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Az alábbiakban szeretném felhívni a T. Lakosság figyelmét az állattartásra vonatkozó jogszabályi előírásokra:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében:

4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfel-
tételekről gondoskodni.
 …
5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról.
…

43. §  (1)  Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat 
előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem 
jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
…

45/B. §  (1)  Ha az állattartó az e törvényben, illetve a külön jogszabályban foglalt rendelkezéseket nem vagy nem megfelelően 
teljesíti és ez által az állat vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti, az állatvédelmi hatóság az állat tulajdonosának költségére 
elrendelheti - a feltételek biztosításáig - az állat megfelelő helyre való szállítását és a várható tartási költségek tulajdonos általi meg-
előlegezését.
 

A 15/2015.(VI.15.) számú önkormányzati rendeletből:

1. A rendelet célja és hatálya

1.§
A rendelet célja, hogy elősegítse az állattartáshoz fűződő lakossági érdekek érvényesülését, s egyben biztosítsa, hogy az állattartás 
mások nyugalmát ne zavarja, biztonságát ne veszélyeztesse.

2.§
(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kedvtelésből tartott állatokra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a  verseny- és sportcélra tartott állatokra.

2. Értelmező rendelkezések

3.§
E rendelet alkalmazásában:
Kedvtelésből tartott állat: rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, 
állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék - védelem és - eb és macska kivételével – 
közcélú bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből tartott állat táplálása 
céljából tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott haszonállat és a vadászatra használt állat.

3. Eb- és macskatartásra vonatkozó szabályok
4. §
(1) A település belterületén az ebek és a macskák száma kizárólag szaporulat esetében, és legfeljebb a szaporulat számával, a szapo-
rulat 3 hónapos koráig haladhatja meg a jelen rendeletben meghatározott számot.
(2) A település belterületén az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon legfeljebb 4 db eb tartható, oly módon, hogy az állat-
tartónak gondoskodni kell arról, hogy az ebek szükségtelen ugatással ne zavarják a szomszédos ingatlan lakóinak nyugalmát.
(3) A település belterületén az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon legfeljebb 4 db macska tartható.
(4) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről (további gondozásáról) a mindenkori örökös köteles gondoskodni.
4. Átmeneti és záró rendelkezések
5.§
(1) E rendelet 2015. augusztus 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépése nem érinti a település belterületén az önálló helyrajzi számmal rendelkező azon ingatlanokat, ahol az 
ebek és a macskák  egyedszáma meghaladja  a 4.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott egyedszámot. 
(3) E rendelet hatálybalépését követően a (2) bekezdésben érintett ingatlanok esetében amennyiben az ebek és macskák pótlása az 
egyedszám bármilyen okból történő csökkenése esetén szükségessé válik, már figyelemmel kell lenni 4.§ (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott egyedszámra.        
           dr. Babák Zoltán     jegyző
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Állattartók figyelmébe ajánljuk!
 
Sajnálatos módon az utóbbi hónapokban megszaporodtak a házi kedvencek – elsősorban kutyák tartásával kapcso-
latos lakossági panaszok, ezért kérem a Tisztelt lakosságot, hogy az alábbi jogszabályi vonatkozásokat tekintsék át, 

és ennek megfelelően járjanak el!
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Rakhatunk-e tüzet az udvaron?

Nyár van, forróság és szárazság, mégis sokaknak eszébe jut, hogy tüzet rakjanak az udvarukon. Az alább közölt helyi rendelettel nekik és a 
szomszédoknak igyekszünk a jogi környezetet tisztán látni. Kérjük a rendelet betartását, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK     10/2011. (V.27) rendelete

