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Polgármesteri Tájékoztató

Tisztelt Tiszasasi Lakosok!

Falugyűlésen elhangzott megválaszolatlan kérdések

Falugyűlésünkön elhangzott kérdések egy részére azonnal 
nem tudtunk választ adni. Megígértük, hogy ezeknek utá-
na járunk, és a következő Hírmondónkban választ adunk rá. 

Kérdés: Lesz-e szúnyogirtás a településen az idén?

A szúnyogok gyérítésére alapvetően kétféle technológia ter-
jedt el; a biológiai irtás és a kémiai. A biológiai nagyjából há-
romszor drágább a kémiaihoz képest. A kémiai irtást több 
ismétléssel érdemes végezni, hiszen a jelentős külterületi te-
lepülésrészekről a szúnyogállomány nagyon gyorsan újrater-
melődik. Tisza melléki települések esetén ez nagyjából 3-4 al-
kalmat jelent. A legjobb feltételek mellett ez a mi esetünkben 
250.000 Ft/kezelés lenne, tehát összességében közel 1 millió 
forint. Ez az összeg jelenleg meghaladja a lehetőségeinket. Tá-
mogatásra pályázni pedig - jelen állás szerint - csak a kiemelten 
fontos idegenforgalmi kategóriába sorolt települések tudnak.

Kérdés: A községi csapadékvíz elvezető árkok mikor kerülnek 
kitakarításra, felújításra?

Nagyon sok kérdést és panaszt kaptunk ez ügyben. Elmond-
ható, hogy dacára az elmúlt években elvégzett karbantartá-
soknak, jelentős elmaradásban vagyunk ezen a téren. Sok he-
lyen nem csupán az emberi munkaerő hiányzik a felújításhoz, 
hanem a szükséges eszközök is. Több olyan pont is van a tele-
pülésen, amely nem illeszkedik rendszer szinten a többihez, 
a víz itt elakad, pang, vagy kiönt. A megsokasodott feladatok 
megoldásra várnak. A közmunka program jelentős átalakítá-
sával az elmúlt évekhez képest jelentősen lecsökkent az Ön-
kormányzat által igénybe vehető munkaerő száma. Fele annyi 
emberrel és fele annyi munkaórával gazdálkodunk tavalyhoz 
képest. Amíg tehát valamiféle komolyabb állami segítséget nem 
kapunk sajnos csak a legégetőbb problémákat tudjuk kezelni.

Kérdés: Iskola udvaron lévő játékok mikor lesznek használha-
tóak?

Remélhetőleg a következő tanévtől már igen. A megnyert játszótér 
pályázat kivitelezésére, ha a közbeszerzési pályázat eredményesen 
lezárul, hamarosan sor kerül. A játszótér az iskolaudvar mellett, a 
tornaterem és a templom közötti területen épül fel, így az iskola felől 
megközelíthető lesz, a gyermekek játszhatnak rajta szünetben is. 

Horgászok figyelem!

Mint az köztudott, községünk társtulajdonos a Tiszaal-
pári Holt-Tiszában, amit a BÁCS-HOSZ bérel. A bérleti 
díj kiegészítéseként 20 db napijegyet is kapunk minden 
évben. Idén hagyományteremtő céllal kisorsoljuk a na-
pijegyeket a tiszasasi horgászok között. Ha szeretne részt 
venni a sorsoláson, az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

- 2011 évre érvényes állami horgászjegy 
 (ifi vagy felnőtt)

- Állandó tiszasasi lakcím

- Regisztráció a Községházán (Bagi Gyöngyinél), 
 ahol a fenti feltételeket igazolni kell

Jelentkezési határidő: 2011. május 31.

A sorsolás időpontja: 2011. június 3. 

