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                                    Rövid Önkormányzati hírek

Falunap 2013
Az idei évben, hagyományainkhoz híven újra rendeztünk 
falunapot augusztusban. Csakúgy, mint az elmúlt két alka-
lommal, idén is jó hangulatú, eseménydús és színes progra-
mokat felvonultató kavalkád várta a focipályán a sasiakat. 
Úgy éreztem a járási polgárőr nap résztvevői is jól érezték 
magukat és bekapcsolódtak a falunapi programokba. A nap 
sikeréért sokan dolgoztak és még többen támogattak ben-
nünket, akiknek ezúton is szeretném megköszönni a hoz-
záállását. Remélem jövőre sokakkal újra találkozunk, nem 
csak a focipályán, de a templomban is!

EU  ÉLELMISZERSEGÉLY  PROGRAM  TISZASAS                                  
2013

Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély 
programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szer-
vezi. Az országos program keretében az EU-s forrásból elő-
állított élelmiszereket az MVH a vele –nyertes pályázat alap-
ján – szerződött segélyszervezetek, így a Gyermekétkeztetési  
Alapítvány közreműködésével  juttatja el  a magyarországi  
rászorulók részére.
A 2013.évi EU Élelmiszersegély program nyári fordulójában 
Tiszasas Község Önkormányzata az alábbi élelmiszereket volt 
jogosult átvenni, illetve kiosztani:- liszt, kristálycukor, 4 to-
jásos spagetti. Augusztus 26-án és 27-én került sor a  tartós 
élelmiszerek  térítésmentes átadására  720  fő  részére. A szoci-
ális intézmény lakói és a házi gondozottak /nyugdíjasok/  szá-
mára  az ÖNO dolgozói, gondozói  segítségével juttattuk el a 
felajánlásokat. Köszönjük a segítségét mindazoknak, akik  e  
„nemes ügy”   szervezésében, lebonyolításában részt vettek!

Mindennapos fogadóóra!

                            Tisztelt Tiszasasi Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként ha a jövőben 
segítségükre lehetek bármilyen ügyben, vagy találko-
zót szeretnének egyeztetni velem, kérem személyesen 
jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri Hivatalban, 
munkaidőben Bagi Gyöngyinél, vagy a (56) 326-001-
es telefonszámon!

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, 
és telefonszámon is keressenek bizalommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)    
     Boldog István

                  Országgyűlési Képviselő

                                         
                                          FIGYELEM!

Őrölt fűszerpaprika kapható az Önkormányzatnál!

2000Ft/kg áron.

Érdeklődni: Bagi Gyöngyinél

                                                                                           
                                                                                                 Köszönetnyilvánítás!

          Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni mindenkinek – mind a tiszasasi lakosoknak, mind az Otthonban lakók hozzátartozói-
nak - azt a sok-sok értékes tombolatárgyat, amellyel hozzájárultak a Falunap tombolabevételéhez, melyet idén intézményünk, az Alkony 
Gondozási Központ kapott meg. 
A bevétel felét – ahogy azt már korábban jeleztük – Oláh Dorina gyógyíttatására ajánljuk fel, melyet szüleinek személyesen adunk át a 
közeljövőben. 
Mindemellett reméljük, hogy a Falunapon felállított Egészségsátorban sok hasznos információt kaptak szervezetükkel kapcsolatban, és 
ezután jobban odafigyelnek majd testi és lelki egészségükre.                                                          
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                   az Alkony dolgozói 
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszasas községben az 
alábbi időpontokban végezzük az ebek kötelező veszettség 
elleni oltását és a féregtelenítést az önkormányzat udvarán:

Dr. Sugár Edit:  tel.: 30/270-6523 vagy
                                           30/621-0831

szeptember 7. (szombat) 7-10 óra között

pótoltás:

szeptember 13. (péntek) 15-17 óra között

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdo-
nos évenként köteles saját költségén veszett-
ség ellen beoltatni (164/2008. XII. 20. FVM. Rend.)

Eboltási könyvet kérjük mindenki hozza magával.
Az oltás díja 3.000 Ft, mely a féreghajtó árát is tartalmazza.

A tulajdonos kérésére az oltás az állat tartá-
si helyén is elvégezhető, ezt kérjük telefonon jelezni.

2013.január 1-től kizárólag chippel ellátott kutyát lehet ve-
szettség ellen beoltani. Kérem, a chipp országos adatbázis-
ban meglétét ellenőrizzék le a www.petvetdata.hu oldalon. 
Amennyiben az eb adatait nem találják, a beültető állatorvos 
felé jelezzék, hogy még az oltás előtt felvigye a rendszerbe.

Általános viselkedési szabályok 
a játszóterünkön

 –       Tilos a dohányzás és a szeszes italok fogyasztása!

–   A játszótéren lévő játékokat csak 14 éven aluli gyerekek 
         használhatják!

 –       Tilos 6 éven aluli gyereket felügyelet nélkül hagyni!

–       A játékokat csak előírás szerint lehet használni!

–       Vigyázzunk saját és társaink gyermekeinek épségére!

–       A játszótérre tilos kutyát és kisállatot bevinni!

–     Jármű (kerékpár, motorkerékpár, stb.) használata a játszótér
         területén tilos!

