
TISZASASI HÍRMONDÓ

VI. ÉVFOLYAM 2017. I. szám FALUSI HÍRLEVÉL ÁRA: 100 Ft

WWW. TISZASAS. HU

 Községünk óvodás és iskolás gyermekei



WWW. TISZASAS. HU

WWW. TISZASAS. HU

   2                                       2017•   I. szám

A Képviselő-testület a 2017. március 13-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint:

 Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 3/2017.(III.13.) számú r e n d e l e t e
 Tiszasas Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről

 Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, valamint az     
Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  
törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
 

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

 2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege   
396.517.536 forintban állapítja meg.
 3. § Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
 B1 Működési célú támogatások 223.946.635 Ft
 B2 Felhalmozási célú támogatások 97.292.426 Ft
 B3 Közhatalmi bevételek 10.250.000 Ft
 B4 Működési bevétel  55.028.475 Ft
 B8 finanszírozási bevétel  10.000.000Ft
 4. § Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
 a) működési költségvetés                                                              299.225.110 Ft
      K1 Személyi juttatás:    145.512.772 Ft
      K2 Járulékok:     32.408.085Ft
      K3 Dologi kiadások:    111.291.263Ft
      K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:       7.012.990 Ft
      K5 Egyéb működési célú kiadás      3.000.000 Ft
 b) felhalmozási költségvetés    97.292.426 Ft
     K7 felújítás 97.292.426 Ft
 5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 59 fő
 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő
 6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.000 e Ft

3. Az önkormányzat saját költségvetése

 7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017 évi költségvetési főösszegét 304.528.991 Ft-ban állapítja meg.
 8. § Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
 B1 Működési célú támogatások  183.986.565 Ft,
 B2 Felhalmozási célú támogatások   97.292.426 Ft
 B3 Közhatalmi bevételek   10.250.000 Ft
 B4 Működési bevétel     3.000.000 Ft
 B8 Finanszírozási bevétel   10.000.000 Ft
 9. § Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
 a) működési költségvetés:   207.236.565 Ft
 K1 Személyi juttatás:      16.933.388 Ft, 
 K2 Járulékok:                3.725.345 Ft
 K3 Dologi kiadások:     23.370.178 Ft
 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:     7.012.990 Ft
 K5 Egyéb működési célú kiadás     3.000.000 Ft
 K9 Finanszírozási kiadás     153.194.664 Ft
 b) felhalmozási költségvetés:      97.292.426 Ft
 K7 Felújítás    97.292.426 Ft
 10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 11 fő
 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
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5. Az önkormányzat Tiszasasi Általános Művelődési Központ költségvetési szervének költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017.      évi költségvetési főösszegét 23.269.064 Ft 
ezer forintban állapítja meg.
16. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
B4 Működési bevétel      300.000 Ft
B8 Finanszírozási bevétel 22.969.064 Ft
17. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, 
azaz
a) működési költségvetés 23.269.064 Ft
      K1 Személyi juttatás:            13.382.700 Ft 
      K2 Járulék:                          2.944.194 Ft
      K3 Dologi kiadás:              6.942.170 Ft
18. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 6 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete költségvetési szervének költségvetése

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2017. évi költségvetési főösszegét 
84.341.545 Ft ezer forintban állapítja meg.

20. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
B1 Működési célú támogatás 39.960.070 Ft
B4 Működési bevétel  12.381.475 Ft
B8 Finanszírozási bevétel 32.000.000 Ft

21. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 84.341.454 Ft
      K1 Személyi juttatás:            37.821.062 Ft 
      K2 Járulék:                          8.245.325 Ft
      K3 Dologi kiadás:            38.275.158 Ft
22. § (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak 
szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 9 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő

7. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

3. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ 2017. évi költségvetési főösszegét 105.192.000 Ft ezer forintban 
állapítja meg.
24. § Az Alkony Gondozási Központ 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
B4 Működési bevétel  39.347.000 Ft
B8 Finanszírozási bevétel 65.845.000 Ft
25. § Az Alkony Gondozási Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 105.192.000 Ft
      K1 Személyi juttatás:            57.133.000 Ft 
      K2 Járulék:                        12.570.000 Ft
      K3 Dologi kiadás:            35.489.000 Ft

26. § (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 25 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

8. Záró rendelkezések

27. § E rendelet 2017. év március hó 14. napján lép hatályba.
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2016. decemberében ismét megrendezésre került az Alkony Gondozási Központban a hagyományos 
Mikulás, valamint Családi Karácsony elnevezésű ünnepi rendezvényünk.
 Télapóváró ünnepségünkre ez alkalommal is eljöttek a nagycsoportos óvodások, kedves szereplé-
sükkel egy kis vidámságot, melegséget csalva az idősebb generációk szívébe, lelkébe. Az ünnepség nyugal-
mát ugyan némileg zavarta, hogy a Mikulás – rénszarvasai megbetegedése miatt – magával hozta krampu-
szait, s a szutykos kis rosszaságok hébe-hóba, egy-egy tánc erejéig belekontárkodtak a műsorba, de a fehér 
szakállas öreg, zsörtölődős manója segítségével, minden alkalommal rendre utasította őket. Természetesen 
az Alkony dolgozói ez alkalommal is házi készítésű süteménycsodákkal látták vendégül az egybegyűlteket: 
otthonunk lakóit csakúgy, mint a faluból tiszteletüket tevő nyugdíjas lakosokat. 
 
 Családi Karácsony elnevezésű rendezvényünk kiemelt jelentőséggel bír minden évben, hiszen az in-
tézményben élő idős emberek többsége számára ez a családjuk társaságában eltöltött ünnepi együttlét jelenti 
magát a Karácsonyt. Ilyenkor meglátogatják őket gyermekeik, unokáik, rokonaik, hogy egy-két kellemes 
hangulatú órát töltsenek el együtt a Karácsony jegyében. Ez idő tájt az egész ház díszbe öltözik, az ebédlőasz-
talokra ünnepi teríték kerül, s a karácsonyi műsort követően  ünnepi ebéddel vendégeljük meg lakóinkat, s 
hozzátartozóikat. Mindez 2016. decemberében is hasonlóképpen történt: Reusz József Atya ünnepi gondo-
latainak megosztását követően, Kuczor Erzsébet Lelkésznő segedelmével a református gyermekek előadták 
ünnepi műsorukat, majd a dolgozók Hans Christian Andersen Fenyőfa című művét vitték színpadra. A mű-
sort tovább színesítette a lakókról készült fényképekből összeállított diavetítés, miközben a magnóból Ady 
Endre Karácsonyi regéje szólt Szabó Gyula tolmácsolásában. Végezetül a dolgozók közösen feldíszítették az 
ünnepi karácsonyfát, majd „hóesésben” (a mennyezetről lelógó damilok százain ,,hópihék” ezrei csüngtek 
alá a társalgó egészében), gyertyával kezükben elénekelték az Alkony hagyományos karácsonyi énekét, az 

Ünnepek ünnepét. Őszintén reméljük, hogy sikerült egy-két kellemes, hangulatos pillanatot okozni mind
lakóink, mind családjuk számára.