               Gyói Gábor
                          polgármester
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Fontosabb  képviselő-testületi döntések 
2011. március-április hónapjában 

• A helyi önkormányzatokról szóló törvényben fog-
lalt felhatalmazás alapján, Tiszasas Község Önkormány-
zatának képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy  
Tiszasas szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett sze-
mélyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint élet-
művüket és cselekedeteiket megfelelőkeppen értékelve állít-
hassa példaképként a jelen és az utókor számára, 2011-ben a 
3/2011 (III.11.) helyi önkormányzati rendelet megalkotásával
„Tiszasas Községért” kitüntetést és emlékplakett alapított 
és ezen elismerések adományozásának feltételeit és az el-
járás rendjét hivatkozott rendeletben szabályozza. A ren-
delet 2. §. (2) bekezdése értelmében a „Tiszasas Közsé-
gért” kitüntetés odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
 „Tiszasas Községért” kitüntetés és emlékpla-
kett adományozható azoknak a polgároknak vagy közös-
ségeknek, akik a Tiszasas község életének fejlesztése te-
rén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel 
jelentősen hozzájárultak a község   szellemi, erkölcsi és anya-
gi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.

„Tiszasas Községért” kitüntetés 

•  Tiszasas Község  Önkormányzat 4/2011 
(III.11.) új  rendeletet   alkotott a közművelődésről.

• Tiszasas Község Önkormányzata, az óvodában, általános 
iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élel-
mezési nyersanyagköltségekről, valamint a fizetendő térítési díjak-
ról szóló 3/2008.(II.15.) önkormányzati rendeletét módosította.

• Tiszasas Község Önkormányzata, az Alkony Gon-
dozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által 
biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő 
térítési díjakról és a felvétel rendjéről szóló - többször módo-
sított 6/2010.(IV.01.) önkormányzati rendeletét módosította.

• Tiszasas Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször mó-
dosított 1990. évi LXV. tv. a 80 § (1) bekezdéseiben biz-
tosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Tiszasas Község Önkormányzata a település közössé-
gi és művelődési színterének kijelöli a tulajdonában 
álló Tiszasas, belterületi, művelődési ház és udvar meg-
nevezésű, Rákóczi u. 20. sz. alatt található ingatlanát.

• Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete határozatban rögzíti, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat által, Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében megvalósuló parlagfű-mentesítési tevékenységek 
támogatására kiírt 2011. évi pályázat lehetőségét igénybe 
kívánja venni és parlagfű-mentesítéshez szükséges eszkö-
zök és védőfelszerelések beszerzésére pályázatot nyújt be.
Tiszasas Község Önkormányzata ezen határozat 1. pontjában leírt 
pályázathoz saját költségvetésében 123.625,- Ft saját erőt biztosít.

Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és 
Bentlakásos Otthonának 2011. április 1. napjától 

érvényes intézményi térítési díja és személyi térítési díja

 A szociális étkeztetés: Intézményi térítési díj: 510 Ft/adag

a. A fizetendő személyi térítési díj a nyugdíjminimum
                300 %-át meghaladó jövedelem esetén

- helyben fogyasztással és elszállítással        510 Ft/adag
- kiszállítással                                           570 Ft/adag

b. A fizetendő személyi térítési díj a nyugdíjminimum
               150 %-300 % meg nem haladó jövedelem esetén 

- helyben fogyasztással és elszállítással        470 Ft/adag
- kiszállítással             530 Ft/adag

c. A fizetendő személyi térítési díj a nyugdíjminimum
               150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

- helyben fogyasztással és elszállítással        380 Ft/adag
- kiszállítással                                           440 Ft/adag

 

 A házi segítségnyújtás:  Intézményi térítési díj: 662 Ft/óra

A személyi térítési díj méltányosságból:              térítésmentes

 Nappali ellátás:                Intézményi térítési díj: 581 Ft/nap

A személyi térítési díj csak napközbeni tartókodást igénybe 
vevők esetén méltányosságból:                                   térítésmentes

Az idősek otthona keretében biztosított ellátás 
intézményi térítési díja:

1. Időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása ( 12. bca) esetén

  Napi:   2.660.- / fő
  Havi:   79.800.-/ fő

2. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása  (12. ac)

  Napi:    2.450.- / fő
  Havi:   73.550.-/ fő

3. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás (12. c)

  Napi:    2.660.- / fő
  Havi:    79.800.-/ fő
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Bemutatkoznak intézményeink:
Alkony Gondozási Központ

 Az Alkony Gondozási Központ és jogelődje 1992 
óta gondoskodik Tiszasas község elsősorban időskorú, illet-
ve szociális-, és egészségi állapotuk miatt rászoruló lakosairól.
Intézményünkben öt szociális ellátási forma megszer-
vezésével karoljuk fel és segítjük községünk idős lakóit:

 1. Szociális étkeztetés
 2. Házi segítségnyújtás
 3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 4. Idősek Nappali ellátása
 5. Idősek bentlakásos otthona.

