
TISZASASI HÍRMONDÓ
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WWW. TISZASAS. HU

1. Bal felső kép: Berecz Zsolt; Boldog István;
Szendrei Éva

2-3. Jobb felső és középső képek: 
18. Utazási Kiállítás Szolnok-Tiszasas 

standja

4. kép: + Máthé Elek csodabogarai

 5. kép: 24 órás vetélkedő tiszasasi csapat a 
ZÖLD SASOK
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 Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
 (Kunszentmárton, Mátyás király út 5. Tel: 560-592) tájékoztatója: 

Kedves 25 év alatti Fiatalok és 
Tisztelt Munkáltatók!

 FELHÍVJUK FIGYELMÜKET
 az Európai Unió finanszírozásával, az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló
 GINOP 5.2.1-14 munkaerő-piaci program által igényelhető támogatásokra:
 • Fiatalok foglalkoztatását elősegítő, Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, 
 • Bérköltség-támogatások három féle konstrukcióban munkatapasztalat szerzés céljából,
 • Szakképesítés megszerzésére irányuló Képzési támogatás + Keresetpótló juttatás, 
 • Vállalkozóvá válási támogatás, a vállalkozói tevékenység beindítását szolgáló, valamint
 • Lakhatási támogatás, a lakóhelyüktől távol munkát vállaló fiatalok számára. 

 A projekt célja, hogy azon 25 év (15-24 év között) alatti fiatalok, akik sem nem dolgoznak, sem nem tanulnak, személyre sza-
bott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javítására.
 
 Érdeklődni a fiatal lakóhely szerinti illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán dolgozó ifjúsági tanácsadóknál és szakmai  
megvalósítóknál ügyfélfogadási időben lehet.
 Hétfő:    8.00-18.00
 Kedd:   szünetel
 Szerda: 8.00-16.00
 Csüt.:  13.00-16.00
 Péntek: 8.00-12.00
 

„A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli
 régiókban, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban részesül.”

HORGÁSZOK FIGYELEM!

Mint az köztudott, községünk társtulajdonos a Tiszaalpári 
Holt-Tiszában, amit a BÁCS-HOSZ bérel. A bérleti díj kiegé-
szítéseként 20 db napijegyet is kapunk minden évben. Mint 
az elmúlt években, az idén is kisorsoljuk a napijegyeket a 
tiszasasi horgászok között. Ha szeretne részt venni a sorso-
láson, az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

- 2016.évre érvényes állami horgászjegy ( ifi vagy 
felnőtt )
- Állandó tiszasasi lakcím
- Regisztráció az Önkormányzati Hivatalban ( Bagi 
Gyöngyinél ),
ahol a fenti feltételeket igazolni kell.

Jelentkezési határidő: 2016. május 31.

A sorsolás eredményéről írásban értesítjük az érintetteket.

Erdő között

Fejem fölött száll a madár
Könnye hull le, ide rám.

Könnye hull, le az erdőre
Meg a fáradt bús szívemre

Madár, madár, kedves madár
Szállj le! Ne szállj tovább
Az erdőben csak örüljünk

Mert szomorú a mi életünk.

Erdő között, közte járva,
Ábrándozok álmodozva,
Ez az erdő, öröm nekem

Ittlétemkor nem fáj szívem.

Erdő fái, vigadjatok!
Szép a tavasz, rügyet hoztok
S szép lesz a zöld koronátok

Az én szívem vigyáz rátok.
                   Tígyi László
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                                             Állatsimogató

Örvendetes események történtek az állatsimogatóban. Megszületett 
a póni mamának a pónija, aki a Hajnal névre hallgat és csődör. Pár 
hétre ezután jött a világra (ápr.28-án) Málna csacsi mama csődör 
csacsija Füles. Megkezdődtek a halastó kialakításának a munkálatai. 
A víz feltöltése után halakat telepítenek bele. Tervben van, hogy egy 
híd fog átívelni rajta, mely  a „Szerelem Hídja”elnevezést fogja kapni.

 800 újonnan ültetett nyárfa szépíti a környe-
zetet. 
Tapasztalatunk szerint nagy örömmel jönnek 
a látogatók, simogatni az állatokat.
Továbbra is szeretettel várnak minden kedves 
érdeklődőt a mi kis farmunkon.

Az állatsimogató mellett van szalonna  sütési lehetőség, valamint egy 
kis játszóteret fognak kialakítani a gyerekek számára.
Készül egy hintó is, amin  majd decemberben a mikulás fog érkezni 
azokhoz a  gyerekekhez akik igényelni fogják.

