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Polgármesteri Tájékoztató

Tisztelt Tiszasasi Lakosok!

Első nagyon fontos állomásához érkezett az önkormányza-
tunk közfoglalkoztatottak bevonásával megvalósuló kerté-
szeti programja, ugyanis betakarítottuk a fejeskáposztánkat. 
Lassan megnyugodhat mindenki, aki a sikerünkért aggódott, 
mert a feladat javát teljesítettük. Értékteremtő, értelmes mun-
kát adtunk a közfoglalkoztatottaknak, -akiket dicséret illet 
a hozzáállásért-, és hosszú idő után újra olyan dolog történt a 
településünkön, amire rég nem volt példa: ÖSSZEFOGTUNK.
 
Nehéz volt ez a kezdet is, mint minden kezdet, de az utol-
só fej kivágásáig azt érezhettük, hogy nem vagyunk egye-
dül, többször elbukhattunk volna, de mindig jött egy se-
gítő kéz, aki önzetlenül átlendített a nehézségeken.

A legnagyobb feladatnak az értékesítési nehézségek miatt a 
betakarítás bizonyult, ugyanis négy nap alatt az egész meg-
termelt mennyiséget ki kellett vágnunk. A rekkenő hőség és a 
hétvége dacára, szombat reggel közel 60 ember állt munkára 
készen a káposztaföld szélén, és ez a szám alig csökkent a sze-
dés négy napja alatt. Voltak olyanok, akik családostól jöttek, 
többen is, akik minden nap segítettek, de köszönetet érdemel-
nek azok is, akik „csak” néhány órára tudtak jönni, vagy reke-
szekkel, szállítással vagy bármi egyébbel segítették munkánkat. 

Kedves barátaink, segítőink, támogatóink! Az Önök segítsége nél-
kül, ez nem sikerülhetett volna, ezért Tiszasas Község nevében 
szeretném mindazt megköszönni ÖNÖKNEK, amit ezekben a na-
pokban falunkért tettek! Közösségükért végzett példaértékű mun-
kájukat, szerény mértékben ugyan, de annál nagyobb szeretettel az 
augusztus 13-ra tervezett falunapon, egy közös vacsorával is sze-
retnénk meghálálni, melynek tiszteletjegyeit eljuttatjuk Önöknek! 

Aki részese volt ennek a néhány napnak, illetve az azt meg-
előző több mint két hónapnak, biztos megerősít abban, hogy 
a jövőt eredményesen alakítani csak így együtt, összefog-
va tudjuk. Ha a következő alkalmakkor azok is csatlakoz-
nak ehhez az összefogáshoz, akik most csak szemlélői voltak 
az eseményeknek, a közös ügy: Tiszasas fejlődése, garantált.

A mai világban persze mindez mit sem ér, ha azok a bizonyos 
sarokszámok nincsenek rendben, jöjjenek tehát a számok:

Az átadott összes fejeskáposzta összesen: 43.083 Kg volt, eb-
ből minősítés után az elszámolt súly 41.483 kg. Az eladási ár 
bruttó 40 Ft/kg volt, miután a teljes árbevétel: 1.659.320 Ft lett.

Ráfordított költségeinket elsősorban a villanyszámla bizonyta-
lansága miatt teljes pontossággal nem tudjuk közölni, de szá-
mításaink szerint ez semmiképpen nem haladja meg a 800.000 
Ft-ot. Mindemellett, mivel a közhasznú dolgozók munkáját csak 
non-profit célra vehetjük igénybe, a lakosság körében meghir-
dettük a megtermelt káposzták egy részének szétosztását, mellyel 
további több mint 140 családot segítettünk ingyen káposztával.
Az osztást a törvények betartása mellett dokumentáltan vé-
geztük el. Eredményünk tehát 800-850 ezer forint, aminek 
a helyén higgyék el, sajnos nem sokat kell gondolkoznunk.

Tisztelt Tiszasasiak!
 