A 2017-es télbúcsúztató farsangi ünnepségünk a nehéz kezdetek ellenére, (tudniillik háromszor kellett - 
rajtunk kívül álló okok miatt - elhalasztani) jól sikerült. A rendezvényeink helyszínéül szolgáló társalgó 
mennyezetét ez alkalommal színes léggömbök százai lepték el, az asztalon színes teríték, a vázákban pedig 
a nőnap tiszteletére tulipánok díszelegtek. Örömünkre szolgált, hogy viszonylag nagyszámban elfogadták 
a meghívásunkat klubosaink, házi gondozottjaink. Ebben az évben három rövid bohózattal készültünk 
kolléganőimmel és Garai Margittal (Ezúton szeretnénk megköszönni Margit néninek, hogy játékával ismét 
színesítette előadásunkat.), a műsort követően pedig fánkkal, továbbá tepertős pogácsával vendégeltük meg 
a jelenlévőket. A rendezvény egészét Balla Tibor citeraművész zenéje kísérte, melyért még egyszer őszinte, 
hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni a művész úrnak. Miután vendégeink elfogyasztották a finom-
ságokat, sor került a tombolahúzásra, melynek fődíja ez alkalommal egy cserkeszőlői fürdőutalvány volt. 
Reméljük sikerült egy kis vidámságot, önfeledt pillanatot hozni mindenki életébe.

Engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, és meghívjam Önöket soron következő rendezvényeinkre:
- április 21-én 14:30-kor ellátogat hozzánk a Totyogó népdalkör Szelevényről, s kötetlen műsor 

formájában régi népdalokat adnak elő a közönséggel közösen;
- április 24-én délután 13 órától ortopédiai szakrendelést tart Dr. Kegyes Mihály tiszasasi lakosok 

számára (a rendelésre beutaló és TAJ-kártya szükséges).

Intézményi élet az „Idősek Otthonában”
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Térítési díj értesítő

2017. április elsejével az ellátásért fizetendő térítési díjak a következőképpen alakulnak Intézményünkben:
- étkeztetésért fizetendő térítési díj változatlanul 560 Ft/adag (Szállítás esetén +60 Ft/adag);

- házi segítségnyújtásért fizetendő gondozási díj változatlanul 500 Ft/óra;
- bentlakásos ellátás esetén az intézményi térítési díj 90000 Ft/hó;

Várhatóan 2017. nyarára befejeződik az új épületszárny engedélyeztetési eljárása, s így további 7 férőhellyel 
bővül Intézményünk. Többségében egy ágyas, külön fürdőszobás lakószoba lett kialakítva, melyekért - a 
képviselőtestület döntése értelmében - belépési hozzájárulást kell fizetni. A belépési hozzájárulás mértékét 
1 500 000 forintban állapította meg a testület, melynek arányos része visszajár a befizetőnek, illetve annak 
örököseinek, ha 3 éven belül bármilyen okból megszűnik a gondozás.
           Váradi Zsófia
          megbízott intézményvezető

Pillanatképek az Alkony 
Gondozási Központ rendez-

vényeiből.
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ÉTELÍZESÍTŐK ÉS AZ ÉLETÍZESÍTŐK - RENDHAGYÓ BEFŐZŐ TANFOLYAM TISZASASON