Húsvéti készülődés

Március 25-én közös készülődést szerveztünk húsvét alkalmából a Művelődési Házban.
Kisebbek, nagyobbak, gyerekek, anyukák készítettünk közösen húsvéti ablak-ajtódíszeket. A kisebbek 
színeztek-festettek nyuszit, bárányt, a legjobb móka pedig a temperával és csillámporral történő tojásfestés 
volt.
A gyerekek nagy örömmel készítették a műveiket, melyeket utána hazavittek a szülőknek, nagy szülőknek.
Köszönjük azoknak, akik foglalkozásunkra eljöttek és sok szép rajzot, díszeket készítettek.
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24 órás vetélkedő

2016 április 23-24-én került megrendezésre 6 év után Tiszasason a 24 órás vetélkedő Túrócziné Zámbó Zita 
és Bata László szervezésében. 
A játékban nyolc csapat : Zöld Sasok Tiszasasról, CHIPS Cibakházáról, TF Suncity  Tiszaföldvárról, Bur-
kus Zull Martfűről, Must Cserkeszőlőről, VÉBÉKÁK Tiszakürtről, ∏-rosszka Tiszainokáról  és egy vegyes     
csapat a Tiszazugi Family vett részt.
Hatalmas, hónapokon át tartó munka volt a vetélkedőt megszervezni, a sok feladatot kitalálni, a szükséges 
kellékeket beszerezni.
 Szombat reggel 10 órakor  a Polgármester Úr köszöntő szavaival kezdődött és vasárnap reggelig tartott a 
vetélkedő.  A csapatok kipróbálhatták magukat ügyességben, sportban, tudásban és logikában, valamint 
bolondos feladatokban is. Változatos, sokrétű feladatok voltak kiadva, ezek között volt olyan  aminek végre-
hajtására hosszabb időt kaptak, vagy  azonnal elvégzendő volt a feladat. 
Vacsorára Szanda Károly főzött a résztvevőknek finom paprikás krumplit, melyhez a hozzávalókat a ver-
senyzőknek kellett pontszámokért megpucolni. 
Az egész napos megmérettetésnek jótékony célja is volt. A csapatok kupakokat gyűjtöttek egy lakiteleki kis-
fiúnak.  Hatalmas mennyiség gyűlt össze, melyet vasárnap adtak át a szervezők Fekete Olivér édesapjának.
A vetélkedő végeredménye : 1. Cibakháza, 2. Tiszasas, 3. TZ Family, 4. Tiszakürt, 5. Tiszaföldvár, 6. Tisza-
inoka, 7. Cserkeszőlő, 8. Martfű

 Nagyon örültünk, hogy a vetélkedőn két régen látott csapat is jelen volt: Tiszasas és Tiszakürt. Reméljük, 
hogy rendszeres résztvevői lesznek az évente kettő alkalommal megrendezett 24 órás vetélkedőknek.

Ezúton is szeretném megköszönni a tiszasasi polgármester úrnak, Gyói Gábornak, az Önkormányzatnak, 
képviselőtestületnek, a TITESZ vezetőjének Sólymosi Zoltánnak és a közhasznú munkásoknak a munká-
jukat,  a támogatást, a tornaterem használatot, hogy megvalósulhatott ez a rendezvény. Köszönöm még  a  
neve elhallgatását kérő támogatónak a burgonyát, és annak a maroknyi kis csapatnak akik segítettek lebo-
nyolítani a rendezvényt, valamint Bata Lászlónak a szervezői segítségét.

Turócziné Zámbó Zita
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    BOSSZANKÁK…..
      A TISZTELETRŐL…