A képviselőtestület úgy döntött, hogy az idén hagyományte-
remtő céllal augusztus 13-án falunap keretében emlékezünk 
meg összetartozásunk fontosságáról, az előttünk járt sasi em-
berekről, hagyományainkról. Tiszasas Község Önkormányzat 
képviselő-testületének 3/2011 (III.11.) számú önkormányzati 
rendeletében döntött arról is, hogy „Tiszasas Községért” kitün-
tetés és emlékplakett adományozható azoknak a polgároknak 
vagy közösségeknek, akik Tiszasas Község életének fejlesztése 
terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel 
jelentősen hozzájárultak a település szellemi, erkölcsi és anya-
gi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. Évente 
legfeljebb egy kitüntetés adományozható, de a 2011. és 2012. 
évben a kitüntetés újdonságára tekintettel 2-2 kitüntetés adható. 
A kitüntetések átadására a mindenkori falunap alkalmával az 
ünnepi műsor keretében kerül sor. A rendelet tartalmazza továb-
bá, hogy a kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek Ti-
szasas Községben állandó lakcímmel bejelentett lakosok. Kérjük 
tehát a lakosságot, hogy javaslataikat a falu élelmiszer boltjaiban 
kihelyezésre kerülő ládákba helyezzék el. Az érkezett jelölések 
alapján a képviselőtestület dönt a mindenkori díjazottak szemé-
lyéről. 

Várjuk tehát jelöléseiket, csakúgy, mint a falu ap-
raja nagyját is a közelgő falunapra, melynek rész-
leteivel a következő Hírmondóban találkozhatnak.

Gyói Gábor
         

polgármester
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Testületi ülés
A május 26-i soros testületi ülésén – több más napirendi pont 
mellett – megtárgyalta és elfogadta a képviselő-tes-
tület Tiszasas Község Önkormányzatának az avar és 
a kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevé-
kenységgel okozott légszennyezésről szóló rendeletét.

Tiszasas község önkormányzat ilyen jellegű szabályo-
zást még nem fogadott el. A rendelet elkészítésének ak-
tualitását a Kunszentmártoni Tűzoltóság megkere-
sése adja. Levelükben kérték a munkájuk elősegítése 
érdekében a rendelet mellékelt tartalommal történő elfogadását.

E rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá 
a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 
szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse környezet 
és a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.
Hatálya Tiszasas Község közigazgatási területé-
re kiterjed valamennyi természetes és jogi személy-
re, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

A Tiszazugi Turizmus Szövetséghez való csatlakozásról

A TISZAZUGI TURIZMUS SZÖVETSÉG 
RÖVID BEMUTATÁSA

•   A szövetség neve: Tiszazugi  Turizmus Szövetség

•    A szövetség rövidített elnevezése: TTSZ
 
•    Székhelye:  5471 Tiszakürt Bolza gróf út 5.

•    Működése kiterjed: a Tiszazug és a hozzá kapcsolódó
      kistérségek területére

•    Alapítás időpontja: 2007. április 02.

•  A szövetség jogállása: 

Önkéntes, nyílt demokratikus elven alapuló pártsemleges tár-
sadalmi szervezet, amely működését a Magyar Köztársaság Al-
kotmánya, az 1989. évi II törvény, valamint ezen Alapszabály 
alapján fejti ki. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a 
szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt. Politikai pártot nem támogat, attól semmiféle támogatást 
nem fogad el, országgyűlési képviselőt nem állít, nem támogat. 
Az egyesület jogi személy, amely önálló ügyintéző és képviseleti 
szervvel, valamint önálló költségvetéssel rendelkezik.

•  A TTSZ  közhasznú tevékenységet folytat, és nem zár-
ja ki - illetve kifejezetten elősegíti-, hogy tagjain kí-
vül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
meghatározott tevékenységre fordítja.

Tiszasas Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

ALKONY GONDOZÁSI KÖZPONT TISZASAS 
intézményvezető beosztásba

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
      - határozatlan idejű  közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
      - teljes munkaidő
A vezetői megbízás  időtartama:
      - 2011. augusztus 1-től, 2016. augusztus 1-ig szól