A környéken már híre mehetett, hogy a tiszasasi biokert terményeinek egy részét eltesszük télire, mert a kunszentmárto-
ni munkaügyi központ a zöldség-gyümölcsfélék tartósításáról szóló tanfolyamot Tiszasason szervezte meg. A környéken 
ugyanis egyedül itt van megfelelő felszereltségű hely, és így ki tudták bérelni a képzés idejére. 
A tél közepe persze nem a legideálisabb időszak a befőzésre, de káposztát savanyítani most is lehet, s jó megélni azt a kis 
csodát, ahogy a tejsavbaktériumok életre kelnek, s dolgoznak nekünk. Igyekeztünk elsősorban a télen is hozzáférhető zöldsé-
geket használni, készült többféle csalamádé (sok háziasszony egy konyhában… : ), cékla, ecetes hagyma, szárítottunk gyökér-
zöldségeket. Az egyik legnépszerűbb a házi vegeta volt, amiben az összedarált zöldségeket sóval tartósítottuk. Az alapanyagok 
egy részéből többször készítettünk friss salátát is, a vitaminok miatt – ezek is mind elfogytak, talán otthon is elkészülnek majd 
itt-ott. Gyümölcsök közül csak az almát használtuk, igen finom fűszeres almalekvár, almabefőtt és almaecet is készült belőle. 
Ez utóbbi alapja az alma héja és csumája, igen sokoldalú jótékony hatása van az emberi szervezetre, s csak forró sziruppal kell 
leönteni azt, amit úgyis kidobnánk…
A többség persze több évtizedes tapasztalattal érkezett, így sokat tanultunk egymástól. A sokat látott háziasszony rácsodál-
kozott, hogy tartósítószer nélkül is eláll a lekvár; aki eddig csak boltban vett savanyút, látta, milyen egyszerűen lehet ecetes 
paprikát, csalamádét készíteni. Népszerűek voltak a gyógynövényes témák, sajnos erre kevés idő jutott. Meglepően finom 
magában az aszalt fehérrépa – amit egyszerűen csak fel kell szeletelni és felfűzve megszárítani, ha a gyökerek nem olyan 
szépek, hogy télire eltegyük őket. Ezt a praktikát egy Erdélyben felnőtt asszonytól tanultuk. Ő a mai napig minden nyáron 
gyűjt télire teának valót, s naponta issza; nyáron felszeletelve megszárítja a görbébb, betegesebb sárgarépákat, a paprikát pedig 
úgy megbecsülik, hogy még a csumáját is felfűzik szárítani levest ízesíteni, mivel a hidegebb tájakon már nem terem meg. 
Ő hozta a legnépszerűbb receptet is, a babos-padlizsános zakuszkát, amiből csak kóstolót főztünk, de akármennyi elfogyott 
volna. Azt is elmondta, hogy ők sosem hagyják a diót télire a fák alatt, mert megfeketedik a belseje. A legfiatalabbtól is tudtak 
ellesni szakácsfortélyokat a meglett háziasszonyok, az idősebbek emlékei nagyszüleik gazdasági fortélyairól pedig a későbbi 
generációknak nagy kincs.
S mindeközben egymásról és magunkról is tanultunk. Például azt, hogy aki sokat nevet és nevettet, annak sincs kevesebb 
gondja, csak tudja azt a titkot, neki is jobb lesz, ha mások körülötte jól érzik magukat. Felkészülés közben sokszor kiderült, 
hiába kevés valakinek az iskolája, attól lehet okos, találékony, a gyermeklelkűnek tűnő pedig bölcs - kivétel nélkül minden-
kinek volt olyan mondata, gesztusa, ami ezt bizonyította. A szelídek és csendesek kiegyensúlyozták a csoportot, s ha néha 
megszólaltak, érdemes volt figyelni. Még az is jól érezte magát, aki a lovak mellől lett a terembe kényszerítve, s látta, emberek 
között sem olyan rossz, és mi is szerettük, hogy velünk van. És olyan is van, akinek teljesen új fordulatot vett az élete e tan-
folyam révén.
Aki lógós volt, összeszedte magát a kedvünkért, akinek mindenről volt véleménye, visszafogta magát. Aggódtunk a szívbe-
tegért - ami téves diagnózis volt szerencsére - s előfordult az is, hogy a tanfolyamról küldte ki valaki az ügyeletet egyik tár-
sunkhoz. Volt, aki szüneteiben a csoport teáját és kávéját főzte heteken át, volt, aki mindennap fél órával korábban jött, hogy 
ajtót nyisson a fagyoskodóknak. Aki betegsége miatt hosszú idő óta most volt először emberek között, megértést és figyelmet 
kapott mindenkitől. Cserébe pedig szívesen és ügyesen segített, és sokat fejlődött. 
A csoport nagy része Szelevényről érkezett, Csépát két hallgató, Tiszasast három képviselte. Az elején megbeszéltük, hogy a 
részvétel kötelező, de eldönthetjük, hogy végigmorogjuk a hat hetet, vagy megpróbáljuk jól érezni magunkat – és szerencsére 
jól döntöttek a résztvevők. Sokan csak látásból, vagy úgy sem ismerték egymást, s talán ki lehet mondani, hogy a sok húzódo-
zó idegenből olyan csapat alakult, akik mindig örömmel fognak találkozni. A húszévestől a hatvan évesig minden korosztály 
képviseltette magát, s elfogadva és elismerve a hibákat, mindenki igyekezett a jóra koncentrálni, magából és másokból is a 
legjobbat kihozni. 
A jó hangulatú órák, érdekes témák - még a gazdasági rész is az volt néha : ) - és finom kóstolók mellett minden egyes részt-
vevő egymás felé nyitottságának, alkalmazkodó, megértő és elfogadó hozzáállásának köszönhető az, hogy egy jó élménnyel, 
új barátságokkal indult az évünk. A kihívás az, hogy ezeket is tartóssá, időtállóvá tegyük.
          Gyóiné Török Ildikó és Szél Szilvia
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TISZASAS GYÓGYNÖVÉNYKERTJÉRŐL – LEVENDULÁS A RENDELŐ MELLETT

Tavaly tavasszal sokat dolgoztak a falu emberei az óvoda és a rendelő közötti területen. Nem volt könnyű az építési törme-
lékkel teli talajt művelni, ráadásul ha kisütött a nap, gyorsan nagyon meleg lett a déli fekvésű, három oldalról zárt területen. 
Az öntözés gyakorlatilag lajtos kocsiról oldható meg, alaposan át kellett gondolni, mi legyen az a növény, amit érdemes 
ideültetni, hogy minél kevesebb gond legyen vele. 
Szerencsére a természetnek mindenre van megoldása: a mediterrán éghajlaton honos gyógynövények viszonylag kevés 
gondozást igényelnek, hasznos, ugyanakkor szép díszei is lehetnek a területnek.  A már ott lévő tiszafa, selyemakác és 
íriszek mellé ezekből az illatos évelőkből válogattunk, így több mint tízféle gyógynövény nő most a rendelő mellett. Most 
hármat mutatunk be közülük. Aki arra sétál, érdemes megsimítani a növényeket: az érintéstől megnyílnak az illóolajtartó 
sejtecskék, s erősebben lehet érezni az illatukat, főleg melegben, napsütésben. Ehhez persze kicsit le kell hajolni, de megéri!

LEVENDULA
A kert főnövénye a levendula, hétfélét ültettünk, a jellegzetes lila mellett fehér és rózsaszín virágút, kisebb, csinos bokrot 
nevelőt, és nagyobbra növő, magasabb illóolaj-tartalmút. Van, amelyiknek inkább a lombja díszít, van, aminek a virága. 
A levendula többféle jó hatása mellett az egyik legismertebb nyugtató. Virága nemcsak a szekrényben jó molyok ellen, 
hanem kis párnácskákba varrva tehetjük az éjjeliszekrényre vagy a fejünk alá, s könnyebben elalszunk, nyugodtabban pi-
henünk. Egy nehéz nap végén csodát tehet egy kád levendulás forró víz - előtte főzzünk úgy kétliternyi koncentrátumot, és 
azt tegyük a fürdővízbe. És persze teának is megfőzhető, van, akinek migrén ellen is használ: két dkg virág egy liter vízbe, 
öt perc után szűrhető. Kozmetikumokhoz is teszik, bőrfertőtlenítő hatású, rovarcsípésekre is jó hatású.