Megdöbbenéssel tapasztalom, hogy bizonyos dolgok, hogy úgy mondjam, kezdenek kimenni a divatból. Ezek közé tartozik a köszönés, az intéz-
mények és a tudás tisztelete.
Helyükbe rettenetes emberi gyarlóságok léptek, az irigység, a nemtörődömség, az erőszak, a csúnya beszéd, és egymás szüleinek ordenáré emlege-
tése.
Amikor én kislány voltam, nem léphettem ki úgy az utcára, hogy ne köszönjek. Köszönni kellett a szomszédnak, a velem szembe jövőnek, a fiatal-
nak, az öregnek. A köszönésnek sok formája létezik. A módot is a neveltetés, a szokások és a mások tisztelete dönti el.
Én emlékszem olyan idős bácsira, aki belépve egy általa meglátogatott házba megbökte vagy megemelte jobb kézzel a fején viselt kalapot. 
Hangosan azt mondta az ott lévőknek -Adjon Isten jó napot!
Idősebb asszonyoknak a mai napig - csókolom!-ot köszönünk. Fiatalabb asszonynak – kézcsók -ot köszönnek a férfiak. A kamasz szleng sok for-
mát megenged a – sziá -tól a csővázig. Természetesen itt is bármi megengedett, kivétel a nemi aktust idéző b betűs szó.
Ha bemegyünk, valahová akkor köszöntjük a bennlévőket, ha kimegyünk elköszönünk. 
A teljes tisztelet hiányát érzem sokszor az orvosi rendelő várójában. A várakozók hangosan egymást túlkiabálva beszélgetnek, fittyet hányva arra 
a tényre, hogy tőlük pár méterre felelősségteljes, gyógyító munka folyik. Ugyanezt érzem a gyógyszertárban is.  Talán elgondolkodott már azon a 
Tisztelt Lakosság, hogy ez a kirakodó vásári hangulat zavarhatja a gyógyszerészt, aki éppen gyógyszert készít, idegesítheti az orvost, aki beteget 
vizsgál?
Elkeserítő a helyzet az óvodában, iskolában is. Jönnek a gyermekek, hátuk mögött a szülőkkel és nem köszönnek. A szülők /tisztelet a kivételnek/ 
nem szólnak a gyermekre. S itt álljunk meg egy pillanata! 
A szülő védekezik, -Mi szoktunk köszönni! A pedagógus rászól az általa kísért csoportra. Akkor hol a hiba?
Sajnos azt kell mondanom, az otthoni nevelés, pontosabban a nem ráneveléssel van a baj. A gyermek viselkedése nagyrészt otthon formálódik, azt 
a mintát követi, amit otthon lát, és megfigyel.
Ha azt hallja, hogy a szülők semmibe veszik a pedagógust, és az általa jelzett hibákat, akkor ő is így fog tenni.
Szemrebbenés nélkül hátba vágja, leköpi, az óvónőt, a büntetések súlyát lerázza a válláról, és még a sarokba állítás közben is a nyelvét nyújtogatja 
nevelőjére.
Egy óvodai ünnepen nem csak azért öltözünk fel szépen, mert ez a szokás. Ezzel megtiszteljük az intézményt és megköszönjük az ott dolgozók 
munkáját is. Hiszen mindannyian a gyermekeink fejlődésén munkálkodunk! Nem? De ha a kisgyerek azt látja, hogy anyuka eljön az anyák 
napjára kínai lyukas fejű papucsban, térden divatosan kiszakított farmerban, mackó nadrágban és ócska tornacipőben vajon ő szívesen öltözik e 
ünneplőbe?
Pedig az ápoltság nem pénzkérdés!  Szappan, víz a mosakodáshoz csak akad minden háztartásban. Remek turkálók működnek a közeli városok-
ban, ahol egy –két doboz cigaretta árán felöltözhet a család!  A határt az elszántság, és a turkálás türelme szab csak. No meg a jó ízlés!
Nem divat megköszönni a nevelő munkáját sem! Év végén, pedagógus napon, esetleg nőnapon a kertben nevelt egy szál virág is elegendő a tiszte-
letünk kinyilvánításaként!
Egyre rosszabb a helyzet, a fiatalság körében is! Mennek az utcán, köpködnek, és harsányan, mocskos szavakkal illetik egymást. Már ha beszélget-