A fent említett ellátási formák mellett nyitott intézményként mű-
ködünk, ami azt jelenti, hogy kortól függetlenül szociális- és egész-
ségügyi területen minden hozzánk forduló tiszasasi lakos problé-
máját igyekszünk megoldani (vérnyomás mérés, vércukor mérés, 
akut sebellátás, szakorvosi javaslatok beszerzése, gyógyszer- illet-
ve gyógyászati segédeszköz beszerzése, kölcsönzése, stb. …) Te-
lepülésünk lakói eddig is széles körben éltek az általunk nyújtott 
ellátási formák mellett nyújtott szolgáltatásokkal, és szeretnénk 
ha a jövőben is bizalommal fordulnának intézményünk felé.
A következőkben szeretném bemutatni azokat az ellá-
tási formákat, amelyeket alaptevékenységként végzünk.

1. Szociális étkeztetés

Az étkeztetés biztosítása valamennyi önkormányzat számá-
ra kötelezően megszervezendő alapszolgáltatás, mely ke-
retében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 
napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt 
önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részé-
re tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

2. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás megszervezése szintén kötelező fel-
adata az önkormányzatnak, amely keretében az igénybe vevő 
szükségleteinek megfelelő fizikai, mentális és szociális segít-
séget vehet igénybe: a saját otthoni környezetében, az élet-
korának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfele-
lően, a meglévő képességeinek megtartásával, fejlesztésével.
A házigondozás területén dolgozó munkatársak a gon-
dozási szükséglet vizsgálat eredményét figyelem-
be véve az alábbi tevékenységeket látják el nap mint nap:

Vérnyomás, vércukor mérés
Gyógyszeríratás-, kiváltás, szakorvosi ellátás megszervezése
Gyógyszeradagolás, orvos hívás, orvoshoz kísérés
Hivatalos ügyek intézése
Mentális gondozás
Fürdetés, sebkezelés, napi ápolási feladatok
Vásárlás, mosás, vasalás, takarítás

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az önálló életvitel fenntartása során felmerü-
lő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2005 óta ve-
hetik igénybe a tiszasasi időskorú lakosok. 
Csongrád Város Önkormányzatának Szociá-
lis Ellátások Intézménye biztosítja a segélyhíváso-
kat  fogadó  diszpécser   központot,     valamint a jogo-
sult részére biztosítja otthonában a segélyhívó készüléket.
2010 óta folyamatosan 20 rászorulónak nyújt biztonságot a 
nap 24 órájában rendelkezésre álló jelzőkészülék. Az ellátott 
személy segélyhívása esetén az ügyeletes tiszasasi gondozó-
nők a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre érkezve segí-
tenek a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldásában.

4. Idősek Nappali ellátása

A klub idősek nappali ellátását hivatott biztosítani. Célja, 
hogy az otthonukban élő önmaguk ellátására képes idős em-
berek napjaikat olyan közösségben tölthessék el, ahol biztosí-
tott számukra az egészségügyi- és mentális állapotuk napi fi-
gyelemmel kísérése. Az elmúlt években a klub által szervezett 
rendezvények rendkívül népszerűvé váltak. A rendezvénye-
ink mellett az alábbi területeken segítjük klubtagjaink életét:

- Szabadidős programok szervezése:
- Hitéleti tevékenység, istentiszteletek
- Egészségügyi ellátás segítése, egészségügyi felvilágosító
 előadások, tanácsadás 
- A hivatalos ügyek intézésének segítsége.

