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Polgármester tollából...        
Advent - latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés. A keresztény világban mindenütt a 
megváltó Jézus Krisztus eljövetelére várakozunk. A várakozás, számvetés és felkészülés is egy-
ben. Számot vetünk mindazzal, amit az elmúlt évben magunk mögött hagytunk, és közben 
csendben felkészülünk mindarra, ami a ránk vár.

Lassan véget ér az esztendő a hivatalban is. Jön egy új év, új feladatokkal, új reményekkel, és 
olyan változásokkal, amik teljes átalakulást hoznak településünk mindennapjaiban. Mikor ezek 
a sorok íródnak még nem ismerjük az ún. sarkalatos törvények pontos szövegét. Hogyan is 
ismerhetnénk, hiszen három számunkra életbevágó fontosságú törvényhez: a köznevelési, az 
önkormányzati és a vízi-közmű törvényhez egyenként is több száz módosító indítvány érke-
zett, amelyekről a tervek szerint még az idén döntés születik. Hazánk költségvetését is újra kell 
tervezni, mert a válság újabb hulláma elérte a Kárpát medencét, tovább növelve azt a kátyút, 
amelyből éppen, hogy csak kimozdult az ország szekerének kereke. Nem tudjuk tehát, mit tar-
togat számunkra a jövő esztendő, de azt már érezzük, hogy a változások ezúttal radikálisak 
lesznek. 

A még megoldatlan kérdések, amiken annyit gyötrődtünk, gondolkodtunk, a készülő új törvény 
szellemében teljesen más megvilágításba helyeződnek. Ide tartozik a közoktatás és az ivóvíz 
szolgáltatás kérdése. Ez a két feladat a jelek szerint részben vagy teljesen kikerül az  önkormány-
zati feladatok köréből, ezért minden kapcsolatunkat, érvünket és tapasztalatunkat latba kell 
vessük, hogy a kialakuló új helyzetből ne vesztesként, hanem megerősödve kerülhessünk ki.
Vessünk hát számot a mögöttünk hagyott évvel. Végiglapozom a naptáramat, és a bejegyzések 
nyomán felelevenednek az emlékek. Sok minden a helyére került 2011-ben. A sikereket, az 
eredményeket mindenki evidenciaként, az események természetes velejárójaként kezeli. Én is, 
pedig emlékszem rá, egyiket sem adták ingyen, és mindenért meg kellett dolgoznunk. Dolgoz-
nunk többes számban, és pont erre a többes számra vagyok igazán büszke, mert szinte az összes 
eredményt, az összes sikert összefogás szülte! Falunap, kertészeti program (káposztaszedés), 
óvoda felújítás, Mikulás bál az idősek alapítványának javára, mind-mind olyan sikertörténetei 
voltak az évnek, amelyet a sasi emberek közösen, valami jó cél érdekében együtt hoztak létre. 
Erre lehet építeni, ez a jó irány.

Nem kell szégyenkeznie a testületnek sem: rendeletalkotás terén komoly lemaradást dolgoz-
tunk le. Számos olyan kérdés is terítékre került az évben, melyek szabályozásától gyakran visz-
szatérő problémáink megoldását reméljük. Ilyen például a temető üzemeltetés kérdése vagy a 
faluképet romboló elhanyagolt porták és udvarok ügye, ezekről az egyre sikeresebb HÍRMON-
DÓNKBAN folyamatosan beszámoltunk.
Stabilizálódott a település gazdálkodása is. A kincstártól kapott kötött felhasználású mintegy 17 
millió forintnyi ÖNHIKI segítségével rendeztük a sorainkat. A helyzetünket úgy tudnám képle-
tesen érzékeltetni, hogy a víz ugyan még mindig nyakunkig ér, de legalább levegőt venni már tu-
dunk. Intézményeink is komolyan vették a spórolást, és rendkívül takarékosan működtek. Köszö-
net érte. Rengeteg megtakarítást jelentett a régi kazánok hadrendbe állítása és a fatüzelésre való 
átállás. A fa 100%-a önkormányzati tulajdonú illetve használatra kért földterületekről szárma-
zik, és a különböző közmunka programok résztvevői termelték ki, így pénzünkbe nem került.

Újra lesz kertészeti programunk 
16 fővel, bővül a sikeresnek ígér-
kező energia célú nád termelési 
területe, további 3ha-on pedig 
energiacélú akác telepítését cé-
loztuk meg. Mezőgazdasági 
földutak rendbetételén 3 fő fog 
tavasztól őszig tevékenykedni, és 
4 fő dolgozik majd a homokbá-
nya és a homokos gödör szilárd 
hulladéktól való mentesítésén 
is. 8 új munkavállaló a bel és 
külterületi csatornákat fogja fo-
lyamatosan karban tartani. Ez 
a munka már az idén elkezdő-
dött 3 fővel, és Alpolgármester 
úr irányításával szépen haladtak 
a kedvezőtlenné vált időjárás 
ellenére is. A STARTMUNKA 
programra jelentkezőket a hi-
vatalban várjuk, ahol a további 
részletekről érdeklődhetnek!

A karácsony kultúránk talán leg-
nagyobb ünnepe. Aki nem vallá-
sos, az is a szeretet és összetarto-
zás ünnepeként tartja számon.

Kívánok hát minden kedves 
lakosunknak és olvasónknak 
Áldott Karácsonyi Ünnepet 

és 
Sikeres Boldog Újévet!A közmunka jövőre szintén teljesen megújul: a 

négyórás foglalkoztatás helyére hatórás lép, és el-
kezdődik a STARTMUNKA program is mely-
ben közel 40 fő foglalkoztatását tervezzük. 
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„34. § (1) Az önkormányzati lakások lakbé-
rének mértékét
a) szociális helyzet alapján, vagy
b) költségelven, vagy
c) piaci alapon
történő bérbeadás figyelembevéte-
lével önkormányzati rendelet álla-
pítja meg, így a  Fő út  58/A  szám 
alatt található lakások bérleti díja:

12.000 Ft/ hó 
összegben lett meghatározva 

  A talajterhelési díjról szóló rendelet
   megalkotása

A rendelet célja nem az önkormányzat   
   bevételeinek növelése, hanem a jelenleg meg-
lévő rendszer kihasználtságának javítása. A 
szolgáltatást igénybe vevők növelésével a ké-
sőbbiekben a szennyvíz-szolgáltató váltása-
kor előnyösebb szolgáltatási díj alkudható ki.

