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In memorial   Dr. Szűcs Imre  1942-2016.

Kedves Olvasók!

Kuczor Erzsébet lelkésznő 2016. szeptember 18-án a református temp-
lomban tartott búcsúztatójával vegyünk végső búcsút Dr. Szűcs Imre 
háziorvosunktól, aki több mint 45 évig volt Tiszasas és a környező tele-
pülések lakosainak a „gyógyítója” a „DOKTOR ÚR”.

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak 
az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a megha-
lásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény 
kitépésének. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje a gyógyí-
tásnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. 
Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az 
ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. ( Prédikátor Könyve 3. 
fejezet)

Tisztelt gyászoló család, végtisztességet tévő gyülekezet!

Nehéz megszólítani, méltó szavakat találni és leginkább nehéz elfogadni azt a tényt, hogy szeptember 2-a 
óta Tiszasason és a környező falvakban a szél lengette fekete zászló azt hirdeti, hogy Dr. Szűcs Imre nincs 
már közöttünk. 
Aki egész életét, tudását a betegségekkel való küzdelemre a gyógyításra, az életigenlésre tette fel, nem 
tudott megbirkózni a halálos kórral. Tudtuk, hogy beteg, tudtuk, hogy hihetetlen erővel küzd, hogy nem 
adja fel a harcot ás már-már elhittük, hogy győzni fog! Mert ki ha ő nem! Hiszen ő az orvos! Annyi min-
denkin segített már, annyi mindenkit meggyógyított, annyi fájdalmat enyhített. És azt el is felejtettük, hogy 
ugyanakkor ő a hivatásában naponként a halállal nézett szembe, ismerte az emberi tudás és emberi akarat 
végességét is. És biztos vagyok benne, hogy kiváló diagnoszta révén tisztában volt a saját betegségével is. És 
pontosan tudta, hogy az ő életében is eljön az a rendelt idő, amikor le kell tenni a küzdelmet. De addig élni 
kell, addig küzdeni, addig tenni kell! A halál személyes ügyünk – nem lehet mások helyett meghalni. De 
élni sem lehet mások helyett. Ezért oly igazán egyedülálló minden emberi élet.
„Mindennek rendelt ideje van, és számunkra most az utolsó búcsúvételnek az emlékezésnek van az ideje. 
Emlékezünk arra akit ismertünk, tiszteltünk, szerettünk. Emlékezik a kicsiny közösség a család a társra, az 
édesapára, nagyapára. És emlékezik egy nagyobb közösség, a falu népe, a környező falvakból a betegei, a 
munkatársai, kollégái, barátai a közösség hasznos, alkotó tagjára, a doktor úrra!