A munkavégzés helye:
      - Jász-Nagykun-Szolnok megye , 5474 Tiszasas Fő út 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői  megbízással járó lénye-
ges feladatok:
      - szociális alapszolgáltatási tevékenységek. Idősek klub-
ja, idősek bentlakásos elhelyezése, demens személyek nappa-
li intézménye, szociális étkeztetés, házi segítségség nyújtás.  
Ügyintézési, szervezési, ellenőrzési , vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
  - Az illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
      - Főiskola, 1/2000.-SZCsM. rendelet alapján
     - Magyar  állampolgárság, büntetlen előélet
      - egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
      - előnyt jelent, ha a pályázó Tiszasas község környéki 
         lakóhellyel rendelkezik

A beosztás betölthetőségének időpontja:
      - a beosztás legkorábban : 2011. augusztus 1. napjától
        tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje:
      - 2011. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
      - postai úton a Tiszasas Község Önkormányzata címére történő 
megküldéssel (5474 Tiszasas Rákóczi Ferenc utca 32.) Kérjük a 
borítékon feltüntetni : „Gondozási központ Intézményvezető”.

A pályázat elbírálásának határideje:
      - Tiszasas Község Képviselő-testületének a benyújtást
         követő 2011. július 28-i testületi ülésén.
A pályázat kiírás további közzététele: 
     www.kozigallas.gov.hu                      www.tiszasas.hu
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Május első vasárnapja - Anyák napja

 Minden évben van egy kedves nap, amiről sosem feledkezünk meg. Ekkor köszöntjük az Édesanyákat. Az anyák megünnep-
lésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, 
és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is megköszöntötték. 

 Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezte az első ünnepet, a májusi Mária - tisztele-
te hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos ünnepélyek közé az Anyák napját. 

 A gyermekek és a felnőttek szívében különleges az édesanya különleges helyet fog-
lal el. Ő az, aki számára mindig mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak, ő az, akivel örömün-
ket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. A tudat, hogy Ő létezik, biztonságot ad.

 Édesanyák, ti vagytok a minden a családban! Öröm, összetartozás, békesség, megértés, a jóra nevelés karmesterei.

- 2011. február8-án elhunyt Herczeg Imre. 
A sasi emberek számára ismerősen cseng a 
neve, felidéződik alakja, kedves egyénisége. 
1952-től 1975-ig községünk tanítója volt.
- Huszonhárom éven át nevelte, tanítot-
ta a kisebb-nagyobb gyerekeket. Mindig 
azt tanította szívvel-lélekkel, amire meg-
bízást kapott. Kézenfogta az elsősöket, 
csiszolgatta a felsősöket. Tudott örülni a 
sikernek, bosszankodni a kudarc miatt.
- Munkája nem ért véget, ha becsukta a 
tanterem ajtaját. Volt úttörőcsapat-vezető, 
15 évig igazgató-helyettes, tanácselnök-
helyettes, gyöngybetűkkel író adminiszt-
rátor. Ezek a beosztások lehetővég tették, 
hogy hozzájáruljon az iskola fejlesztésé-
hez, a tankötelezettség teljesítéséhez. Kü-
lönösen sokat tett a napközi otthon csalá-
di légkörének megteremtéséért. Napközis  
nevelőként soha nem az iskolai élet meg-
hosszabbítására törekedett, hanem a csa-
ládias hangulatra. Ezek mellett szervezte a 
bélyeggyűjtőket, lebonyolította a könyvter-
jesztést, végzett számtalan aktuális munkát. 
Mindig pártolta a fiatalokat, a hátrá-
nyos helyzetűeket, az elesetteket. Vé-
dőnő felesége révén az átlagosnál 
jobban ismerte a családok minden-
napi életét, ez befolyásolta döntéseit.
- 1975-ben a Tiszakürti Általános Is-
kola igazgatójának nevezték ki.  Köz-
ségünk szegényebb lett távozásával.

Csak annak örülhettünk, hogy magasabb 
beosztásba került. Nyugdíjaztatása után köl-
töztek Érdre, ahol még 14 éven át tanított.

Életútját így összegzi búcsúlevelében:

„ Egész életemben azt csináltam és csinálhat-
tam, amit nagyon szerettem, tanítottam. „

- Az 1963-ban végzett osztály osztály-
találkozóján felhívta telefonon. Miu-
tán elbeszélgetett, kérésére volt tanít-
ványai elénekelték a Kanyargó Tisza 
partján kezdetű nótát. Megrendítő él-
mény annak tudatában, hogy végakara-
ta szerint a hamvait a Tiszába szórták. 
Bizonyíték arra, hogy visszavágyott 
gyermekkora és fiatalsága színterére. 