Az üzemeltető által szolgáltatott adatok 
alapján a településen lévő összes vízbe-
kötések száma 712 db. Ebből azon víz-
bekötések száma, ahol a szennyvízháló-
zat kiépítésre került csatlakozások száma 
346 db. A csak vízfogyasztók száma 366.

A rendelet a településen azon szennyvíz-
kibocsátókat, akik eddig nem kötöttek rá 
a vezetékes szennyvízhálózatra rákötésre 
ösztönzi. Ezáltal csökken a környezetben 
okozott kár. A településen élők számára 
egészségesebb környezet kialakítását teszi le-
hetővé. A talajba bocsátott szennyvíz csökke-
nésével jelentősen javul a talajvíz minősége.

A befolyó bevételt külön számlára kell befi-
zetni, melyet át kell vezetni az önkormány-
zat környezetvédelmi alap számlájára. Ezt a 
bevételt csak csatornázásra, szennyvíztisz-
tításra, vízbázis-védelemre, települési mo-
nitoring kialakítására és működtetésére, a 
tartós környezetkárosodások kármentesíté-
sére, a potenciális és a tényleges szennyező 
források szennyezésének megelőző, illetve 
utólagos műszaki védelmére fordítható.
A rendelet 2012. július 1-jén lép ha-
tályba, hogy a szennyvízhálózatra még 
nem csatlakozott érintetteknek elég 
ideje legyen a bekötés megvalósítására.

A rendeletek teljes terjedelmükben 
megtekinthető,k
Tiszasas Község 

Polgármesteri Hivatalában!

  Tiszasas Község Önkormányza tának
   Képviselő-testülete temető üzemelte-

tésére kiírt pályázat nyertesének a Kegye-
let Sírkő Kft-t (2740 Abony, Szilágyi E. u. 
2/5)  minősítette.

    A lakások és helyiségek bérletéről és
   elidegenítéséről szóló rendelet meg-

          alkotásáról
 

A korábbi testületi üléseken többször felme-
rült, hogy településünkön szükséges lenne 
újraszabályozni az önkormányzati tulajdon-
ban álló ingatlanok bérleti, albérleti díját.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló –többször módosított 1993. 
évi LXXVIII. törvény 34. § kimondja: 

Lassan egy éve, hogy Tiszasas önkormányzati képviselői    megsza-
vazták nekem azt a bizalmat, ami révén a település jegyzője lehettem. Nagy re-
ményekkel, nagy tervekkel érkeztem a településre. Ez után szokták azzal folytatni 
a beszámolót, hogy „de….”. Jelen esetben nincs „de”. A munka nagy lendülettel 
elkezdődött. Húszmillió forintos csökkentést kellet véghezvinni a költségvetésben, 
mely bizony nem egy népszerűségnövelő intézkedés, viszont ez kellett ahhoz, hogy 
a falu anyagi helyzete stabilizálódjon. A stabilizációhoz hozzájárult, hogy Polgár-
mester Úrral minden követ megmozgatva jelentős, tízmilliós nagyságrendű támo-
gatást szereztünk Sági István országgyűlési képviselővel a településnek. 

A támogatások megszerzésén kívül jelentős bevételt hozott a településnek az adók 
behajtásának szigorítása, a több éves elmaradások rendezése. 
Az év nagy része a rendeletalkotásról szólt, mely során korrigálni kellett az előző 
évek elmaradásait. Megalkotásra került többek között az önkormányzat új szer-
vezeti és működési szabályzata, a „Tiszasas Községért” kitüntetés alapításáról szó-
ló, a temetőről és temetkezésről szóló, a vagyongazdálkodásról, az avar és a kerti 
hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről 
szóló, a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló, a talajterhelési díjról szóló, a 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet.

Nagy eredménynek és előrelépésnek tartom továbbá, hogy sikerült a település ha-
tárában található törvénytelen ingatlanügy szálait is felgöngyölíteni, megtalálni azt, 
hogy mi módon szerezhető vissza a föld az állam, és később a település lakói javára. 
Jelenleg az ügyészség vizsgálódik az ügyben.

A fentiekhez persze szükséges, hogy mindebben egy jól képzett, szakszerű, a mun-
káját magas színvonalon ellátó hivatali apparátus álljon rendelkezésre. Ez úton is 
köszönöm a munkatársaim ez évi kiemelkedő szintű munkáját.
Bízom benne, hogy a fent röviden összefoglalt munka révén a falu közössége javára 
tudtam tenni és a jövőben is a település előrehaladását tudom szolgálni.

     Tisztelettel:
       dr. Enyedi Mihály
                        jegyző

Évértékelés a jegyző tollából...  

H i v a t a l b ó l
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A Tisza

A Tisza télen
Nyugovóra tért
Soványka testé
Szabdalt jég regél.

írta: Tigyi László

Hallja azt a Hold
Ezüstje lobog,
Ezüstjével, hogy
Idelenn bolyong.

Kulturális oldal, bemutatkoznak büszkeségeink
Köztünk élnek, mi mégsem tudjuk róluk, hogy mivel töltik el legszívesebben szabadidejüket...

Házunk előtt lehullott
a szomorú fűz levele.
csupasz ágán ugrándozik
a cifra tollú cinege.

Ősz

 írta: Garai Margit

Álom
Vegyetek az elveszett erdélyi földbőlEgy maroknyit a kezetekbe!Meglátjátok, hogy vérzikSzíve a Székelynek!