5. Idősek bentlakásos otthona.

Az idősek otthonában teljes körű ellátást biztosítunk lakóink 
számára, ami a megfelelő lakhatási feltételeken túl minimáli-
san magában foglalja az ellátottak legalább napi háromszori 
étkeztetését, szükség szerint személyes ruházattal, textíliával 
való ellátásukat, az egészségi állapotuknak megfelelő orvosi, 
szakorvosi (kórházi) ellátásukat, ápolásukat, az ezzel összefüg-
gő gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel történő ellátásu-
kat (a mindenkori jogszabályi előírások figyelembe vételével), 
az állapotuknak megfelelő terápiás jellegű foglalkoztatásukat, 
mentális gondozásukat, közösségi kapcsolataik szervezését.
 Hivatásunkat úgy gyakoroljuk, mintha az magánéletünk 
része lenne, a beköltöző lakókkal és hozzátartozóikkal családias 
jellegű kapcsolatot alakítunk ki, a kölcsönös tisztelet és megbecsü-
lés jegyében. Azon fáradozunk, hogy megértsük azoknak az embe-
reknek a kívánságait, elvárásait, akik ránk bízzák magukat, tiszte-
letben tartva emberi méltóságukat, önállóságukat, biztonságukat.
 Kedves Tiszasasiak! Amennyiben in-
tézményünk működésével kapcsolatban kérdé-
sek fogalmazódtak meg Önökben, ahogyan eddig is, a 
továbbiakban is kérjük bizalommal forduljanak hozzánk, szoci-
ális- , egészségügyi- , és idősügyi problémáikkal kapcsolatban.
   
         Tisztelettel: Török Ildikó
             Megbízott intézményvezető
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Volt egyszer egy kis falu...

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )

A szabadságharc helyi eseményei
 1848. március 15-ének a híre Sas-
ra is eljutott. Így ír a 48-as eseményekről Csa-
tó Benjamin, a helyi református egyház gondnoka.

„Az urbális viszonyok megszüntetését köszönjük különö-
sen Kossuth Lajosnak, ki ha nagyítva nem teszem, mint Mó-
zes régen a zsidóknak, úgy ez most a magyaroknak, s or-
szágunk kebelében lakozó minden más nemzetnek terhes 
szolgálatjokból megszabadítójok, s kimentőjök vala, kinek lé-
gyen felírva szívében minden igaz magyarnak örökké a neve.”
A község lakói a ”48-as eseményeket örömmel fogadták. A falu 
több lakója nemzetőrként részt vett a szenttamási csatában.

Hogyan lehettek a sasi nemzetőrök a Nemzeti Hadsereg tagjai? 
Toborozták őket, azért mentek, mert hívta őket a haza. Meg-
állták derekasan a helyüket, Jókai gyönyörű helyzetelemzését 
nem akarom ismételni. Utoljára még adtak egy pofont Bécs-
nek, amikor a világosi fegyverletétel alkalmával hangsúlyozták, 
hogy csak az orosz túlerő miatt hagyják abba a harcot. Hány 
sasi volt köztük? Kettő biztosan visszajött, Séra László és Bakos 
László. A két nemzetőr leszármazottai még mai napig élnek. 
Séra Katalin ( Szanda Károlyné ), valamint Séra Rozália    
( Kakulya Károlyné ).  Séra Rozália gyermekei: Kakulya Károly 
( fia: Kakulya Martin )  és  Kakulya Zsolt. Séra Katalin gyerme-
kei: Szanda Károly és Szanda Zoltán. Bakos  Ferenc (elhunyt ),
valamint Bakos László. Bakos Ferenc gyerme-
ke: Bakos Zsolt ( lánya: Édua Emese ). Bakos Lász-
ló gyermekei: Bakos Márta (fiai: Ternyik László és 
Péter ). Bakos Judit ( gyermekei: Kiss Dániel, János és Gábor. 

Milyen emlékek élnek a szabadságharc bukásáról?

 Az általános iskola tananyagából tanult közismert ese-
ményeken kívül konkrét helyi eseményt nem ismernek. A re-
formátus templom toronygombjában van elhelyezve a község 
története 1920-ig. Helyi tisztségviselők nevei, elemi csapások: 
szárazság, árvíz, kolera, csak a szabadságharc bukásáról, buj-
dosó honvédről, béna harcfiről semmi nincs… „Körötte csend, 
amerre ment, és néma tartomány.” A nemzet tűrt és szenvedett.

Ha muszkák, vagy osztrák katonák bevonul-
tak volna, arról valamilyen emlék csak vol-
na még ma is. Tiszazug „csücskéig” nem jutottak el.

