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Tisztelt Tiszasasiak!

A tiszasasi képviselőtestület az előző ciklusok során több alakalommal foglalkozott a település jelképének, címerének elfogadásával, azonban dön-
tést a kérdésben nem hozott. A polgármesteri hivatal homlokzatán található címer egy 1700-as évekből származó pecsét lenyomat alapján készült 
el, így mint egy történelmi alapon nyugvó jelkép, -habár hivatalosan nem került megerősítésre,-  betölthette funkcióját.
Az újonnan felállt testület még 2011-ben kezdeményezte a címer kérdés hivatalos lezárását. Nekifogtunk hát a kutatómunkának, amelynek 

Dr. Botka János ajánlására jutottunk el 
Papp Imre grafikushoz, aki grafikusi te-
vékenysége mellett eddig több mint 20 
település címerét készítette el, így szin-
tén jentős tapasztalatokkal rendelkezett 
a területen. 

elsődleges célja a történelmi előzmények áttekintése volt. Számos konkrét minta, elsősorban pecsétlenyomatok jelentették a kiindulási alapot, ame-
lyeknek több visszatérő motívumai is voltak: ilyen például a Sas megjelenése, (igen változatos formában) vagy a Tisza folyó és a domb ábrázolása is. 

A heraldika magyarul címertan sokrétű 
speciális tudományág, amelynek évszá-
zadok alatt kialakult szabályi vannak. 
Egy címer helyes és pontos megalkotá-
sához – a heraldika szabályrendszerén 
kívül - feltétlenül ismerni kell azokat 
a történelmi, földrajzi, etnográfiai sa-
játosságokat, amelyek a címert maj-
dan birtokló közösséget vagy személyt 
jellemzik. Kevesen vannak ennek az 
összetett tudásnak a birtokában a mi 
térségünk vonatkozásában. A kevesek 
egyike, Dr. Botka János aki nemcsak 
a címertan neves ismerője, de mint 
helytörténész és korábbi csépai polgár-
mester, kiválóan ismeri településünk 
történelmi és néprajzi vonatkozásait. 
Iránymutatási, és folyamatos segít-
sége nélkülözhetetlen volt címerünk 
megszületésében. Segítségét szívből 
köszönjük, és jó egészségét kívánunk 
neki aktív írói, kutatói munkája folyta-
tásához! 

Az elfogadott címer csakúgy, mint az 
elődje a történelmi előzményekre épül 
alapvetően. Beszélő címer, hiszen a 
megjelenített hangsúlyos jelképek a 
Tisza és a Sas ábrázolása elbeszéli szá-
munkra a tulajdonos település nevét 
a megjelenített jelképek sajátosságait. 
A domb, amely a település magaslati 
fekvésére utal számos korábbi pecsét-
lenyomaton is előfordul. A Sas címe-
rünkben tekintetét a napra emeli, a 
fény és a világosság irányába. A nap 
motívum szintén előfordult a tiszasasi 
református egyházközösség egykori 
pecsétjén, ősi jelképként helyet kapott a 
mi címerünkben is. A sas szárnytartása 
több szempontból is kifejező többletje-
lentéssel bíró ábrázolás. 

Az elfogadott címerünket -, számos szakrális és egyéb történelmi utalás mellett- tehát Tiszasas történelmében már korábban jelképként megjele-
nített motívumok díszítik. Ábrázolásmódjában tükrözni igyekszik mindazt, amire történelmünk során büszkék lehetünk: megjeleníti legfontosabb 
jelképeinket, földrajzi helyzetünket, és utal a település felekezeti kötődésére is. Mindezt arányos szerkesztésben, szolid, heraldikailag pontos színek-
kel és közérthető módon.