KAKUKKFŰ
Háromféle van a kertben, a hagyományos, citrom- és narancsillatú. Kakukkfűből ezenkívül van pl. eper- vagy csoki illatú 
is, igen változatos növény. Az egyik legősibb gyógynövény, a vitézség és bátorság jelképe volt a görögöknél. Fertőzések 
esetén használták, baktérium és vírusölő, sebekre is jó. Legtöbbet köhögés ellen használják, akár belélegezve, akár teaként. 
Fertőtlenítő, ezért hasmenésre is jó, és bélférgek ellen is használták. Az emésztésre is jó hatású, gyomor - és epebetegeknek 
is ajánlott, fűszerként nemcsak finom, hanem segít a bab- és lencsefélék, káposzta, zsíros ételek emésztésében is. 
A kakukkfű-fürdő régóta ismert terápia, a meghűlést az elején meg lehet állítani. A bőrön és tüdőn keresztül felszívódó ha-
tóanyagok enyhítik a náthát, a köhögést, az asztma és a krupp tüneteit. A fürdő a gyulladt bőrre és az idegekre is jó hatású. 
A fürdőhöz kétcsészényi kakukkfüvet forrázzunk le két liter vízzel, tíz perc után szűrjük le és öntsük a kádba. Fürdés után 
ne törölközzünk meg, hanem lepedőbe csavarva vagy köntösben bújjunk az ágyba izzadni úgy egy órára. Ez ugyanolyan 
fontos része a terápiának, mint a fürdő. A vérkeringést is élénkíti, ezért egynél többször naponta nem ajánlott. 

ORVOSI ZSÁLYA
„Akinek nincs zsálya a kertjében, ne is reméljen örök életet!” – ezt tartották az ókoriak, nem véletlenül. Ha mindent nem is 
gyógyít, de a torokfájás, rekedtség legjobb háziszere, és igen jó felfújódás és ínygyulladás esetén is. Utóbbi esetben nyugod-
tan el lehet rágcsálni egy-egy levelet frissen is. 
Kismamáknak, szoptató nőknek és két éven aluli gyerekeknek nem, de mindenki másnak ajánlott a teája a fenti esetekben.
Torokfertőtlenítéshez csészénként 1-2 kávéskanál zsályalevelet tegyünk a forró vízbe, és tíz perc után szűrjük le. Hogy 
eredményes legyen a kezelés, torokgyulladásnál, rekedtségnél óránként ajánlott gargalizálni, gennyes mandulák esetén 
félóránként. 
Ha megisszuk, kesernyés íze miatt inkább hígabbra készítsük. Mézzel édesíthető, az is jót tesz a toroknak, de három csé-
szénél többet ne igyunk egy nap. Kamillával enyhíthető fanyar íze, ilyenkor fele-fele arányban használjuk, és talán édesítés 
nélkül finomabb.

A következő számban folytatjuk a növények leírását. Ha valakinek kedve támadt a fürdőkhöz, kakukkfű- és levendulalevél 
bőven van tavalyról Czagányné Erzsike gondos gyűjtésének köszönhetően, máris lehet értük jelentkezni. Az év folyamán 
továbbra is gyűjtjük és szárítjuk a leveleket, virágokat, aki szeretne belőlük, ha jelzi nálam, szívesen adunk. A növények 
védelmében viszont arra kérünk mindenkit, nagyobb mennyiséget ne gyűjtsön a kertből. A gyűjtés során mi figyelünk arra, 
hogy a legmagasabb hatóanyag-tartalommal szárítsuk őket, s szívesen állunk rendelkezésére a készlet erejéig a falu lakói-
nak, ha ősszel majd szeretnék feltölteni gyógynövénykészleteiket. 

GYÓGYNÖVÉNYTÚRA!
Aki szeretné megismerni a Tiszasas környékén vadon fellelhető tavaszi gyógynövényeket, jelentkezzen nálam, s az érdeklő-
dőkkel egyeztetünk egy közös időpontot. 

Szél Szilvia   30/643-6217   szilviaszel@gmail.com
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Karate oktatás Tiszasason

A Karate több mint sport. Tiszteletre, önfegyelemre, kitartásra tanít és nem utolsósorban a kudarcok legyőzésére.

2016 októberére hirdettem a karate oktatás kezdetét. Azért az óvodás és az általános iskolás korosztály volt a cél, mert 
ebben a korban érdemes elkezdeni a karate tanulását. Nagyon bíztam benne, hogy legalább 10 gyermek fog jelentkezni. 
Hatalmas meglepetésemre több mint 30-an jelentek meg. Minimális lemorzsolódás után is tartjuk a 30-hoz közeli lét-
számot. A legifjabb karatéka 5, a legidősebb pedig 13 éves. Jelenleg kettő csoportban dolgozunk, a nagy létszám miatt.
Hosszú felkészülés után, hihetetlen fegyelemmel, tudásuk legjavát adva vizsgáztak le a gyerekek. A vizsgabizottság tag-
jai: Farkas Márta 4. Dan mester /elnök/, Varga Eszter 1. Dan és Varga Csilla 2. Dan.
Úgy gondolom hatalmas dolog, hogy ki lehet szakítani a gyerekeket a virtuális világból.
Jelenleg készülünk a Tiszakécskén megrendezendő versenyre, melyen hét település karatékái mérik össze tudásukat.
Bízom benne, hogy kitartóak lesznek a gyerekek.
2017 októberében új csoport indítását tervezem.

Ezúton szeretném megköszönni Gyói Gábor polgármester úrnak a lehetőséget, a karate oktatás beindításában.