 – Óvjuk környezetünk tisztaságát, ne szemeteljünk, 
         igyekezzünk megőrizni a játszóterünk eszközeit!

 –      A környező növényzetre fokozottan ügyeljünk!

–      Gyermekeink védelme és fejlődése érdekében szabály a tiszta
         beszéd is! A csúnya beszéd a játszótéren sem megengedett!

Szabályaink betartását és betartatását előre is köszönjük!

Szomorúan tapasztaljuk, hogy mára már a rongolások  
olyan nagy mértékben fordulnak elő, hogy sajnos 
lassan tönkre teszik  egyes emberek imádott játszóterünket. 

Tisztelettel kérjük a község lakosságát, hogy sajátjukként óv-
ják a játszóteret és annak környezetét, hiszen mindannyi-
unk közös érdeke, hogy gyermekeink és unokáink egy esz-
tétikusan kialakított, de legfőképp biztonságos és az európai 
előírásoknak megfelelő, korszerű játszótéren játszhassanak. 

Ha bárki, bármilyen rongálást észlel, kérjük, haladéktalanul 
jelezze azt a Polgármesteri Hivatal felé!

       Ha az érzelmed                Keresd untalan                 Ne légy szomorú       Hadd, hogy szeressen
       Tiszta lángja lobban,       S tudd azt, ki szeret         Szeretni fog Téged,    Boldog, csak ugy lehetsz
       Tudom, megleled             Keresd untalan                Ne légy szomorú        Hadd, hogy szeressen
       Azt, ki vár titokban.         Ne hullass könnyeket.    Had örüljön néked.    És az Övé leszel.

Titokzatos Szerelem

írta: Tigyi László
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A tiszasasi óvoda története 1993-ig
(Összeállította: Csillag Imréné)

A népoktatás az 1820-as évek elején indul meg. A falu egy elemi iskolát 
s egy úgynevezett ismétlőt úgy tart fenn. A falu lakosai reformátusok és 
tisztán magyarok.
A kisdedóvás problémáit először a reformkor politikusai vetették fel. 
Vármegyénkben a 1891. XV. t. c. meghozatala után foglalkoztak vele 
érdemlegesen. Sok volt a probléma és nem volt óvónő sem.
Ezért Szolnokon „menedékház tanfolyamot” indítottak, itt képezték az 
óvónőket.
A kisebb településeket nyári menedékház felállítására ösztönözték. Az 
intézmények feladata a 3-6 éves gyermekek gondozása, felügyelete és 
testi, szellemi, erkölcsi fejlődésük előmozdítása. De az óvoda felállítás 
nem terjedt el széles körben.
Tiszasason az országos törvényt megelőzve 1977-78-79-ben már volt 
nyári óvoda, ahova májustól-novemberig jártak a gyerekek. Étkezést 
nem kaptak, ezért napi két alkalomra vittek magukkal ennivalót-ebédre 
s uzsonnára. Az óvoda helye a Rákóczi út 15. szám alatt volt-hosszú, 
oszlopos- valószínű két szobás, nádas ház. Ma már nem áll. (Murainé 
melletti portán állt.)

Az óvónők illemre, helyes magatartásra, vallásos áhítatra tanították a 
gyerekeket.
Feltehetően játszottak népi játékokat, kitalálóst és szabadon választot-
tat, s betanultak kisebb jeleneteket. Az óvónők ebben az időben nem 
voltak képesítettek, félévre szerződtette őket a község. Hajdú Gáborné 
óvónője 
1895-96-ban Cseri Erzsébet majd 
1910-11-12-ben Szabó Zsuzsanna (id. Csillag Imréné)
1914-től 1919-ig Boros Mihályné
1937-ben Évne Katalin
1939-ben Decsics Erzsébet
1940-ben Szabó Etelka
1941-42-ben Nagy Ilona volt a nyári óvoda óvónője.
A 20-as évektől a régi iskola egyik terme volt a nyári óvoda helye, ezért 
nem is novemberig, hanem csak szeptember közepéig üzemelt az 
óvoda. Az elöljáróság támogatta a nyári óvoda létrehozását és fizették a 
gondozónő bérét.
A II. Világháború ideje alatt nem szerveztek a faluba óvodát, s háború 
után sem 1947-ig. Majd az igény és a szükség eredményeképpen 1947 
májusában létrehoztak egy vegyes csoportot, ami már nem az isko-
lában, hanem egy lakóházban volt a Rákóczi út 24. szám alatt, ahol a 
nagyobb szoba  a
csoportszobát, a kisebb a mosdót, öltözőt jelentette-a konyhában pedig 
főztek. Ettől az időtől kezdve már nem kellett élelmet vinni magukkal 
a gyerekeknek. Az épület alacsony, sötét volt, s a 16 férőhelyen, nyáron 
40-45 gyerekkel foglalkozott az akkori gondozónő, Ember Sarolta. 
Dajka nem volt, a takarítást a szakácsnő -Foltán Jánosné látta el. 
Majd amikor Ember Sarolta elköltözött a faluból, 1948. őszétől Kukin 
Jusztina, egy év multával, 1949. őszétől, 1950. júniusáig Varga Klára 
(Hack Lászlóné), 1950. júniusától 1951. februárig Hegedűs Mária volt a 
gondozónő.