A szabadságharc tárgyi emlékei
 Az 1960-as években az iskolás gyerekek még vit-
tek be Kossuth-bankót az iskolába. Azóta a régiségek gyűjtése 
kedvteléssé vált. Jelenleg az iskolai tankönyveken kívül törté-
nelmi szakkönyvekben, régi kalendáriumokban találkozha-
tunk Kossuth, Petőfi, s az aradi 13 arcképeivel. Olyan 60 éven 
felüli férfiúval is találkoztam, aki még tudta könyv nélkül 
az aradi 13 vértanú nevét. De konkrét tárgyi emléket, 48-as 
emléklapot, levelet nem sikerült szereznem. A templom to-
ronygombjában, a régi pénzek között van Kossuth-bankó!
A szabadságharc bukása után semmi-
féle politikai megmozdulás nem volt.

Május 1.

 A tavasz teljes diadala a tél felett, tehát örömünnep. Már 
a századfordulótól kezdve szokás volt a májusfaállítás. Tiszasason 
fiatal legények állították kedvesüknek. Öcsödön nem csinálták. 
A Sasiak a Tisza ártéri erdejéből hoztak hatalmas fűzfaágakat. 
Az egyes legénycsoportok közötti ellentét már az előkészületek 
alatt megmutatkozott. Az erdőben riasztópisztollyal lövöldöz-
tek, amikor a faágakat válogatták, hogy megfélemlítsék a másik 
csoport tagjait, és ne legyen idejük a válogatásra. Ugyanis az 
volt a „dicsőség”, ha minél magasabb volt a fa, s minél több dísz 
volt rajta. Hosszú, sokszínű papírszalagokkal díszítették. Tettek 
még a fára zsebkendőt, fejkendőt, művirágcsokrot, a szerelmes 
legény egy-egy tábla csokoládét is. A nagykapu oszlopához erő-
sítették szöggel, dróttal. Az 50-es évekig szokásban volt, hogy a 
lány ablaka alatt éjjeli zenét adtak; a zeneszó elnyomta a díszítés 
zaját. A szépen feldíszített májusfa szerelmi vallomás volt. Sok-
szor hajnalig őrizték, hogy valaki el ne vigye. Megtörtént, hogy 
az eltulajdonított májusfát másik lány kapujánál állították fel.
Vénlánynak, haragosnak ízékcsutkát állítottak májusfa helyett: 
egy marékkal felfűztek a kapura, vagy szétszórták a kapu előtt.
Ma is állítanak májusfát, de a szokás egyszerűsödött. Csak színes 
papírszalagokkal díszítik, és sokkal kevesebb lányos háznál talál-
ható. Viszont az összes középületnél megtaláljuk a májusfát (ta-
nácsházánál, iskolánál, Művelődési Otthonnál, boltoknál stb.). Te-
hát nem a tanácselnöknek, vezető személyeknek állítják, hanem a 
középületeket dekorálják vele. Együtt lobogtatja a májusi szellő a 
nemzeti színű-és vörös zászlókat a májusfa sokszínű szalagjaival.
Sason jó idő esetén vidám majálist rendeztek a templom melletti 
Murvai-kertben, vagy a Gyalogerdőben. Az iskolás gyermekeknek 
közös szórakozást szerveztek a tanítók. Többek között volt lepény-
evés, lisztfúvás, zsákba futás, kötélhúzás. A század második felé-
től május utolsó vasárnapján, a gyermeknapon csinálták ezeket.

Pál-pogácsa. 
Tiszasas, 1980.

A régi babona szerint többen 
sütöttek egyszerre egy kemencébe, 

és akinek a pogácsájába meg-
pörkölődött a toll, az hamarosan 

meghal.
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Tiszazugi 24órás vetélkedő „Aludj, máskor!”

 

Hihetetlen, de immár lassan második éve született meg fiatal
fejünkben a Tiszasasi Ifjúsá-
gi Egyesület gondolata. Az ihletet a környező
falvakban működő hasonló szervezetektől kaptuk. Lát−
tuk, sokat tesznek szülőfalujukért és így a lakosokat is
összefogják s szórakoztat-
ják. Tiszasasnak is szüksége
volt egy fiatalokból álló 
szervezetre, akik szívüket s
lelküket kiteszik szeretett 
falujukért, családjaikért s
persze a barátaikért. Így 
alakult meg 2009 őszén a
Tiszasasi Ifjúsági Egyesület. 

