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Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok megyei kéményhasználók!

Az év második felétől ismételten változik a kéményseprő-ipari közszolgáltatás.
A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. közérdekű közszolgáltatóként látta el az elmúlt másfél évben 
a feladatát. 2016. július 1-től a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelye-
ként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan és kizárólag a fenti tulajdonnal bíró társasház, lakásszövetkezeti lakóépület ( 
lakossági ügyfélkör ) esetén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Katasztrófavédelmi szerv látja el.

Az ingyenessé váló közszolgáltatás továbbra is kötelező, megrendelés nélkül ütemezett sormunka keretében zajlik. A nyitott 
égésterű, szilárd tüzelésű fűtőberendezéssel üzemelő kémények ( kandalló, kályha, vegyes tüzelésű kazán ) esetén évente 
egy alkalommal, míg a gáz tüzelésű fűtőberendezésekkel üzemelő és a szilárd tüzelésű, de zárt égésterű ( pl. pelletkazán ) 
készülékekkel üzemelő kéményeket kétévente egy alkalommal ellenőrzik a jövőben. A négyévente előírt műszaki felülvizsgálat 
minden kéménytípusnál megmarad.

A gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál bejegyzett ké-
ményseprő-ipari szolgáltató végzi majd a kéményellenőrzést és tisztítást. A jövőben minden kéményhasználónak büntetőjogi 
felelősségének tudatában nyilatkoznia kell, hogy a tulajdonában, használatában lévő ingatlan – gazdálkodó szervezet székhe-
lyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve.

A felmerülő kérdések, problémák, panaszok esetén a kecskeméti központunk nyújt segítséget. Elérhetősége: 6000 Kecskemét, 
Ipar utca 2. Telefon: 06/76 481-057. E-mail: filantrop@filantrop.org.

A FILANTROP Kft. Arról nem rendelkezik információval, hogy ki fogja a jövőben elvégezni a tervegyeztetéseket, kéményvizsgá-
latokat Jász-Nagykun-Szolnok megyében. 

TÁJÉKOZTATÓ
Települési utcanév változásról

A 2011.évi CLXXXIX. – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló – törvény 14.§-a értelmében közterület, illetve közintéz-
mény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX.századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,kiépítésében, 
fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést, vagy olyan szervezet nevét, amely a XX.századi önkényuralmi politikai rend-
szerre közvetlenül utal.

Községünkben egy utca nevének -  Gorkij utca -  megváltoztatására hívta fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal.

Az előzetes eljárás során az érintett utca lakói írásban megkeresésre kerültek, hogy tegyenek javaslatot az utca új nevére, 
azonban javaslat nem érkezett.

Fentiek miatt Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 30-án megtartott ülésén a 45/2016.(V.30.) 
számú önkormányzati határozatában utcanév változásról döntött az alábbiak szerint:

• Gorkij utca          - új név: Hunyadi János utca

Az utca nevének megváltoztatása szükségessé tette a változás átvezetését az érintett személyek minden olyan okmányában, 
amelyben lakcímadat szerepel.

A teendőkről az érintett utca lakóit írásban tájékoztattuk.
               Bagi Gyöngyi
           igazgatási ügyintéző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 24-én du 18 órakor Közmeghallgatást 
tartott a Művelődési Házban, melyre a meghívót minden háztartásba eljuttatta az önkormányzat.
A közmeghallgatáson a lakosság csekély számban képviseltette magát.
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     Gyermeknap a Művelődési Házban!