Hack Lászlóné visszaemlékezése szerint a felszerelés igen szegényes, 
a gyerekek hosszú lócákon ültek a 6 személyes kecskelábú asztalok 
mellett, az asztalokat Hajdú Lajos készítette társadalmi munkába. Ebéd 
után vesszőből font ágyakon feküdtek a gyerekek, gyakran ketten egy 
ágyon. Játék igen kevés volt, az udvaron pár labda, homok, a terembe 
építőkocka s 1-2 mesekönyv.
1950 nyarán az óvoda átköltözött a Rákóczi út 25. szám alatti ház-
ba (ahol most ifj. Gálfi László lakik). Ez az épület is lakóház volt, de 
tágasabb, világosabb az előzőnél. Egy szobát foglalkozásra, másikat fek-
tetésre, az előszobát öltözőnek, mosdónak használták. Ekkor vásároltak 
6 db kisasztalt és 24 gyermekszéket is. Ezután ha nyáron nem is, mert 
1950. júniusi átadáskor 52 gyerek volt, de télen, amikor 10-15-en jártak 
óvodába, a kecskelábú asztalok felkerültek a padlásra.
1950-ben más személyi változás is történt, december 1.-től özv. Molnár 
Lajosné lett a szakácsnő, aki ettől az időtől fogva, 16 éven át, nyugdíjba 
vonulásáig végezte ezt a munkát.
z évben a Községi Tanács erejéhez mérten többet áldozott az óvodára, 
nagyobb arányú vásárlások történtek játékszerre, konyhai felszerelésre, 
s javult a napi ellátás is.
1952. tavaszán az intézményt a Rákóczi út. 3. szám alá költöztették, ma 
is itt van.
Ez az épület 1902-ben szintén családi háznak épült, de elég magas, tágas 
volt, s jobban megfelelt a kívánalmaknak, mint a korábbiak. Ez a ház 
Bagi Gábor s lánya, Bagi Ilona illetve Papp Sándorné tulajdona volt az 
államosításig.
Két termet óvodának használtak, amelyek nem nagyok, de jól szellőz-
tethetőek, ezen kívül konyha, kamra, szolgálati szoba volt az épületben.
Az egész épület  hosszán fedett folyosó futott végig, kapcsolódva egy 
fedett teraszhoz, ahol tavasztól-őszig étkezhettek a gyerekek s játszhat-
tak akkor is, ha esett az eső. A személyi állomány is bővült egy dajkával, 
Hajdú Margit személyében.
1954. július 1-ig a gyerekkel a foglalkozást szakképzetlen gondozók 
látták el. Akik a gyerekek iránti szeretetből, irántuk érzett felelősségből 
adódóan igyekeztek arra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, testileg, 
szellemilegfejlődjenek és a szülők biztos helyen tudják őket. Foglalko-
zásokat 
nem vezettek, de tanítottak dalokat, verseket, körjátékot, s olvastak 
mesét.
az évben a Községi Tanács erejéhez mérten többet áldozott az óvodára, 
na1954. július 1-én Böcsödi Julianna-későbbi nevén Csillag Imréné, 
szakképzett óvónő vette át a csoportot-s az óvoda és konyha vezetését. 
Nyugdíjba vonulásáig, 1993. aug. 31-ig-39 éven keresztül látta el ezt 
a feladatot. 1954-ben az átadási jegyzőkönyv szerint rendszeresen 46 
gyerek járt az óvodába, akiknek fele még mindig kecskelábú asztaloknál 
ült, lócákon. Egyéb felszerelés 1 óvónői asztal, 1 szekrény, 4 szék, s a 
gyerekeknek fektető 30 db.
Az étkezéshez bádogtányér, kanál, alumínium bögre állt rendelkezésre.
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Az udvaron volt artézi víz, ezt használták főzésre, ivásra, mosakodásra. 
Mindannyian egy mosdótálba mosdottak.
Az épületben villany nem volt.
Az udvar szép füves volt, voltak labdák, homokozó játékok, homok, 2 
hinta, pár mesekönyv és néhány szakkönyv.
Az év szeptember közepétől megkezdődött a gyerekek részére az úgyne-
vezett kötelező foglalkozások-naponta kettő, 20-30 percesek, ahogy az 
oktatási program előírta.
Beszereztek olyan dolgokat, mint ceruzák, színesek, szobai építőkoc-
kák, s begyűjtöttek gesztenyét, makkot, stb. a barkácsoláshoz. A szülők 
teaestet, csigatészta készítést szerveztek. A teaest bevételéből játékot sze-
reztek be-a tészta az étkezésre maradt. Az óvoda is szervezett gyermek 
előadást, aminek bevétele szintén a fejlesztést szolgálta.
A községi vezetés a hiányosságokat folyamatosan oldotta meg. 
-1955-ben megépült az udvarra egy homokozó.
-1956 tavaszán bevezették a villanyt.
-1957-ben új bútorok vásárlására került sor.
Csak a zsúfoltság nem szűnt, a 15 férőhelyes szobában gyakran 40-en 
voltak. Ezt a problémát oldották meg 1958-ban, amikor közfal kivételé-
vel a csoportszobát 29 férőhelyesre bővítették. Ezen a nyáron épült meg 
a ma is meglévő udvari WC is.
Az 1959-60-as években a mezőgazdaság átszervezése idején a szükség 
vetette fel az óvoda bővítés gondját, mert az édesanyák is állandó mun-
kát akartak vállalni. Községi és járási pénzből történt meg a bővítés. A 
konyha, kamra áthelyezésével, közfal lebontással jött létre még egy 24 
férőhelyes csoportszoba. Így az összes férőhely 53 lett, felosztás szerint 
kis-és nagycsoporttal. A régi fáskamrák átépítéséből alakítottak ki 
konyhát, raktárt.
A vizet is bevezették, megoldódott a folyóvizes mosogatás.
A csoportszobák előtti terasz beépítésével mosdó, WC nyert elhelyezést.
A következő évben, 1961-ben az egész folyosórendszert beépítették. Ma 
is ebben az állapotban van. 1960-ban az új, 1962-ben a régi csoportszoba 
is teljesen új felszerelést kapott.
1960. július elsejével jöttek fel a gyerekek az új férőhelyekre.
A fejlesztéssel személyi bővítés is történt. 1960. február 1-ével Pugner 
Istvánné (Nemes Ida) kezdte meg óvónői munkáját. A technikai személy-
zet is bővült egy dajkával s egy konyhalánnyal. Az élelmezésvezetést még 
mindig Csillag Imréné végezte.
Az 1960-as fejlesztés megváltoztatta az óvoda arculatát. Alkalmassá tette 
mind nevelési, oktatási és egészségügyi feladatok megoldására. Az akkor 
felmerült igényeket kielégítette.
A nevelési program követelményei szerint kötelező foglalkozásokat 
a környezetismeret, ábrázolás, ének-zene, testnevelés, matematika, 
irodalom-mese-vers területén szerveztek.
A szabad tevékenység alatt játszottak, barkácsoltak, báboztak, sokat 
sétáltak, látogattak a gyerekek. Minden évben megünnepelték November 
7-ét, a Télapót, Karácsonyt, Március 15-ét, Április 4-ét, anyák napját és 
az évzárót. Ezekre verssel, dalokkal készültek.
Szőnyegek, függönyök, fali díszek, porcelán étkészlet, a konyhába 
modern eszközök, de mindenképp a sok játék azt szolgálták, hogy a 
gyerekek jól érezzék magukat, fejlődjenek. Az udvaron babaszoba, 
pancsoló épült, hajóhintók, korlátok, mászókák segítették a testedzést és 
bővítették a játszási lehetőséget. Sok mindenben gyarapodott a foglalko-
zásoknál használt szemléltetőeszköz készlet is.
1963-tól a konyhán iskolai napközis csoportnak is főztek, később, 1965-
től még 2-nek. Ezért aztán 1964-től önálló élelmezésvezető végezte a 
konyhaveZetést. 1972-ben az egészségügyi követelményeknek jobban 
megfelelő konyha (fekete-és fehér mosogató), dolgozóknak zuhanyozó, 
az élelmezésvezetőnek iroda épült.
Az óvoda épületében az évek folyamán még a következő fejlesztés tör-
tént. 1985-ben óvónői iroda kialakítás és kémények átépítése történt.