Varga Csilla



WWW. TISZASAS. HU

WWW. TISZASAS. HU

   2017 • I. szám                                      9   

Elsős matematika

   Szerettem kipróbálni az új módszereket, eszközöket minden tantárgyban. A matematika tanításában a tízes átlépés volt a leg-
nehezebb. Ez azt jelentette, hogy két szám összeadásakor az eredmény több lesz tíznél. Kivonásnál pedig a tízen felüli számokból 
veszünk el úgy, hogy az eredmény kisebb tíznél. Ezeket a feladatokat korongok /piros – kék / és papírpénzek segítségével tanítot-
tuk. Ahhoz, hogy ezt majd eszközök elhagyásával is tudják megoldani, a számok bontását alaposan meg kellett tanítani.
     Ennek segítésére új eszköz jelent meg, a színes rudak. Mindegyik szám 20 - ig különböző nagyságú és színű rudat jelentet. Ez 
csak úgy segített volna, ha minden gyermeknek tudtunk volna venni. Ez sajnos lehetetlen volt az anyagiak miatt.
      Egy kartársam segítségével kemény kartonpapírból megcsináltuk. Ő egy papírvágó gép segítségével elkészítette a megfelelő 
mérető csíkokat, én pedig befestettem a megfelelő színekre. Papírdobozokat gyűjtöttünk, és kész volt az egész osztály számára a 
színes rúd, illetve csík. Ezek ugyanolyan jól beváltak, mint a rudak.
      A számok bontását szőnyegezéseknek neveztük. Kivettünk egy rudat, pl. narancssárga, ami tizenkettőt jelentett, s gyerekek alá 
raktak először csak kettő darabból színes rudakat. A végén kis szőnyeg alakult ki, amit le tudtak olvasni a gyerekek. Pl. tizenkettő 
nevei: hat meg hat , öt meg hét, négy meg nyolc, három meg kilenc stb. Később több színből és variációból is tudtak rakosgatni.
    Eleinte csak felolvasták a számok bontását, később le is írták. Nagyszerűen  lehetett  differenciálni is. Az ügyesebbek önállóan 
dolgoztak. Voltak akik segítséggel és lassabban végezték el ugyanezt.
   Amikor már elhagytuk a korongot, a papírpénzt, a színes rudakat és csak számfeladat volt a táblán nem mindenki boldogult. 
Egy kislány van emlékezetemben, aki nem tudott elszakadni az ujjaitól. figyelte a kézujjait, s amikor már nem volt elég, lenézett a 
lábára és mintha egyesével mozgatta volna őket, a fejét is biccentette hozzá.
     Sokaknak bizony minden segítség ellenére nehéz a matematika!
         
         Édes anyanyelvünk

         Anyanyelv: A gyermekkorban elsőként elsajátított nyelv, amelyen az egyén legjobban beszél, amelyen gondolkodik.
    1973. őszén ismét első osztályt kaptam. Már előtte nyáron sok szemléltetőeszközzel készültem az új osztályom tanítására .  
Amikor előttem állt az osztály, körülnéztem, boldog voltam. Aranyos mosolygós gyerekek vettek körül. Beszélgettünk az óvodá-
ról és az iskoláról. Miben lesz más az iskola. Egy szép mesét is mondtam.
        Később alkalmat is adtam nekik arra,hogy ők is produkálhassák magukat. Mondtak mesét, verset, mondókát. Egy kis szőke, 
vékony kislány került sorra, aki szép hangon, de selypítve énekelt:

„Atan bannat a mi ludaint                        Hatan vannak a mi ludaink
  Álom tüte álom petete                            Három szürke három fekete

  Duná duná libaduná                                 Gunár gunár libagunár
  Duná ad eleje                                             Gunár az eleje

  Atinek nint pájja                                        Akinek nincs párja
  Bálatton madánat”                                    Válasszon magának.

Nem tudtam sírjak, vagy nevessek, Őrület. Ez a gyerek nem tud beszélni. Hogyan fogom megtanítani olvasni? Alig vártam, hogy 
vége legyen a tanítási időnek.
        Az iskolában csak annyit tudtam meg, hogy a kislány anyjával és nagynénjével nem rég költözött be a szőlőből. Az ebédnél 
találkoztam a védőnővel, aki a kicsinyekhez a külterületekre is kijárt. Tőle elég információt kaptam a kislány körülményeiről. A 
lényeg az volt, hogy az édesanyja beszédhibás, a  környezetében élő felnőttek szellemileg gyengék. 
        Amire figyelnem kellett: az értelmi képességei, örökölte – e anyja beszédhibáját,fejleszthető-e. Előttem álltak hát a feladatok.
        Az olvasás tanítása a hangoztató, elemző , összetevő módszerrel történt. Egy hónapig betűt nem tanultunk csak betű ele-
meket írtunk. Olvasásból pedig a hangok tiszta kiejtését, vizsgálatát. /hogyan alakítjuk a szánkat, nyelvünket / egy – egy hang 
kiejtésénél. A kislány távollétében megbeszéltem a gyerekekkel, hogy közösen az ő segítségükkel megtanítjuk beszélni. Persze ez 
titok! Az Ő feladtuk az volt, hogy mindig szép kiejtéssel beszéljenek. Délután pedig, a napköziben segítsenek a hangok halk és 
hangosabb gyakorlásában.
       Az órákon egy hang kiejtését először az egész osztály, majd egy padsor, néhány gyerek, és végül egyenként mondták ki. A kis-
lánynak is sikerült . Az osztály megtapsolta. Szépen haladt az egyes hangok kiejtésében. Nem volt gond más tárgyak tanulásánál 
sem. Úgy tűnt, szellemileg nem gyenge.       
        A gyengébb tanulókkal külön is foglalkoztam. A kislányt is mindig bevontam. Tisztán kiejtette a hangokat, de az összefüggő 
beszédben ez még nem ment.
        Amikor elkezdtük a betűk tanulását lényeges változás következett be. A betűk láttán a tanult hangokat  ejtette ki. Napról 
napra haladt a tiszta kiejtésű olvasásban. Örült ő is, ezért többet gyakorolt. Év végére már kevés hibával beszélt, és tiszta kiejtéssel 
olvasott.                                                                                                                                                                                                           

Dénes Lászlóné tollából...
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Szavalóverseny 2017.

Tagintézményünk ebben az évben is, mint immár negyed szá-
zada mindig, iskolai szavalóversennyel ünnepelte az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc évfordulóját.
Az idén 44 tanuló jutott a döntőbe, alsó és felső tagozatosok, Ti-
szasasról, Cserkeszőlőből, Szelevényről.
Ahhoz, hogy őket méltóképpen jutalmazhassuk – értékes köny-
vekkel, díszes oklevéllel, táblacsokival – segítségünkre volt 
anyagi támogatásával községünk önkormányzata, valamint 
Csongrádi Ferencné képviselőasszony, és Rónyai Istvánné volt 
magyartanár. Jutalomkönyveket hozott még Molnárné Kis Eri-
ka, iskolánk igazgatója, illetve különdíjként könyvet adott át 
Gyói Gábor polgármester úr, és én magam is.
Ebben az évben a szavalóversenyt a februárban sajnálatosan el-
hunyt Mohácsi Lászlóné, régi igazgató nénink emlékének szen-
teltük. Ő volt, aki pedagógus és vezetői pályafutásában a tiszasasi 
iskoláért dolgozott, majd nyugdíjas évei alatt felkutatta és leje-
gyezte az utókor számára a község történetét, az itt élő hagyo-
mányokat, és olyan tiszasasi emberek neveit és tetteit, akik sokat 
tettek kis falunkért.
Idei ünnepi beszédemet az ő hagyatékára építettem, melynek 
címe: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc helyi hagyo-
mányai Tiszasason.
1998. február 22-én lejegyzett munkáját így fejezte be Róza néni:
„A folyamatosság, és az értékek őrzése érdekében emlékezzünk 
azokra, akik sok-sok évvel ezelőtt szebb és jobb életet akartak 
formálni, és ezért fegyverrel is harcoltak: a legdrágábbat: életü-
ket adták hazájukért.”
Ígérjük, hogy mindig emlékezni fogunk rájuk.
És Önre is, kedves Róza néni.
     Nagy Lászlóné