2016. május 21-én rendeztük meg a községi gyermeknapot az intézmény teraszán és az épület előtti park-
ban.
Kicsit izgalmasan indult a napunk felborítva az előzetesen eltervezett programunkat, de szerencsére segít-
ségünkre sietett id. Szarka László kunszentmártoni vállalkozó. Neki is köszönhetően végül is nagyszerű 
délelőttöt tölthettek el a gyerekek, az őket elkísérő szülők, nagyszülők. Mindenki megértéssel vette tudo-
másul a meghirdetett program változását, ezért szeretnénk köszönetet mondani érte! Kárpótlásul elhoztak 
az óvodából a trambulint. Egy kisebb ugráló várat is sikerült beszerezni, majd egész délelőtt ingyen vatta-
cukrot fogyasztottak a gyerekek. A csillámtetoválásnál is hosszú sorban kígyóztak a fiúk-lányok. A tera-
szon ügyességi játékot tartottunk, amibe a vállalkozó kedvű anyukák is beszálltak. A kis művészek pedig 
kedvükre színeztek, rajzolhattak, ragaszthattak. Végül is minden jó ha jó a vége – és ezt mi az ott dolgozók 
záráskor elmondhattunk!
Úgy láttuk mindenki jól érezte ezen a délelőttön velünk együtt.
Reméljük jövőre is legalább ilyen sokan - vagy még többen!- eljöttök, jönnek, és újra gyönyörködhetünk a 
sok szép csillogó szemű, mosolygós arcú gyermekekben.
Kívánom, mindnyájunknak legyen sok ilyen szép napunk a hétköznapokban is, és örüljünk a gyermekeink-
nek, unokáinknak!
                Szendrei Éva
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Óvoda életéből...

Óvodai évzáró és ballagási ünnepségünkre 2016. május 28-án került sor.
A kis-középső csoportosok ünnepi műsora nyitotta meg a rendezvényt majd ezt követően a 

nagycsoportosok évzáró műsora következett. Mindkét korosztály versekkel, dalokkal, mesejátékkal örven-
deztették meg a szülőket, nagyszülőket, rokonokat és meghívott vendégeinket. 

Programunk zárásaként nagycsoportosaink megkapták tarisznyájukat, elköszöntek kedves óvodájuktól és 
előadták megható ballagási műsorukat. 

Az idei évben 11 nagycsoportos óvodás kezdi meg iskolai tanulmányait.

               
Selyemből legyen fehér fátyolod, 
Mirtusz koszorú hajad fürtjein.
Ékesítsen Téged, s könny helyett
Templomi fényt sugároz szemeid.

Bimbóként kerülj az oltár elé,
Légy kinyílt rózsa, ha jő az újév
Akkor fátyolodnak szép emlékét

Juttatja eszedbe falon egy kép.

S ha szülsz egy aranyhajú leányt 
Látni fogod, Te milyen voltál

Akkor fátyolod emléke mellett
Az, Téged élő örömmel koro-

náz.

Jó kívánság

Tígyi László
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I. Tiszazugi Kerékpár Emléktúra

2016. június 19-én vasárnap a környező települések részvételével emléktúrát szerveztünk a 2006-os árvíz 
10. évfordulója alkalmából.Ragyogó időben, reggel 8 órakor volt a gyülekező, majd elindultak a résztvevők 
egy része a tiszaugi gátőrháztól közúton a tiszasasi gátőrházig.
Frissítő ásványvízzel és kávéval vártuk az érkezőket, és a kunszentmártoni csapat itt csatlakozott a kereke-
zőkhöz. Tényi Imre alpolgármester úr pár szóban köszöntötte a már vegyes korosztályú sportembereket. 
Ezután a töltésen átkerekeztek a csépai verseny-tó végére, ahol Fialka György polgármester úr fogadta 
a csapatot frissítővel, pogácsával, majd a csongrádi híd „lábánál” Cseri Gábor Csongrád alpolgármeste-
re várta az éhes-szomjas, de vidám, elszánt társaságot. Újabb csapat társult a meglévőkhöz, és elindultak 
Szelevényre, az akkor megcsúszott töltésszakasz érintésével. Itt szintén frissítővel várták a kitikkadt túrázó-
kat, majd Lovas Attila a KÖTIVIZIG igazgatója néhány köszöntő mondata után elindultak az utolsó rövid 
szakasz megtételére, Kunszentmárton volt szabad strandjáig. 13 óra után érkeztek meg és itt nem sokkal 
Wenner- Várkonyi Attila polgármester várta és köszöntötte a kellemesen elfáradt társaságot, majd a Körös 
Horgász egyesület tagjai által elkészített babgulyást jóízűen elfogyasztották.
Búcsúzásképpen minden résztvevő kapott egy kis emléket az I. Emléktúrán való részvételéért.
Köszönetet mondunk az érintett települések önkormányzatainak, polgármestereinek, a KÖTIVIZIG 
embereinek, polgárőröknek, a szervezésben résztvevőknek, hogy munkájukkal, részvételükkel családias és 
emlékezetessé tették ezt az emléktúrát.
            Szendrei Éva
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50 év után találkoztak a tiszasasi iskola volt diákjai