1987-ben tetőcsere, 1989-ben pedig új kerítés készült. A személyi felté-
telek terén is történtek változások. 1976-tól három óvónő, majd 1989. 
szept. 1-től 4 óvónő foglalkozott a gyerekekkel.
1976-ban Csillag Imréné s Pugner Istvánné mellett a harmadik óvónő 
Szira Józsefné.
1977-78-ban Bori Zsuzsanna, 1979-től 1980 augusztusáig Tornyi Ilona.
1980. szept. 1. Gugolyáné Légrádi Edit.
1989-től a negyedik óvónő Török Edit majd Papp Éva.
Az óvoda történetében a legaktívabb patronálók mindig a szülők voltak. 
Igen sok társadalmi munkát végeztek szükség szerint varrást, festést, 
mosást, fák ültetését, stb.
A második legnagyobb patronáló a helyi Rákóczi Tsz volt. 1960-ig sok 
esetben gyümölcsöt, zöldséget adományozott, fuvart végzett.
A legnagyobb segítséget 1973-ban kapta az óvoda, 30. 000. Ft, ebből 
épült meg a vízlefolyásos WC a gyerekek részére.
1965-ben a Tsz-től kapta az óvoda az udvari hajóhintókat, a pancsolót. 
Később is segítettek fuvarral, javításokkal.
A brigád mozgalom kiszélesedésével bővült a patronálók köre is. Az „Er-
dei F.”, a kecskeméti konzervgyár egy brigádja, leginkább karácsony előtt 
pénzadománnyal segítette az óvodát. És amikor a községi KISZ szervezet 
megszűnt, a szervezet összes pénzét az óvodának adták, amiből a felsze-
relést bővítették.
A fenntartó Községi Tanács és Általános Iskola az évek hosszú során 
mindig igyekezett megoldani az óvodában felmerülő gondokat. Az anya-
giakat mindenképp, de gyakran az erkölcsit is azzal, hogy jutalmazták az 
óvodában dolgozók munkáját.
Kiemelt volt az Általános Iskola első osztályának s a mindenkori taní-
tónőnek és az óvodának a kapcsolata. Kölcsönösen látogatták egymás 
óráit, foglalkozásait egyedül is és a gyerekekkel is, hogy az iskolai előké-
szítés sikeresebb legyen.
Az évek folyamán változott a dolgozó anyák számaránya is.
1954-ben a beírt 46 gyerek közül két gyereknek (Tényi Zsuzsannának, 
Herczeg Imrének) folytatott az édesanyja kereső foglalkozást.
1973-ban a szintén 46-os létszámból már 27 gyereknek dolgozik az 
édesanyja.
1980-ban az 54 gyerekből pedig 51-nek.
1985-ben minden gyerek édesanyja dolgozik.
A gyermeklétszám is hullámzást mutat.
A beírt létszám
1950-ben 52 fő.
1954-ben 46 fő.
1973-ban 46 fő.
1980-ban 63 fő.
A legmagasabb 1983. májusában, amikor 71 fő.
1990. május 15-én 54 fő-azóta csökkenő tendenciát mutat.
A II. Világháború előtt az óvodai dolgozók alkalmazását a községi jegyző 
végezte az elöljárósággal egyetértésben.
1947-től az óvónők kinevezését a Járási Tanács oktatási osztálya végez-
te-a fizikai dolgozókat az általános iskola igazgatója a vezető óvónővel 
megbeszélve.
1993. szept. 1-től a személyi állományban jelentős változás történt, a 39 
éve ott dolgozó Csillag Imréné és a 33 éve szintén ott dolgozó Pugner 
Istvánné nyugdíjba ment, s a már 13 éve ott dolgozó Gugolyáné Légrádi 
Edit pedig elköltözött a faluból.
A vezető óvónő Mohácsiné Szabó Lenke lett, a beosztott óvónők pedig 
Sipos Józsefné és Mátyus Anikó. Az alacsonyabb létszám nem indokolta 
4. óvónő alkalmazását.
Az óvoda ezután is oktató-nevelő munkáját az iskolára való előkészítés 
jegyében végzi. S igyekszik a gyerekek fejlődését mindenben elősegíteni. 
(1993. dec. 30.)