tagintézmény-vezető

1. 2. 3. 4.

5.
6.

7. 8.

9. 10. 11.
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12. 13. 14. 15.
 A versenyen részt vett tiszasasi diákok:

 1. Kókai Gréta Lara; 2. Radics Péter Sándor; 3. Kiszely Csaba; 4. Révész László; 5. Nagy Dorina; 
6. Anda Máté; 7. Kasza Petra; 8. Nagy Kristóf; 9. Szabó Levente; 10. Kelemen Dóra; 11. Kókai Bianka; 

12. Halász Mihály; 13. Deák Róbert; 14. Szabó Zsanett; 15. Csernák Adrián.

Olvasónk tollából...    A negyvenedik év

 -    Akinek nem tetszik csinálja jobban – válaszolom a kipirosodott arcú, csillogó szemű fiam „jó- e amit csinálok? „kérdésére. Nézem 
az arcát, a csillogó szemeit, a hihetetlen optimizmust, a kedvességet, ami sugárzik belőle. Sugárzik az egész lénye attól a tenni akarástól, 
amivel meg akarja mutatni a világnak, hogy Ő ugyanolyan értékes ember, mint aki egészségesen született. Mert Ő, születési körülmé-
nyei folytán fogyatékossággal kell, hogy élje életét, immár negyedik évtizedét taposva.
Nagyon régen volt már, de a tudatalattimban mindig is ott cseng a kisdedkorában elhangzott orvosi szakvélemény:”Innen a rendelőből 
a hivatalba tessék menni, intézményi elhelyezést kérni, előjegyeztetni,mert ez a gyerek nemhogy járni nem fog, de magukat sem fogja 
felismerni soha…”Kézben vittem hazáig,potyogtak kis ruhájára a könnyeim. Útközben döntöttem. Soha nem adom ki a kezemből ezt 
a piciny teremtményt. Azt tudtam, hogy mit nem akarok. A se vele se nélküle, mártír életet. Azt nem tudtam, hogy annak ellenkezője 
hogyan fog megvalósulni. Ebben nagy segítségemre voltak a fogyatékossággal foglalkozó könyvek, amelyeket mind elolvastam, ami 
akkoriban megjelent, különösen az egyik, a „ Gólya ,gólya gilice „ vált szinte a bibliámmá. Még voltunk egy – két klinikán, vizsgálaton, 
ahol egyöntetűen megállapították az elhalt agysejtek miatti következményeket. Lakóhelyemen megtaláltam azt a gyerekorvost és szakor-
vost, akik engem meghallgatva segítettek a továbbiakban, a fiam fejlődése érdekében. Ennek legfontosabb része, hogy az elhalt agysejtek 
helyett az „ alvó „ agysejteket bírjuk rá, hogy  „ felébredjenek” , dolgozzanak, lehetőleg külső ingerek hatására, gyógyszerek nélkül.
A mozgásterápiát a Pető Intézet konduktorai révén ismertük meg, alkalmaztuk otthon. Logopédiai foglalkozásokon rendszeresen ( 16 
évig ) vett részt a fiam. Hegyen –völgyön, vízpartokon, babakocsiban, kézben, nyakban velünk járta a környéket, az országot. Amikor 
nem, otthon mesekönyvek, kifestők, építőjellegű, ismeretet nyújtó játékok között, bátyjával játszva, teltek – múltak kisfiam napjai. A 
mozgásterápia következtében négy évesen felállt, majd megtette az elő lépéseit. A logopédiai foglalkozások eredményeképpen 6 évesen 
kimondta az első szavakat. Orvosunk kíváncsiságára , segítségével, megfigyelésével, bekerült először egy bölcsödébe, majd  egy óvodá-
ba, egészséges csoportba. A dadusok, az óvó nénik, a gyerekek, mindnyájan elfogadták, nem esett bántódása, még szóbeli csúfolódás 
szinten sem. Kisfiamnak pedig olyan példa és felfelé húzóerő  volt ez az időszak, ami minden téren megmutatkozott a fejlődésében. Csa-
ládunkban, ismeretségi körünkben teljes jogú tagként fogadtuk el, közösségekben nyíltszívű, barátságos fiúként ismerték meg. Egy alka-
lommal, a már felcseperedett fiunkkal sétálva találkoztunk egy olyan orvos ismerősünkkel, aki csecsemőként látta utoljára őt. Ismerő-
sünknek, a fiunkat meglátva, tágra nyílt szemekkel csúszott ki a száján, hogy csoda történt. Csoda történt volna? Nem gondolom. Vagy 
ha igen, akkor mindaz, hogy a mi családi hozzáállásunk, szemléletünk megegyeztek az Őt kezelő, figyelő orvosokéval, konduktorokkal, 
logopédussal és a bölcsödében, óvodában, kisegítő iskolában tanítókkal, nevelőkkel.” Adagoltuk „ elég nagy dózisban a gyógyszertárban 
nem kapható „szereket”  szeretetet , odafigyelést, türelmet, minden sajnálkozás, kényeztetés nélkül. Sosem vontam kétségbe az anno 
adott orvosi diagnózisokat,és sosem hittem abban, hogy létezik gyógyszer halott agysejtek felélesztésére ( az élő agysejtek egészségesek 
voltak). Akkor döntöttem, „ kisöpörtem ” a sajnálkozó érzést, szó a miértekben való rágódást a fejemből…Nem volt könnyű, de nem is 
hagytam időt ilyenekre magamnak. Egy idő után meg eszembe sem jutott. Ugyanúgy nevelgettük férjemmel, mint a nagyobb fiunkat. 
Egyikkel az egyikünk edzésre, hangszeres órára, nyelvórákra rohant, a másikunk, a másikkal logopédiára, gyógytornára ( konduktor-
hoz) , az uszodában összefutottunk…
Ülök a kerti padon, a tavaszi napsugár simogatja arcomat, fiam boldog mosolya melengeti szívemet. A negyvenedik évében jár. Mi lett 
volna ha….?  Ha akkor, majd negyven évvel ezelőtt, hazafelé, útközben letérek a másik útra, a „ hivatal „ felé vezető útra, kérvényezni… 
Nem tudom a választ. Mint ahogy azt sem, akkor hogyan alakult volna életünk. Döntöttem és ezáltal bejártuk egy életutat, egy olyan 
életutat, amelyben úgy érzem teljesen normális családi életet éltünk, mindnyájan, és amiben egy fogyatékossággal született kis emberke 
is, a mai napig emberhez méltó életet él, a napi feladataival, céljaival. Hogy nem egészen olyan amit csinál, ahogyan egy ép kezű ember 
csinálná? „Akinek nem tetszik, csinálja jobban” ., és eszem ágában sincs javítgatni, utána csinálni az elhagyott dolgokat. nem kell min-
dig, mindennek tökéletesnek lennie…a kákán is lehet csomót találni aki akar… ez nem én vagyok.