Választott búcsúverse szerint:

„ Holtom után ne keressetek
 Leszek sehol és mindenütt ott leszek. „

Életútját jól jellemzi az ókori költő sírverse:

„ Lelkének kincseit bőven osztogatta, 
Ezért lett élete egyre gazdagabb. „

- Július 7-én lenne 84 éves. Amíg ta-
nítványai élnek, fennmarad emléke.

Tisztelettel búcsúzunk Tőled, 
Herczeg Imre Tanító Bácsi!

( Készült: Rónyai Istvánné                                
nyugalmazott iskolaigazgató kéziratából )

Emléksorok HErCZEG ImrérŐl
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Hagyományőrzés, gyermek költészet, gyermekjátékok

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

Tavaszi ünnepkör 
( részlet )

Gyermeknap alkalmával néhány szülő és a gyerekek, a pedagó-
gusok segítségével kivonultak a szabadba és játékokat szerveztek 
a gyerekek számára. Egy lapos tányér nagyságú, lekváros lepény 
tésztájába fémpénzeket tettek mazsola helyett. Május elsején, a 
majálison felfüggesztették a kisült tésztát zsineggel: egy felnőtt 
fogta a végét. Önként jelentkező lepényevők falták a lepényt, 
úgy, hogy kézzel nem nyúlhattak hozzá. Ha megkoccant a fo-
guk alatt a pénz, zsebbe tehették. Persze, csupa maszatos lett az 
arcuk a lekvártól. Majd tányérból lisztet fújtak (ezt se ingyen!). 

A fehér liszt rátapadt a lekvárrétegre. Úgy festettek, mint a far-
sangi maszkák régen, mikor még az álarc helyett lekvárral 
kenték be a képüket. Nem lehetett kacagás nélkül nézni őket.
A felnőtt fiatalság számára udvarlási alkalom is volt május el-
seje. Fodor kocsmáros sátort húzott ponyvából, hosszú asz-
tal mellett hűsítő italt, bort, sört árult. A sátor előtt cigányze-
nekar muzsikált. Belépődíjat szedtek azoktól, akik táncolni 
akartak. A legények átölelték a lányokat. Úgy hívták őket tán-
colni. Vagyis szabadban tartott bál volt ez. A sátorban mézes-
kalácsot, cukrot is árultak az asztalon. (1950-től megszűnt)

Bár Flórián a házat a tűzvésztől óvó szent, nem ünneplik a tűzol-
tók a katholikus községben se. Szobráról se tudtak, hogy volna.

Tűzhöz kapcsolódó hiedelmek: a magyar népi hitvilágnak több 
tűzhöz kapcsolódó hiedelmével találkoztam a sasiak között is. 
A tűz rontáselhárító, gyógyító hatása közismert. Pl. a szemmel 
megvert gyerek fejének körülfüstölése a rontó egyén meggyújtott 
hajtincsével, „Szt. Antal tüze” (orbánc!) gyógyítása új tűz csiho-
lásával, szenes víz itatása ijedtségről, parazsat tesznek az állatok 
itatóvizébe, hogy betegek ne legyenek, illetve meggyógyuljanak, 
„elásott kincs helyét jelzi a Szt. György napkor felcsapódó láng.”
Ezek a közismertek, de valószínű még több is van. Ter-
mészetesen az idősebb korosztály képviselői közt.

Ez ünneppel kapcsolatban találtam a legkevesebb népszo-
kást. Nem járnak köszönteni, nem díszítik a házakat zöld galy-
lyakkal. Egykor a pásztorokat megajándékozták a gazdák: 
ma akkor megy el a pásztor a gazdához, ha háztáji bizottsá-
gi állatállományában történik valami esemény. Bejelenti, ha 
„megfolyat” a Riska, hogy tudják az ellés várható időpont-
ját. Ilyenkor megkínálják egy-egy pohár borral. A pünkös-
di királynéválasztás szokására se emlékeznek, bár a verset 
még tudják: „Mi van ma, mi van ma, Piros pünkösd napja…”
Régen voltak bálak, kisebb létszámmal, mint kará-
csonykor, ma minden héten van diszkó, pünkösdkor is.
A következő pünkösdi verset nagyon sokan szerették: 