1966-ban vettünk búcsút az iskolától, azóta nem volt osztálytalálkozónk. Úgy látszik, ahogy múlnak az évek, az embereknek szük-
ségük van egy kis nosztalgiázásra, emlékezésre. Az osztálytalálkozó időpontját június 18-ra tűztük ki. A főszervező dr. Horváthné 
Palánkai Etelka volt, aki nagy lelkesedéssel fogott hozzá, megtalálva mindazokat, akik segítették munkáját. A legtöbb segítséget 
Szanda Károlyné Séra Kati nyújtotta: ötletekkel, elérhetőségek megtalálásával. Szombat délelőtt már várt bennünket: Varga Im-
réné Sáros Gizella tanító néni, Dénes Lászlóné Korik Erzsébet tanárnő, Rónyai Istvánné Editke, aki férje üdvözletét tolmácsolta, 
valamint Nagy Lászlóné Kiss Irma, az iskola tagintézmény vezetője. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert 6 volt tanárunkat 
köszönthettük, ha nem is mindet személyesen.
Szerintem mindannyian izgatottan vártuk ezt a napot. Sorra érkeztünk, és találgattuk „te ki vagy?”   Majd a felismerés boldog 
mosolyával öleltük át egymást. Sokunknál a tabló lett volna a segítség, de 50 év (egy emberöltő) alatt mindenki sokat változott. 
Megemlékeztünk elhunyt tanárainkról, és 3 osztálytársunkról: (Botka Erzsi, Tóth Feri, Major Anti), és sajnáljuk azokat, akikkel 
hiányzásuk miatt nem találkoztunk. (Séra Kati, Kuti Sanyi, Rácz Karcsi)                
Az osztályfőnöki órán mindenki röviden beszámolt az elmúlt 50 évről. Az élet szétszórt bennünket, de hallgatva a régi osztálytár-
sakat, úgy látom mindenki elérte élete célját. Ki előbb, ki kisebb kanyarok után, de tartalmas életút van mögöttünk. Nagyon jó volt 
újra együtt lenni, látni, hogy milyen sokoldalú, sikeres, értékes emberekké váltunk. 
A találkozó után, Mező Sándorné Klárika tanárnőnek Rónyai Istvánné vittel el az ajándékunkat, és a híreket. Mohácsi Lászlóné 
igazgató nénit, én látogattam meg, beszámolva mindenkiről, mert semmit nem akart elmulasztani. Többször elmondta, hogy 
mennyire szeretett volna velünk személyesen találkozni.
Eldöntöttük, hogy újra találkozunk, de nem várjuk meg a következő 50 évet, de talán ötöt sem. Bízunk benne, hogy akkor a hiány-
zók is velünk lesznek. ÍGY LEGYEN!
Köszönjük Gyói Gábor polgármester úrnak, Nagy Lászlóné Kiss Irma tagintézmény vezetőnek, Szabó Gyöngyi szakácsnőnek tá-
mogatását, és munkáját. Etának a nagyszerű szervezést, Katinak a sok segítséget.
Köszönöm, hogy veletek lehettem, csodálatos délután volt.
Csépa, 2016. július 6. 
                                                                                                Szelei Ferencné Vincze Erzsébet
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Megszólalt a kis harang...