az avar és a kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről ( egységes szerkezetben )
A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) E rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabá-
lyok és korlátozások megállapításával elősegítse környezet és a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét. 
(2) Ezen rendelet hatálya Tiszasas Község közigazgatási területére kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetre.
Értelmező rendelkezés
2. §
Avar, kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti, mező-
gazdasági munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, és egyéb növénymaradvány (a továbbiak-
ban: kerti hulladék). 
Az égetés szabályai
3. §
(1) A kerti hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasz-
nosítási lehetőség nem alkalmazható.
(2) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére minden naptári év február 1. - április 30. napja valamint szeptember 30. – november 30. 
napja között kerülhet sor.
(3) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és 
környezeti kárt, tűz- vagy robbanásveszélyt nem okoz.
(4) Égetni csak a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon kívül lehet.
(5) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az emberi egészséget, a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, és 
a környezetet irritáló tevékenység ( füst, bűz, pernye) ne álljon fenn.
(6) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. Az égetést végző túlzott füst- illetve koromképződés 
esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.
(7) Az elégetésre szánt kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (gumiabroncs, kábel, 
műanyagok, veszélyes hulladékok).
(8) Közterületen - a kezelő általi kivételtől eltekintve - égetni tilos.
(9) Égetést csak 18 éven felüli személy végezhet.
(10) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén felszerelt kerti locsoló-
tömlőt, vizet tartalmazó edényt, lehetőség esetén szilárd anyagok tüzeinek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 
Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell a helyszínen tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.
(11) Az időjárási követelmények változása esetén, amennyiben azok égetéssel járó környezeti hatásokat erősítik (füst, bűz, pernye, hőter-
melés) az égetést azonnal be kell fejezni.
(12) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parazslást, izzást - vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal - meg kell szüntetni.
Tiltó rendelkezések
4. §
Égetéssel az avart és kerti hulladékot megsemmisíteni tilos:
a) a szociális-, egészségügyi-, gyermek-,ifjúsági-,nevelési-, oktatási, egyházi és művelődési intézmények száz méteres körzetén belül, azok 
működésének időtartalma alatt,
b) vasárnap és ünnepnapokon
c) szeles, vagy ködös, erősen párás időben
d) ha az önkormányzat égetési tilalmat rendel el.”
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
5. §
(1) A háztartási tüzelőberendezések és azok tartozékainak rendeltetésszerű használatáról, azok időszakosan esedékes ellenőrzési illetve 
karbantartási munkáinak elvégeztetéséről a berendezés tulajdonosa köteles gondoskodni a légszennyező anyagok káros mértékű kibocsá-
tásának csökkentése érdekében.
(2) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelő-
berendezésben történő égetése tilos.
Jogkövetkezmény
6. §
(1) Aki az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére, háztartási tevékenységre vonatkozó e rendelet 3.§, 4.§, 5.§, 6.§-ban foglalt szabályo-
kat megszegi, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása Tiszasas Község Jegyzője hatáskörébe tartozik. Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés 
miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.
6/A §
„Aki e rendelet 3-5.§-ban foglalt szabályokat megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg.”
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            Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
                 13/2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendelete
           a köztisztaságról és környezetvédelemről

Tiszasas Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, vala-
mint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) c/ pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések

1.§. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a község köztisztaságával és környezetvé-
delmével összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, köztisztasági szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.

2. § . (1) E rendelet hatálya kiterjed Tiszasas Község közigazgatási területére és azon belül minden magán és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, valamennyi ingatlanra, ingatlantulajdonosra, használóra és köztisztasági köz-
szolgáltatásra. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra a hulladékra, ami nem minősül települési szilárd és folyékony hulladéknak (pld. veszélyes 
hulladék).

3.§. A község köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles közreműködni és a települési környezet (különösen: közterület) 
szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől vagy magatartásról tartózkodni.

4.§. (1) A képviselőtestület a község területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalomment elhelyezését 
szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

A közterületek és ingatlanok tisztántartása

5.§. A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat egyrészt saját szervezeté-
vel, gondoskodik. 

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának, haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő 
ingatlanok tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek kell gondoskodnia.

6.§. (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója, haszonélvezője, használati joggal rendelkező bérlő köteles gondoskodni:

a./ Az ingatlan előtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő 
terület) továbbá a járda és az út között kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesíté-
séről, a hó eltakarításról és a síkosság mentesítésről.
A járdák klorid tartalmú szerrel való szórása TILOS!

b./ A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz le-és elfolyását akadályozó anyagok és 
más hulladékok eltávolításáról.

c./ A telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.

d./ A telekingatlanról, a közterületre ültetett növényekről a járdára és az úttest föl nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

(2) A járműbehajtók és átereszeik karban-és tisztántartásáról minden esetben a 6. § (1) bekezdésében felsoroltak kötelesek gon-
doskodni.