Dr. Szűcs Imre 1942. június 13-án látta meg a napvilágot Szolnokon, egy négy gyermekes családba ne-
gyedikként  érkezett. Gyermekkora koránt sem volt felhőtlen, édesapját alig két évesen veszítette el, majd 
pedig nővérét is elveszítette egy gyermekkori cukorbetegség miatt. És a megpróbáltatásai még korán sem 
értek véget, 14 éves kamasz fiú volt amikor, édesanyja is elment a minden élők útján. A nagyon korán árván 
maradt fiút a nagybátyja vette pártfogásba. Ezekben a nehéz években is már a kitartása a küzdeni tudása, 
valamint a végtelen szorgalma és a kiváló tanulmányi eredményei révén sikerült talpon maradnia. Színjeles 
tanulmányi eredményei miatt bekerülhetett az orvosi egyetemre, amit 1969-ben végzett el Debrecenben. 
Ekkor 27 éves.
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Az egyetem elvégzése után feleségül vette Juhász Mártát, akit orvos gyakornokként a gyöngyösi kórházban 
ismert meg. Házasságukból két gyermekük született, Dóri és Gábor. Feleségével és két gyermekével együtt 
jönnek Tiszasasra, ahol a falu orvosaként megkezdi hivatását, amit töretlenül betölt több mint 45 éven ke-
resztül. Generációk nőttek fel a keze alatt. Mint orvos- szakember az újra mindig nyitott volt. Munkájában 
fáradhatatlan, segítőkész, sokszor szigorú volt. De szigorúságát is mindig a betegei érdekei diktálták. Nagy-
nagy hivatástudat jellemezte életpályáját, melyben mindent az orvosi szolgálat alá rendelt. A nyolcvanas  évek 
második felében házassága megromlott, feleségével elváltak útjaik. Majd Tiszakécskén kezd el új életet má-
sodik feleségével Uhrin Katalinnal, de a Tiszasasi hivatásában továbbra is helyt állt, és kiveszi a részét a falu 
életéből, hétköznapjaiból. Energikusan dolgozott, tudásával, tapasztalatával lelkiismeretesen szolgálta több 
település egészségügyét. És mindeközben csendesen rohantak az évek. Mígnem egy újabb  megpróbáltatás 
felhője árnyékolta be az életét. Tavaly 2015 augusztusában leánya Dóri gyógyíthatatlan betegségében elhunyt, 
ezt a veszteséget az édesapai szív már nem tudta feldolgozni . Bár fényt hozott életébe az oly régóta várt uno-
kájának megszületése. Valami megtört, elszakadt és nemsokára Doktor úr egészségi állapota is megromlott. 
Hosszú vizsgálatok sorozatával egy gyors lefolyású daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Ereje bár meg-
tört, akarata nem, betegsége alatt is talpon maradt, dolgozott,  betegei szinte az utolsó napokig megtalálták a 
jól megszokott helyén az orvosi rendelőben. 
Jézus mondja: „munkálkodjatok, amíg világosságotok van!” Világosság és sötétség, élet és halál.
Ha életről beszélek, akaratlanul halálról is szólok, mert a kettő elválaszthatatlan. Mert rendelt ideje van a 
születésnek és rendelt ideje a meghalásnak…..Nem az a baj, hogy egy kijelölt pillanatban meghalunk, még ha 
fájdalmas is. Baj az, ha az életet nem éltük! Élet és halál. „A jó, és szép és az igaz csak ellentétek viszonyában 
élhető át és érthető meg igazán” (Carl Gustav Jung.)
Láttuk, hogy milyen egy élet, visszaemlékeztünk rá néhány fontosabb mozzanatában. És keressük a választ 
kérdésünkre: mi a halál…. A biológusoknak van valamiféle válasza: halál az, amikor egy folyamat megszakad, 
az anyagcsere leáll…. Az orvos azt mondja: halál az, amikor egy picike szívbillentyű megakad, egy aprócska 
rög az agyban fennakad, a vérkeringés leáll…. És mindkettőnek igaza van de hiszem, hogy válaszuk nem tel-
jes. Mert a válasz Istennél van, aki azt mondja: a halál vesztett, ártalmatlanná tett, legyőzött, vesztes hatalom.
Végezetül engedjék meg, hogy felolvassak egy közösségi oldalon talált bejegyzést, amelyet megemlékezésül 
egy közöttünk élő hölgy írt doktor úrról:
Mikor megszülettem már a faluban volt. Fiatal pályakezdőként került ide, igazi családorvosként generáció-
kat gyógyított, a csecsemőket az időseket. Mindenkinek van vele története, kiváló diagnosztaként az életünk 
részévé vált. És hogy mennyit jelentettünk neki akkor derült ki, mikor súlyos betegségében visszajött közénk. 
S innen ment el, azok közül akikkel mindennapjait töltötte. 
Fáradt beteg szemével végigsimogatta a gyermekemet és biztos kézzel adta be a védőoltást.
Egy a sok emlék közül, de mindenkinek másként és más emlékkel él a szívében és most ezekre az emlékekre 
visszatekintve,de ugyanakkor előre tekintve az örök életbe vetett reménységgel, búcsúzunk: Dr. Szűcs Imrétől.
Emlékét őrizve, mély fájdalommal búcsúznak családtagjai: felesége Katalin. Fia Gábor és az ő párja Klárika 
valamint a legkisebb, a szeretett unoka Gábor. 
És mivel a teljesség igényével név szerint nem tudunk elbúcsúzni tőle, kérek mindenkit, hogy egy perces 
néma felállással mindenki a maga lelkében, gondolataiban vegyen tőle végső búcsút.
Béke poraira, nyugodjon békében Dr. Úr. Emléke legyen áldott.

Reményik Sándor: Végrendelet

            Fáradtságom adom az esti árnynak,   Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
            Színeimet vissza a szivárványnak.   Mosolygásom az őszi verőfénynek.

            Sok sötét titkom rábízom a szélre,   Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
            Semmit se várva és semmit se kérve.   Kétségeim az örvényekbe szórom.