Az iskola központi épületében nem volt elég tanterem a nyolc osztály számára. Két osztálynak más helyet kellett 
adni. Az iskolavezetés úgy döntött, hogy az első és második osztály számára még kedvező is lesz, ha az iskolakezdés 
elején nélkülözik a nagyobb gyermekek társaságát.
A református községben laktak katolikusok is kevés számmal. A Fő utcán volt egy hosszú épület, amely hétközben 
iskola volt, hét végén pedig katolikus misének adott helyet.
Ebbe az épületbe járt az első osztály. Az épület előtti hosszú folyosón elfértek a fogasok a ruháknak, a mosdótál és 
egy harangláb volt, kis haranggal.
Egy napon az iskolához közelítve tompa hangú, gyenge harangszót hallottam. Nem folyamatos, hanem szaggatott 
hangzást. Furcsa gondolatom volt. Meggyorsítottam lépteimet. Mire az iskolához értem néma csend fogadott. Min-
den gyerek ült a helyén.
- Mi volt ez? – kérdeztem. Egyszerre kezdett mindenki beszélni. Végül kihámoztuk a dolgot: néhány fiúcskát izgatta, 
hogyan szól a kis harang. Hátul a nagy kertben régebben lenyesett gallyakat találtak. A botokkal ütögették a haran-
got, azért nem szólt tisztán. Ekkor elmondtam nekik, hogy ez az épület másokat is szolgál. 
A harang nem a miénk. Vasárnap embereket hív ide.
Azt hittem megértették, de a kíváncsiságuk erősebb volt intelmeimnél. Addig mesterkedtek, míg a harang kötelét 
le nem piszkálták. Igaziból harangoztak. Nagyon haragudtam rájuk. Amikor bementem az osztályba, egy fiú már a 
tábla előtt állott, és vállalta tettét. Azt is elmondta, hogy nem egyedül volt.
Nem sok időbe telt, míg a másik kettő is előkerült, mert egymást gyanúsították. Végül kiderült, hogy mindkettő lu-
das. Ismét elmondtam, hogy mire való a kis harang, és nagyon haragszom, amiért ezt elfelejtették. Remélem, többé 
nem fordul elő.
Közben arra gondoltam, nem mindegy hová jár a gyermek iskolába. Az iskola legyen nagy épület sok tanteremmel!

Isten háza? Vagy Iskola?

Szintén ebben a tanteremben történt, de másik osztályban, hogy problémát jelentett az iskola helye.
Egy kislány katolikus lévén kisgyermekkora óta járt az épületbe, mint templomba. Most elsősként ide, az iskolába. 
Nem gondoltuk, hogy ezt ilyen nehezen tudja majd feldolgozni.
Egy reggel, mikor megkérdeztem, rémülten ült a helyén, kezét összekulcsolva.
Sírva mondta:
-Tanító néni! Olyan rosszak ezek a gyerekek! Így viselkednek az Isten házában!
Próbáltam vele beszélni, hogy most iskolában van, de éreztem, hogy ez kevés. A szülők segítségét kértem. Így együtt 
próbáltuk megoldani, hol is vagyunk voltaképpen.
          Dénes Lászlóné ny. tanító
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Anyakönyvi Hírek

Született

Kasza Róbert
2016. június 24-én  

Letácsik Eliza és Kasza Róbert gyermeke

                             

 Jó egészséget kívánunk neki!

          
            2016. május 14. Nagy Zsanett és Pollermann Gábor

            2016. május 21. Nagy Fruzsina és Hoványi Márton

            2016. július 16. Csernák Noémi Lilla és Szántó Nándor
  
  

  

           

  
              

           Gratulálunk!

           

        Bíró Sándor             Révész Pál   
 2016.05.05. élt 58 évet  2016.05.28. élt 92 évet

Gugolya Andrásné /Posztós Mária/
2016.06.23. élt 86 évet

Emléküket megőrizzük!

Köszönjük, hogy megtisztelte munkánkat a Tiszasasi Hírmondó megvásárlásával!

Tiszasasi Hírmondó

FALUSI HÍRLEVÉL

Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata

Kiadásért felelős: Gyói Gábor
A szerkesztésért felelős személy: 

Hegedűsné Szító Lilla; Papp Zoltánné, 
Kelemen Anita

   
 

  A sokszorosításért felelős: 
Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár

MEGJELENIK KÉTHAVONTA!

Elhalálozott

Házasságkötés

Falunapunkon a tiszasasi lakosok által főzött 
birkapörköltre ebédjegyet csak elővételben 
lehet megvásárolni, augusztus 1-ig a 
Művelődési Házban valamint Unyi Máriánál és 
Mihály Szilviánál!