Remélem a testület által végül egyhangúlag elfogadott címer betölti küldetését, és mindannyiunk számára elfogadott jelkép-
ként hosszú ideig büszkén szolgálja majd a Tiszasasi identitást. Gyói Gábor     

polgármester

Gyakorlott címerkészítőként az egysze-
rűség, az arányosság és a pontos szín-
használat követelményeit szem előtt 
tartva készítette el számunkra a külön-
böző változatokat. Az általa elkészített 
verziókat több körös véleményeztetés 
után végül a testület az elmúlt ülésén 
fogadta el. Munkáját és kitartását neki 
is nagyon köszönjük!

Kifejez egyfelől egy óvó védelmező szerepet, de a felemelkedni vágyó a nap fényében megtisztuló madarat átvitt értelemben a településünket is 
láthatjuk benne. A címerpajzs jobb oldalán ábrázolt térben is kidomborodó csillag szintén ősi keresztény jelkép, de emlékezünk vele a település egy-
kori tulajdonosára Kinizsi Pálra is, akinek címerében szintén aranycsillag szerepel. A Tisza folyót ábrázoló ezüst sáv alatt elhelyezkedő ezüst Anjou 
liliomokkal I. (Nagy) Lajos lovagkirályunk emléke előtt tisztelgünk, akinek uralkodása alatt először említik írásban településünket, sőt saját birtoka-
ként is számon tartott minket néhány éven keresztül. A címerpajzs barokk stílusjegyeket hordoz, melynek szintén vannak helytörténeti előzményei.
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Szavalóverseny 2012.
Iskolánkban immár közel két évtizede, hogy hagyományo-
san szavalóversennyel ünnepeljük meg nemzeti ünnepünket.
Minden évben az iskola minden tanulója megtanul egy verset, 
amely vers természetesen nem tartozik a kötelező tananyag-
ba. Az osztályfőnökök egy helyi selejtezőn kiválasztják a legjobb 
versmondókat, akik a döntőben képviselik osztályukat, iskolán-
kat. Most van az ötödik tanév, amit a cserkeszőlői társulásban 
töltünk, így  már ötödik alkalommal cserkeszőlői és szelevényi 
tanulók is csatlakoztak versenyünkhöz. Idén 47 tanuló mondott 
verset a színpadon, akik négy korcsoportban mérték össze tudá-
sukat. A zsűri elnöke elégedett volt a színvonallal. Kollégáimmal 
mindig igyekeztünk, hogy évről évre más és más ünnepi deko-
rációval emeljük a megemlékezés fényét. Idén a nemzeti ün-
nepünkhöz kötődő plakátversenyt is hirdettem a tanulók kö-
zött, ezek az alkotások is kiállításra kerültek a Kultúrházban.
Oklevéllel és csokival jutalmaztuk a szavalóverseny minden döntősét, 
a legjobban felkészült tanulókat pedig értékes könyvjutalommal is.
A szavalóverseny alkalmával készült fényképfelvételeket nézzék 
meg iskolánk honlapján:
www.petofi-amk.hu/tagok/tiszasas
Olvassanak szép magyar verseket, amelyek békével, őszinte emberi 
érzésekkel, nyugalommal töltik meg lelküket. Márai Sándor szava-
ival zárom:

„Milyen különös életet él egy vers; lassan árad
el korszakok felett, időtlenül él, lebeg a
nemzedékek felett... él emberekben és szétárad a
magyar világ felett.”

  
     Nagy Lászlóné  
           tagintézmény-vezető

Biró Tamás Kókai Bianka Kelemen Viola Kiszely Enikő Lingurár Alexandra Kiszely Noémi

Hoffmann Vivien Anda Enikő László Vince Szabó Bernadett

Peres Petra Tenke Alexandra Rácz Enikő Kerekes Eszter

Deák Beáta Molnár Gabriella Török Virág Diószegi Zsófia Szentesi Gréta Lingurár Klaudia Balogh Diána
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Kulturális oldal, bemutatkoznak büszkeségeink

Köztünk élnek, mi mégsem tudjuk róluk, hogy mivel töltik el legszívesebben szabadidejüket...

