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Akikről példát vehetünk....
      Tiszta udvar, rendes ház!

Az egyszerűsített honosítási eljárásnak köszönhetően, nagy 
örömmel mondhatjuk, hogy idén első alkalommal, újból sor 
kerülhetett községünkben az állampolgársági eskü letételére, 
immár második alkalommal. Pál Terézia azzal a kéréssel keres-
te fel önkormányzatunkat, hogy itt a mi kis falunkban szeretné 
esküjét letenni és a sok-sok éve várt magyar állampolgárságot 
igazoló dokumentumokat átvenni. Az eseményen több hozzá-
tartozó és nagyon jó barát vett részt, kik az örömtől könnyes 
szemmel nézték végig a ceremóniát. Büszkék vagyunk rá, hogy 
Tiszasast választotta e nagy esemény helyszínéül. 

Gratulálunk és reméljük, hogy továbbra is szoros 
kötelék fűzi majd kis községünkhöz és még nagyon 

sok boldog és békés évet tölt el minálunk!

Lassan közeledik

                     a FALUNAP....

Idén augusztus 11-én, újra megrendezésre kerül falunapunk. 
A tavalyi programokhoz hasonlóan, idén is igyekszünk minél 
színesebb és változatosabb programot összeállítani. Sztárven-
dégünk Varga Miklós lesz, kinek nagysikerű Európa című 
száma, nagyon sok embernek ismerős lehet. Ízelítőként emlí-
tenék néhány programot. A reggel a hagyományok szerint egy 
zenés ébresztővel indul. A nap folyamán iskolások és óvodások 
mutatják be, hogy mivel készültek az ünnepség alkalmából. 
Csépai néptáncosok, Barantások, népdal énekesek lépnek fel, 
valamint ismét zenél nekünk a Deck együttes. Erős ember ver-
senyen szurkolhatunk, lesz tűzijáték, kirakodó vásár, hot-dog 
árus, csillámtetoválás, ugrálóvár, este élőzene és disco.

Reméljük sokan kedvet kaptak ismét és ellátogatnak rendez-
vényünkre. A részletes programokról később számolunk be.

Tisztelt Tiszasasiak!
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Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete

  Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
  9/2012 (VI.01.) számú rendelete

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Az új Sztv-vel egy időben hatályba lépő új Ötv. 51. § (4) be-
kezdése alapján „a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben meghatározhat  tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képvi-
selő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormány-
zati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, 
illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság ki-
szabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét 
képezi. A fenti rendelkezés miatt indokolt a hatályon kívül he-
lyezésre kerülő szabálysértési rendelkezések helyett meghatá-
rozni a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat, melyek 
szankcionálásával az önkormányzat a település rendjét, a békés 
egymás mellett élést biztosítja. Ezen közösségellenes magatar-
tások helyi szinten való szankcionálása szükséges ahhoz, hogy a 
helyi rendeletekben foglaltakat az önkormányzat betartathassa 
a településen élő, a településen tevékenykedő polgárokkal.

Hivatalból A rendelet mellékletét képezi:

Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat tartal-
mazó rendeletek felsorolása:

1. Az ebtartás szabályairól szóló 8/1997 (VIII.1.) rendelet (5. §)

2. A közterület-használat engedélyezéséről szóló 7/1999 (XII.01.) 
rendelet  (12. §.) (2) és (3) bekezdése)

3. Az avar és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevé-
kenységgel okozott légszennyezésről szóló 10/2011(V.27.) rende-
let  (6. §)

4. A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 13/2011(X.27.) 
rendelet (21. §)

A rendelet teljes terjedelmében megtekinthető
Tiszasas Község

Polgármesteri Hivatalában!

Kérjük éljenek a lehetőséggel és ismerjék meg Önök is 
a megalkotott rendeleteket, 

hiszen ezek a hatékony munka
elengedhetetlen feltételei!

A Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete, felismerve, hogy saját érdekeiket legjobban ők tudják képviselni, immár 17 éve műkö-
dik önálló civil szervezetként. Jelenlegi taglétszámuk 849 fő. Egyesületük ezzel a Tiszazug területén működő, legnagyobb kiemelten 
közhasznú civil szervezetévé vált. Egyesületük nem csupán a szervezet tagjai érdekében tevékenykedik, hanem – kizárólagos érdek-
képviseletre való törekvés nélkül – valamennyi hozzájuk forduló fogyatékos ember javát szolgálja. Szerteágazó és egyre felelősségtel-
jesebb munkájuk anyagi feltételeinek előteremtése évről évre nagy nehézségekkel jár. Munkájuk anyagi fedezetének döntő többségét 
pályázatokon elnyert pénzekből és társadalmi adakozásból szerezik meg, valamint anyagi forrásaik hasonló mértékben származnak 
sorstársaik által fizetett tagdíjakból. Ezért különösen nagy szükségük van törekvéseiket értő, és segítőkész támogatókra.