Ha kezetek nyújtjátok,Szívetek kitárjátok,Eggyé válhatSzékely-Magyar közös álma!
      írta: Gábor Gyula

Toll ruháját felborzolva
didereg, mert fázik
De ha itt lesz a kikelet
majd újra nótázik.

Nem fújja már a nótáját,
nincsen hozzá kedve
Mert a hideg őszi szél
itt jár már a kertbe

Parton a füzek
Hallják mesztelen,
Téli zord szelétől
Fázva kérgesen.

Bú mégsem sebzi
Megfagyott arcát,
Sok ezer éve
Őrzi hatalmát.

Partja ölében
Télen, ahogy jár,
Fagyos kötényben
Dalóló madár.
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TÉLI ÜNNEPKÖR

Jeles napi szokások Tiszasason és környékén

1981.

( részlet )

Lucanaptár:

Időjóslás céljából készítik. Luca-naptól karácsonyig napon-
ta figyelik az időjárást. A 12 nap a következő év 12 hónap-
ját jelenti. Dec. 13-a január, 14-e február, s így tovább. Ezt a 
feljegyzést még ma is csinálják, főleg az idősebb  korosztály.

Hagymakalendárium:

Szintén időjárást jósolnak vele. Felvágnak egy fej vöröshagy-
mát, 12 levelet kivesznek belőle, csipet sót tesznek bele. Ka-
rácsonykor megnézik a sorba rakott hagymaleveleket, meg-
állapítják, melyik levél melyik hónapnak felel meg. Amelyik 
levélben megolvadt a só, a megfelelő hónap csapadékos lesz.

A karácsonyfa: 

A század elején még nem lucfenyőből volt, hanem boró-
ka, vagy egyéb örökzöld ágat díszítettek fel almával, apró-
süteménnyel, aranydióval. Egyéb ajándékok: kislányoknak 
labda, baba, fiúknak kiscsizma, meleg ruha. (Tiszasas, 930)
A század közepére egyre inkább tért hódított a lucfenyő, a sza-
loncukor. Almán kívül narancsot, fügét is vettek. Boltban kap-
ható karácsonyfadísz volt az angyalhaj, a fára csíptethető gyer-
tyatartó, színes üveggömbök, csillagszórók. Az ajándékokat a 
Jézuska hozta: hajas babát, trombitát, bicskát, csokoládét, ruha-
neműt. A szülők titokban díszítették fel a karácsonyfát. Ünnep 
szombatján ebéd után elküldték a kicsinyeket a nagymamához, 
s csak alkonyatkor mentek vissza. A konyhában csendben hall-
gatóztak: csenget-e már az „angyal”? A csengőszóra besiettek a 
szobába, ahol meglátták a Jézuska által ott hagyott karácsony-
fát. Volt nagy öröm. A fáról vidám gyertyák integettek, csil-
lagszórók sziporkáztak. Bontogatták az ajándékcsomagokat…
Míg a kicsik a karácsonyfa alatt örvendeztek, a nagyobb lá-
nyok, legények a másnapi bálra gondoltak. A karácso-
nyi bálakat december 25-én este rendezték: a század ele-
jén a Vincze Béni kocsmájában, később a gazdakörben.

Karácsonyi köszöntés, kántálás: 

Karácsony költészetének egyik fontos eleme a kántálás: 
énekes, verses köszöntés. Református és görög katholikus 
kántáló szövegeket sikerült lejegyeznem, utóbbi a követ-
kezőképpen zajlott le. 3-4 felnőtt férfi karácsony szombat-
ján este ünneplőbe öltözött. Némelyiknek a vállán tarisz-
nya volt. Kint az utcán, az ablak alatt megálltak, s kérdezték:

-Szabad-e az Úr Jézust dicsérni? 
Bentről kiszóltak: -Szabad!

Rázendítettek:

Pásztortársaim jó hírt mondok,
Jertek vélem, csodát láttok!
Egy szép Szűz az éjszakán,

Fiacskát szült a szénán.
Hej, hej, hej,
Hej, hej, hej,

Lesz Szűz emlőjében tej?
Íme a Szűz bepólyálta gyermekét,

Örömében így kezdé el énekét:
Álmodj, álmodj én szerelmes Jézusom!

Mondd meg nékem, mi bajod van, Krisztusom?
Látod, anyám, az egeket, elhagytak,

És egy rongyos istállóba származtam.
A gedó is azt mekegi: betü-be…

A bárány is azt énekli: Betlehembe!
Betlehembe titok megjelenik,

Hogy a Jézus Krisztus megszületik.
Szüntelen szolgáknak örvendezve,

Szent az Úr szavai, zengedezve.
Jönnek az angyalok, arkangyalok,
Úgy, mint szerafinok, kerubinok.
Dicsőség mennyei királyunknak,

Szűztől megszületett Jézusunknak!
Mi is Jézusért esedezzünk,

Neki szép éneket zengedezzünk!
Dicsőség mennyei királyunknak!

Szűztől megszületett Jézusunknak.

Éneklés után behívták a kántálókat, megvendégelték őket ka-
láccsal, borral. Tették ezt azért is, mert a kántáló csoport álta-
lában a rokonokat kereste fel elsősorban. Még a tarisznyába is 
jutott egy kis kalács, alma, dió a gyerekeknek. A kántálás be-
fejező aktusa az éjféli szent misén való megjelenés volt a gö-
rög kath. templomban, ugyanis ez egy g. kath. kántáló ének.
Hogy került ez a felnőttek által elmondott, nem református kán-
táló ének Tiszasasra, ahol kizárólag gyerekek jártak kántálni?
Szabó Áronné Tiszasason él 20 éve. Abaújszántón született, gö-
rög kath. vallású, gyermekkorában hallotta kántáló rokonaitól. 
–Karácsony költészetével kapcsolatban minden olyan alkotást 
lejegyzek, ami elsősorban Tiszasas területén még megtalálható, 
ha nem a bennszülöttek ajkán él is. Fenti kántálás célja az emberi 
kapcsolatok ápolása, karácsonyi hangulatkeltés, adományszerzés.