nek. Mert lassan az is ritkaságszámba lesz. Inkább bedugják a fülüket különböző fülhallgatóval, ezzel kizárva maguk körül a világot. 
Ért már az a vád, hogy konzervatív vagyok, és visszasírom a régi világot. Elgondolkodtam rajta, mert a kritikákat megszívlelni illik! Arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy ha ez így van, akkor vállalom! Vállalom, hogy meg merek szólalni, vállalom, hogy szóvá teszem, ami nem tetszik, még 
akkor is, ha ezzel a tettemmel nem vezetem a népszerűségi listát! Elmesélek egy történetet, ami alátámasztja észrevételeimet.
1987-ben kezdtem az egészségügyi szakiskolát Kecskeméten. Nagyon szigorú nevelők keze alatt értem felnőtté. Mi voltuk az első osztály, akik 
beköltözhettek az újonnan épült iskola és kollégium falai közé. A szigorúság nemcsak a tanulásra, hanem a tisztaságra, a viselkedésre, és az öltöz-
ködésre vonatkozott. Nem voltak rajzszöggel agyon aggatott lakószobák, kilyuggatott iskolapadok összefirkált, szétszaggatott székek. A mellék-
helyiség a nap 24 órájában tiszta volt. A délutáni tanulóórák /szilencium/ ideje alatt a nevelők járőröztek a folyosón, betartatva a szigorú csendet. 
Gyakorlatra csak ropogósra vasalt köpenyben kikeményített fityulában, hófehér kismamacipőben mehettünk a kórházi osztályokra! Ha valaki ez 
ellen vétett, a szakoktató hazaküldte! Lehetetlen volt a lakkos köröm, a műköröm, az ékszerviselés, a festett haj, a magas sarok, a miniszoknya!
Eltelt 19 év után ugyanazon iskola padjába ültem be a felső szintű képzés kapcsán. A helyzet több mint szörnyű!
Ütött-kopott falak, összefirkált, széjjelrugdosott bútorok, félig levakart ragaszó a szekrényajtókon, álló vizelettől bűzlő mellékhelyiségek! Mi tör-
tént?
A nevelőket kigúnyoló semmibe vevő diákok, a tanárnak nem szót fogadó tanulók! A rágógumiján csámcsogó kamasz olyan pimasz hangnemben 
beszélt a  kedvenc tanárnőmmel, hogy egyből kinyílt a bicska a zsebemben! Nem álltam meg szó nélkül és rámorogtam. Ő hanyagul visszafordult 
és annyit mondott.
-Ne avatkozz bele nagyi! 
Elállt a szavam. A tanárnőre néztem, aki csak fáradtan legyintett. Azóta többször eszembe jutott ez az eset és hasonlóval elég gyakran találkozom.
Hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni?
Talán a szeretet erejével! 
Kell, hogy elég legyen a szívünkben a családra, az otthonra, a környezetünkre, a mellettünk élő emberekre! Talán jutna egy kicsi a fodrásza, a bolti 
eladóra, a szerelőre, benzinkutasra, a pedagógusra egyszóval mindenkire, akivel kapcsolatban állunkl.
A nap minden órájában és percében!
Tanuljuk meg megbecsülni a körülöttünk lévő világot, még ha a sorsunk nem is a legkönnyebb, az utunk nem a legsimább.
S kitől tanuljuk az önzetlen szeretetet?
Nézzünk körül! Árad a gyermekünk, a kedvesünk a szüleink szeméből.
Sugárzik az idős emberéből, akinek hazasegítettük a szatyrát a boltból, akinek átadjuk az ülőhelyünket a buszon.
S akkor nagyot lépünk majd előre. Mert tisztelni is képesek leszünk.
Tisztelni a félelmet, a halált, a betegséget, az egészséget! És tisztelni másokat! Az embereket! Az elvégzett munkát.
És tisztelni a szeretetet!          Lejegyezte: Radicsné Papp Edit
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T I S Z A S A S I         E M L É K E K