A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol- és mindenütt leszek.
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Falunap 2016.08.13.
Idén hatodik alkalommal került megrendezésre községünk fa-
lunapja, melynek a helyszínéül az általános iskola udvarát vá-
lasztották. 
Lázasan folytak az előkészületi földmunkák az iskolában Soly-
mosi Zoltán vezénylésével. Homokkal töltötték fel, egyengették 
az udvart. Összeszerelték a színpadot, a fellépő művészeknek, a 
nézőknek   sátrakat, padokat állítottak , hogy kellemes környe-
zetben tölthessék ezt a napot.
Elérkezett a várva várt nap, ami zenés ébresztővel indult közsé-
günk utcáin, megadva az alaphangulatot a rendezvényre. 
Református templomunk harangja jelezte az ünnepi hálaadó 
istentisztelet kezdetét, melyet Kuczor Erzsébet református lel-
készünk tartott, a 2006-os nagy tiszai árvíz 10. évfordulója al-
kalmából. Szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy nagyon kis 
létszámban jöttek el községünk lakosai erre a megemlékezésre. 
Reméljük a következő megemlékezésen többen lesznek, nem 
feledve el micsoda természeti csapást sikerült kivédeni közös 
összefogással.
Gyói Gábor községünk polgármestere ünnepi beszédével hiva-
talosan is megnyitotta a VI. Falunapi rendezvényünket. Ekkor 
került sor „Tiszasas Községért” kitüntetések átadására. Ebben az 
évben Rónyai István és felesége Rónyai Istvánné nyugdíjas pe-
dagógusok valamint Tígyi László vehettek át. Az idei év 2016 
„Tiszasas legszebb portája” kitüntetettjei  Czink Imre és Kovács 
Tibor. Szelei Sándor pedig a „Legszebb konyhakert” cím büszke 
tulajdonosa lett.
„Máthé Elek csodabogarai” címet viselő kiállítást egész nap lá-
togathatták az érdeklődők, ahol Elek különleges tehetségének 
állítottunk emléket . A családja rendelkezésünkre bocsájtotta a 
szobrait, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Nagy sikere 
volt a kiállításnak, sokan nem is tudtak róla, hogy ilyen tárgyak 
készítésével is foglalkozott, nem csak az órák javításával. 
Eközben szorgos kezek díszítették a művelődési ház és a park 
előtti szakaszon a kistraktoraikat, majd kezdetét vette a község 
utcáin a felvonulásuk. Jó hangulatban, ötletesen felcicomázva, 
integetve rótták az utakat, majd az iskola udvarába, mint célállo-
másra megérkezvén egy üveg finom nedűvel köszöntötték őket. 
Déli harangszóra elkészült a 9 bográcsban főtt birkapörkölt, me-
lyet Szanda Károly irányításával, Árvai János, Gebei Zsolt, id. 
Bézi György és Kókai József főztek. Voltak akik hazavitték, de 
akadtak olyan vendégek akik a helyszínen fogyasztották el az íz-
letes ebédet. Ez idő alatt Balla Tibor és tanítványa tekerőlanton 
és citerán  zenélt, majd Sülyi Károly nótaénekes „Jó ebédhez szól 
a nóta” műsora szólt.

Őket a Csimota együttes gyerekműsora követte és szórakoztatta a 
legkisebbeket. Közben a nap folyamán a tornaterem előtti részen, 
népi játékokkal ismerkedhettek, játszhattak a gyerekek. A játszó-
tér előtt ingyenes ugráló várat is kipróbálhattak.
Ezután stílus váltásként a kunszentmártoni Fúvószenekar színvo-
nalas műsorát csodálhattuk meg. Őket a tiszasasi óvodások és alsó 
tagozatos iskolások követték, akik táncos műsorral kedveskedtek 
a nézőknek. Ügyesek voltak, nagy sikerük volt.

Díjazottaink

Kistraktor felvonulás

id. Bézi György és Árvai János húsfőzők

Kunszentmártoni Fúvószenekar
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Zenéről áttértünk az ügyességi versenyre , a hagyományos „Tisza-
sas legerősebb embere” címért küzdöttek. Nyolc versenyző mérte 
össze erejét , különböző versenyszámokban. Az első helyezett a 
tavalyi címvédő a tiszaalpári  Réczi Zoltán , a második a kecske-
méti Jágfalvi Zoltán, harmadik helyezett kis falunk büszkesége, 
Koczka Ádám lett. 
Újra a színpadé volt a szerep. A gyerekek örömére illuzionista 
volt a következő műsorszám, aki bevonta a műsorába a nézőket, 
gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Voltak vállalkozó kedvűek, sike-
resen végre hajtották ők is a bűvészmutatványokat. 
Miután visszatértünk az illúzió világából Dósa Mátyás és Társai 
operett és musical dalokkal örvendeztetett meg bennünket. Nagy-
sikerű, fülbemászó slágereket énekeltek a hallgatóságnak. 
Műsoruk után kezdetét vette a tombolahúzás, hosszúra nyúlt, 
mert szerencsére nagyon sok tombola tárgy gyűlt össze, rengeteg 
felajánlást kaptunk. Itt is megragadom az alkalmat, hogy köszö-
netet mondjak mindazoknak a magánszemélyeknek, vállalkozók-
nak, cégeknek, helybélieknek, vidékieknek, akik a tombolatárgya-
kat hoztak. Fődíjunk egy rattan hatású kerti fotel és asztal volt, 
ami Cserkeszőlőbe került. 
És eljött a nagyon várt fő műsorszám, a sztárvendégünk Wolf 
Kati. Sztár alűröktől mentes, kedves, közvetlen előadóművészt 
ismerhettünk meg akinek nagyszerű hangja van. Műsora alatt 
felhívta a gyerekeket a szülők nagy örömére, és így rengeteg fotót 
tudtak készíteni az énekesnővel. 
Felejthetetlen perceket szerzett a nagyszámú közönségnek, együtt 
énekeltük vele dalait , fiatalok és idősebbek egyaránt. Köszönjük 
Gyói Gábor polgármesternek, hogy lehetőséget adott az énekesnő 
meghívására.