Régen Áldozócsütörtökön tartották a körmenetet, ma Úrnapja 
utáni vasárnapon van a sátoros körmenet. Az Oltáriszentséget a 
templomból kivitték: 4 helyen van sátor a 4 égtáj felé; mindegyik-
hez odamennek, imádkoznak, énekelnek. Ahogy az Oltáriszent-
séget viszi a pap ilyen „suber” alatt (4 rongyon tartják), fehér 
ruhás kislányok kosárból rózsaszirmot szórnak előtte. (Csépán) 
A sátrakat díszítő virágokból nem visznek haza, így babonás hie-
delem s e fűződik hozzájuk. Úrnapja a katholikusok egyik legna-
gyobb ünnepe, az Oltáriszentség ünnepe, nem szabad dolgozni.

Népi gyermekjátékok: lepényevés

Flórián (május 4.)

Pünkösd

Úrnapja

Balassi Bálint: Borivóknak való
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!

Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.
Sőt még az végbéli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.

Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

Újul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.

Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből
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Csanádi Imre: 
Búcsú az óvodától

Hej, óvoda, óvónénik -
nem maradok soká én itt!
Itt mi soká nem maradunk,
vár már az iskolapadunk!

Vége szakad a szép nyárnak,
iskolában könyvek várnak.
Betűk hívnak útra kelni,
a világot megismerni.

Ballagás az óvodában
A tiszasasi óvodások május 28-án 

búcsúztak el  óvodájuktól

Gyönyörű napsütéses idő fogadta a vidáman feldíszített óvoda 
udvarában a ballagó ovisokat és vendégeiket. Délután 2 óra-
kor a kis-és középső csoportosok között bevonultak a nagy-
csoportosok is, majd tizenhárom leendő kis iskolás köszönt 
el az óvodai élettől. Dallal, tánccal, mondókákkal búcsúz-
tak el óvodájuktól, megköszönték  Mohácsiné Szabó Lenke,  
Siposné Mészáros Ágnes és Mátyus Anikó óvó nénik, valamint 
Erika dadus munkáját. Az ünnepség végén a búcsúzó ovisok 
tarisznyával a vállukon, virágcsokrokkal a kezükben hagyták el 
szeretett óvodájukat. Szeptembertől új élmények várják őket az 
iskolában, hiszen 1. osztályosok lesznek. Tanítójuk segítségével 
megtanulják az abc-t és bevezetést nyernek a számok világába.
Nagyon sok sikert, 
kitartást , erőt, egészséget és 
szorgalmat kívánunk nekik 
az előttük álló iskolás éveikre!

Hat évet töltöttetek el a mi kis községünk iskolájában, 
majd a cserkeszőlői központi iskolában folytattátok ta-
nulmányaitokat. Eljött az idő, továbbléptetek, más he-
lyen próbáltok szerencsét. Elbúcsúztatok tanáraitoktól, 
az iskola dolgozóitól, iskolatársaitoktól és a tantermektől.
Búcsút vettetek a titkokkal teleírt iskolapadoktól is, mely 
sok régi szép és kellemes emléket elevenít fel számotokra.

Sok szép évet töltöttetek a Tiszasasi Általános Iskola falai között.

Hat évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét, va-
lami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok, sok-sok tü-
relemmel vezettek be titeket a betűk és számok birodalmába.

Ötödik osztályban már ismerős tanárok fogadtak titeket. Segít-
ségükkel bővíthettétek ismereteitek körét. Ne feledjétek, nem
csak a tananyagot tanulhattátok meg tőlük, nem 
csak tanítottak, neveltek és segítettek is benneteket.

Sokszor talán nem hittetek nekik, de higgyétek el, ők csak 
a javatokat akarták. Mindent, amit tettek értetek tették!

Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek érni az életben, 
az valóra válljon számotokra!

      

     (Ady Endre)

Tücsökkirály országában

A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a szép diákvilág,
S mint a fecske alkonyati szélben,
Ma szárnyat bont egy sereg diák.