Visszatértek a fecskék

Kizöldült a búzamező,
virágos lett a rét.
Csodálatos illatokat,
fúj felénk a szél.

írta: Garai Margit

Azt csicsergi a kis fecske,
jóhogy újra látlak.
És boldogan foglalják el,
az üres fecskeházat.

Illatozik az egész határ,
megújult a természet.
Az elvándorolt kismadarak,
most újra visszatérnek.

Szépítgetik, csinosítják,
ki is söprik szépen.
Hogy a leendő fészekalja,
kényelmesen férjen

Könyvajánló
Szeretettel ajánlom az olvasni szerető, 
tanulni vágyó, lelki- testi gondokkal 
küzdő emberek figyelmébe: 
José Silva és Robert Stone:
GYÓGYÍTHATSZ  
( Az öngyógyítás és gyógyítás döb-
benetes módja ) című könyvét.
José Silva nevéhez fűződik a világ 
minden táján elterjedt Agykontroll. 
A Silva- féle Agykontroll nem egy 
vallás, hanem képességeink kifejlesz-
tésének rendkívüli, tudományosan 
sok szempontból már ma is igazolt 
módszere. Az öngyógyítás terén, 
olyan hatékony módszereket tanít ez 
a könyv, amelyek igazi kincset érnek.
„ A fájdalom nem örökségünk, mint 
ahogy semmilyen betegség sem az. 
Tökéletes egészséget örököltünk, az 
a mi jussunk. Mindenkinek meg kell 
tudnia, hogy képes meggyógyítani 
önmagát és másokat.”
                             
                
                                                  José Silva

Március 01.
A nukleáris fegyverek elleni harc 

nemzetközi napja
A polgári védelem világnapja

Március 03.
A békéért küzdő írók világnapja

Március 08.
Nemzetközi nőnap

Március 15.
A magyar sajtó napja

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 
ünnepe

Március 19.
A cigányság világnapja

Március 21.
A faji megkülönböztetés elleni nemzetközi 

küzdelem napja

Március 22.
A víz világnapja

Az Arab liga napja

Március 23.
Meteorológiai világnap

Március 24.
A tuberkolózis világnapja

Március 27.
Színházi világnap

Április 01.
Április elseje „ bolondok ünnepe „

Április 02.
A roma kultúra napja Magyarországon

Szakszervezeti akciónap

Április 07.
Egészségügyi világnap

Április 11.
A magyar költészet napja

Április 12.
Az űrhajózás napja

Április 18.
Nemzetközi műemléki nap

Április 22.
A Föld napja

Április 23.
A könyv és a szerzői jogok napja

Április 24.
A magyar rendőrség napja

Április 27.
A vakvezető kutyák világnapja

Április 28.
A munkahelyi balesetek gyásznapja

Április 29.
A táncművészet világnapja

NAP- NAPTÁR
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Iskolai élet képekben

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

Budapesti kirándulás csoportképe: Nemzetközi kiállítás 1957.

Pedagógusnap 1965.

Felsősor balról jobbra:
Herczeg Imre, Tari Jenőné, Tari Jenő, Tóth Lászlóné, Molnár Má-
ria, Rónyai István 

Alsósor:
Varga Imréné, Mező Sándorné, Mohácsi Lászlóné, Varga Erzsé-
bet, Oláh Ágnes

Mohácsi Lászlóné, a Tiszasasi Általános Iskola igazgató-
ja átveszi a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetését.

A Csépán 1969-ben megrendezett járási atlétikai verseny 
résztvevői. A serleget Gulyás Judit tartja, felkészítő tanár 
Mező Sándorné.