A kunszentmártoni újságban az alábbiakat olvashatjuk az egyesület életéről ( írta: Herczeg Renáta):

„ A Kunszentmártonban lévő Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete Jász-Nagykun-Szolnok megye minden települését közre-
fogja. Aktív klubélet zajlik a Veres János utca 12. alatt, ahol havonta egy alkalommal, minden hónap első szerdáján klubfoglalkozást 
tartanak. Délelőtt 9 órától érkeznek az egyesület tagjai, akik örömüket lelik a sakkban, kártyázásban, de a csocsóasztal sem szokott 
„magányos” lenni. Első ízben június első szerdáján szalonnasütésre is vállalkozott a kis csapat, ezzel is közelebb kerülve egymáshoz, 
jóízű beszélgetéssel, nevetgéléssel, sok mosollyal és jókedvvel eltöltve egy délelőttöt. 
Hagyományosan szintén minden hónapban egy közös ebéd alkalmából összeülnek a tagok, ebédelnek egy finomat, tombolahúzáson 
vesznek részt, miközben szól a zene, és a hangulat is kitűnő. Ezeken kívül évente tartanak közös névnapi összejöveteleket, karácsonyi 
ünnepséget, ami még inkább erősíti az egyesülethez való tartozást, ezzel is könnyítve az emberek megszokott hétköznapi életét.
A mai nehéz világunkban ez az érzés felbecsülhetetlen, az egyesület célja továbbá összefogni a helyi csoport tagjait, és egymásban 
örömüket lelni.
Idén nyáron két helyre is tervez kirándulást az egyesület. Elsőként Vácrátótot látogatják meg egy egynapos kirándulás keretében, 
melyben nagy segítséget nyújt a Volán, hiszen akadálymentes buszt biztosít. Augusztusban pedig Balatonszárszó lesz a cél, ahol az 
eltöltendő három napban az „aktív” pihenésé lesz a főszerep. Szeptemberbennagy eseményre készül a csoport, hiszen a hároméven-
ként megtartott Rokkantak napját idén a Magyaros Csárdában szervezik közel 100 fő meghívott vendéggel, ahol rég látott ismerősök 
találkozhatnak, beszélgethetnek.
Tagként csatlakozhat a társasághoz minden mozgásszervi és érrendszeri megbetegedésben szenvedő, aki kedvet kapott bekapcsolód-
ni egy igen jól működő, hangulatos klubéletbe!”
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A Tiszatáj óriás virág

A reggeli napfényben
Tündöklő, szép Tiszatáj,
Olyan e táj,
Mint egy óriás rózsaszál.
Itt van velem,
Zöld erdői, zöld mezői,
Itt van velem,
A csöndben, kúszó folyói,
Itt van, csöndben az ember
S velünk a szeretet,
Mely életutam végéig
Megnyugtatja szívemet.

Velem van, felettem a Nap
Velem van, este a Hold
S a holdfény tündöklése
Itt, velem van,
A falu kongó harangja,
A harang gyönyörű kongása,
Ő hirdeti e föld szépségét,
Az élet sokszínűségét,
A szívem szeretetét,
E végtelen nagy világnak.
Ő hirdeti e föld békéjét,
Ez a szeretet országa.

 

                         írta: Tigyi László

Néhány emlék a múltból...
Egy nap az interneten böngészve, az alábbi képeslapokra bukkantam kis települé-
sünkről. Az én emlékeimben sajnos nagyon mélyen kell kutatni, hogy így emlékezzek
kis falumra, de ta-
lán sokaknak kelle-
mes perceket okoz-
hat viszont látni, 
visszaemlékezni a 
múltra és látni köz-
ségünk fejlődését.

Bízom benne, hogy 
sokan felismerik 
a képeken látható 
helyeket, közsé-
günk múltjából.
                           
                             Cz.R.