Kedves nyolcadikosok!

103 éves lett kis falunk 
legidŐsebb lakója

Manapság szinte hihetetlennek tűnik, hogy valaki meg-
élhet egy század- és egy ezredfordulót is. A napok-
ban 103. születésnapját ünneplő Goldsmith Béla ezen
kevesek közé tartozik, hiszen 1908 május 26-án látta meg a 
napvilágot.  Béla bácsi egész életében nagyon sokat és ke-
ményen dolgozott, még mai napig látni, hogy idős kora el-
lenére a fiatalokat megszégyenítő energiával rendezgeti kis 
kertjét. Bár a hallása megromlott, és a járáshoz is szüksége 
van járókeretre, a Petőfi utcában lakó „szépkorú” úr teljes 
szellemi frissességben tölti napjait és az érdeklődők számára 
mindig akad a „tarisznyájában” egy jó kis történet a múlt-
ból. Szomszédai, családtagjai figyelnek rá, szerető gondos-
kodással veszik körül, de ahogy a szomszédok és ismerősök 
elmondták, Béla bácsi maga is megcsinál apróbb dolgokat. 

Azt hiszem mindannyiunk nevében kívánhatok Béla bácsinak 
nagyon jó egészséget és még sok-sok szép évet, amit 

eltölthet még kis községünkben.

Amint este a Nap búcsút vesz illően
Zengve-zeng a mezőn nem messzire tőlem,
Arra, hol a Tisza csendben folydogál,
Ahol Tücsökkirály oly szépen muzsikál.

Ott vagyon országa a tücsök királynak
A mezőn megtelepült sok honfiának,
Úgy vigadnak együtt apraja s nagyja
Tücskök országának sokezer lakója.

Békésen ugrálva együtt énekelnek,
Éltetik hatalmát a tücsökszeretetnek,
Éltetik a mezőt s országuk királyát, 
Éltetik a mező tengernyi virágját.

Virágok közt élnek a mező csendjében
Napsugárral beszőtt földjük bölcsőjében,
Messze hangzó hangjuk jele az életnek
Országukban ezért mindig énekelnek.

írta: Tigyi László
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Tisztelt Lakosság!

Egy pályázati lehetőségre szeretném felhívni a figyelmüket, melyben állami támogatással valósíthatja meg vállalkozásának 
fejlesztéseit. Cégünk 2007 óta foglalkozik pályázatírással és projektmenedzseléssel, honlapunkon tájékozódhat eddigi sike-
reinkről, elért eredményeinkről.

A pályázat feltételei röviden összefoglalva:

Pályázók köre:

Működő és induló mikrovállalkozás (maximum 10 főt foglalkoztat), illetve természetes személy, amennyiben a projekt 
végéig vállalkozónak jelenti be magát. Támogatás mértéke: 60-65%, minimum 1- maximum 35 millió forintig.

Pályázni lehet a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos:

- épület, épületrész felújítására, bővítésére;
- előzőhöz kapcsolódó kis léptékű infrastrukturális fejlesztésre; eszközbeszerzésre;
- minőségbiztosítási, környezetvédelmi szabványok és rendszerek bevezetésére; Szoftver-licenc vásárlásra;

Feltételek: - Bejegyzett székhely, lakóhely a pályázott településen;
  - Max. az árbevétel 50%-a származhat mezőgazdasági tevékenységből; 5 év fenntartási kötelezettség;

NEM pályázható: jármű; ingatlan vásárlása, bérlése; élőállat; bányászat; üzemanyag-kereskedelem; pénzintézet; erdő-, 
és halgazdálkodás, italgyártás, szállítmányozás.

Amennyiben felkeltettem érdeklődését, keresse meg cégünket, hogy személyesen tájékozódhasson a részletekről.

           Kopcsák Jolán
                      értékesítési asszisztens             
           NeoQuest Kft.