Első nagyobb rendezvényünkre 2010. áprilisában került
sor, egy 24 órás vetélkedő keretein belül.     Ez   a   verseny   
egy olyan esemény, ahol a közösségépítés párosul a pozitív ri-
valizálással, ahol a Tiszazug középiskolásai és felnőttek mér-
hetik össze erejüket, kreativitásukat, kitartásukat. A követ-
kező versenyt Tiszaföldváron rendezik meg május 14-15-ig. 

Számos „kinti”, feladatot kell megoldaniuk a játékosoknak, így 
az adott város/község lakóközössége is részt vesz a játékban. 
Különböző nevezetességekhez kapcsolódó külső helyszínen 

megoldandó feladatok ak-
tív jelenlétet biztosítanak 
napközben a külső helyszí-
neken. Sőt mivel ezekben a 
feladatokban bárki segíthet, 
így mondhatjuk, hogy együtt 
játszik mindenki. A részt-
vevők számára különleges 
eseményt biztosít egy egész 
éjszakán át együtt játszani, 
vetélkedni. 24 órán át, egy 

célért küzdve, passzív befogadóból aktív cselekvővé válva ve-
het részt a fiatalság egy egészen egyedi hangulatú eseményen. 
Egy-egy ilyen verseny után az itt összeforrott csapatok hosszan 
stabil közösségekké, későbbi események húzó erejévé válnak.

       A rendezvények sikerességének mértéke egyrész-
ről, hogy mennyi emberhez jut el, másrészről hogy 
mennyire tartós élményt nyújt az adott produkció.
 
Az Tiszasasi Ifjúsági Egyesület tagjai nagyon szépen köszönik 

a sok támogatást, segítséget,
a belénk vetett hitet s bizalmat. Összetartásban s bol−

dogságban várjuk az előttünk álló további kihívásokat.

Tigyi Lászlót, talán már nem kell bemutatnunk senkinek sem. 
Ő az a tiszasasi lakos, aki verseket ír, házikókat épít és sokan 
már azt is hallhatták, hogy 9 élete van. Most először és egyben 
hagyományt teremtve, nyílik rá alkalmunk, hogy bemutassuk 
verseit a tiszasasi lakosoknak is, hisz más forrásokból, falvak-
ból már nagyon sokat hallhattunk róla. Köszönjük neki, hogy 
itt a mi kis községünkben is megoszhatjuk verseit az olvasókkal. 

 Jó egészséget, további jó munkát és sok-sok verset 
kívánunk neki!

Tiszaparti emlékek

Olyan szép a Tisza partja
Most is itt vagyok,

Gyermekkori emlékeim
Mind velem vagytok.

Velem vagytok tiszaparti
Nyíló virágok, 

Erdők között turbékoló
Kontyos galambok.

Itt volt az én kicsi tanyám
Körül karolt engem a nyár, 

Melengettek napsugarak, 
Énekeltek a madarak.
Elfeledni nem tudom
Bárhol járok nélküle,

Engem vissza hoz
A szívem ide hozzá.

Akárhányszor felé nézek
Szívem mindig vele érez,

Oly sok emlék rakott fészket
Mélyen a szívemben.

Tárulj elém kis tanyám
Gyermekkori cimborám,

Te vagy az, kit úgy szeretek
Mint a jó anyám.

írta: Tigyi László

„Az emberek elfelejtették ezt az igazságot  - mondta a róka.       
- Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s          min-

denkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)

 Tiszasas község területén sajnálatos 
módon egyre inkább elszaporodnak
a kóbor kutyák, pedig ahogy a fen-
ti idézet is kiválóan leírja, a tulajdono-
saik felelősek a kóborló házi kedvencekért!

Kérünk minden egyes állattartót, hogy fokozottan figyeljen 
kedvencére és ne hagyja, hogy az utcákon kóboroljon!
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Kevés olyan szívmelengetô ünnep van, mint az anyák napja. 
Ekkor köszöntjük édesanyáinkat, megköszön-
ve nekik mindazt a szeretetet és gondoskodást, mely-
lyel születésünk óta elhalmoztak bennnünket.