Anyák napja alkalmából rendezett 
pályázati felhívásról néhány mondatban…

Május legszebb ünnepe, anyák napja. Ebből az alkalomból önkormányzatunk felhívással for-
dult az óvodások és iskolás tanulóinkhoz, két témakörben jeligés pályázatot hirdetve.
A kisebbek meseszép rajzokat, ajándéktárgyakat készítettek az óvónénik segítségével. Az alsó 
tagozatosaink nagyon aprólékos, szívvel-lélekkel készített hímzett terítőket, száraz virágból ké-
szített csendéleteket, festményeket alkottak. Háromtagú zsűri döntött négy kategóriában. A 
legszebb munkát készített gyerekek a következők: 

- Óvoda: Anda Máté (nagycsoportos óvodás) 
   rajz témakör
- Alsó tagozat: Horpácsi Inez (1. osztály) rajz
   témakör
- Felső tagozat: Rácz Enikő (6. osztály) ajándék-
   tárgy
- Felső tagozat: Deák Beáta (6. osztály) fogal-
   mazás

Összesen 49 munka érkezett a pályázatra, melyet 
az önkormányzat egy-egy csokoládéval jutalma-
zott. A négy legeredményesebb versenyző pedig 
játékot és értékes könyveket kapott munkája ju-
talmául a helyi önkormányzat támogatásával, 
10.000 Ft értékben. A munkák ezt követően kiál-
lításra kerültek a helyi Művelődési Házban, me-
lyet igen sokan tekintettek meg. 

Köszönet a gyerekeknek és a 
felkészítő pedagógusoknak.

ifj. László Istvánné
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A Tiszasasi általános iskola története
részlet

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

Az iskolai oktatás Tiszasason a felszabadulás előtt

Községünkben-Tiszasason- az iskolai oktatás több mint 200 éves 
múltra tekint vissza. Valószínű, hogy a kálvinizmus elterjedésével 
és a Tiszavidéken történő megerősödésével egyidőben kezdetét 
vette az iskolai oktatás is. Falunknak 1602-ben már református 
anyaegyháza van. Az iskolásra vonatkozó első írásos emlék vi-
szont csak a Tiszasasi Református Egyház 1759-ből fennmaradt 
presbitériumi jegyzőkönyvében található. Ennek első bejegyzése 
szerint oskolamester Hosszú Mezei Nagy István, aki a presbité-
rium jegyzőkönyveit vezette, mégpedig latinul nyitotta meg azt.
Az 1759. évtől kezdve mind a felszabadulásig pontos adatok áll-
nak rendelkezésre a rektor, valamint 1762-től kezdve a precep-
tor-másodtanító, lánytanító-személyére vonatkozóan, kik közül 
Zabolai Kálmán nyitotta meg a sort.
Az első iskola helye és épülete ismeretlen, de feltehetően a temp-
lom környékén lehetett. A jegyzőkönyvekből következtetve külön 
épületben volt a fiú-és a leányiskola. Valószínű, hogy a fiúiskola 
a mai Dózsa u. 8. szám alatti iskolaépület helyén, a leányiskola 
pedig a mai Kossuth u. 5. szám alatti  nevelői lakás helyén állott, 
s mindkettőhöz tanítói lakás is tartozott.
Az 1800-as évek második felében a presbitérium többször is fog-
lalkozik az iskola illetve a tanítók ügyével, ami a jegyzőkönyvek 
meg is örökítenek.
1856: A konfirmációra való előkészítés folyjon! A konfirmálás 
időpontja a húsvét, korhatár a 12 év, de a konfirmáció felvétele 
nem mentesít a tankötelezettség alól.
1859: Tanítók a tanórákat tartsák be, a tanítványok írására, köny-
vére ügyeljenek.
1860: Zih Károly rektor magatartása ellen merül fel sok kifogás. 
Csavarog, iszákos, legutóbb is imádkozás alatt a templomban el-
aludt, emiatt a kijövőre a fennálló reggeli éneket kezdte énekelni. 
Ha a faluból távozik, köteles bejelenteni a papnak. A pap… „is-
koláját megnézni szíveskedjék minden szerdán és szombaton”, és 
ha nem javul, tavasszal elbocsátva lesz.”
A lánytanító, Szabó Mihály özvegy, nőtlen lévén, s mert külön-
ben is botrányos viselkedésű, 2 heti próbaidő után, ha nem javul, 
elbocsátandó.
1862: a fiúiskolában a lányiskolaihoz hasonló padot csináltatnak, 
amelyen írni is lehet.
Ezévben eltörölte a presbitérium azon rossz szokást is, amit a ta-
nítók maguktól hoztak be, hogy szerda és szombat délután nincs 
tanítás.
1866: Az egyház új adminisztrátora jelenti: Sason alig jár a gye-
rekek negyede iskolába. Erre a presbitérium vállalja 10 szegény 
sorsú gyerek tandíját, hogy a szülőknek jobb kedvük legyen gyer-
mekeiket iskolába járatni.

