valamilyen hivatalos szerv munkatár-
sának adják ki, és egy valósnak tűnő indokra hivatkozva jutnak be a lakásba. Kifigye-
lik, hogy a sértett hol tartja a pénzt és figyelmetlenségét kihasználva ellopják értékeit.
A vidéken élőkhöz, magánházban lakókhoz becsöngetve közlik, hogy vásárolni sze-
retnének, majd tíz- vagy húszezer forintos bankjeggyel fizetnek az általában egy-két-
ezer forintos áruért. A sértettnek vissza kell adni, és csak az elkövető(k) távozása után 
derül ki, hogy az átadott pénz hamis.

Ne essenek áldozatul a szélhámosoknak!

Nagy veszélyt jelentenek a magukat valamilyen hivatalos szerv munkatársának, árus-
nak kiadó szélhámosok. A módszer lényege, hogy közüzemi szolgáltatást ellátó cég 
(áramszolgáltató, vízművek vagy más szerv) alkalmazottjaként lépnek fel az elkö-
vetők, és arra hivatkoznak, hogy pénzt hoztak és visszafizetéssel kecsegtetnek. Egy 
20.000.-ft-os bankjegyet felmutatva, abból kérnek vissza. Előfordulhat, hogy egysze-
rűen csak a víz-, gáz-, villanyóra leolvasására hivatkoznak, vagy házalóként éppen 
eladni, venni akarnak valamit. Eközben kifigyelik, hogy hol tartja a pénzét a házigaz-
da, és figyelmét elterelve esetleg vizet kérnek, és az alkalmat kihasználva az áldozatot 
értékeitől megfosztják.

Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?

A szolgáltatók munkatársai sorszámozott arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, egy-
séges formaruhát viselnek. Ezek az igazolványok, melyet fel kell mutatniuk, a leg-
több szolgáltató esetében csak személyi igazolvánnyal együtt érvényesek. Abban az 
esetben, ha igazolványukat mégsem mutatják meg, meg kell kérni őket arra, hogy 
igazolják magukat. Ha a felszólításnak nem tesznek eleget, nem szabad beengedni 
őket a lakásba, az udvarba!
A kertkaput, lakásajtót zárják kulcsra!
Idegeneket semmilyen körülmények között ne engedjenek be a lakásukba! Ha mégis 
beengedik, mindig legyen Önökkel egy szomszéd vagy rokon! Idegeneket soha, egy 
pillanatra se hagyjuk magára a lakásban! Ne váltsanak fel nagycímletű bankjegyet 
idegeneknek! Nem lehetnek benne biztosak, hogy a pénz valódi! Bűncselekmény ész-
lelése után soron kívül értesíteni kell a rendőrséget, a 107, vagy 112 segélykérő tele-
fonszámon, közölve a szükséges információkat! Amennyiben lehetséges, a helyszínt 
érin-tetlenül kell hagyni!

Ezen bűncselekmények megelőzése közös érdekünk, ezért kérjük, 
hogy lehetőségeikhez képest vegyék figyelembe javaslatainkat!

Ne adjunk esélyt a bűnözőknek!!!

Ha zavar az avar
A kerti hulladékégetés veszélyei

 „A földet nem szüleinktől 
örököltük, hanem gyermekeinktől 

kaptuk kölcsön.”

Ez a mondat Seattle törzsfőnök 1854. 
januárjában tartott, híressé vált beszédé-
ben hangzott el. Bár a beszéd már több 
mint 150 éves, örökérvényű igazságokat 
találunk benne, melyek aktualitása ma 
talán még élőbb, mint másfél évszázada.

A fejlődés, a civilizáció káros hozománya 
a környezetszennyezés. Minél kényel-
mesebbé akarjuk tenni életünket, minél 
egyszerűbb megoldásokat keresünk a 
hulladék megsemmisítésére, annál több 
kárt okozunk, melyet valóban nem mi, 
hanem unokáink, dédunokáink sínylik 
majd meg. Az őszi ház körüli munkák is 
felvetik a kérdést, vajon hogyan szaba-
duljunk meg a legegyszerűbben a kerti 
hulladékoktól?

Jártunkban-keltünkben szinte minden 
második kertben látunk ilyenkor égő ku-
pacokat a telkek végében. Valóban a leg-
egyszerűbb módja, hogy a levágott ága-
kat, avart eltüntessük.

De vajon tudjuk-e, hogy milyen anya-
gok kerülnek a levegőbe ilyenkor, amit 
később friss levegős sétánk alkalmával 
belélegzünk?!

Olyan kellemetlenségek mellett, hogy 
a csípős füstszag a ház minden zugába 
képes bekúszni, főleg párásabb időben - 
ami ősszel ugye már nem ritka - erős ful-
lasztó érzést is kelt.