Még egy fényes műsorszám volt hátra, a tűzijáték, ami gondos, 
mindenre kiterjedő tűz és balesetvédelmi előírásnak megfele-
lően zajlott, a nézők nagy tetszésére. Ezután kezdetét vette a 
szabadtéri disco, ahol kedvükre kitáncolhatták magukat, azok, 
akiknek még maradt erre energiája. 
Befejezésül szeretnénk köszönetet mondani nevek felsorolása 
nélkül valamennyi segítő, támogató személynek, közfoglalkoz-
tatottnak, dolgozónak, akik vállvetve dolgoztak azért, hogy ez 
egy olyan sikeres nap legyen , mint amilyen lett. A jó ügyért az 
összefogás sikeres volt! 

Erős 
ember 

verseny  
/bal kép/

   I. 
helyezett  

és 
/jobb 
kép/
III. 

helyezett

Musical előadás

Vendégek egy csoportja

 Sztárvendégünk:

      Wolf Kati
      énekesnő
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MESSI SZOMSZÉDJA TISZASASON

- Tényleg jöttek ide Spanyolországból is?  Én félek tőlük… - szólított meg Virág szombaton délután, amikor az Eco-Motive program 
nemzetközi csapata a Kultúr előtt kóstolgatta az ártézivizet.  Pont Ernest Valls, a katalóniai Manresa mezőgazdasági iskolájának 
híres vetőmaggyűjteményéért felelős tanára közeledett, s elmondta a lányoknak, hogy Barcelonából érkezett. A város neve hallatán 
Dorina szeme is felcsillant, hallott már a focicsapatról. S közös „ismerős” is akadt a tiszasasi kislánnyal: Ernest közelében lakik a 
világ egyik legjobb focistája, Lionel Messi, aki középcsatár az FC Barcelona csapatában. 
A gyerekek felbátorodtak, s minden találkozáskor próbálgatták angol nyelvtudásukat. Jó volt látni a nagyobb lányok meglepett 
arcát, hogy a szintén katalán Glória, az iskola volt igazgatónője érti, amit mondanak, s tényleg tudnak tolmács nélkül is pár szót 
váltani a spanyolországiakkal.
 Négy napot töltöttek szeptember végén Tiszasason a 2015-ben indult Eco-Motive program munkatársai. Az ERASMUS, az 
Európai Unió nemzetközi képzéseket, tapasztalatcseréket támogató programja keretében Tiszasas is része annak a gödöllői egyetem 
által vezetett projektnek, mely az önellátással kapcsolatos ismereteket szeretné minél több emberrel megismertetni. Mindezt azért, 
hogy a természetes módszereknek köszönhetően olyan magas értékű (az egészséget és immunrendszert erősítő, vegyszerektől men-
tes, magas vitamin- és nyomelem-tartalmú) élelmiszerek kerülhessenek a falvakban élő emberek asztalára is, amit a városiak sok 
pénzért és még több utánajárással tudnak csak beszerezni.
E tudás nagy része nélkül akár 60 évvel ezelőtt sem nőhetett fel egy falusi gyerek – ma már viszont egyáltalán nem természetes, 
hogy valaki tudja, mikor vetik a zöldbabot, vagy milyen egyszerű salátamagot fogni magunknak. Pedig sokkal kevésbé lenne a 
falusi ember kiszolgáltatott, sőt büszke lehetne, ha tudatában lenne e tudás és az ehhez kapcsolódó munka értékének. Épp ezért e 
programhoz kapcsolódnak képzések is, melyhez a csapat közös munkájával készül egy-egy tankönyv a képzőknek és a képzetteknek 
is, benne számos olyan módszerrel, ami a megszokott iskolai élményektől eltérően megpróbálja örömmé tenni a tanulást. 
A projekt erdélyi partnere, a Civitas Alapítvány (Székelyudvarhely) egyik célja az évszázadok alatt bevált fogások összegyűjtése és 
terjesztése. A drávafoki Ormánság Alapítvány a természetközeli gyümölcstermesztés egyik hazai fellegvára, a gödöllői egyetem 
munkatársai a kisállattenyésztés és a biotermesztés ellenőrzésében vannak otthon, többen a kilencvenes évekbeli kezdetek óta dol-
goznak ezen a területen. Tiszasas és a zsámboki biokertészet (vezetője szintén tizen’éve biokertész) a zöldségtermesztéssel kapcso-
latos tapasztalatokat, gyakorlatban bevált módszereit gyűjti össze. Az angol (Ruskin Mill Trust) és a már említett katalán partnerek 