( Készült: id. Mohácsi Lászlóné                                 
nyugalmazott iskolaigazgató kézirataiból )
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Elindult a 2011-es 
Start munkaprogram

November 1-től 10 fő közfoglalkoztatott 
kezdte meg a munkát a Startmunka min-
taprogram keretében.
Segély helyett munkabérhez jutnak a köz-
foglalkoztatásban résztvevők. A kistérségi 
Startmunka mintaprogram belvíz-elve-
zetési feladatok elvégzését; valamint téli 
közfoglalkoztatás kialakítása címen osztja 
2 különböző területre a még 2011-re vo-
natkozó feladatokat. 2012-ben a meglévő 
programok még 3 különböző területhez 
tartozó programmal bővülnek, bel- és 
külterületi mezőgazdasági földutak kar-
bantartásával, felújításával, mezőgazdasá-
gi feladatokat ellátó munkákkal, valamint 
illegális hulladék lerakóhelyek felszámo-
lását teszi lehetővé. A mintaprogramok 
eredményeként élhetőbbé, lakhatóbbá 
válhat településünk, annak közvetlen kör-
nyéke, valamint az emberek értékteremtő 
munkát végezhetnek. A közfoglalkoztatók 
– a jelen esetben a települési önkormány-
zatok – rugalmasan igazodnak a telepü-
léseken felmerülő közfeladatokhoz, az 
elvégzett tevékenység hathatós megoldást 
jelent az esetleges  vis major  helyzetek 
kezeléséhez. A belvízelvezetés hozzájárul 
a településeket és a mezőgazdasági terüle-
teket fenyegető belvizesedés kialakulásá-
nak megelőzéséhez. A munkaerejüket, a 
tudásukat az elsődleges munkaerőpiacon 
értékesíteni nem tudók a nehézségek át-
hidalására jutnak közfoglalkoztatás során 
segély helyett munkabérhez. A Belügy-
minisztérium kistérségi mintaprogramja 
8 órás közfoglalkoztatást biztosít. A min-
taprogramhoz a közfoglalkoztatási bért, 
a közfoglalkoztatási garantált bért, és az 
ahhoz kapcsolódó járulékokat, valamint 
a közvetlen költségeket a Belügyminisz-
térium biztosítja. A közfoglalkoztatási 
bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 
megállapításáról szóló kormányrende-
let szabályai alapján:
A teljes munkaidőben foglalkoztatott 
közfoglalkoztatott részére megállapított 
közfoglalkoztatási bér a szakképesí-
tést és középfokú iskolai végzettséget 
nem igénylő munkakör betöltése és tel-
jes munkaidő teljesítése esetén, bruttó 
57.000 Ft. Legalább középfokú iskolai 
végzettséget, szakképesítést igény-
lő munkakör esetén, bruttó 78.000 Ft.

Bursa Hungarica pályázat diákoknak

Tiszasas Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttmű-
ködve kiírta a 2012. évre a Bursa Hungarica „A” és „B” pályázatot, melynek célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiata-
lok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica több-
szintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három for-
rás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei 
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

„A” típusú pályázati kiírás felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév 
második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfo-
kú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázati kiírás felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhettek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek; és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőok-
tatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú 
szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek 
ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézmény-
be és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen megkezdik.
Mindkét típusú pályázatot írásban, az önkormányzatnál hozzáfér-
hető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kel-
lett benyújtani 2011. november 14-ig. A beérkezett pályázatokat a 
képviselő-testület bírálta el 2011. november 30-ai testületi ülésén.

Minden egyes tanulni vágyó és az ösztöndíjra jelentkező fiatal megkapta a 
támogatást, melyhez ezúton gratulálunk és sok sikert kívánunk a további 

tanulmányaikhoz!
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Szilveszter Jenő
 

Karácsony eredete
 
  „Dies Natalis dei invicti Solis” – a Győz-
hetetlen Napisten születésnapja volt a régi 
rómaiaknál, dec. 25-e, illetőleg az annak 
megfelelő dátum.  Nagy örömünnep volt, 
-- vendégeskedéssel, ajándékok kicseré-
lésével egybekötve – a Nap új erőre ébre-
désének az ünnepe, Újév Napja.  A Kará-
csony az emberiség legősibb ünnepe.  Ha 
10.000 évre tesszük Karácsony ünneplé-
sének korát, akkor valószínűleg mérsékelt 
feltevéssel élünk.  A valóság lehet ennél 
régebbi is.  Mi is történik Karácsonykor?  
Vizsgáljuk meg csillagászati szempontból.  
A tavaszi és őszi napéjegyenlőség (márc. 
és szept. 21-e.) elmúltával az őszi hóna-
pok alatt az északi féltekén a nappalok rö-
vidülni kezdenek.  Nem kell sok képzelő 
tehetség ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, 
hogy az őskori embert ez a hónapokon 
át tartó folyamat milyen iszonyatos féle-
lemmel töltötte el.  Nem értette, hogy mi 
megy végbe a Földgolyóval, (a föld ten-
gely elferdülése, a Naptól való eltávolodás, 
stb.) de az nagyon jól tudta, hogy ha a fo-
lyamatot valami meg nem állítja, és pedig 
minél előbb, akkor ő rá a legborzalmasabb 
fagyos halál és örök sötétség vár, amiben 
végeredményben a felfogása helyes volt, 
még tudományos szempontból is. .  Amit 
az ember nem ért, azt elképzeli, vagy 
megpróbálja elképzelni.  Elképzelte tehát 
az ősember a Napot, az éltető meleget és 
világosságot adó csodálatos valamit az 
égen (Istent?), amelynek sugarainak ha-
tására fák rügyeznek, az egész természet 
megújul, állatok kölykeznek, gyümölcs és 
termés beérik stb.  S valami szörnyűséges 
Sötét Hatalom támadja meg és el akarja 
pusztítani minden évben. A tusa borzal-
mas kell hogy legyen, mivel a Nap napról-
napra gyöngül, és már úgy látszik, hogy 
setét ellenfele (amelynek neve az ókori 
vallásokban Seth, Arimán, Taifun, Sátán 
stb. és más név volt) diadalmaskodik. Az 
egyiptomiaknál Osziris Napistent Taifun 
nevű gonosz Isten marcangolja szét dara-
bokra, a szumiroknál Tammuz (talán Ta-
vasz) Napistent és a termékenység Istenét 
egy vadkan tépi szét szintén. Mindegyik 
esetben azonban a széttépett testű Istenek 
csodálatos erővel újjászületnek és újjászü-
letésükkel megmentették az emberiséget, 
amely nélkülük, a Nap melege és termé-
kenyítő ereje nélkül elpusztult volna. 