Alsó tagozat 1965 – 1976.

1965. szeptembertől helyeztek ki tanítani. Akkoriban az alsó tagozaton kis felmenő rendszerben dolgoztunk. Az első osztály után 
mi tanítottuk a másodikban is. A harmadikos nevelő szintén vitte a negyedik osztályban is tanítványait. Ez azért volt jó, mert  aki  
nem  tudta  teljesíteni  a  követelményeket , de volt remény arra, hogy a következő évben sikerül felzárkóztatni,nem kellett osztályt 
ismételni neki.
A tanítói munka egyik legszebb és egyben legnehezebb szakasza az első osztály tanítása. Az óvodai élet után a gyermekeknek egy 
egészen más életritmusban kell élniük. A rövid foglalkozásokat 45 perces órák váltják fel. Egy délelőtt négy óra van egymás után 
kis szünetekkel. Az órákon figyelni kell.
A tanítónak óriási feladata van abban, hogy ezt  az  életritmust   segítsen  minél  zökkenő mentesebben kialakítani.Pl:az órákon 
észre kell venni, hogy fáradnak a gyerekek. Ilyenkor nyitott ablaknál kis mozgásos pihentető gyakorlatokat végeztetünk. Az óra közi 
szünetekben együtt játszunk a gyerekekkel, ügyelve arra, hogy mindenkit bevonjunk. Az órarend összeállításánál figyelni kell arra, 
hogy a nehezebb tantárgyak közé iktassuk be az ének, rajz, technika és testnevelés órákat.
A gyereke többsége olyan várakozással jön fel az iskolába, hogy már szeretne egyből írni, olvasni, számolni. Pedig sok előkészítő 
gyakorlat kell ahhoz. Ezt az előkészítő időszakot nem szeretik, nem veszik komolyan. Türelmetlenek zaklatottak, izgulnak. Ez 
magatartásukban, még a kinti játékaikban egymás közt is megmutatkozik. Ez az időszak nem csak gyermekeknek, a tanítónak is a 
legnehezebb. A gyermekek az iskolába szoktatásának folyamata apró türelmes játékos vezetéssel alakítható ki.
Amikor kialakul az iskolai rend: az órákon képes figyelni, a szüneteket jól tudja pihenésre használni, amikor tud örülni a kis ered-
ményeknek, akkor kezdődhet az igazi munka. Ettől kezdve szinte naponta lemérhetők az eredmények. Öröm ez a gyermekeknek 
és a nevelőknek is.
Sajnos nem minden gyermek veszi az akadályokat . Ma az óvodásokat egészségügyi és iskolaérettségi vizsgálatoknak vetik alá. Van 
lehetőség, hogy még óvodában maradjon. Az óvodában és az iskolában is fejlesztő pedagógusok foglalkoznak velük, hogy elérjék 
az iskolaérettségi szintet, vagy korosztályuknak megfelelő szintet. Nekünk erre nem volt lehetőségünk. Próbáltunk megküzdeni 
magunk a nehézségekkel.
A következő írásokban alsós élményeimről  számolok  be  Kérem  ne hasonlítsák a mai  iskolai élethez!Az az iskola más volt, mások 
voltak a gyerekek, a szülők és mi tanítók is. Nem volt könnyebb a munkánk, de több idő jutott a gyerekekre. A szülők többsége 
tisztelt, és támogatott bennünket.  A  volt  tanítványok nagy része még ma is megismer, és köszönt.

Jó volt Tiszasason tanítónak lenni!                            Dénes Lászlóné
                                                                                           ny. tanító

Tavaszváró Sportnap

Április 9-én került megrendezésre Tavaszváró Sportnapunk a tiszasasi tornateremben.
Az időjárás sajnos nem kedvezett nekünk, így a tervezett kerékpár ügyességi verseny elmaradt. A megnyitó után a kosárlabda 
játék vette kezdetét. Közben a galérián Tóth Ilona tartott zenés tornát amelyen a Művelődési Ház dolgozói teljes létszámmal részt 
vettek, ami végig jókedvvel, könnyen végezhető gyakorlatokkal telt. A kosárlabda után elkezdődött a röplabda. Sajnos csak azok 
a játékosok érkeztek akik rendszeresen szoktak járni heti 1 alkalommal a tornaterembe röplabdázni, így  mi is beálltunk játszani, 
mert kedvet kaptunk a jó kedélyű csapattagoktól.  A sportnap ideje alatt a galérián pingpongozási lehetőség is volt.
Majd megérkeztek a focizni vágyó fiatalok, akik két csapatot alkottak és kezdetét vette a játék. Nagyon ügyesek voltak, végig 
figyeltük a meccset, szurkoltunk, feljegyeztük a gólokat. 
Végül kihirdettük az eredményt, átadtuk az okleveleket és a legjobb góllövő (Nagy Lajos), legigyekvőbb játékos (Kerekes István), 
és a legjobb kapus ( Kátai László ) titulust.

Akik eljöttek, megtiszteltek jelenlétükkel jól érezték magukat. Reméljük, hogy a következő sportnapon többen kapnak ked-
vet hogy részt vegyenek ezen a rendezvényen.                                     

Kelemen Anita

A képen: guggolnak: 
Szentesi Sándor, Vígh 
Alex, Drubina Roland, 
Nagy Lajos, Romhányi 
Levente, László Vincze; 
álló sor: Rédai Márk, 
Vágner Bence, Kerekes 
István, Kerekes József, 
Kátai László, Nagy Dá-
niel, Csernák Adrián, 
Kátai Csaba

A képen: 
Pakay Imre 
és ifj.Oláh 
Ferenc
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Közmunka program Tiszasas településen

Tiszasas Község Önkormányzata a JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási hivatalával együtt működve 
kidolgozta a település 2016.03.02.- 2017.02.28. közötti időszakára szóló startmunka programjait. A komplex program 
három alprogram megvalósítását tartalmazza 34 fő fizikai állományi létszám bevonásával és teljeskörű, napi nyolc 
órás foglalkoztatással. A programok tervezésekor kiemelt stratégiai szempontként kezeltük az álláskereső státuszban 
lévő emberek foglalkoztatási lehetőségeinek a biztosítását hasznos és értelmes tevékenységek végrehajtásával, az Ön-
kormányzat helyi célkitűzéseinek a támogatása.