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

FOLYTATÁS...
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Falunap 2013.08.10.
Az idei évben ismét megrendezésre került immár hagyománynak számító Falunpunk.Az eddigiektől eltérően az idén 
Kistérségi polgárőrnappal egybekötött rendezvényen érezhettük jól magunkat, amin amely részén több település Polgár-
őr csapata vett részt.
A nap Zenés ébresztővel kezdődött,majd mint azt már megszokhattuk a délelőtt ismét ünnepi köntöst öltött magára ami 
Ökomenikus Istentisztelettel kezdődött a helyi református templomban.ezt követően pedig Megnyitó Ünnepség vette 
kezdetét a Szoborparkban ahol az idei évben is átadásra kerültek „Tiszasas Községért” Kitüntetések ebben az évben a két 
kitüntetett  id. Gálfi László és Bertók Sándor lett. 
Ezután a délutáni fergeteg egy kerti traktor fellvonulással kezdődött, amin szebbnél szebb kerti traktorokat csodálha-
tunk meg. Mire rendezvényünk fő helyszínére értünk a bográcsokban már javában rotyogott a nagyon finom birkapör-
költ. 
Ezúton szeretném még egyszer megköszönni a főzőknek munkájukat:
 Szanda Károlynak, Németh Lajosnak, Szító Zoltánnak, Elek Károlynak, Szelei Sándornak és önkormányzati dolgozó segítsé-
geiknek.
Ebéd után egy Kutyás bemutatónak lehettünk tanúi, majd egy Fergeteges 
Ki Mit Tud kezdődött amelyet óvodásaink nyitottak meg  jobbnál jobb produkciókat csodálhatoot meg a közönség és 
melyek zsűrizését és díjjazását a Telecom Zrt. vállalta magára.
Ezután Ágoston Anita és partnere produkcióját élvezhette a közönség.
Sor került hagyományunkhoz híven a Tiszasas legerősebb embere verseny ezt a titulust idén Talmácsi Attila tudhatja 
magának. 
Ezután egy kendo harcműveszeti harcművészeti bemutatót láthattunkmmajd Venyige Sándor és Zorgel Enikó örkzöld, 
hazai és külföldi slágereit hallhatta a közönség.
Az estét folyamán sor került tombolahúzásra az Alkony Gondozási Központ és Oláh Dorina javára amely bevételéből 
nagyon szép összegre tettek szert.
Az este további részében Vikidál Gyula fellépését hallhattuk,majd egy fergeteges Tüzijáték következett.
A napot egy élőzenés bulival és diszkóval zártuk.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék még egyszer 
köszönetet mondani Támogatóinknak, Segítségeinknek 

akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a nap!

 Polgárőrnap..