a tudás átadásának módszereiben segítenek, hiszen iskoláikban olyan fiatalokkal és társadalmi csoportokkal foglalkoznak, akiknek 
nehezebb a megélhetése, beilleszkedése. Szemléletmódjukkal, tapasztalataikkal sokat segítenek a magyarországiaknak. 
Tiszasast polgármesterként Gyói Gábor, pénzügyesként Harangozóné Kézsmárki Andrea, és a biokert felelőseként Szél Szilvia kép-
viseli. A feladatok persze keveredhetnek, Andi például nagy segítség a tankönyv gyakorlatiassá tételében és a fordításban is. 
A csapat az első napon a környékkel ismerkedvén, Tiszaugról a gáton gyalogolt át Tiszasasra, és a strandon tette tiszteletét a Tiszá-
nál. Látták a kubikostalicskánként összehordott gátat, hallották a hely gazdag történelmét, hiszen már jóval a honfoglalás előtt la-
kott volt a vidék, s hallottak arról, hogy a középkorban több volt erre a hal, mint a víz… Népszerű volt a Simogató, jártak a Tiszasas 
mindennapjaihoz szorosan kötődő Szőlőben. A szabályozás előtti ártéri gazdálkodást vasárnap a tiszaalpári földvárról nyíló kilátás 
segített elképzelni, a szomszédos legelőn közelebbi kapcsolatba kerültek a jellegzetes magyar szürkemarhákkal. Hétfőn belekóstol-
tak a tiszasasi hétköznapokba -  fél nyolckor csatlakoztak az önkormányzat dolgozóihoz: a csapat egy része a Simogatóban segített, 
néhány ember a kert aktuális munkáiban, a többség pedig krumplit szedett. A dolgozók örültek a sok friss kéznek, a vendégek 
pedig a lehetőségnek, hogy megismerkedhettek kicsit jobban a tiszasasiakkal. A közös munkát közös ebéd zárta (köszönet a kony-
hának a háromnapos helytállásért, és finom ételekért!). A fennmaradó időkben a készülő tankönyvekkel és a képzés felépítésével 
foglalkozott a csapat.  
A hétvégi estéken a magyar néptáncból kaptak ízelítőt a vendégek: szombaton a martfűi tánccsoport tartott bemutatót a környék és 
Erdély táncaiból, vasárnap pedig a Szeres együttes varázsolt olyan hangulatot, hogy Európa távoli zugaiból is ropták a Kárpátokon 
túli moldvai csángók ősi magyar körtáncait. 
E programnak köszönhetően az önkormányzat női közfoglalkoztatottjai is jártak már két tanulmányi kiránduláson: tavasszal 
Fülöpjakabon Nemes Mátyás zöldségtermesztőnél, Gyöngyösi Sándor biogomba-termesztőnél és egy nagy gyógynövénykertben, a 
nyáron pedig bio tyúkfarmon és a zsámboki biokertben. 
A partnereknél tett látogatások célja egymás lehetőségeinek, erősségeinek és nehézségeinek megismerése. Sokat lehet tanulni a 
kívülállók meglátásaiból, vagy a vendégek rácsodálkozásainak köszönhetően újra értékesként látni a nekünk már megszokott, 
hétköznapi kincseinket.
            Szél Szilvia



WWW. TISZASAS. HU

WWW. TISZASAS. HU

   2016 • augusztus-szeptember-október                                      7   

Dénes Lászlóné tollából..
Sámlis osztály
Egyik elsős osztályomba négy igen apró termetű kisgyerek járt. Szinte hihetetlen, de nem ért le a lábuk az első padból sem. Vala-
mi megoldást kellett keresnem, mert elzsibadt lábbal nem tudnak dolgozni. 
Az első tanítási nap estéjén szülői értekezlet volt. A szülőknek előadtam az én javaslatom kicsit félve. Kértem, hogy hozzanak 
egy kis sámlit a gyerekek lába alá. Egyet értettek velem, és másnap már hozták is a sámlikat, amiket én elrejtettem. Úgy akartam 
megoldani a helyzetet, hogy a többiek ne csúfolják ki az apróságokat.
Megkezdtem az órát. Kértem, hogy mindenki emelje fel kicsit a padlóról a lábát. Nem volt szabad letenni. Közben én kérdezget-
tem őket, beszélgettem velük. Nemsokára láttam, hogy már szenvednek. Mondták is, hogy meddig kell még így tartani a lábun-
kat. Már nem kell tovább. Akkor kiosztottam a kis sámlikat, odatettem a kicsik lába alá. Már mindenkinek leért a lába. 
A gyerekek nem felejtették el. Soha nem csúfolódtak. Felnőtt korukban is így emlékeztettek: „Tetszik tudni, a sámlis osztályba 
jártam!”