volt erre a célra a legkedveltebb ragadozó 
madár.  Ennek a sportnak a titka azonban 
a madár betanítása, megszelídítése volt, 
az urához való hűsége és engedelmesség-
re való rászoktatás.  Hogy ez milyen ne-
hezen mehetett egy vad madárnál, amely 
mindennek a tetején még ragadozó is volt 
tehát semmiféle hűségre, ragaszkodásra, 
szeretetre természeténél fogva nem volt 
hajlamos, azt különösebb nehézség nél-
kül is el tudjuk képzelni.  A beidomítás 
egész nyáron és egész ősszel tartott.  Az 
idomító karján vastag bőrkesztyű ame-
lyen a madár mint egy faágon pihent.  A 
madár fején, hogy ne lásson elrepülni, 
kis bőrsapka, amit csak zárt területen 
vettek le, rendszerint csak etetéskor.  A 
gondos, fáradságos és szakadatlan ido-
mítás „betrainingezés” vagy hat hónapig 
tartott.  Az idomító addig tartotta magát 
nagy akaraterővel ébren, amíg a sólyom 
a karján el nem aludt, mert csak ilyen és 
hasonló módszerekkel lehetett remélni, 
hogy a sólyom az emberi kart megszokja 
és azt a szószoros értelmében otthonának 
fogja tekinteni, tehát a vadászásból, ami-
kor annak az ideje eljön, vissza is fog térni.  
El kellett jöjjön azonban az a nap, amikor 
ki kellett próbálni, hogy a szabadban el-
eresztett madár visszatér-e a gazdájához, 
különben soha sem lehetett volna vele va-
dászni.  Őseink egy napsütötte téli napot 
választottak december végén, rendszerint 
dec. 25-ét.   Az összes solymárok kerecsen 
(ősi magyarsággal karasun) sólymaikkal 
kivonultak ezen a napon egy nagy rétre, 
és ott egyszerre levették madarai fejéről a 
kis bőrsapkát, valószínűleg vallásos szer-
tartással egybekötve.  Képzeljük el az ad-
dig egész életükben zárt helyen, illetőleg 
sötétségben tartott vad madarak kitörő 
örömét és boldog vijjogását: a Napfelé 
törték fel a magasba, vad szívüknek min-
den ujjongásával üdvözölve a Napot, az 
élet jelképét, amíg apró pontokként nem 
keringtek a magasban gazdáik feje felett, 
majd azok hívására, vagy elfáradva visz-
szatértek.  Gyönyörű látvány lehetett, 
pogány de szép és emberi érzéseket ki-
fejező.  Elpusztított őskultúránk romjait 
gyűjtögetve, csak sejthetjük, hogy ennek 
a szertartásnak erősen vallásos jellege is 
kellett, hogy legyen.  Erősen erre mutat 
a nagy keresztény ünnep, az Új Remény, 
az Új Élet, a Megváltó Újraszületése ün-
nepének nevére megtartott ősi szavunk a 
Karácsony, a kerecsen sólymok napja.

A római pogány hit szerint a Nap, az-az 
Jóvé, későbben pedig Jóvé fia, december 
20-án naplementétől kezdve negyven órát 
a sötétben fekszik és 22-én reggel új erővel 
kell életre.  Természetesen ez tudományos 
szempontból is végeredményben helyes.  
Az Északi Féltekén december 21-én a 
legrövidebb egész évben a nap, de decem-
ber 22-én már hosszabbodni kezd, azaz 
a „krízis”-nek vége van.  Mindezt szabad 
szemmel is már tisztán lehet látni három 
nappal később, azaz dec. 25-én, amelyen 
a kereszténység sem tudott változtatni a 
Római Birodalom területén.  Így magá-
évá tette.  A zsidó vallás ugyanilyen ter-
mészetű ünnepe szinte teljesen azonos 
volt.  A főpap december 20-án este egy 
delfinbőrrel díszített sátorba visszavonult, 
(delphos delfin görög jelentése anya méh. 
Így a delfin bőrök jelképesen újjászületést, 
a sírból – héber sheol – való feltámadást 
jelképezték.)  És onnan negyven óra eltel-
tével, mely időt természetesen imádsággal 
és böjtöléssel töltötte, azaz megint decem-
ber 22-én, helyesebben annak megfelelő 
dátumakor, szertartásosan előbújt nagy 
örömrivalgások és általános ujjongás kö-
zepette, az Új élet, az Újév születését jelké-
pezve.  Amikor azonban a zsidó főpap és 
a római pontifix maximus ezeket a szer-
tartásokat végezték, akkor azok már sok-
sok ezer éves múltra tekintettek vissza.  
Talán nem érdektelen megemlíteni James 
Ballantine Hannay orientalistának idevo-
natkozó véleményét, aki a The Source of 
Christianity c. művében, 110 old. a követ-
kezőket mondja: „Azok a népek, amelyek 
kezük nyomát hagyták a vallások kialaku-
lásán, és amelyek lerohanták Indiát, Nyu-
gat Ázsiát és Európát, az ázsiai steppék né-
pei voltak.  Ott az élet feltételek kemények 
lévén, az embernek alapos tanító mestere 
volt a létfenntartásért folytatott szakadat-
lan harc.  Úgyszintén az évszakok különb-
sége ezeken a vidékeken, amelyet a Föld 
tengelyének az elhajlása okoz, valamint 
az Óceántól való nagy távolság, amely 
másutt a nagy hőmérsékletkülönbséget 
enyhíti – nagyon is megértették a néppel 
a nap áldásos hatásának a fontosságát.”  
  