Alsó sor balról jobbra:
Vincze Mária, Andó Erzsébet, Dombi Julianna, Burik 
Erzsébet, Saller Ibolya, Bézi László, Balogh Erzsébet, 
Szóráth Mária, Burik Róza, Gulyás Eszter, Szilágyi Ida

Felsősor balról jobbra:
Nagy László, Varga Lajos, Major Lajos, Csávás Fe-
renc, Szóráth István, Gulyás Judit, Gálfi Zsigmond, Ká-
tai Sándor, Tényi László, Csillag Imre, Hegedűs Imre

Kitüntetések november 7-e alkalmából

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom 59. évfordulója alkalmából az eredményes 
munkájuk elismeréséül párt, -társadalmi és tömegszervezetek 
tisztviselőinek és aktivistáinak kitüntetéseket adományozott.
A kitüntetéseket Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Taná-
csának elnöke október 6-án délben, az Országház kupolacsar-
nokában adta át. A kitüntetés átadásánál jelen volt Biszku Béla, 
az MSZMP KB titkára, az MSZMP PB tagjai, Borbély Sándor az 
MSZMP KB titkára és Cseterki Lajos az Elnöki Tanács Titkára.

25 éves osztálytalálkozó



WWW. TISZASAS. HU

WWW. TISZASAS. HU

   2012 • március-április                                      5   

            
Sajtos, kolbászos pogácsa

A réten

Búsulnak a virágok
Itt búsulnak, itt velem

A leányt, kit imád szívem
Bárhol lesem, nem lelem.

A lángoló szeméért
Záporozik könnyeim,

Míg nem jön, eltakarom
Rám így ne nézzen senki.

Eddig, én elfutottam
Arcul ütött a bánat,

Ezért jöjj! Téged várlak
Elmondom a világnak.

  írta: Tigyi László

Hozzávalók: 60 dkg liszt
                       1 margarin
                       2 dl tejföl
                       2 tojás sárgája
                       1 evőkanál só
                       20 dkg reszelt sajt (a sajt kb. háromnegyedét teszem a tésztába, a
                       többit a pogácsa tetejére )
                       1 csomag élesztő

Elkészítés: Az élesztőt langyos tejben felfuttatom, majd a felsorolt hozzávalókkal összedolgo-
zom. A kész tésztát kb. 2 órán át kelesztem, utána  1 cm vastagságúra kinyújtom. Kis méretű 
pogácsaszaggatóval kiszaggatom. Kicsit két tenyérrel  formázom, majd zsírozott, lisztezett 
tepsibe teszem őket. A pogácsa tetejét megkenem tojásfehérjével, ezután ráteszem a vékonyra 
szeletelt kolbászkarikákat. ( Előtte én egy kis időre beteszem a kolbászt a fagyasztóba, mert 
fagyosan szebben lehet vékonyra szeletelni. ) Végül a kolbászkarikák tetejére teszek még egy 
kis csipetnyi reszelt sajtot is. Világos színűre sütöm. 

Rendkívül finom és mutatós sütemény. Jó étvágyat kívánok!

László Istvánné

            

Receptajánló

FELHÍVÁS

Mezőgazdasági termeléssel 
foglalkozók részére

A Tiszaugi Tisza Vadásztársaság, (Tisza-
sas Kossuth  utca 3/A) értesíti a műkö-
dési területén lévő mezőgazdászokat, 
hogy az esetleges vadkárok megelőzése 
érdekében együtt kíván működni a gaz-
dálkodókkal olyan formában, hogy meg-
vásárol és készleten tart vadriasztó szert.

A vadriasztó szer árának 50 %-át a Va-
dásztársaság vállalja fel költségként, a 
másik 50 %-ot pedig a tulajdonos vállalja 
fel az esetleges vadkárok mérséklésére. A 
vadriasztó szert a földhasználónak kell 
kijuttatnia a területre, permetezés útján.

Várjuk együttműködési szándékuk jel-
zését.