Bemutatkozik a Tiszasasi Polgárőr Egyesület

Köszönettel: 
Gyói Gábor 

Tiszasasi Polgárőr 
Egyesület

Talán nem túlzás azt mondani, hogy közbiztonság tekintetében Tiszasas országos viszonylatban is a „béke szigete”. 
Nem mindenütt van ez így az országban. Nem kell messze menjünk, hogy rémisztő statisztikákkal és még rémisztőbb hírekkel 
találkozzunk. Itt a Tiszazugban is több településen a borsodi, szabolcsi közállapotokhoz nagyon hasonló helyzetekkel talál-
kozhatunk. Mindennapos betörések, lopások, rablások, garázdaság zavarják a lakosság nyugalmát, és akkor még nem beszél-
tünk a tanárverésekről, drogról és egyéb gyermekeinket és ifjúságunkat veszélyeztető sajnos egyre inkább terjedő jelenségekről.

Bizonyára Önökben is felmerül a kérdés; vajon meddig tudunk ezekből a borzalmakból kimaradni?
Azt hiszem, hogy a válasz nagy mértékben rajtunk, a település lakosságán is múlik!
Sok esetben elég, ha a szomszéd átnéz, ha nem vagyunk otthon, vagy egymást figyelmeztetjük, ha idegent látunk, szokat-
lan dolgot észlelünk, de a komolyabb bűncselekmények megelőzésére ennél nagyobb, szervezettebb összefogásra van szükség.
Településünkön régóta működik különböző elnevezéseken és formában lakosság által szervezett az egész falura kiterjedő őr-
ző-védő szolgálat. Az utóbbi években a Kunszentmártoni Polgárőr Egyesület csoportjaként, 2011 januárjától viszont önálló egye-
sületi formában 32 taggal Tiszasasi Polgárőr Egyesület néven dolgoznak azok az önkéntesek, akik saját szabadidejükből és sa-
ját költségükből áldozva, nap mint nap vállalják, hogy éves szinten több mint 1400 óra járőr szolgálatot teljesítenek a faluban.

Tisztelt Tiszasasiak, a biztonság és a nyugalom olyan kincsek, amelyek valódi értékét csak akkor érezzük igazán, ami-
kor elveszítettük őket. A Polgárőrség bűnmegelőző tevékenysége és eredményei megkérdőjelezhetetlenek, ezért arra kér-
jük Önöket, hogy minél többen csatlakozzanak egyesületünkhöz, kapcsolódjanak be annak munkájába, segítsenek bennünket 
információkkal, mert csak így tudunk igazán eredményes munkát végezni. Mindemellett természetesen minden segítséget és támo-
gatást is megköszönünk, remélve, hogy munkánkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy Tiszasas továbbra is a béke szigete maradhasson.
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1, RENDEZVÉNY  CÉLJA: 

-  a vízi sportok népszerűsítése                                   
-  a fiatalok megnyerése a kajak- kenu sportágnak
-  a szabadidő hasznos eltöltése

2 , A  RENDEZVÉNY HELYE, IDEJE:

- Tiszaug, Szabadidőpark, Holt-Tisza

2011. 07. 16. szombat 8:00

- Versenybírói ülés:        9:30
- Futamok kezdete:       10:00

3, VERSENYSZÁMOK:     
             

Három fős csapatok kenu versenye- nemenként- négy 
korcsoportban.

 - fiú         10-12 évesek                   500m
 - lány      10-12 évesek                   500m
 - fiú        13-14 évesek                   500m
 - lány     13-14 évesek                   500m
 - fiú       15-18 évesek                   500m
 - lány     15-18 évesek                   500m

 - felnőtt férfi            500m
 - felnőtt nő            500m

Nevezni csak a kiírásban szereplő számokban lehet a mellékelt 
nevezési lapon.
A versenyszámokat legkevesebb három csapat indulása esetén 
rendezzük meg.
A versenyzők csak a korcsoportjuknak megfelelő futamokban 
indulhatnak el.

A TELEPÜLÉSEK KÖZÖTTI PONTVERSENY 
GYŐZTESÉNEK DÍJA 

                                                                                                                                                                                     
UGI  KUPA  

                                                           
( vándor kupa )

5, BÍRÁSKODÁS   
                                                                                                
A helyezések sorrendjét a befutási sorrend határozza meg. Vita, 
vagy holtverseny esetén a helyezésekről a Versenybíróság dönt.          
                                                                                                                                 
6, KÖLTSÉGEK

Utazás , étkezés költségeit a résztvevők maguk fizetik.                    