Anyahiány
Az  első padban, előttem ült egy kis szőke fiú. Pöttyes kertésznadrág volt rajta. Mindkét oldalát lehetett használni. Ha piros volt 
a mező, a pöttyek voltak kékek, ha kék volt a mező a pöttyek piroslottak. Aranyos, kis fürge, csintalan gyerek volt. Azért is ült 
előttem, mert mindig izgő-mozgó volt. Éppen előtte álltam, magyaráztam az osztálynak, s közben a padjára tettem a kezem. 
Láttam, hogy nem figyel. Gondoltam, álmos még mondtam tovább a magyarázatot, és közben éreztem, hogy egy picike kéz előbb 
csak megérinti a kezem, majd simogatni kezdi. Nem húztam el. Sajnáltam. Legszívesebben az ölembe vettem volna. 
Mikor édesanyjával elbeszélgettem, szomorúan mondta, hogy ő is és a férje is soká ér haza. Reggel pedig korán indulnak el a 
munkába. Este a kisfiú már alszik, reggel még alszik mikor ők mennek. A felsős tetvére gondozza, törődik vele egész héten. Csak 
hétvégén tudnak találkozni. Akkor van együtt a család. Ezért nem is szidtam, hogy nem figyel és hagytam, hogy simogassa a 
kezem. 

Lacika és az autó
Az első osztályban nehéz feladat jól viselkedni és figyelni. Amikor odakinn szép idő van, inkább jó lenne játszani. Ezt mi tanítók 
is tudtuk, és minden lehetőséget kihasználtunk, hogy beszoktassuk tanítványainkat az iskolába.
Egyszer vettem egy babát és egy autót azzal a szándékkal, hogy minden nap egy lány és egy fiú haza viheti a játékot. A gyerekek-
kel megbeszéltük, hogy közösen döntjük el. Nemcsak az számít, hogy valaki példásan viselkedik, csendben ül, hanem képességé-
hez mérten jól is teljesít.
Eleinte nagyon nehéz volt ezt eldönteni. többnyire én ítéltem oda kellően kiemelve miért kapta meg a játékot. Később egészen jól 
megtanulták egymás értékelését. A fiúk közül egyik nap a kis, csendes Lacikát választották , mert sokszor jelentkezett, és ügyesen 
dolgozott. Ő vihette haza az autót. Nagyon örült, és táskájába rejtette a kincset.
Másnap kérdésemre, hogy jó volt játszani? – kedvetlenül mondott igent. Bántott a dolog. Éreztem, hogy valami gond van a felelet 
mögött. Édesanyja csak azt vette észre az előző délután, hogy Lacika állandóan maga mellett tartja a táskáját. Lacikának még két 
fiú testvére volt. Nem merte elővenni a játékot, mert félt, hogy testvérei elveszik, elrontják. Mit szól majd a tanító néni és a gyere-
kek, ha elromlik az autó? Azért tartotta maga mellett a táskát, hogy időnként bele – belenézzen és láthassa a megérdemelt játékot.

Nyári gyermekfelügyelet a Művelődési Házban!

Ezen a nyáron június 20-tól augusztus 5-ig, 7 héten keresztül gyermekfelügyeletet tartottunk az intézményünkben. Óvodás 
korúaktól, az általános iskolás felső tagozatos gyerekekig vegyes korosztályú fiúk, lányok jöttek hétfőtől péntekig. Igyekeztünk az 
életkoruknak, igényüknek megfelelő, sokrétű, színes, változatos programokat kialakítani. 
Sportolhattak a tornateremben, kézműveskedtek, kvíz játékokat játszottak, ügyességi versenyeket rendeztünk, de igénybe is vehet-
ték a könyvtár számítógépeit is.
Ellátogattak több alkalommal az állatsimogatóba, ahol Bartyik Zoltán felügyelete mellett szamaragoltak, simogatták, etették az 
ottani állatokat. Nagy élmény volt számukra!
Mihály Szilvia pedig 1 alkalommal megkocsikáztatta őket! Sétájuk alkalmával pedig ismerkedtek a faluval. 
Az utolsó napon búcsúzóul nagy örömükre a könyvtárunk megfagyiztatta őket.

A rétparti csend emlékoszlopára 
Fölírom annak a kis lánynak a nevét,
Akinek emlékét azóta is őzöm
Itt a szívemben, s az emlékeimben.