Gyönyörű képet lehetne festeni a régi 
magyar karácsonyról, ahogy azt a régi 
magyarjaink még az Árpádok korá-
ban is ünnepelni szokták. Mindenki 
ismeri a sólyommal való vadászat ne-
mes sportját, vagy legalább is halott 
róla.  Őseinknél a kerecsen sólyom
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  „Néha nyitva kell hagynunk az ajtót, engedni, hogy besétáljon rajta  az   álmunk… Talán egy jó hír, amitől napjaink máshogyan 
telnek, talán egy barát, aki visszaadja mindazt, amit eddig az évek eloroztak. Talán besétál az egészség, fölszabadítva testünket a 

folytonos kíntól. Csak ne felejtsük el nyitva hagyni az ajtót, hisz mind várunk valamire….!”

A morzsából is szobrot gyúrhat az emberi remény!

Ismét tartós élelmiszerek átvételére nyílt lehetőség Tiszasason!

Az EU Élelmiszersegély program évek óta működik az országban. Tiszasas Község Önkormányzata első alkalommal ebben a gaz-
dasági évben nyújtott be az „EU Élelmiszersegély program 2011” elnevezésű pályázatot. A Gyermekétkeztetési Alapítvány által 
Önkormányzatunk jogot nyert az adományok szétosztására. A támogatás, vagyis a tartós élelmiszerek átadása az Önkormányzat 
részére a Gyermekétkeztetési Alapítvány és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közreműködésével került sor két 
„fordulóban”, vagyis július és november hónapban. Az MVH az idén 3,8 milliárd forintot kapott az Európai Uniótól, hogy segítse 
a rászorulókat. Az élelmiszersegélyben részesülő rászorulók kiválasztása helyi szinten, a települési önkormányzatok és a segély-
szervezetek bevonásával történik országszerte. Idén összesen 2500 tonna, tartós élelmiszert osztanak ki a települések,  illetve az 
ott élő  lakosok számára. Az EU-élelmiszersegély-programban részt vevő termékek köréről az MVH folyamatosan egyeztet a 
segélyszervezetekkel. A csomagban lévő termékeknek több szempontnak kell megfelelniük: fontos a hűtés nélküli eltarthatóság, 
a minél hosszabb szavatossági idő, a széles körű felhasználhatóság, hogy alapélelmiszer legyen, és nem utolsósorban a megfe-
lelő élvezeti érték. A Gyermekétkeztetési Alapítvány az MVH közreműködésével az EU Élelmiszersegély program II. fordulója 
keretében térítésmentesen tartós élelmiszereket vehettek át ismét a tiszasasi lakosok is. A pályázat alapján 565 fő részesülhetett 
a felajánlásból! Nagyon örültek a falunkbeliek a lehetőségnek, hiszen évente kétszer kaphatnak élelmiszert, ami megkönnyíti a 
mindennapjaikat Az élelmiszerek szétosztását a Tiszasas Község Önkormányzatának Szociális Bizottságával és a Gyermekjóléti 
Szolgálat részvételével, illetve irányításával bonyolítottuk le 2011. november 29-én, november 30-án és december 1-jén. Az alábbi 
termékek kerültek kiosztásra: Borsó „konzerv”, Omlós keksz  inulinnal,  Gyermelyi 4 tojásos spagetti,   Instant  tésztaétel,  vala-
mint  „Pilóta” keksz. Összesen 2861kg mennyiségű tartós élelmiszer jutott el Tiszasason a gyermekekhez, rászoruló családokhoz, 
nyugdíjasokhoz, illetve tartósan beteg idős embertársainkhoz! 
Az elkövetkező ünnepek teljenek minden család számára békességben, szeretetben és főleg jó egészségben!  A felajánlott élelmi-
szerek elfogyasztásához jó étvágyat kíván:

                                                                 Hegedűs  Imréné  
         / Önálló  Gyermekjóléti  Szolgáltató /

Régi hiányt pótolt az a kezdeményezés, 
melyet néhány kisgyermeket nevelő anyu-
ka fogalmazott meg: Tartozzunk mi is 
valahová! A 3 évnél fiatalabb csecsemő 
és kisgyermek ugyanis nem tagja semmi-
lyen csoportnak, intézménynek. Az anyu-
kák egymással a játszótéren, séta közben, 
esetleg a védőnőnél találkoztak. Nem volt 
egy olyan fórum, ahol beszélgethetnek, 
kicserélhetik gyakorlati tapasztalataikat.
2011. szeptember 22-én megalakult hát 
a tiszasasi Baba-Mama klub. Önálló he-
lyünk nem lévén a Polgámesteri Hiva-
taltól kértük kölcsön a tornacsarnokot.

Az alapító tagok:
- Kókainé Rózsa Krisztina lányaival Grétával  
   és Biankával
- Tóthné Szántai Anita, Előd nevű kisfiával
- Nagyné Gálfi Erika, Kristóf nevű kisfiával és 
  Dorina nevű kislányával

A klub napokon egyre jobban ösz-
szeszoknak a gyermekek, ami segíteni 
fogja majd az óvodai beilleszkedést. 
Fejlesztő pedagógus által javasolt játé-
kok, mondókák tanulása, minden fog-
lalkozásunk alapja. Valamint foglalkoz-
tunk olyan témákkal, mint: Gyermek 
elsősegélynyújtás, tejfogak szakszerű 
ápolása, háziállatok által terjedő fertő-
zések megelőzése a beteg gyermek ápo-
lása. Foglalkozásainkat állandó helyen 
a kultúrházban tartjuk minden pén-
teken 16 órai kezdettel, ahova várunk 
szeretettel minden érdeklődő anyu-
kát, kismamát, kispapát, nagymamát.