Az alábbi telefonszámokon lehet érdek-
lődni:

06/30-436-3716
06/30-276-2880
06/30-606-2184

     Komlós Ferenc
         VT elnök

Hármas kecskeikrek születtek Tiszasason

A szakirodalom szerint a hármas ikrek ellése igen ritka számban megy, ám egy szép áprilisi napon egy tiszasasi kecske anya, három 
gidájának adott életet. 
Az anyakecske a párzás utáni 21–22. héten 1, 2, vagy 3 és csak kivételesen 4, vagy 5 kicsit ellik. Születésük után néhány perccel feláll-
nak a kis gidák és keresik az anyjuk tőgyét. 
A kis kecskék bő egy hónapja születtek. Igazi jó testvérek, hisz most még mindent együtt csinálnak. 

A kecskék gazdája Szíjártó Lajos (Manó) sok mindent megélt már élete során, de a há-
rom kis gida érkezése láttán, ő is meglepődött. 
A kis gidák mindannyian 
egészségesek. 
Magyarországon 3-4 
évente fordul elő hasonló 
szaporulat. 

Gratulálunk a gazdának 
és további ilyen, 
vagy még jobb 

„termést” kívánunk!



WWW. TISZASAS. HU

WWW. TISZASAS. HU

   6                  2012 • március-április  

Népszokások,

hagyományok
Mi a gergelyjárás? 
( Március 12.- Gergely napja )
 
A nap ünneplését IV. Gergely pápa ren-
delte el I. Gergely pápa emlékének szen-
telve. I. Gergely volt az iskolák alapítója 
és támogatója. A régi időkben ezen a 
napon a szegény tanulók adományokat 
gyűjtöttek, hogy folytatni tudják tanul-
mányaikat. Később ez a szokás kibővült 
az új tanulók iskolába csalogatásával is 
oly módon, hogy bemutathatták az isko-
lai életet és azt, hogy mi mindent tanul-
hatnak meg ott. 

Sándor, József, Benedek napja

A néphit úgy tartja, hogy ezek a napok 
vetnek véget a fagyos télnek és ekkor ve-
szi kezdetét a termékeny tavasz. Szoká-
sokban leggazdagabb nap a három közül 
József napja, ami a kis Jézus gondviselő-
jének, a názáreti ácsmesternek az ünne-
pe is. József napján engedik ki a méheket, 
néhol ekkor kezdik el a szántást, s ekkor 
érkeznek meg a költöző madarak is.

„ Április bolondja, május szamara!”

Április elseje a beugratások és csúfoló-
dások napja. A természet megújulásának 
vidám ünneplése tréfálkozással és mó-
kázással. Szerte a világban a tréfálkozó 
kedvű felnőttek és gyerekek ugratják 
egymást ezen a napon.

Mikortól számítja a néphagyo-
mány a tavasz kezdetét? 
( Ápr. 24.-Szent György napja )

Sárkányölő Szent György a lovasok, 
fegyverkovácsok patrónusa volt. Ma-
gyarországon a tavaszi évkezdő szoká-
sok leginkább ehhez a naphoz kapcso-
lódnak. Az állatokat ekkor hajtották 
ki, mert úgy hitték, hogy ezzel azok 
egészségét, szaporaságát biztosítják. 

A legelőre menet az állatokat gallyal ütögették, hogy a 
rontást és a gonoszt elhárítsák. A néphit szerint a földbe 
rejtett kincs Szent György napján lángot vet, ezért alkal-
masnak tartották ezt a napot a kincs keresésére is. 

Búzaszentelés hagyománya 
( Ápr. 25. Márk napja )

Márk napján egyházi külsőségek között búzaszentelést 
végeztek. Mint minden megszentelt dolognak, a szentelt 
búzának is nagy erőt tulajdonítottak. Pl. koszorút készí-
tettek belőle, amelyet előbb a templomi zászlóra raktak, 
majd nyolc nap múlva a szántóföld négy sarkába rakták 
jégverés ellen. Ha a koszorút beteg ember feje alá tették, 
annak gyógyító erőt tulajdonítottak. 