     Minden kistelepülés életében nagy élmény, az évente megrendezett FALUNAP. Hatalmas szervezőmunka előzi meg a 
jeles eseményt. Idén, augusztus 10-én, az a megtiszteltetés érte kis falunkat, hogy házigazdái lehettünk a szintén évente 
rendezendő Kistérségi Polgárőr- találkozónak. Környékbeli települések vettek részt a különböző versenyekkel tarkított, 
főzőversennyel egybekötött napon. Kunszentmárton, Szelevény, Kungyalu, Cserkeszőlő, Öcsöd, Tiszainoka, Cibakháza 
és Tiszaföldvár polgárőrei vendégeskedtek nálunk. Az ünnepi találkozót Holló István Kistérségi koordinátor nyitotta 
meg, aki köszöntötte a meghívott és megjelent vendégeket. 
     Az elvégzett, kiemelkedő munkájáért kitüntetésben részesítette id. Deák Jenő polgárőr társunkat. Gratulálunk Jenő! 
Megérdemelted a kitüntetést. Éves beszámolója után következett a tagtoborzás eredményeképpen, polgárőrnek jelent-
kező új tagok eskütétele. Ezek után a települések csapatait invitáltuk az alábbi versenyszámokon való részvételre: kresz- 
és ügyességi verseny. Ezt a versenyszámot Tiszaföldvár és Tiszainoka nyerte. Ők bejutottak a megyei versenyre. Volt 
kötélhúzás, légpuskalövészet, kapurarúgó- verseny, és lengőteke- viadal.
     A csapatok hősiesen küzdöttek. Elmondhatjuk, hogy szinte minden versenyszámban más-más település csapata 
jeleskedett. A legizgalmasabb mégis a főzőverseny volt. Csodálatos falatokat kóstolhattunk: volt óriás babból gulyás, 
marhapörkölt, disznópaprikás, birkapörkölt, vaddisznó húsból brassói, pácolt vaddisznó sült hús, csodás körettel. A 
háromtagú zsűrinek nehéz dolga volt. Minden elkészített étel fantasztikusan finom volt. Hosszadalmas mérlegelés után 
úgy döntöttünk, hogy az aranykanalál, első helyezettként, ebben az évben Cibakháza csapatát illeti meg, vaddisznóból 
készült különlegességével. Tiszasas csapata ezüst kanalat kapott, csodás birka pörköltjéért.
    Délután Holló István ismertette a versenyszámok eredményeit. Reméljük, mindenki megelégedésére szolgált a pol-
gárőr- találkozó és minden jelenlévő csapat, vendég jól érezte magát!
                                                                                                                                                                        László Istvánné
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Miért lettünk ilyen” következmények nélküli „ország? Miért nem állítják oda a 
károkozót, a javító mellé, és kötelezik a kár helyreállítására?
Jól el lehet bújni különböző ki fogások mögé. Pl: nem lehet, mert nincs rá törvény, 
jogszabály!
Jó lenne, ha a polgárőrök többször járnának az adott területen, hátha fennakadna 
a hálón egy-két csirkefogó!
Jó lenne, ha a kedves szülők elmagyaráznák a gyermekeiknek, mi az, amit lehet, 
és mi az, amit nem. Valamint azt, hogy a felhalmozott szabadidőt és felesleges 
energiát hogyan lehet hasznosan felhasználni!
Talán akkor nem a 3-4 évesek szednék a nagyok után a szemetet! Talán a tiszta 
lakókörnyezet sokkal jellemzőbb lenne a településre, úgy, mint az én gyerekko-
romban! Nem is volt az olyan régen! 30 év alatt ennyit változik a szemlélete a 
településen lakóknak?
Nem baj, ha derékig érő gaz borítja az udvart! Mit számít, ha kidől a kerítés, 
leborul a kémény, leesik a tapasztás a ház oldaláról!
Ki szól érte, ha az utcát ellepi a bogáncs a madártövis, a lándzsás útifű? Nem 
baj, ha az úton nylonzacskót hengerget a szél, energiaitalos dobozzal játszik a 
galamb? 
ENNYIRE IGÉNYTELENEK LETTÜNK???????
Kislány koromban nem létezett olyan porta, ahol áldatlan állapotok uralkodtak. 
Pedig szinte mindenütt tartottak jószágot. Az utcákat felseperték, a lehulló gyü-
mölcsöt, falevelet, avart összeszedték az árkokat, kitakarították. Az idősek előtt is! 
Öröm volt haza jönni! Szinte ragyogtak a házak a reggeli napfényben különösen 
tavasszal!
 Szomorú lett ez a kép!
Természetesen, és hála istennek azért vannak kivételek, és követendő példák! 
Mint például a Május 1 utca eleje, a Zrínyi utca Sas kút felöli része a Petőfi út 
néhány háza. Kellemes testmozgásként el lehet oda zarándokolni és megnézni. 
S akinek csak negyed annyira tiszta a környezete, mint a fenn említett házaké, 
szégyenkezhet.
Mert az igény nem pénz kérdése! Minden háznál akad seprű, lapát, szemetesku-
ka, kasza és dolgos két kéz! Nem kerül olyan sokba egy-két szög, egy zsák mész, és 
máris élhetőbben, szebben lakunk!
Máris méltóak lehetünk ahhoz a természeti kincshez, ami a falunkat átöleli, és 
táplálja évszázadok óta.
S ha ezt megtettük, megtanuljuk megbecsülni azt, amink van! Megtanuljuk tisz-
telni a másik ember munkáját, szorgalmát, odaadását!
Megtanuljuk megbecsülni a játszóteret! Vigyázunk rá, óvjuk, hogy majd a gyer-
mekeinket, unokáikat is hintáztathassuk, gyönyörködhessünk önfeledt játéká-
ban.
S ha valaki megsértődött azon, amit most leírtam, örülök! Mert akkor célt ért az 
észrevételem! Talán az is megtörténhet, hogy annyira megsértődik, hogy baltát, 
seprűt, lapátot ragad!