EZT NE TEGYE!
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OKTÓBER
A nemzeti ünnepek hava

Jóleső, sőt felemelő érzés sorolni október ünnepi alkalmait: 6-a, 
23-a, 31-e. Kívánkozik a kicsit is érzékeny léleknek elcsendesed-
ni, fejet hajtani, a múlt példáiból erőt gyűjteni. Megállni jelké-
pesen – vagy valóságosan – Aradon az emlékmű előtt, sorolni 
az ismert neveket, megnyugvással regisztrálni a régi-új tényt: 
egy nemzet függetlenségi vágyának mily sok gyakorlati támo-
gatója volt a szomszéd népek körében is.
A korábban agyonhallgatott 56-os események ma már nyílt 
tények, ünnepelhetők. Nevek, események, földrajzi helységek, 
tájak, arcok, festmények, versek, naplórészletek, filmek kava-
rognak, vagy csendesednek bennünk. Jó és hasznos ünnepelni.

1849. október 6-án kivégezték az 13 aradi vértanút. Az 1848-
49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után 
a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a 
magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bu-
kást követően kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúi 
lettek: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss 
Ernô, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leinin-
gen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, 
Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Október 6-án 
nemcsak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivé-
gezték gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt is.
Október 6-a azóta is a magyar nemzet gyásznapja. A 13 tábor-
nok Aradon és Batthyány Lajos Pesten emberfeletti bátorsággal 
viselte el a halált. A szabadságharc bukása után a teljes terror 
jegyében a vértanúkról említést sem lehetett tenni. Az a hősi-
es katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor felmuta-
tott, olyan rokonszenvet váltott ki Európa-, sőt Amerika-szerte, 
amely a nemzet reményeit táplálta, hogy egy kedvező fordulat 
alkalmával, egyszer véglegesen kivívhatja a függetlenségét.

Az 1956-osforradalom Magyarország népének a sztálinista dik-
tatúra elleni forradalma és a szovjet meg¬szállás ellen folytatott 
szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik 
legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az 
egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. ok-
tóber 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolá-
sával fejeződött be Csepelen november 11-én.

Az október 23-i buda-
pesti tömegtüntetés a 
kommunista pártvezetés 
ellenséges reakciója és 
a fegyvertelen tömegre 
leadott véres sortűz kö-
vetkeztében még aznap 
éjjel fegyveres felkeléssé 
nőtt. Ez a kormány bu-
kásához, a szovjet csapa-
tok visszavonulásához, 
majd a többpártrend-
szer visszaállításához és 
az ország demokratikus 
átalakulásának meg-
kezdéséhez vezetett. 
November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgya-
lásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a 
Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességé-
ről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság 
után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak 
biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak 
segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli 
háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel 
szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi 
szabadságharca így végül elbukott.
A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai ada-
tok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A 
forradalom következményeként kb. negyedmillió magyar hagy-
ta el az országot, nyugatra menekülve.
1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen börtönöz-
ték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a ma-
gyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt 
elítélte. A forradalom leverését követő évtizedekben Magyaror-
szágon tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalom-
nak bélyegezték. 1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nem-
zeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének 
napja és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja.
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Anyakönyvi Hírek

Zarnócz József
               Szíjártó Gabriella és Zarnócz József gyermeke

2012. július 26-án

Kupeczki Janka
Papp Éva és Kupeczki Ferenc gyermeke

2012. augusztus 7-én

Jó egészséget kívánunk nekik!

Sipos Ágnes és Gyói Imre

2012. október 6-án

Gratulálunk nekik!

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 

Hegedűsné Szító Lilla és ifj. László Istvánné
   

   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

Házasságot kötött

Akció! 2012. év

Gondoljon elhunyt szeretteire!

Urnás sírok             70000- 100000 Ft
Szimpla sírok                       250000 Ft
Dupla sírok                         300000  Ft
Családi kripta      550000-1000000 Ft
Családi urna                         150000 Ft

Az árak tartalmazzák:

- betonalap 
- 2 db váza 
- betűírás

Garancia 50 év

Érdeklődni, információ:                
Impala Kft        06/30-536-7266

Született

Őszi Jánosné (Őszi Erzsébet)
2012. július 16-án. Élt 89 évet.

Csernák Andrásné (Juhász Rozália) 
2012. augusztus 13-án. Élt 57 évet.

Nagy Mihályné (Kurenda Erzsébet)
2012. augusztus 27-én. Élt 84 évet.

Fülöp Jánosné (Lajkó Irén)
2012. szeptember 3-án. Élt 80 évet.

Szabó Ferenc 
2012. szeptember 13-án. Élt 84 évet.

Révész Pálné (Kátai Margit)
2012. október 14-én. Élt 77 évet.