Húsvét

A tavaszi ünnepkör legjelesebb ünnepe. A húsvét már-
cius 22-e és április 25-e közötti ünnep. Pontos időpont-
ja attól függ, hogy mikor van a március 21-ét ( tavaszi 
napéjegyenlőséget ) követő első holdtölte. Az ettől szá-
mított első vasárnap húsvét első napja. Az egész húsvéti 
ünnepkör az ezt megelőző virágvasárnappal kezdődik, 
az úgynevezett nagyhéttel folytatódik, ezt követi a hús-
vétvasárnap és a húsvéthétfő. Végül a fehérvasárnappal 
zárul az ünnep.

Nagyböjt

Jézus 40 napig böjtölt, s ennek, valamint kereszthalálá-
nak emlékére tartják. A húsvéti előkészület ideje. Ez alatt 
az idő alatt a hagyományőrző emberek nem fogyaszta-
nak semmifélezsíros és húsos ételt. Jellegzetes ételek böjt 
idején pl. a cibereleves, kenyér, hal, növényi eledelek. A 
huszadik század elejétől enyhültek a tilalmak. Időt is jó-
sol ez az időszak: április a feltámadt böjti szelek hónapja.

Virágvasárnap

A bibliai történet szerint, amikor Jézus bevonult Je-
ruzsálembe, az emberek pálmaágakat terítettek elé 
a földre. Ennek az emlékünnepe a húsvétot megelő-
ző vasárnap, az úgynevezett virágvasárnap. Nálunk 
a pálmaágakat barkaágak helyettesítik. A barkákat 
templomba viszik, ahol barkaszentelést végeznek. 

A szentelt barkának varázserőt tulaj-
donítottak az emberek, felhasználták 
rontás ellen, gyógyításra, menny-
dörgés, villámlás elhárítására. Az ál-
lattartásban is alkalmazták jóslásra, 
varázslásra.

„ Kiszejárás”

A kiszejárás a virágvasárnaphoz kap-
csolódó jellegzetes szokás. A kisze 
egy menyecskének öltöztetett szal-
mabáb, mely a telet, a böjtöt vagy a 
betegséget személyesítette meg. A 
lányok énekszóval kísérve vitték vé-
gig a falun, majd a falu végére érve 
levetkőztették, szétszedték, majd el-
égették, egyes helyeken vízbe dobták. 

Nagyhét

A nagyhét virágvasárnaptól hús-
vétvasárnapig tart. Jeles napjai a 
nagycsütörtök, a nagypéntek és a 
nagyszombat. E napokhoz sokféle 
népszokás kapcsolódik: pl. nagycsü-
törtökön elnémulnak a harangok. 
Nagypénteken sok helyen nem et-
tek húst, nem szítottak tüzet, nem 
sütöttek kenyeret. A nagypénteki 
mosdásnak, fürdésnek viszont nagy 
jelentőséget tulajdonítottak. Nagy-
szombaton véget ért a negyvennapos 
böjt, a vallásos emberek pedig úgy-
nevezett feltámadási körmenetben 
vettek részt.

Húsvétvasárnap

A húsvét a keresztény emberek leg-
nagyobb ünnepei közé tartozik, mert 
ekkor ünneplik Krisztus feltáma-
dását, aki kereszthalált halt az em-
berekért. Ezen a napon jártak a kö-
szöntők ünnepet köszönteni. Húsvét 
vasárnapján a néphit szerint tilos volt 
a munka: nem főztek, nem söpörtek, 
nem varrtak. 
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A www.gyorgytea.hu illetve a www. diabess.hu oldalakat lapozgat-
va találtam rá Gyuri bácsira, az ország neves füves emberére. A nö-
vények tudós mestere március és április hónapra a következő teákat 
ajánlja.

Március: A kakukkfű az egyik legrégebben használt gyógynövény. 
Sejtöregedést gátló hatása miatt az egyiptomiak múmiák balzsamo-
zására is használták. A vad kakukkfű teáját elsősorban köhögés ellen 
használjuk. A kora tavaszi, megfázásos időszakban ezért is nélkülöz-
hetetlen ez a gyógynövény. Az ősi, népi gyógyászatunk a kakukkfüvet 
immunerősítésre is használta.