Rend a lelke mindenek...

Sok lakossági kérdés és még több panasz érkezik hivatalunka mostanság a közterületek állapotával kapcsolatban. 
Rendetlen, gazos utcafront, autó kiállítás a közterületen, évekig utcán tárolt építési törmelék és egyéb kacatok je-
lentik a fő problémát.  Az Önkormányzat a következő hónapokban felszólító levelek és bírságok kiszabását tervezi 
a rend helyreállítása érdekében, de jobb ezt megelőzni és a felesleges viták helyett, elolvasni és betartani a vonat-
kozó rendeletet. Ebben kívánunk segítséget nyújtani az Önök számára, hiszen a közelgő falunapi rendezvényünk is 
megkívánja, hogy szép, rendezett településkép fogadja a hozzánk érkező vendégeinket.
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(3) Az ingatlanok előtti járdaszakaszt hetente legalább egy alkalommal, valamint az időjárásnak megfelelően szükség szerint a 6. § 
(1) bekezdésében felsoroltak kötelesek letakarítani.

(4) A saroktelek tulajdonosai, valamint a 6. § (1) bekezdésében felsoroltak a telek melletti járda szakaszokat és vízelvezető árkokat is 
köteles tisztán- és karbantartani.

(5) A közterületre szennyvizet kivezetni, kiönteni TILOS!

(6) Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdasza-
kasz tisztántartás, a hó- és síkosság mentesítése, mind nyitvatartási időben, mind azon túl a használó, illetve a létesítményt üzemel-
tető kötelessége. 

(7) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlantulajdonos, valamint a 6. § (1) 
bekezdésében felsoroltak költségére elvégeztetheti.

7.§. (1) Az építési és bontási, valamint a felújítási munkálatok helyét - szükség esetén – a környező közterülettől el kell zárni. 
Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, vagy hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a mun-
ka befejezésétől számított 48 órán belül el kell szállítani és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.

(2) Közterületen építési, bontási és egyéb anyagot csak közterület-foglalási engedéllyel szabad tárolni.

8. §. (1) Mindennemű szállítmány fel- vagy lerakásánál, valamint szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék. 
Szennyeződés esetén a szállító köteles azt nyomban megtisztítani.
(2) Közterület igénybevétele esetén a fákat, bokrokat, valamint a közterületi létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni.

9.§. (1) Közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyak megrongálása, illetőleg beszennyezése tilos!

(2) Lakótelkekről kifolyó csapadékvíz árokrendszerbe vezetéséről a tulajdonosoknak valamint a 6. § (1) bekezdésében felsoroltak-
nak kell gondoskodni.

(3) Eldugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot a vízelvezető árokba, öntöző csatornába elhelyezni tilos!

10.§. (1) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőkbe szabad elhelyezni.

(2) A hulladékgyűjtők kihelyezése és rendszeres ürítése az önkormányzat feladata a (3) bekezdés kivételével.

(3) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt hulladékgyűjtők elhelyezése és tisztántartása az üzemeltető feladata.

11.§. (1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, valamint a 6. § (1) bekezdésében felsoroltak kötelesek ingatlanukat rend-
ben tartani, gyomtól, gaztól (különös tekintettel a parlagfűre); szeméttől megtisztítani.

(2) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői kötelesek: - a homlokzat, az épület szerkezeti egysé-
geinek (előtető, portál, ernyőszerkezet, cégtábla, nyílászárók, stb.) jó karbantartásáról gondoskodni, - a kirakatot tisztántartani, és a 
kirakatokat az üzlet profiljának, jellegének megfelelően áru bemutatásra használni.

Zöldterületek fenntartása és kezelése

12. §. (1) A közterületen lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolását és az időszerű növényvédelmi munkálatokat - (2) bekezdés 
kivételével - az ingatlantulajdonosok valamint a 6. § (1) bekezdésében felsoroltak maguk kötelesek elvégezni.

(2) A község területén lévő közparkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondos-
kodik.

13.§. (1) A közigazgatási területen ültetett fák, díszcserjék, dísznövények és egyéb növények rongálása, leszakítása tilos! A kiültetett 
sövények nyírt magassága maximum 1,20 méter, szélessége maximum 0,80 méter lehet. 