A hagyomány kezdetei:

Az anyák tiszteletére rendezett ünnepségeket először az 
ősi Görögországban tartottak, tavaszonként. Kegyelet-
tel adóztak az istenek anyja, Rhea előtt. A XVII. száza-
di Angliában az édesanyákat az Anya-vasárnapon kö-
szöntötték, mely a nagyböjt negyedik hétvégéjére esett. 

Ezúton szeretnénk kívánni, minden kedves édesanyának ,
nagyon boldog anyák napját! 

Anyák napjára

Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél

Velem voltál örömömben,
velem voltál bajban,

velem voltál, ha sírtam,
velem, ha kacagtam.

Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,

kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.

Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted,

de talán a két szemem
elárulta néked.

Mikor tavasz van, a hó is
elolvad,
A fagyos földből a hóvirá-
gok
kibújnak.
A napocska is többet 
ragyog
fenn az égen,
Emberek fürödnek meg e
gyönyörű fényben.

Rügyeznek a fák, csicsereg-
nek
a madárkák,
Szomorú kedvedet váltsa
fel a vidámság.
A tavasz illata járja át szíve-
det,
Mosolyogj hát s örülj az
Életnek!

/Körösné Erdősi Anna/

Tavasz

Sport hírek

Felnőtt mérkőzések eredményei:

 Tiszasas - Cibakháza  0 - 2
 Kengyel - Tiszasas  0 - 1
 Tiszasas - Tiszabura  3 - 0
 Kunmadaras - Tiszasas  0 - 1
 Tiszasas - Rákóczifalva  0 - 1

Jelenlegi helyezés:   10. ( 21 pont )

Ifjúsági mérkőzések eredményei:

 Tiszasas - Cibakháza  2 - 2
 Kengyel - Tiszasas  8 - 0
 Tiszasas - Tiszabura              elmaradt
 Kunmadaras - Tiszasas  2 - 0
 Tiszasas - Rákóczifalva  1 - 4

Jelenlegi helyezés:   10. ( 19 pont )

MENETREND:

 2011. május 1.     Tiszagyenda - Tiszasas
 2011. május 4.    Mezőtúr - Tiszasas
 2011. május 7.    Tiszasas - Cserkeszőlő
 2011. május 15.    Kenderes - Tiszasas
 2011. május 21.    Tiszaföldvár - Tiszasas
 2011. május 28.    Tiszasas - Tiszaszentimre
 2011. június 4.    Tiszaörs - Tiszasas
 2011. június 12.    Tiszasas - Martfű

MINDEN SZURKOLNI VÁGYÓT SOK SZERETETTEL 
VÁRUNK A MÉRKŐZÉSEKEN!
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Lomtalanítás 2011-ben

Tájékoztatjuk Tiszasas község lakóit, hogy a REMONDIS 
Zrt. LOMTALANÍTÁST szervez 2011. május 9-én hétfőn.

A lomtalanítás problémamentes, minél gyorsabb és tisztább le-
bonyolításának érdekében szükségünk van az Önök segítségére, 
ezért kérjük, hogy az összegyűjtött limlomot 2011. május 9-én 
reggel helyezzék ki a megfelelő helyre, az összegyűjtött hulla-
dék elszállítása 7 órától kezdődik. hol lehetséges szelektáltan, 
anyagfajtánkként helyezzék ki, mert ennek révén nagymér-
tékben segíthetik munkánkat. A hatékonyabb helykihaszná-
lás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.

Kihelyezhető hulladékok listája:

Nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorzat, ágy-
betét, ruhanemű, zsákokban kihelyezett lomb-
hulladék, kötegelt zöld- illetve metszési nyesedék.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor: 

Hulladékká vált állati szöveteket, fogyasztásra 
vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagokat, éles 
valamint hegyes eszközöket, permetszereket és 
azok dobozait, építésből- bontásból származó 
anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), tör-
meléket, hulladékká vált gumiabroncsot, akku-
mulátort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat stb.                      
( a teljes lista olvasható a községünkben kihelyezett plakátokon ).

A földre deponált építési törmeléket a nem szál-
lítják el! A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, 
hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek!