                 
                                    Radicsné Papp Edit
             Baba-mama klubvezető

- Szekusán Mariann, Noémi és Dorina lányaival
- Talmácsiné Göblyös Andrea, Fanni nevű kislányá-
   val
- Murai Gabriella, Dominik nevű kisfiával
- Kiszelyné Bordács Andrea, Enikővel, valamint
   Zsolt és Vince nevű fiaival
- Földvári Anikó, László nevű kisfiával
- Víg Imréné, Benjámin nevű kisfiával
- Váradi Zsófia, Zsombor nevű kisfiával
- Radicsné Papp Edit, Péter Sándor nevű kisfiával

Az első foglalkozáson a kicsik percek alatt fel-
oldották a hangulatot, ahogyan birtokba vették 
a tornacsarnokot. Megfogalmazódott hát: a kö-
zös cél gyermekeinkkel való közös játék, közös 
foglalkozás. Itt feltehetünk egymásnak olyan 
kérdéseket, amit esetleg nem merünk megkér-
dezni a védőnőtől, gyermekorvostól. Szakmai 
támogatóink segítőkészek, felkészültek, és igény 
szerint részt vesznek egy-egy összejövetelen.

„ A játék a gyermek legfejlesztőbb tevékenysége, mely során megtanulja kifejezni önmagát, 
felfedezni az őt körülvevő világot, a környezetet, benne a saját képességeit, érzelmeit! „

Bemutatkozik a tiszasasi Baba-Mama Klub!
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Bemutatkozik a PS ÁMK Társulás
Általános Iskola Tiszasas

Tagintézményünk szeptemberben 52 tanulóval kezdte a tanévet. Bár ez a létszám nagyon kevés, mégis örömünkre szolgál, 
hogy az induló első osztályunk 14 fővel önálló osztályként tanul, Kelemenné Almási Andrea osztályfőnökkel. Nyolc fős 
második osztályunk összevontan működik a 3 fős negyedik osztállyal, vezetőjük ifj. Varga Imréné. 12 fős harmadik osztá-
lyunk osztályfőnöke Juhászné Kovács Cecília. A 7 fős 5. osztályt László Istvánné, a 8 fős 6. osztályt Nagy Lászlóné 
vezeti. Napközis nevelőink László Istvánné és Hegedűs Imréné. 
Szeptemberben egy Cserkeszőlőben működő holland vállalkozótól használt, de jó minőségű iskolabútorokat kaptunk aján-
dékba. Padokat, székeket, táblákat, fogasokat, számítógép asztalokat, polcos szekrényeket. Ezeket használatba vettük, 
és a legkopottab régi bútorainkat selejteztük.
Október utolsó napjaiban iskolánk nagyszabású rendezvénynek adott otthont, nálunk tartottuk a társulás iskoláinak őszi 
akadályversenyét. Az alsó és felső tagozatosok más-más útvonalon, sárga és kék szalagok mentén haladva találták meg az 
egyes állomásokat, ahol érdekes elméleti és gyakorlati feladatok várták őket. Míg ők versenyeztek, öt hatalmas bográcsban 
főtt a paprikás krumpli a községünk legjobb szakácsaival, és 12 kedves szülő volt segítségünkre a 350 gyerek ebédelteté-
sében. Amíg a tanárok az eredményeket értékelték, a sok tanulónak értelmes elfoglaltságot igyekeztünk biztosítani. Spor-
tolhattak a tornateremben, kézműves foglalkozáson vehettek részt rajztanárunk vezetésével, játszhattak az egyik interaktív 
táblán, számítógépeken, társasjátékkal. A visszajelzések szerint mindenki jól érezte magát nálunk, köszönetet mondok min-
den segítőnek.
November közepén nyílt tanítási napot tartottunk, ahol a szülők meglátogathatták gyermekeiket a tanítási órákon, és meg-
ismerkedtek az interaktív táblával, mint a jövő oktatási eszközével.
November 29-én nálunk volt két bemutató óra a társulás 35 pedagógusa részére, amelyet szakmai megbeszélés követett.
Sikeres rendezvényünk volt még az őszi Halloween-party, melynek bevételét a szülői munkaközösség szétosztotta az osz-
tályok között, ezzel elsősorban a tavaszi osztálykirándulásokat támogatva.
Mikulás alkalmából alsós osztályaink meglátogatták az ovisokat, sőt nálunk is járt a nagyszakállú vendég.
Amire már készülünk, az a karácsonyi műsor, amely december 20-án lesz.
Ezzel a nappal iskolánkban kezdetét veszi a téli szünet.

Minden kedve szülőnek, támogatóinknak, falunk minden lakójának 
boldog ünnepeket kívánok az iskola tanulói és dolgozói nevében!

            Nagy Lászlóné
                        tagintézmény-vezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Remondis 
Kft. szolgáltatási területén az ünnepekre való tekintettel 
az ürítési rend a következők szerint módosul

DECEMBER 26. HÉTFŐ HELYETT
DECEMBER 27. KEDD

Kérjük a lakosságot, hogy a gyűjtő edényzetet reg-
gel 7 óráig helyezzék ki a közterületre, ahol a gyűjtő-
jármű biztonságosan el tudja végezni az ürítést.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az 
ünnepek miatt a Tiszazugi Regionális Hulladékke-
zelő Központ 2011. december 26-án zárva tart. A 
nyitvatartási időben, a lerakóban történő beszállítás 
során a hulladék elhelyezéséért elhelyezési díjat kell 
fizetni, melyet készpénzben a lerakáskor, számla és 
mérlegelési jegy ellenében kell megfizetni.

Remondis Kft.
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Vigyázzunk embertársainkra!

Megérkezett a tél, ismét hallani lehet lakásukban vagy a
szabadban megfagyott emberekről. Tudjuk, hogy ezen
esetek egy része elkerülhető lenne! Szerencsére községünkben
eddig nem fordult elő ilyesmi, ami valószínűleg annak
köszönhető, hogy a kisebb közösségekben még működnek
az emberi kapcsolatok: a családok, barátok, szomszédok
figyelnek egymásra.