(2) A fák gallyazása, csonkítása és kivágása csak a jegyző engedélyével végezhető.

(3) Közterületre kiültetett fák, díszcserjék, dísznövények, sövények a közlekedés biztonságát nem zavarhatják, a kilátást nem akadá-
lyozhatják. 
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14.§. (1) Tilos közparkok területére, gondozott közterületre gépkocsival behajtani és parkolni!

(2) A közhasználatú, valamint az egyéb zöldterületen a hasznos állatok, a védett madarak bármely eszközzel történő zavarása, a 
fészkek rongálása, a tojások és fiókák kiszedése és irtása tilos!

(3) A közhasználatú és egyéb zöldterületen elhelyezett közkifolyónál, díszkútnál, ivókútnál szennyező tevékenység folytatása tilos!

A zajvédelem szabályai

15.§ (1) A közterületre irányuló hangszórás bármilyen hangosító berendezéssel csak a jegyző előzetes engedélyével történhet.

(2) Zenés szórakozóhelyek környezetében a megengedett hangnyomás szint nappal 50 dB, éjszaka 40 dB

16.§ (1) A rendelet hatályba lépése után, új és meglévő létesítmény esetén hangosító berendezést működtetni csak az építési enge-
délyben, szakhatósági engedélyben rögzített hatósági előírások betartásával lehet. 

17.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítményekben folytatott tevékenységből eredő zajszint megállapításánál, illetve a létesít-
ményekben használt hangosító berendezés működésekor a lakó vagy intézményépület homlokzata előtt a szabadban 2 m távolság-
ban, illetve az épületek közötti emberi tartózkodásra, pihenésre szolgáló területeken, illetve a terület közepén a mért zajterhelési 
értéket kell figyelembe venni.

(2) Vendéglátó és szórakozást szolgáló egységekben zeneszolgáltatás 24 óráig, hétvégeken (péntek, szombat) éjjel 03.00 óráig enge-
délyezhető, folytatható.

(3) Egyedi esetben a (2)-es ponttól eltérően, méltányossági alapon a jegyző ad felmentést. A kérelmet legkésőbb 5 nappal a rendez-
vény időpontja előtt kell benyújtani.

Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos szabályok

18.§ A község belterületén TILOS:
- akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai, vagy
egyéb eszközzel a nyugalmat és csendet sértő zaj okozása,
- erős zajjal járó ipari tevékenység,
- zajt keltő munkák (fűnyírógép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép
stb.) végzése 22.00 . 06.00 óra között.

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

19. §. A közterületeken, továbbá az építési és felvonulási területeken - amennyiben azok a közösség számára megnyitottak - a jelen 
önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzéséről
a jegyző a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

 Szabálysértési rendelkezések

20.§. (1) Aki az e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és
tilalmukat megszegi, amennyiben súlyosabban minősülő cselekmény nem valósul meg,
szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 

  *  6. §./1-6/ bekezdésében;               
  *   a 8. §. /1/ bekezdésében, 
  * 9. §. /1,3/ bekezdésében, 
  * 11. §-ában, 
  * 12. §. /1/ bekezdésében, 
  * 13 - 14 - 15. §-ében, 
  * 16. §-ban
  * 18. § (2)- (3)  bekezdésében, 
   * 19. § foglalt rendelke 20/A. §  Aki az e rendelet
 
* 20/A. §  Aki az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg.”  
 /*-al jelzett paragrafusokra értendő/
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                Tájékoztatás ivóvíz- és szennyvízbekötés díjának változásáról

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, illetve leendő felhasználóinkat, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
Számú törvény 55/H. § módosítása alapján 2017. július 1-jétől új előírások érvényesek a közműbekötések díjaira vonatkozóan.
Az új rendelkezések szerint a 2017.07.01. után megvalósuló legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvíz-, illetve a legfeljebb 160 mm 
átmérőjű szennyvíz bekötés esetén díjmentesek az alábbi tételek:

- az igénybejelentés elbírálása,
- tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
- a bekötési vízmérő és annak felszerelése (anyag és munkadíj),
- a nyomáspróba és a bekötővezeték fertőtlenítése.