Halász Istvánné Judit
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Ökumenikus Imahét 

Az Ökumenikus Tanács döntése alapján minden évben van egy hét, amelyen a világon mindenütt a különböző fe-
lekezetű keresztény gyülekezetek ökumenikus közösségben tartják istentiszteleteiket és imádkoznak a keresztények 
egységéért. A 2017. évben az ökumenikus imahét január 15-22. között volt megtartva, melynek alapgondolata: „Megbé-
kélés; Krisztus szeretete szorongat minket” (2Kor 5,14-20) volt. Ennek az igének a fényében gyülekeztünk össze 5 estén 
keresztül, más-más helyszínen (Csépa, Tiszaug, Tiszasas, Tiszakürt és Szelevény), katolikus, evangélikus és református 
testvéreinkkel. Az igehirdetés szolgálatát minden este más lelkész/plébános végezte. Az idei év liturgiájában központi 
szerepe volt a keresztényeket egymástól elválasztó fal lebontásának, hangsúlyozva, hogy nem azok a dolgok fontosak, 
amik elválasztanak, hanem azok, amik Krisztusban összekötnek bennünket. Az összetartozás fényében emlékeztünk a 
reformáció 500-ik évfordulójára is. Ezek az alkalmak az együtt imádkozás, a közös igehallgatás mellett, kiváló alkalmak 
az egymással való találkozásra, együtt gondolkodásra, egymás hitének erősítésére. Minden alkalmat szeretetvendégség-
gel zártunk, ahol a tea, sütemény, szendvics mellett lehetőség volt a környező településeken élő testvérekkel való talál-
kozásra, beszélgetésre. Ez úton is szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, valamint a finomabbnál finomabb 

süteményeket. 

Kis egyháztörténelem:

Kezdetben nem volt szükség az ökumenikus mozgalomra, mert a Krisztusban hívők alkotta egyház egységben élt, a 
zsidóságból megtért keresztények és a pogányságból megtért keresztények egyetlen egyházban képzelték el az
életüket.
Mégis… Nagyobb egyházszakadások: 1054-ben következett be a nagy keleti egyházszakadás, Bizánc és Róma
szembenállása miatt.
1517-től számítjuk Luther Márton reformációs törekvéseinek sajnálatos következményeként bekövetkezett nyugati 
egyházszakadást. Lutheri ágból kialakul az Evangélikus Egyház, a Református Egyház a Kálvini tanokat követi.
VIII. Henrik angol király 1534-ben szakított a római pápával a Supremacy Act nevű törvénnyel,  amelyben magát az 
angliai egyház egyetlen és legfőbb fejévé nyilvánította.
És azóta sincs vége Metidista, Unitárius, Baptista, Pünkösdi  stb.
Az 1840-e évektől azonban elkezdődtek az egység törekvések, kezdeményezték a szakadás megszüntetését különböző 
alapokra helyezve.
1938-bam megalakult az "Egyházak világtanácsa". Az Egyházak Világtanácsát jelenleg 342 keresztény egyház és feleke-
zet alkotja 120 országból. A Katolikus Egyház nem tagja a Tanácsnak, de együttműködik azzal.
A magyar ökumenikus mozgalom egyik jelentős eseménye volt a II. János Pál pápa látogatása Debrecenben. Ebben az 
évben Szegeden több egyház képviselői ökumenikus nyilatkozatot írtak alá és szintén ebben az évben született meg az 
ökumenikus esketési szertartás. Reméljük a különböző keresztény felekezethez tartozó hívek az imában, és egymás hi-
tének és vallási kultúrájának kölcsönös megbecsülésében is egyre inkább elmélyülnek az ökumenikus imahét kapcsán.

          Kuczor Erzsébet református lelkész

A régi út, öreg ház,
E világban, bárhol jársz
Téged, mindig visszavár.

Emlékezz! Még emlékezz!...
A házat el ne feledd!

Amíg dobog gyerek szíved.

Téged, láttalak egykoron
A rétparti ősi dombon
Vidám kis lány voltál.

A rétparti ősi dombon
Mint angyal, szálltál!

S a fényben, ragyogtál!

Ragyogott szíved sugara
Ragyogott a réti tájra

Ragyogott az öreg tanyára.

A fényben, virágok nyíltak
Szirmaik szívemben simultak

A rétparton kinyíltak.

Álmomból fölébredtem,
mert a virágot szerettem

A virág arcod, örök!

Jöjj! E föld, ez a tied
Ez itt, még Téged szeret

Szeret,amíg dobog a szíved!