1870. május 25-i gyűlésen az állami tanfelügyelő látogatásakor 
megalakul az első iskolaszék.
1871: Az állami tanfelügyelő sürgeti az iskolanagyobbítást, va-
lamint padok készítését. A padokat legott ki is adják munkára.
1872: Szóba jön a harmadik tanítói állás, mert a tanulók száma: 
140 fiú és 147 lány növendék, és 80-nál több egy tanítóra nem 
eshet, amint ezt az egyházmegyei gyűlésről referálja a kiküldött 
presbiter. Mindez azonban megvalósulatlan marad.
1895. január 1-én adják át az új kéttantermes iskolaépületet új 
tantermi berendezéssel együtt. Ez az épület ma is iskolai célo-
kat szolgál (Dózsa u. 8.). Az iskolával egybeépítve tanítói lakás is 
készült.  1899-ben építtette az egyháztanács a lánytanítói lakást, 
amely ma is nevelői lakásként szolgál a Kossuth u. 5. szám alatt.
1919/20. tanévben 2 állami tanítót kap a község segítségképpen, 
mivel a tanulók száma igen magas. Ettől kezdve 1942-ig három, 
sőt négy tanító is tanított a református iskolában. 1927/28-ban 
az egyház és a község gazdáinak segítségével felépül a harma-
dik tanterem hozzátartozó tanítói lakással a Rákóczi u. 26. szám 
alatt. A lakás és a tanterem között külön tanítói szoba is létesült. 
Ma is ez a nevelői szobánk. Az újonnan épült iskola udvarán állt 
az egyház harangozói lakása. A három iskolai célokat szolgáló 
épület három különböző utcára nézett ugyan, de egy bokorban, 
a falu közepén, a templom körül helyezkedett el. Köztük-a temp-
lom jobb megközelítését elősegítendő-egy kocsival nem járható, 
de kényelmes, széles téglajárda kanyargott, amit csak az utóbbi 
5-6 évben számoltunk fel oly formában, hogy az épületek közé 
bevezető járdát épületfaltól épületfalig mindhárom helyen elke-
rekítettük, így egyetlen bejáratot hagytunk meg a Rákóczi u. 26. 
szám felől. Újabban azonban a Dózsa u. 8. szám felől is létesí-
tettünk egy bejáratot. Természetesen a bevezető járdák melletti 
kerítéseket, melyek a telkeket elválasztották, felszámoltuk. Így a 
Dózsa u. 8. szám alatti és a Rákóczi u. 26. szám alatti épületek 
telkei eggyé olvadtak, s a jelenlegi központi iskolaépület udvarát 
képezik.

                                                                      
              

                                                                                            Ballagás 
                                                                                            1971.
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A Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT által meghirdetett „HATÁRTALANUL„ program keretében a PS ÁMK Társulás Általános Iskola 
pályázatot nyert, melynek során negyven tanuló és négy kísérő tanár erdélyi magyarlakta területekre látogatott el. A pályázaton 
1.111.900 Ft-t nyertünk, melyből az utazási – és szállás költségeket fedeztük. A társulás településeinek önkormányzatai, alapítványai 
jelentős összegekkel támogatták a kirándulást. Tiszasas Község Önkormányzata, gyerekenként 10.000 Ft-tal támogatta a kirándulást.

Köszönjük!

Diákjaink öröme határtalan volt, amikor kezdetét vette utazásunk. Többségük 
még sosem járt külföldön, illetve még nem töltött 5 napot a szülői házon kívül, 
így érthető volt a nagy izgalom. Május 5-én kora reggel indultunk útnak, és már 
az első napon több nevezetes helyszínt kerestünk fel: a nagyváradi püspöki szé-
kesegyházat, a Szent László szobrot, Bánffyhunyadon a híres kalotaszegi templo-
mot, Kolozsváron Mátyás király lovas szobrát, Apáczai Csere János sírját 
a Házsongárdi temetőben.

Másnap Marosvásárhelyre látogattunk, majd egy koszorúval és a gyerekek által 
előadott versekkel emlékeztünk meg névadónkról, Petőfi Sándorról az emlékmű-
vénél.