Lejegyezte: Radicsné Papp Edit

                          Olvasónk Írta..............

Az egyik nap Péter fiam rákezdte a szokásos könyörgést: -Anya menjünk ki a 
játszótérre!
Kérésének szívesen tettem eleget, hiszen találkozhat kispajtásaival, akikkel önfe-
ledten játszhatnak. Mi anyukák mindeközben a padon ülve, szemünket le nem 
véve csemetéinktől beszélgetünk. 
A játszótér jó, kellemes, hűvös, barátságos. Szépek a játékok igazi kisgyermekek-
nek valók.
A magam részéről nagyon örülök ennek a játszótérnek. Visszagondolva, az én 
gyermekkoromra maga a gyermekmennyország!
Akkor a mai sportpálya szegélyében létezett, egy hajóhinta, egy 3-as hinta /
gyermekszlengben: majomhinta/  két libikóka egy mászóka és egy mindig el-
hanyagolt kreszpálya.A hintákat édesapám Papp Sándor hegesztette össze 1965-
ben akkor még létező társadalmi munka keretében egy verőfényes vasárnapon. 
Generációk nőttek fel ezeken a játékokon. Odatűzött a nap, de mi boldogan lóg-
tunk ezeken a semmi szereken önfeledten élvezve a játszás örömét.
Eltelt az idő. Haladván a korral a falu kapott egy csodaszép játszóteret. De sajnos nem 
sokáig élvezhették gyermekeink! Az átadás óta folyamatosan rongálják, ütik-ve-
rik, szaggatják!
Elborzadva tapasztaltam, mire képes a vandalizmus!
A játszótér bejáratát kitépték a földből. Szegény eldőlve árválkodott. Az asztalok 
lapjait feltépték, a javítás után is több ízben! A csiszolt lapok összefarigcsálva 
letöredezve lógnak. A hintákat sokszor leszakították, nemegyszer a környékbeli 
apukák rakták vissza a helyére. A babaházban áldatlan állapotok uralkodnak. 
Csokis papírok, üdítős üvegek, chipses zacskók begyűrve az ülések közé. Meg-
jegyzem, a játszótér területén 2 szemetes található! A homokozó mindig szeméttel 
teli. Találtak már itt elhajítva üres sörös, boros röviditalos üveget használt papír 
zsebkendőket, emberi ürüléket, használt óvszert.
A polgármesteri hivatal nem győzi a javítást, a takarítást.
Hát kérdezem én, mit lehet tenni?
Hiszen mi anyukák is felelősek vagyunk azért, hogy megőrizzük a játszóteret! 
Nekünk kell rászólni a szemetelő kamaszra, felnőttre! Nekünk kell rászólni a 
nagyfiúra-lányra, hogy ne üljön fel a kicsik részére épített hintára, mert az csak 
60 kilót bír el!
Kell, hogy legyen hozzá merszünk, bátorságunk!
Minden egyes lakó kötelessége vigyázni a közterületre! A nevében is benne van, 
közterület! Tehát az enyém, a Pista bácsié, a Mari nénié!
Igen ám, de a rongálások java, nem akkor történik, mikor a játszótéren játsza-
nak!
Unatkozó kamaszok, fiatalok, kivagyiságból, a jó magyar virtussal megáldva ver-
senyt űznek a rongálásból! Nemegyszer még a károkozó kilétére is fény derül! 
De ha rákérdeznénk miért tette, csak a vállát rángatná? Az egyik anyuka azt 
mondta: -Lélekben még ők is kicsik, csak a testük nőtt meg! Hmm! Igaza lehet, 
sőt igaza van! De ez a tény feljogosít erre a cselekményre? 

BOSSZANKÁK…..

                                                                                     Gazdagság

Én vagyok a leggazdagabb,          Nem csillog és nem villog,         Ezt a kincset úgy hívják,
e földkerekségben,                        csak megbúvik csendben            hogy szeretet.
de ez a nagy gazdagság                Az én drága családom                 Azt kívánom ezt az érzést
nem mérhető pénzben.                szerető szívében.                          minden ember élje meg!

     Garai Margit
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Fiatalok Lendületben Program – „Sasolj” Velünk!