Április: A tavaszi tisztítás hónapja. Ezért minden nap reggel meg kell 
inni egy csésze teát, egyik nap csalánlevélből, másik nap diólevélből. 
Mindkét növény igen kiváló vértisztító hatású. A diólevél kissé hígítja 
a vért, megelőzi a vérrögök kialakulását. A csalán szinte minden szer-
vünk működését segíti: a májat,a vesét és az emésztőrendszert.

Ha már kialakult betegségekről beszélünk, akkor Gyuri bácsi a követke-
zőket ajánlja: 

Magas koleszterin: nem jó, mert az érfalakban lerakódik a zsír, normál 
értéke: 0-5.1, ha már 4 felett van az kifejezetten nem jó érték. Tyúkhúr teát 
kell inni, addig, amíg az érték nem lesz jó.

Epekő: minden este sok retket kell enni, de csak este, mert napközben 
szinte mérgezi a szervezetet a retek.

Gyomorégés: étkezésnél minden falatot legalább 60-szor meg kell rágni, 
az íze is ilyenkor jön ki az ételnek. A túlzott gyomorégés gyomorsavat 
termel, ennek kiváltó oka a gyomorideg. 6 hétig 1csapott evőkanál or-
báncfű 2 dl forró víz, 10 perc állás után minden nap meginni. A savterme-
lés csökkentésére a fehérakácvirág tea is kiválóan alkalmas. Lúgosításra 
fehér árvacsalán tea. A 6 hetes kezelés után 6 hét pihenő és megint lehet 
kezdeni elölről. 2 naponta meg kell inni 2 dl vízben feloldott 1 teáskanál 
szódabikarbónás vizet.

Murphy törvényei
Ki volt Murphy? A körülmények mely különös összeesküvése kész-
tette őt híressé vált tantételeinek megfogalmazására?  Ez csupán egy 
kérdés a sok közül, melyre talán nem is igazán kell a választ keres-
nünk. Ugyanis legkiválóbb tudósaink, a nyelvészet és a néptudo-
mány szakértői mindhiába kutattak a Murphy-törvények forrása 
után. 
Arthur Bloch könyvében azonban elég hihető választ kapunk a 
törvények születésére. „ 1949-ben történt, az Edwards-légitámasz-
ponton, a kaliforniai  Murocban, a Légierők MX981 számú kuta-
tási programja során, amikor is J. P. Stapp ezredes vezetésével be-
csapódási kísérletek folytak az északi támaszponton. A törvény Ed 
Murphy századosról, a labor fejlesztési mérnökéről nyerte a nevét. 
Egy rezgésátalakító kengyel sehogy sem akart működni, mert a ter-
helésmérő áthidalásokat hibásan huzatolták. A százados kifakadt: - 
Ha el lehet szúrni, holtbiztos, hogy elszúrja! ( Mármint a szerelő, aki 
az áthidalásokat huzalozta a laborban.) A kijelentésre és változataira 
így ragadt a Murphy-törvény elnevezés. 

Ízelítőül néhány Murphy-törvény:

•  Ami el tud romlani, az el is romlik.
•  Semmi sem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.
•  Ha többféle dolog is elromolhat, biztos, hogy az romlik el közülük,  
amelyik a legnagyobb kárt okozza.
•  Ha rájöttél, hogy egy művelet négyféle módon mondhat csődöt, s 
mindegyiket kivéded,
    menten fellép az ötödik.
•  Külső hatások híján a dolgok rosszabbodnak.
•  Ha végre nekilátsz valaminek, előbb még valami mást kell csinál-
nod.
•  Minden megoldás új problémákat kölykezik.
•  Semmit sem lehet a kétbalkezesek ellen bebiztosítani, mert a 
kétbalkezesek rendkívül találékonyak.
•  A természet mindig a rejtett hibák pártján áll.