Levezetésképp nagyot sétáltunk a hangulatos segesvári óvárosban. A tordai sóbányában töltött órák jót tettek egészségünknek, és a szemet 
gyönyörködtető látvány örökre belénk ivódott. A harmadik nap délelőttjét a csíkszeredai testvériskolánkban töltöttük, ahol a helyiek kon-
certtel üdvözöltek bennünket, majd egy román nyelvi óra után fociztunk az irigylésre méltó módon felszerelt focipályán. A Békás- szoros fen-
séges szikláit, a Gyilkos- tóból az ég felé meredő fenyőcsonkokat az alföldi tájakhoz szokott nebulók lenyűgözve csodálták a negyedik napon.

Este olyat tettek a fiúk- lányok, mint még soha: kürtős kalácsot sütöttek! Finom volt! Látni kellett volna a nagy igyekezetet, amivel 
pödörték-sodorták az ízletes tésztát! A kalóriákat néptánccal próbáltuk égetni.

Mielőtt hazaérkeztünk élményekkel, ajándéktárgyakkal megrakodva, felsétáltunk Orbán Balázs sírjához. Pénzt költöttünk a korondi 
árusoknál, fagyiztunk a szovátai Medve- tónál. A Király-hágónál még megálltunk pár percre, hogy búcsúpillantást vethessünk a 
Kárpátok lenyűgöző szikláira.

Diákjaimnak, kollégáimnak, jómagamnak sok ilyen csodás utazást kívánok a jövőben is!                    Vágnerné F. Nagy Alíz

A hetedik osztály Erdélyben járt május elején
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Büszkeségeink!
Minden gyermekben rejlik valamilyen tehetség, most két sport terén sikeres di-
ákunkat szeretnénk bemutatni.Talán sokan még nem tudják, de Kerekes Eszter 
egy nagyon ügyes és tehetséges focista palánta. Fiúkat maga mögé utasítva rúgja 
a bőrt, ha teheti minden szabadidejét a labda bűvöletében tölti. Mielőtt bárki azt 
gondolná, hogy ezt talán a tanulás rovására teszi, büszkén kijelenthetjük, hogy 
Eszti nem csak jó sportoló, de nagyon jó tanuló is! Eredményeiről és, hogy ho-
gyan is jutott el idáig Eszter és a csapat, Gyóllai László tanár úr mesélt nekünk. 

A tehetséges kislányt terveiről faggattuk.

Mesélj nekem magadról egy picit, hány éves vagy, milyen tanuló, hányadik osztályba jársz 
stb.?
13 éves leszek, most végeztem el a 6. osztályt. Kitűnő tanuló vagyok, kedvenc tantárgyam a 
testnevelés.

Mióta focizol és milyen pozicióban játszol általában?
4 éves korom óta focizom, jelenleg csatár vagyok, de meccseken a büntetőket is én védem.

Mit tervezel a nyárra?
Úgy tervezem, hogy nyáron elmegyek a testvéremhez pár napra Jászkarajenőre. Természetesen 
folytatom az edzéseket és kosáredzésre is járok továbbra is. Lehet, hogy a család még a nyáron 
elmegy Soltvadkertre is családot látogatni. Imádom az ottani fagyit, persze a focimat oda is 
viszem magammal! :)

Gondolkodtál-e már azon, hogy hol szeretnél továbbtanulni és, hogy mi leszel, ha nagy 
leszel? 
Az biztos, hogy folytatni szeretném a focit. Rendőr szeretnék lenni, amire már nagyon vágyom 
kiskorom óta.

OTP-MOL BOZSIK PROGRAM: A Magyar Labdarúgó Szövetség szervezte az intézmények számára utánpótlás-nevelő 
programját. A PS ÁMK iskolái valamennyi korcsoportban indultak és legtovább itt is a IV. korcsoportos lányok jutottak. A megyei 
döntőt Szajolban veretlenül nyerték és hazahozták a legnagyobb kupát. Az országos döntőt Telkiben, a magyar válogatott „főhadi-
szállásán” rendezték. A lányok minden várakozást felülmúltak, sorra győzték le ellenfeleiket és a döntőbe jutottak. A döntő – ame-
lyet a Sport 1 televízió is közvetített – hatalmas csatát hozott és az NB II-es Futsal játékosokkal felálló, Tolna csapata nyert meg. 
Az eredményhirdetésnél az ezüst érmet és a kupát Hajnal Tamás a magyar válogatott irányító középpályása adta át a leány csapat 
számára. Kerekes Eszter ezen a tornán a csapat legjobb góllövője volt. 