A csend emlékoszlopán lesz látható
Onnan az idő, soha le nem mossa
Mert ott a szeretet mindig átöleli
Ami a szívéből felém kisugárzott.

Az öreg ház is, ahol megszületett
Most még várja, a rétparti csendben
De nem sokáig, az is árván marad
Mert nem lesz aki féltve gondozza.

A csend emlékoszlopa

Már sebbel teli e föld, s a rétpart
Nélkülünk haldoklik majd a síkkopár
De egy emlékoszlopon, azt látjátok
Amit az író e versében kimondott.

Tígyi László:
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Olvasónk gondolatai...
Veteményeskertem

Vége van a nyárnak, és, ha hűvösebb szelek is fújdogálnak, kicsiny veteményeskertemben még akad tennivaló. A paradicsom, a sóska, a petre-
zselyemzöldje még szedésre kínálja magát.
A krumplit felszedtem már, oly mesébe illő gondolatokkal, mint „ szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál”. Habár szegény ültetvény nem 
tehet róla, hogy idén ami kártevő csak elérhette, az el is érte. Megszenvedte az a magáét, én meg kiizzadtam a lelkem is, míg ártalmatlanná 
nem tettem a bokrok levelein , szárain, föld alatt táborozó, szaporodó, önkényesen magukat vendégül látó hívatlan betolakodókat. Rágták, 
fúrták, faragták (volna tövig, végpusztulásra ítélve) szegény növényzetet, ahol érték. Mindenesetre a fentebbi ténykedéseim során több ízben 
is megfogadtam, hogy soha többé nem vetek krumplit. Ezen mondatom nagy derültséget okozott felnőtt gyerekeim körében, „minden évben 
ezt mondod” válasz kíséretében. Lehet, igazuk is lesz. Hiszen, nem véletlenül jutottak eszembe a „mesés” gondolatok a betakarítás folyamán, 
amikor is a ládákban 30 kg-nyi, szép, egészséges, megfelelő méretű krumpli várja sorsa beteljesülését. 
Ahogyan tovább is foglalkoztat már, lassan a megüresedő kis parcellák jövő évi beosztását is el kell döntenem. A krumpliföld füvesítését egy-
értelműen elhatároztam, mindaddig, amíg meg nem láttam a ládákban sorakozó szép, kedvemre való nagyságú, főzésre kínáló darabokat. Ilyen-
kor, és már nem először gondolom azon bölcsességet, hogy soha ne mond, hogy soha, mert ez esetben is valószínű erről lesz szó, ugyanis már, 
„egyezkedem magammal”. Amennyiben hideg, fagyos telünk lesz, meggondolandó az a „soha nem vetek krumplit” kijelentés. Ha igen, akkor 
szükségem lesz e terület őszi előkészítésére. Sorakoztatom pro és kontra érveket, a többi veteményt is beleértve, mi, miért is maradjon, vagy, 
miért ne? „Mit fáradozol, kínlódsz vele, meg tudod Te azt venni”- mondják ismerőseim. Tényleg fáradozom, időmet is igénybe veszi, és nem 
mindig kellemes, vagyis sosem az, rendszeresen, nap mint nap laikusan bio-gazdálkodásszerűen eltűntetni a kártevők egyedeit. Kényelmesebb 
lenne az udvart is rendben tartani, ha „csak” fűnyírózásra szorulna. Ezek a kontra érveim. A pro érveim: tudom mit eszem (milyen fajtát, nem 
vegyszerezett, stb…) Még mindig nem tudok betelni azzal az ízzel, amit kertem, magunk művelte, magunk gondozta zöldségei, gyümölcsei fris-
sen szedve, avagy télire eltéve adnak. Ez az érv minden kontrát ver. Még akkor is, ha érzem, hogy koromnál fogva nehezebben is bírom már a 
kerti munkák gyűrődését. Ilyenkor nyárutón, ősszel viszont minden gyűrődés emléke tovaszáll a spájzom polcain álló befőttek, a fagyasztóban 
konyhakészre csomagolt főzelékfélék, gyümölcsök látványától, miközben még nyersen nagyot harapok frissen szedett ,  vegymentes, napsütötte 
piros paradicsomból, csakúgy, magában, vagy a magról kelt, vadon növekedett, későbbiekben általam gondozott fácska kicsiny, ámde ízletes 
őszibarackjából. 
Őszbefordulóan még fontolom a szamócáim átültetését, nem szeretnék lemaradni a fokhagyma termesztéséről sem. Mindazon gondolataim, 
hogy a kevesebb is elég lenne, munkában főleg, egyenlőre úgy néz ki, hogy jó, ha több nem lesz. Nagy segítség már nekem az elmúlt évek ta-
pasztalatai, hogy mely növények kedvelik jobban, és birkóznak meg kertem talajviszonyaival, és melyek azok, amelyekkel valóban nincs értelme 
fáradoznom.
Idényzáró számvetésem eredménye minden zsörtölődősen-izzadós nehéz nyári napok után, összességében, hogy nagyon élvezem továbbra is 
a sok évtizedes városi, természettől szinte teljesen elszakadt élet után a természetes, emberi léptékű, szabad levegőn, aktív mozgással, értelmet 
adó, eredményt gyümölcsöző tevékenységgel teli napokat. Amely napokba azért beleférnek városi rendezvények látogatása, egy-egy nyaralás, 
kirándulás is, és minden más is, ami a városban is elérhető.       Halász Istvánné Judit