ÚTRAVALÓ 2012-RE
Egy filozófia professzor kiállt az osztály elé. Amikor elkezdődött az 
óra, minden kommentár nélkül elővett egy üres befőttes üveget és 
megtöltötte 4-5 cm-es KÖVEKKEL. Majd megkérdezte a diákokat, 
hogy megtelt e az üveg. A diákok egyetértettek, hogy igen.

A professzor ekkor elővett egy doboz KAVICSOT és beleöntötte 
az üvegbe. Enyhén megrázta az üveget, és a kavicsok kitöltötték a 
nagyobb kövek közötti réseket. Újra megkérdezte a diákokat, hogy 
megtelt-e az üveg. Egyetértettek, hogy igen.

A professzor ekkor elővett egy doboz HOMOKOT és beletöltötte 
az üvegbe. A homok természetesen kitöltötte a maradék helyet is. 
Megint megkérdezte a diákokat, hogy megtelt- e az üveg. A diákok 
egyhangúan igennel válaszoltak.

A professzor ekkor elővett két doboz sört az asztal alól és beleöntötte 
az üvegbe, kitöltve a homokszemek közötti réseket is. A diákok nevet-
tek; - Most - mondta a professzor -, lássák be a következőt. Ez az üveg 
az Önök élete. A nagyobb KÖVEK a fontos dolgok; a család, a társ, 
az egészségünk, a gyerekeink- olyan dolgok, melyek, ha minden más 
el is veszik, még kitöltik az életünket. A KAVICSOK a többi dolog, 
ami számít-, mint pl. a munkájuk, a házuk, a kocsijuk. A HOMOK 
minden más. A z apróságok. Ha először a homokot töltik az üveg-
be, folytatta, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyan-
ez igaz az életre is. Ha minden energiájukat az apróságokba fektetik, 
soha nem marad hely az igazán fontos dolgoknak. Figyeljünk oda a 
boldogságunkhoz fontos dolgokra. Játsszanak gyermekeikkel. Fi-
gyeljenek oda az egészségükre. Vigyék el táncolni párjukat. Mindig 
lesz majd idő dolgozni, lakást takarítani, vendégeket hívni. A köveket 
rendezzék először- amik a legfontosabbak. Állítsák fel a sorrendet. A 
többi csak homok. Az egyik diák felemelte a kezét és megkérdezte, 
hogy mit reprezentál a sör. A professzor elmosolyodott. - Örülök, 
hogy megkérdezte. Ezzel csak azt akartam volna jelezni, hogy mind-
egy mennyire tűnik telinek az életünk, két sörnek mindig marad hely. 
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Anyakönyvi Hírek

Molnár László

       2012. március 13-án. Élt 79 évet.

Csató Lajosné (Horváth Eszter)

       2012. március 19-én. Élt 85 évet.

Bódi Tibor

       2012. április 13-án. Élt 58 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: Czink Renáta 
és 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

FIGYELEM!

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. a 
Kunszentmárton gázátadó 

állomáson karbantartási munká-
latokat fog végezni, ezért 

TISZASAS
településen

2012.06.07. 10:00 órától

 2012.06.07. 14:00 óráig

a gázszolgáltatást szüneteltetjük!

Horgászok figyelem!

Idén újra kisorsoljuk a BÁCS-HOSZ-tól ka-
pott napijegyeket a tiszasasi horgászok között. 
Ha szeretne részt venni a sorsoláson, az alábbi feltételeket kell tel-
jesítenie:
- 2012 évre érvényes állami horgászjegy 

 (ifi vagy felnőtt)
- Állandó tiszasasi lakcím
- Regisztráció a Községházán (Bagi Gyöngyinél)

Jelentkezési határidő: 2012. május 31.

A sorsolás időpontja: 2012. június 4. 