DIÁKOLIMPIA: A Diákolimpia az iskolák legnagyobb versenye, melyet valamennyi sportágban megrendeznek, felmenő 
rendszerben. Ebben az évben iskolánk IV. korcsoportos leány labdarúgó csapata ért el kiemelkedő eredményt. Szolnokon a megyei 
elődöntőn veretlenül lett I. és jutott a megyei döntőbe. A Karcagon megrendezett megyei döntőn elképesztő gólaránnyal – 47:1 – 
szintén veretlenül lett megyei bajnok. Így mi képviseltük Jász-Nagykun-Szolnok megyét Fonyódon, az országos döntőn. Az ország 
20 legjobb csapata három napig küzdött a Balaton partján a diákolimpiai bajnoki címért. A csapatokat négy csoportba sorolták, 
ahonnan az első kettő jutott a legjobb nyolc közé. Csapatunk megnyerte csoportját, így a főtáblán folytathattuk. Ellenfelünk Bé-
késcsaba volt, amelytől egy szerencsétlen öngóllal, vereséget szenvedtünk. A helyosztón Baját 4:0-ra vertük és megszereztük a VII. 
helyet. A csapat kiemelkedő tagja és legjobb góllövője szintén Kerekes Eszter volt.

Szintén volt tiszasasi diákunk sikereiről szeretnénk beszámolni. Májusban rendezték Mezőtúron a Református Középiskolák Orszá-
gos leány labdarúgó versenyét. Az induló hat csapat közül a mezőtúri lányok lettek az országos bajnokok, melynek a csapatkapitánya 
László Imola 12. A osztályos tanuló lett a gólkirálya. Mindkét lánynak szeretettel gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Szerkesztők
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Majális...

...és gyereknap

Június 9-én, a délelőtt folyamán gyermeknapra került sor, melyen csapatokra oszt-
va vehettek részt a vetélkdeni vágyó kicsik és nagyok egyaránt. Kincsvadászat, activity, 
Zumba, sorverseny és más különféle játék és szórakozási lehetőség közül választhattak 
az érdeklődők. A délelőtt lezárásaként tarhonyás sertéspörköltet, palacsintát és üdítőt 

kaptak, az addigra igencsak megfáradt gyerekek és felnőttek egyaránt.

2012. április 28-án majális napi program került megrendezésre. A rendezvényen 
részt vettek kicsik és nagyok, anyukák és apukák egyaránt. Jó hangulatban telt a nap. Elő-
ször az óvodások, majd az iskolások fellépését tekinthették meg az érdeklődők. Volt családi 
vetélkedő, mesevetélkedő is, ami mint mindig, most is óriási sikert aratott, sokat nevet-
tek a játékosok, együtt volt a család. A nap folyamán aszfaltrajzversenyt hirdettünk, majd 
„Palacsinta a Két ennivaló bohóc” fellépését tekinthették meg a gyerekek. Igyekeztünk a 
felnőttekre is gondolni és mindenféle korosztályt kielégítő programot összeállítani, így a 
nap végére a Csépai néptánc együttes, Győry Márta és Gyimesi Levente lépett fel nálunk. 
Volt tombolasorsolás is, végül Bakos Róbert zenélt nekünk élőben, végül a napot egy fer-

geteges disco-val zártuk. 

Hegedűsné Szító Lilla
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Anyakönyvi Hírek

Kiss Júlia és Kotymán László

2012. május 26-án

Gratulálunk nekik!

Gebei Sándor
2012. június 9-én. Élt 78 évet.

Molnár Ottó Pál
2012. június 14-én. Élt 67 évet.

Török Sándorné (Fölkel Matild)
2012. június 25-én. Élt 81 évet.

Emléküket megőrizzük!

Köszönjük, hogy megtisztelte munkánkat a Tiszasasi Hírmondó megvásárlásával!

Tiszasasi Hírmondó

FALUSI HÍRLEVÉL

Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata
Kiadásért felelős: Gyói Gábor

A szerkesztésért felelős személyek: Czink Renáta 
és 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 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!

Elhalálozott

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

Polgármesteri Hivatal

Szociális Iroda

Polgármester

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

Hétfő:          Kedd:          Szerda:          Csütörtök:          Péntek:

  8-12           NINCS         NINCS             NINCS               8-14
13-16           NINCS          13-16               NINCS             NINCS

Hétfő:          Kedd:          Szerda:          Csütörtök:          Péntek:

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

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!

Megértésüket köszönjük!

Házasságot kötött