Mezőgazdasági - program

 A programon belül tervezésre került szántóföldi takarmány és zöldségnövények termesztése, az „állatsimogató” te-
lephely folyamatos működtetési feltételeinek biztosítása valamint az energia növényi ültetvények fenntartása. Progra-
mon belül kiemelt feladat a közterületek folyamatos állagmegőrző karbantartása, a zöld felületek ápolása, nyírása és 
parlagfű mentesítése, illetve ezen területeken az illegális szemétlerakások felszámolása. Szabadföldi takarmánynövény 
termelést 3,9 ha területen, zöldségnövény termesztést 2,9 ha területen, energia növény előállítást 1,6 ha területen 
terveztünk. Az állatállomány szálastakarmányozására 2,5 ha kaszáló terület gondozása került a tervezetbe. A 2016. 
gazdasági évben folytatásra kerül az „Eco-Motive” program keretében megkezdett ökológiai szemléletű biokertészeti 
tevékenységünk 0,4 ha területen. Az itt termelt vegyszermentes zöldség növények a település közétkeztetését biztosító, 
önkormányzati tulajdonban lévő konyhán kerül végfelhasználásra. 2016. május 17-én 16.00-17.30 óra közötti időszak-
ban ökokerti bemutatót rendezünk, melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk ( Alkony Gondozási Központ 
mögötti terület ). A pénzügyi kondíciók függvényében folytatjuk a parkok és közterületek virágosítását. Az orvosi 
rendelő melletti parkban gyógynövény-kertet alakítunk ki, fő növényként a szárasság tűrő levendulával. A növények 
végleges formájukat 3-4 év alatt nyerik el, a többféle gyógynövény illata és látványa azonban már az első időktől kár-
pótolja a türelmet. 
A mezőgazdasági  program végrehajtásához rendelt állományi létszám: 20 fő 

Belvíz - program

Tiszasas Önkormányzat közigazgatási területén 12 km hosszúságú belvíz- és csapadékelvezető valamint szikkasztó 
csatorna van kiépítve, amelyből 8 km belterületi, további 4 km külterületi nyílt csatorna. A program keretében az 
állományi létszám a  meglévő árkok tisztítását és karbantartását látja el az árokprofilok rendezésével, fűnyírásával és 
az aljnövényzet eltávolításával. Feladatkörbe tartozik az átereszek átjárhatóságának a biztosítása, tisztítása.
A belvíz program végrehajtásához rendelt állományi létszám: 5 fő

Közút - program

Az elmúlt gazdasági években Tiszasas község belterületi közútjainak műszaki állapota jelentős mértékben leromlott. 
A felmért kátyúk összfelülete valamint a padkázási feladatok nagyságrendje több éves rekonstrukciós megvalósítást 
feltételez. A rendelkezésre álló támogatási forrásból, valamint az önkormányzati fejlesztésekből a 2016. évben 45 ton-
na meleg aszfalt és 80 tonna zúzottkő-mart aszfalt kerül beépítésre.
 Az úthibák javításához megfelelő színvonalú technikai háttérrel rendelkezik a program, a megvalósítás mennyiségi 
nagyságrendjét a pénzügyi lehetőségek korlátozzák. 
A közút program végrehajtásához rendelt állományi létszám: 9 fő

A településen megkezdett közmunka programok gesztora és irányítója a Tiszasas Község Településellátó és Szolgál-
tató Szervezete. Közmunka programokat a kidolgozott és jóváhagyott feladattervek szerint hajtja végre az állományi 
létszám.
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Anyakönyvi Hírek
Született

   Szabó Annabella Roxána
    Szabó Szabina gyermeke 

                                                         2016. március 28-án

                             

 Jó egészséget kívánunk nekik!

  

              Nagy Sándorné /Kallai Terézia//  Boros László  
         2016.03.28. élt 89 évet               2016.04.05. élt 65 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

Programajánló

Május 21. GYERMEKNAP

09-12-ig
Művelődési Ház

Részletek a plakátokon lesznek 
olvashatóak.

 
Családi Ház Eladó!

 Tiszasas szélében az állatsimogató-
val szemben családi ház nagy kerttel 

eladó. 
Tiszasas Fő út. 150. 
Érd.: 06205919337 

Készülő halastavunk