Tigyi László verse

A rétparti ősi dombon
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szünidőben és ősszel jelentkezett a szarvasi Polgári Iskola 3. osztályába. A szarvasi tanítóképzőben,1943-ban jeles 
tanítói oklevelet szerzett. Hat évig szülőfalujában, Öcsödön tanított, onnan helyezték át Tiszasasra igazgatónak, egy 
évre. Az egy évből 25 év lett, mert férjhez  ment  Mohácsi Lászlóhoz, akivel 56 évig éltek együtt .
Két gyermekük született  Éva és László.
    1953-ban a szegedi Pedagógiai Főiskolán magyar –  történelem   levelező  szakon diplomát szerzett.
Pedagógusként 33 évig , iskolaigazgatóként 25 évig tevékenykedett. Munkáját több kitüntetéssel is elismerték: 
Kiváló társadalmi munkás ,az oktatásügy kiváló dolgozója .A Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetéssel ment 
nyugdíjba,de nem nyugalomba.
Létrehozta a Honismereti Baráti Kört,mellyel  1977 – 2008 között  29  néprajzi, honismereti  gyűjteményt állított 
össze. Az átala összeállított gyűjteményekből két könyv került kiadásba 2012-ben Fejezetek Tiszasas történetéből és 
2014-ben Meggykeféce és tarajos kurcina (Népi táplálkozás Tiszasason) címmel.
2011. augusztus 13-án a falunapon  A tiszasasi  Önkormányzat „ Tiszasas Községért”díjat adományozta neki ezzel is 
elismerve a sok évtizedes munkáját.
Emlékét szívünkben  őrizzük.

In memorial   Mohácsi Lászlóné 1920 -2017.

Mohácsi Lászlóné, sz :Kiss Róza 1920. szeptember 24-én  született Öcsödön,egyszerű 
paraszt család első gyermekeként. Szülőfalujában járt református elemi iskolába. Kitűnő 
tanuló volt . Szeretett volna tovább tanulni,de szülei nem akarták tovább taníttatni,mert 
szükség volt a munkájára a családban. A hat elemi elvégzése után otthon maradt, a 
paraszti háztartás  minden  munkáját  végezte : sütés – főzés, állatgondozás. Tanítói 
biztatásra szülei mégis beleegyeztek, hogy tovább tanuljon. Az akkor polgári iskola 1-2. 
osztályának anyagából különbözeti vizsgát tett  a  nyári két hónap

Részlet Mohácsi Lászlóné gyűjtéséből: A fiatalság közös szórakozási alkalmai

A mozi és a tévé megjelenése előtt a legkedveltebb szórakozási alkalom a bál volt.

A bálak fajai: 
Legnépszerűbb a látványos szüreti bál volt. Tiszasason századunk első felében minden ősszel megrendezték, kivéve a világhá-
borús éveket. Általában októberben csinálták, mikor a szőlőfürtök, s az ősszel érő gyümölcsök megszínesedtek. A gazdakörben 
rendezte a kör vezetősége az ifjúsággal együtt.

Maszkabál:
Farsang idején rendezte a helyi tűzoltó testület. Igen nívós, jól sikerült bál volt ez is. Először 1919-ben rendezték a „Szépé-ék” 
kocsmájában. A jelmezeket díjazták, már 1 héttel előbb kitették közszemlére a díjakat a szövetkezeti bolt kirakatába. Saját maguk 
készítettek a résztvevők ötletes jelmezeket. 

Cseresznyebál:
A bálterem a szüreti bálhoz hasonlóan díszített, csak őszi gyümölcsök helyett cseresznyét kötöznek fel. Májusban, ill. júniusban 
rendezte a fiatalság, mikor már ért a cseresznye.

Sima bál:
Nincs műsoros előadás, sem másfajta tevékenység, csak tánc.

Szerep bál:
A műkedvelő előadások után rendezték; részt vehettek a táncban a nem szereplő egyének is. „A szereplőknek nem kellett fizet-
ni.”

Kötözőbál:
   Csépáról Sasra költözött adatközlő mondta: Ezelőtt raffia helyett kukoricacsuhéval kötözték a szőlőt. Mán fosztáskor kivá-
logatták a nagyra nőtt csövek hosszú héját, oszt télen megsodorták szőlőkötözőnek. Két vízzel megnedvesített csuhédarabot a 
hegyes vígível összetettek, hogy 3-4 centire fedjík egymást. Megsodorták, majd görcsöt kötöttek a közepire, hogy ne csavarodjon 
szít. Száz db ha elkészült, kívíbe tettík, a két végit lekötöttík, így tárolták májusig, míg kötözni nem kellett a szőlőt. Kalákába 
vígeztík, legínyek, lányok, mert igen „babra” munka vót. Munka után táncoltak citerára.
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 Simó Roland
            2016. november 2-án 
       Hoffmann Szabina Erzsébet és 
           Simó Roland gyermeke

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, 

    A sokszorosításért felelős: 
Fazekas Nyomda

Szarvas

Elhalálozott

            Kollát Noel
       2016.november 17-én
         Oláh Erzsébet és 
      Kollát Jenő gyermeke

Született

Szvoboda Lea
2016. december 07-én

Bottlik Ilona és 
Szvoboda László  gyermeke

Zabos-Sugár Bendegúz
2017. január 17-én

Tarjányi-Sugár Szilvia Csilla és 
Zabos Előd gyermeke

Biró Dominik
2017. február 19-én

Czink Renáta és 
Biró Péter gyermeke

Jó egészséget kívánunk nekik!

B Horváth Lászlóné (Boris Mária) 
2016. 10.07.  élt  93 évet                                   

Fodor István Lajos
2016.10.24.  élt  53 évet

Szijártó Lajos
2016.10.31.  élt  66 évet

Ábrahám Sándorné ( Pintér Erzsébet )
2016.11.29. élt  94 évet

Molnár Ottó Pálné ( Kakulya Mária )
2016.12.11. élt  85 évet        

Mező Gáborné (Kovács  Eszter )
2017.01.24. élt.80 évet

Egedi Imréné (Lakatos  Mária )
2017.02.02. élt 100 évet

Nagy Lászlóné (Tamáska Eszter )
2017.02.06. élt 93 évet

Bottlik Elekné ( Fábián Erzsébet ) 
2017.02.07. élt 97 évet

Mohácsi Lászlóné ( Kiss Róza ) 
2017.02.27. élt 96 évet

Kovács Sándor
2017.03.17. élt  54 évet

Szilágyi István
2017.03.26. élt 81 évet

          Mező Maja
   2016. november 15-én
          Szabó Edina és 
    Mező László gyermeke