7, NEVEZÉS

- nevezési határidő 2011 július 16. szombat 9:30 óra
- nevezni a www.tiszaug.hu honlapról letölthető nevezési lapon 
lehet a kitöltött nevezési lapokat az alábbi címre kérjük eljuttatni

Polgármesteri Hivatal 
6064 Tiszaug Rákóczi u. 51.

UGI – BEACH

Egyéb információk:

- étkezési lehetőséget a településen működő vendéglátóhelyek
   biztosítanak a rendezvényen büfészolgáltatás lesz.

- szálás lehetőséget korlátozott számban a Kárász turista szállá-
   son tudunk biztosítani két ágyas szobákban ( 20 fő )

- sátorozási lehetőség +tisztálkodás kb. 20 fő számára megold-
   ható, eredmény hirdetés a futamok közötti időben lesz        

TOVÁBBI PROGRAMOK:

karate bemutató, kirakodó vásár, arcfestés, 
aerobic bemutató, főző verseny,

Vodafone és NISSAN termékbemutató

A zenét Dj. Bíró és barátai szolgáltatják egész nap
20:00-tól szabadtéri disco

Kérdéseivel hívja  az alábbi telefonszámot :

56 / 323-437 vagy 56 / 328-001

4, DÍJAZÁS

Az első és második korcsoportban az  I-III. he-
lyezett csapatok éremdíjazásba részesülnek.
A harmadik korcsoportban az első helyezett csapat érem és 
tárgy jutalmat kap, a II-III. helyezett érem díjazásban részesül.                                       
A felnőtt korcsoportban a I-III. helye-
zett csapatok érem és tárgyjutalmat kapnak.

V E R S E N Y K I Í R Á S

T I S Z A U G – K U P A

III. K E N U – B E A C H

T I S Z A U G,  S Z A B A D I D Ő P A R K

2 0 1 1. J Ú L I U S 1 6.
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Anyakönyvi Hírek

Kiszely Vince

2011. május 4-én

és

Kasza Péter

2011. június 1-jén

Jó egészséget kívánunk nekik!

Somogyi Enikő és Czink Olivér

2011. május 21-én

valamint

Török Ildikó és Gyói Gábor

2011. június 11-én

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk nekik!

Fogarasi Györgyné

 2011. május 9-én. Élt 55 évet.

Emlékét megőrizzük!

Köszönjük, hogy megtisztelte munkánkat a Tiszasasi Hírmondó megvásárlásával!

Tiszasasi Hírmondó

FALUSI HÍRLEVÉL

Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata
Kiadásért felelős: Gyói Gábor

A szerkesztésért felelős személy: Czink Renáta

       A sokszorosításért felelős: 
Lantos Nyomda és Kiadó Kft, 

Kunszentmárton
Felelős vezető:
Lantos József

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

MEGJELENIK HAVONTA!

Apróhirdetési lehetőség!

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

               • •         • • • • • •       

A sampon esete

Két szőke nő beszélget:

- Te meg mit csinálsz?
- Hajat mosok.
- Víz nélkül?!
- Hát az van a samponra írva hogy száraz hajra!

Elhalálozott

Házasságot kötött

Született

A hangyák motoroznak. Egyszer csak az első hirtelen fékez-
ve megáll. A többiek odasereglenek köré és megkérdezik:

- Miért álltál meg?
- Semmi, csak egy bogár ment a szemembe.

               • •         • • • • • •       

Egy rendőrvicc:

Két rendőr találkozik. Az egyik tréfából megkérdi:

-Mondd, komám, hány gombócot tudsz megenni éhgyomorra?
-Nyolcat.
-Nem igaz, csak egyet, a többit már nem éhgyomorra eszed.

A rendőrnek nagyon tetszik a poén, ezért úgy 
dönt, ő is elmondja a barátainak az őrszobán:

-Mondd, Pista, hány gombócot tudsz megenni éhgyomorra?
-Hatot.
- De kár, hogy nem nyolcat mondtál. Tudtam volna egy jó viccet.

               • •         • • • • • •       

- Hová lett a szürke kalapom, Jean?
- Tönkrement, uram.
- Akkor menjünk utána!