Önkormányzati hírek
Tájékoztató adatok az Országos népszavazáson leadott szavazatokról 

 
Összesített adatok Tiszasas településen 

A népszavazásra bocsátott kérdés: 

Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? 

  

A szavazóköri 
névjegyzékben 

lévő 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

A E 

 884   398  
( 45,02 %) 

 

Urnában lévő 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

Érvénytelen 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

J K L 

 398   18  
( 4,52 %) 

 380  
( 95,48 %) 

A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT 

IGEN 
szavazatok 

száma 

NEM 
szavazatok 

száma 
I N 

 8  
( 2,11 %) 

 372  
( 97,89 %) 
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Tóavató Horgászverseny

2016.október 16.
Helyszíne: Tiszasasi Állatsimogató-Halastó

 Résztvevők száma 38 fő.
 Ebből 18-an fogtak halat, összesen 42 kg-ot aminek nagy része visszakerült a tóba.

 Győztesek:
 Felnőtt kategória:     Gyermek kategória:
 I. helyezett:   Pugner István   7 kg        I. helyezett: Deák Tamás       2,9 kg
 II. helyezett:   Nagy Sándor    4,35 kg  További megosztott helyezések:
 III. helyezett:  Bolla Bettina     3,5 kg                Mészáros Kamilla
       Kakulya Martin
       Deák Róbert

  A halastó nyitvatartása:
     Péntek:  1200 - 1700 
     Szombat: 700 - 1700

     Vasárnap: 700 - 1700

Napijegy ára: 500 Ft
Fogott halakat 800/kg áron meg lehet vásárolni.
A tavon horgászengedély nem szükséges.

Bal felső: köszöntő; Bal középső: versenyzők; Bal alsó - Jobb alsó: 
eredményhirdetés; Jobb felső: Nagy Sándor és nagy fogás.
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Anyakönyvi Hírek
Született

Kasza Annabella

2016. július 22-én
Molnár Gabriella és Kasza Zsolt gyermeke

Csókási Áron

2016. szeptember 03-án
Bottlik Melinda és Csókási Antal gyermeke

Gyói Ágnes

2016 szeptember 04-én
Sípos Ágnes és Gyói Imre gyermeke

                             

 Jó egészséget kívánunk nekik!

 Patkó Istvánné ( Marozsi Erzsébet ) Árvai Pálné ( Gondi Eszter ) 
 2016. 05.10.  élt 85 évet  2016. 05.28. élt 78 évet

 Bolfán Mária    Dr Szűcs Imre
 2016. 07.30. élt 42 évet  2016.09.02. élt 74 évet

 Dr Labuda Zsolt János   Horváth László
 2016.10.03. élt 40 évet  2016. 10.06. élt 53 évet

   Vincze Áronné (Bozsik Katalin)
   2016.10.15-én élt: 87 évet

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: 
Fazekas Nyomda

Szarvas

Elhalálozott

Rendelési idő Tiszasas Orvosi Rendelő

  Gyermekorvos rendelési idő: 

Hétfő: 10.00-12.00-ig 
Szerda: 10.00-12.00-ig
Péntek: 10.00-12.00-ig  

Rendel: Dr. Döncző Margit

   Felnőtt rendelési idő :

Hétfő:  7.30-9.30-ig
Kedd: 13.30-15.00-ig

Szerda: 13.30-15.00-ig
Csütörtök:13.30-15.00-ig

Péntek: 7.30-9.30-ig
Rendel: Dr. Kovács Imre

HIRDETÉS

Navigációk, számítógépek, tabletek, 
okostelefonok, notebook-ok szoftverfrissíté-
sét, szervízelését, újratelepítését, fejlesztését, 
összerakását vállalom rövid határidőn belül, 

elfogadható áron.
06/20-281-4985

Sok szeretettel köszöntjük további jó 
egészséget kívánva

Máthé Lajosné Rozika nénit, aki 
2016. október 14-én töltötte 

                      104. életévét.