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt szavatosságú, 
hulladékká vált  gyógyszereket a gyógyszertárakban  adják le!

„Kitakarítottuk” a falut
2011. április 2-án, szemétszedést szervezett az önkormányzat, a lakossággal, az Általános Iskolával és az Ifjúsági Egyesülettel 
összefogva. A találkozó reggel 10:00-kor volt a Művelődési Háznál, ahol kicsik és nagyok egyaránt várták az eligazítást. A munká-
ból kivették részüket képviselők, polgárőrök, pedagógusok, diákok és lakosok egyaránt. A megbeszélésen csapatokra osztották 
a megjelenteket, akik a falu különbözõ bel- és külterületeinek megtisztítását kapták feladatul. A nagyon szennyezett helyek a falu 
elején lévő Olaj erdő és környezete volt.  A nagy munkában a három óra hamar eltelt, és a zsákok tele lettek pakolva az összegyűjtött
szeméttel. A munkában megfáradt lakosokat ezután az iskola konyháján látta vendégül az önkormányzat egy ebédre.
A falu lakossága hálával tartozhat mindazoknak, akik e napon sokat tettek a település szennyezettsége ellen. Akik 
az év folyamán környezetüket tisztán tartják, és nem szennyezik településünket, őket is megilleti a köszönet. 

Köszönjük mindazoknak a részvételét, akik munkájukkal elősegítették  kis községünk szebbé válását!

Farsang az 
Alkony Gondozási Központban
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Anyakönyvi Hírek

Született

Csókási Csongor
2011. április 28-án

Gratulálunk!

Elhalálozott

Kátai Sándor
 2011. február 15-én. Élt 52 évet.

…………………………………………………………
Csató Benjámin

 2011. február 21-én. Élt 85 évet.
…………………………………………………………

Sebők Andrásné ( Gigor Mária ) 
 2011. március 7-én. Élt 82 évet.

…………………………………………………………
Bolfán Mártonné ( Molnár Mária )
 2011. március 17-én. Élt 71 évet.

…………………………………………………………
Takács István Andorné ( Tímár Rozália )

 2011. március 30-án. Élt 57 évet.
…………………………………………………………

Kelemen Lászlóné ( Szabó Katalin )
 2011. április 10-én. Élt 85 évet.

…………………………………………………………
Mátyus Mihályné ( Nagy Etel )
 2011. április 24-én. Élt 91 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

       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!

Feleség felháborodottan a férjének:
- Szörnyűek ezek a gyerekek! 15 éve nevelem őket, gon-
doskodom róluk és annyi fáradságot sem vesznek anyák 
napján, hogy azt mondják: "Köszönöm!"
Mire a férj:
- Mit panaszkodsz? Én sem kapok semmit tőlük apák napjá-
ra!
- Igen, de én az igazi anyjuk vagyok!

Anyám napján az a feladat az iskolában, hogy a gyerekek 
mondjanak egy történetet, amiben szerepel, hogy "anya 
csak egy van!"
Pistike jelentkezik, mondja hogy a múltkor költöztek, ami-
kor baleset érte, ráborult a szekrény, de anyukája kiszaba-
dította alóla, és egy hétig ápolta. Ez azért történhetett így, 
mert "anya csak egy van!"
- Nagyon jó, Pistike! - mondja a taníto néni. - Leülhetsz!
Ekkor Juliska is jelentkezik.
- A múltkor csónakázás közben beleestem a tóba. Anyukám 
- függetlenül attól, hogy nem tud úszni - utánam vetette 
magát és kimentett. Ez is mutatja hogy "anya csak egy van!"
- Nagyszerű Juliska!
Erre már a Sanyika is nagyon jelentkezik.
- A múltkor az anyukám beküldött a spájzba és azt kérdezte 
hogy mennyi szilvalekvárunk van. Mire én mondtam, hogy 
"anya, csak egy van!"

               • •         • • • • • •       

- Hogy hívják a sültnyulat?
- Tepsifüles.

- Hogy hívják a rádioaktív nyulat?
- Paksifüles.

- Hogy hívják a hímnemű nyulat?
- Hapsifüles.

- Hogy hívják angolul a nyuszit?
- New Sea. 