Néhány tiszasasi fiatal önkormányzati kezdeményezéssel és a helyi sportegyesület segítségével, a 2012-es év végén beadott 
egy pályázatot a „Fiatalok lendületben program” keretein belül, „Sasolj” Velünk címmel. Talán sokan még nem hallottak róla, 
de a program nem másról, mint egyfajta „Ifjúsági kezdeményezés”-ről szól, ami azt jelenti, hogy néhány fiatal gondol egyet, 
kezébe veszi a sorsát és egy csapatot alkotva, létrehoz valami olyat, ami eddig még nem volt a településen. Így tettünk hát mi 
is! Csongrádról érkeztek segítségeink, akik meséltek a pályázat adta lehetőségekről, élménybeszámolót tartottak, hiszen több 
nyertes pályázatuk lévén, már rutinosnak számítanak. A megbeszélés alkalmával szárnyaltak az ötletek, de mi mégis a természeti 
adottságainkra támaszkodva, a Tiszával kapcsolatos programokat szerettünk volna megvalósítani. A pályázatot megnyertük, 
mely keretein belül 4 darab 4 személyes kenu és a hozzá való eszközök (lapát, mellény), egy videokamera és egyéb kisebb értékű 
eszközök megvásárlására került sor. A nyár folyamán hódító útra indultunk, így első túránk egyenesen Csongrádig vezetett, 
ahol is a Körös-torokban „horgonyoztunk” le. Úgy gondolom, aki aznap részt vett a túrán, egy örök élményt szerzett magának. 
Fárasztó volt az út, hiszen nem kevesebb, mint 20 folyamkilométert kellett leküzdenünk, de mindenki derekasan állta a sarat 
és az izzasztó idő ellenére, az út végén még egy kis játékra is volt ereje a csapatnak. A közösségi programokat augusztus végén 
egy nyárzáró kenuzós bulival zártunk, nem máshol, mint a környék egyedülálló és legszebb homokos partján, Tiszasason. Az év 
utolsó igazi nyári napját tölthettük együtt, bográcsban főztünk, fürödtünk, akinek volt kedve kenuzott, szólt a zene miközben 
mindenki jól érezte magát. A programok szervezése során sajnos negatívumként tapasztaltuk, hogy a helyi fiatalságot egyre 
kevésbé lehet „megfogni”, felkelteni valami igazán jó dologgal az érdeklődésüket, nagyon nehéz. Remélem ez a pár együtt töltött 
alkalom minden résztvevő számára pozitív élményekkel zárult és az előttünk álló következő nyár szintén hasonló élményekkel 
telik. A programunk kialakítása során természetfotózást és filmezést is vállaltunk, melyet a végén egy kiadvány formájában meg 
is kell örökítenünk és egy kiállítás keretein belül meg is fogunk mutatni a közönségnek, így mindenki betekintést szerezhet a 
nyár folyamán szerzett élményeinkről. 

Ezúton köszönjük minden aktív résztvevő fáradozását! 
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Nyári Gyermektábor a Kultúrházban!

A 2011-es évben egy sikeres pályázatból adódóan az 
idei évben nyári tábor megrendezésére volt lehető-
ségünk.
E tábor célja, hogy összefogja községünk gyerme-
keit az iskolaszüneti időszakban és hozzájárul hogy 
azok a  akik  részt vesznek a táborban tevékenyen 
töltsék el idejüket.
 Július hónapban volt a tábor amilynek minden-
napját kitette a játék, sport ,kézműveskedés és ezen 
kívűl minden héten az Idősek Otthonába is elláto-
gattunk ezzel is erősítve a kötődést az idősebb és 
fiatalabb generáció között.

Nagyon tartalmas és élményekben gazdag júliust 
hagytunk magunk mögött, és ezentúl remélhetőleg 
hagyományként minden évben megismételhetjük 
azt.
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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 

   

   A sokszorosításért felelős: 

Fazekas Nyomda, 
Szarvas

Felelős vezető:
Fazekas András

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

MEGJELENIK KÉTHAVONTA!

Kútfúrást

vállalok!

Szántó János
06308729195

Anyakönyvi Hírek

Elhalálozott

Luca Gábor István
2013.06.09-én 

Élt:87 évet

Gyói Imréné (Szabó Katalin)
2013.07.25.
Élt:56 évet

Emléküket megőrizzük!

 

Ügyfélfogadási rend
Polgármesteri Hivatal

Hétfő:          Kedd:          Szerda:          Csütörtök:          Péntek:
  
  8-12             8-12            NINCS             NINCS               8-12
13-16           13-16             13-16               NINCS             NINCS

Szociális iroda

Hétfő:          Kedd:          Szerda:          Csütörtök:          Péntek:
  
  8-12           NINCS         NINCS             NINCS               8-14
13-16           NINCS          13-16               NINCS             NINCS

Polgármester

Hétfő:          Kedd:          Szerda:          Csütörtök:          Péntek:

NINCS          8-12            NINCS             NINCS               8-12
NINCS        13-16             13-16               NINCS             NINCS

Jegyző

Hétfő:          Kedd:          Szerda:          Csütörtök:          Péntek:

 8-12            NINCS               8-12           NINCS               8-12
NINCS        NINCS             13-16           NINCS             NINCS

Megértésüket Köszönjük!

Kérjük, hogy a gyors és hatékony munka érdekében hi-
vatali ügyeik intézését mindig ügyfélfogadási időben te-
gyék! A jövőben fokozott figyelmet fordítunk az ügy-
félfogadási idő betartására, ezért kérjük, hogy csak
ezeken a napokon keressék fel hivatalunkat!