Sokat jelenthet, ha szokatlan dolgokra felfigyelünk; például
akivel naponta találkozni szoktunk, pár nap óta nem látha-
tó, a szomszédnál napok óta nincs mozgás, nem ég a villany, 
nem füstöl a kémény. Különösen figyelni kell az olyan idős
emberekre, akiknek nincsenek hozzátartozói vagy távol laknak
– ők a legveszélyeztetettebbek.

Figyelnünk kell embertársainkra akkor is, amikor az időjá-
rás miatt nehézkes a közlekedés, csúszósak, jegesek az utak.
Kérdezzük meg az idős, nehezen mozgó szomszédot, van-e 
szüksége valamire, biztosított-e az ellátása, van-e tűzifája, és 
hasonlók. Nem mehetünk el szó nélkül azon esetek mellett sem,
amikor a túlzott alkoholfogyasztás vezet fagyhalálhoz.
Hasonló esetekben, ha tudnak, segíthetnek személyesen is.
Ám ha nincs erre lehetőség, kérjük a község lakóit, a felmerült
problémákat jelezzék Önkormányzatunknak telefonon 
vagy személyesen, hogy segíthessünk a  rászorulóknak. 

Együttműködésüket megköszönve, 
továbbra is számítunk

 segítőszándékú jelzéseikre!

Összefüggések vidáman :)
Tanulok, mert a tanulásba fektetett energia meghozza a 
gyümölcsét... és mint tudjuk: a gyümölcsből pálinkát lehet 
főzni!

Amióta kikapcsolom lefekvés előtt a mobilom, azóta utol-
érhetetlen vagyok az ágyban.

Ha Ádám és Éva kínaiak lettek volna, akkor megeszik a 
kígyót, az almát meg hagyták volna a francba.

Sétálunk, sétálunk egy kocsmába becsücsülünk, fröccs.

Itt Magyarországon az a gond, hogy senki sem meri felvál-
lalni, amit mondott. De ezt nem tőlem hallottátok!

Miért nincs a Kékestetőn halászcsárda? Kéne lennie, hiszen 
ott van az ország legmagasabb pontya.

Kerüld a csokoládét! Összemegy tőle a ruhád!

A régi lányok úgy tudtak főzni, mint az anyjuk. A maiak 
pedig úgy tudnak inni, mint az apjuk.

Mindenhova elviszem a feleségemet, de folyton hazatalál.

A fiúk olyanok, mint a buszok. Ne fuss utánuk, úgyis jön a 
másik.

Aszalt szilvás kacsamell recept

Hozzávalók 4 főre:

•   15 dkg aszalt szilva
•   2 dl száraz vörösbor
•   2 db bőrös, kicsontozott kacsamell 
•   1 zsemle
•   3 dl tej
•   1 tojás
•   1 nagyobb alma
•   só
•   őrölt gyömbér
•   őrölt szerecsendió

Elkészítés:

- Az aszalt szilvát a vörösborba áztatjuk, a zsemlét pedig a tejbe.
- A kacsamellek bőrös oldalát keresztirányban beirdaljuk, vi-
gyázva, hogy ne vágjunk bele a húsba.
-  A megpuhult, kicsavart zsemlét összekeverjük a lecsepegtetett, 
apróra vágott szilvával. Hozzáadjuk a tojást, a durvára reszelt 
almát, sózzuk és kevés gyömbérrel, szerecsendióval ízesítjük. A 
masszát fél órán át állni hagyjuk.
- A kacsamelleket, húsos oldalukkal felfelé fektetve, beborítjuk 
az almás-szilvás töltelékkel. Félbehajtjuk őket és madzaggal át-
kötözzük.
-  Tepsire helyezve forró (220 fok, légkeverés) sütőbe dugjuk a 
húsokat és kb. 16-20 perc alatt készre sütjük.
-  A sütőből kivéve, fogyasztás előtt, rácson pihentetjük a kacsa-

melleket 5 percig.
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Anyakönyvi Hírek

Nagy László

2011. november 26-án

Jó egészséget kívánunk neki!

Kovács István

       2011. november 1-jén. Élt 53 évet.

Nagy Lászlóné

       2011. november 11-én. Élt 67 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!

Elhalálozott
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Két pogácsa beszélget.
- Képzeld, felvételiztem az egyetemre.
- És felvettek?
- Hülye vagy? Egy pogácsát?

Megy a burgonya az erdőben. Jön szembe a hagyma. A burgo-
nya, goromba fickó lévén, rettenetesen elagyabugyálja a hagy-
mát. A hagyma hazasántikál, és bosszút esküszik. Fölfogadja a 
retket és a karalábét, hogy megverjék a burgonyát.
Találkoznak és a burgonyának esnek, de a burgonya csak úgy 
osztja a pofonokat, és jól el is veri az egész bagázst. Amint ott 
fekszenek nyöszörögve, és a burgonya hazaindul, a hagyma 
utánaszól:
- Mondd burgonya, hogy csináltad ezt?
- Tudod hagyma, burgonya csak az álnevem. Engedd meg, hogy 
bemutatkozzam! A nevem Krump Lee.

Kisállatok utaznak egy kisbusszal, heten vannak, Maci vezet. 
Egyszercsak Maci észrevesz egy halat, aki stoppol. Megállnak.
- Sziasztok, elvisztek?
- Persze, de már nem tudsz leülni, minden hely foglalt.
- Nem baj, ha nem tudok leülni, csak vigyetek el!
- Ok.
Elindulnak, már egy ideje úton vannak, mikor Maci megszólal:
- Jézusom, észrevettétek, hogy a NYOLCADIK UTAS A HAL 
ÁLL?

Két katicabogár beszélget.
- Képzeld, felvételiztem az egyetemre.
- És felvettek?
- Hülye vagy? Hét ponttal?

Született
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