A díjmentes tételek összege átlagos ivóvíz bekötése esetén nagyságrendileg bruttó 10 000 Ft, szennyvízbekötés esetén nem 
értelmezhető. A közmű csatlakozás megvalósítására vonatkozó árajánlat további tételeit az igénybejelentő a 2017.07.01. után 
megvalósuló ivóvíz- és szennyvíz- bekötések esetében is köteles megfizetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a közműbekötés igénybejelentéséhez a továbbiakban is jóváhagyott terv szükséges a tervezési 
munka elvégzéséért a BÁCSVÍZ Zrt. vagy az igénylő által megbízott, megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező díjazás 
felszámítására jogosult.

Lényeges változás még, hogy a törvénymódosítással érintett (max. 32/160 mm) bekötés esetén a nem lakossági felhasználó-
nak (pl. vállalkozásnak) sem kell megfizetni a víziközmű-szolgáltatónak fizetendő  víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díját.

További kérdésük esetén az ingyenesen hívható 06-40-40-30-20 telefonszámon és ügyfélszolgálati irodáinkban készséggel 
állunk rendelkezésükre.

Tájékoztató!

  2017. augusztus 01-től a 3A Takarékszövetkezet tiszasasi kirendeltsége helyett a csépai kirendeltsége 
          (5475 Csépa, Béke u. 118/a. ) várja a kedves ügyfeleket.

     A Csépai kirendeltség elérhetőségei:
       Cím:     5474 Csépa, Béke u. 118/a.
              Tel/fax:  +36 56/563-027
          Internet:  www.3atakarek.hu

             Ügyfélfogadás: 
                     Hétfő:  7:30-16:00
                                    Kedd:  7:30-16:00
                                    Szerda:  7:30-16:00
                                    Csütörtök: 7:30-16:00
                                    Péntek:  7:30-13:30

Pénztári nyitvatartás:   
          Hétfő:  7:30-15:45
          Kedd:  7:30-15:45
          Szerda: 7:30-15:45
          Csütörtök:  7:30-15:45
          Péntek: 7:30-13:15
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A Tiszasasi ÁMK óvoda életéből

A 2016/2017-es tanévben óvodánk 26 kisgyermek gondozását nevelését fejlesztését 2 óvónő 1 ped. asszisztens és 2 dajka látta el. 
A két csoportba 12 kiscsoportos 3 középsős és 11 nagycsoportos gyermek járt. Ősszel 7 kisgyermek kezdi meg az első osztályt. 
Ebben a tanévben kiemelt feladatként kezeltük, hogy a gyermekek egyéni élményein, túl minél több közös élményszerzési lehe-
tőséget biztosítsunk óvodás mindennapjainkban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy kialakítsuk gyermekeinkben, hogy tudjanak 
örömmel együtt játszani, együttműködni társaikkal, szeressenek együtt dolgozni, becsüljék meg egymás munkáját. A gyerekek-
nek továbbra is szeretetteljes légkört, nyugalmat, biztonságot biztosítanunk az óvodában. A legmagasabb szakmai színvonalú, 
a megújulásra törekvő, a tevékenykedtetésre alapozott nevelést helyezzük előtérbe. Az új módszereket, eljárásokat kutatunk fel, 
hogy a gyerekek javára fordíthassuk tudásunkat.
A mozgás, a sport az egészséges táplálkozás, a környezetünk védelme, mind feladatunk a mindennapokban. A hagyományok, 
ünnepek pillanata, a köréjük felépített családias légkör megtartása szintén fontos célunk. 
 Ahhoz, hogy törekvéseink megvalósuljanak és a gyerekek felnőve az életben megállják a helyüket, szükség van a család meg-
erősítésére, és együttműködésére. Ennek érdekében igyekszünk minden alkalmat megragadni, hogy az óvodában is közösen 
tevékenykedjünk, szórakozzunk a szülők, gyermekek és az óvoda dolgozói. 
Ilyen alkalom volt a közös télapó ünnepség ahol egy jó hangulatú délutánt tölthettünk el együtt. 
Továbbá közösen készültünk a karácsonyra advent hetében, jó néhány anyukával, majd februárban a farsangra is. Ezután közö-
sen szerveztük a  Művelődési Házban farsangi ünnepségünket ahol mókás táncainkkal és jelmezeinkkel űztük el a telet. 
Ebben a tanévben is megtartottuk most már hagyománynak mondható Jótékonysági bálunkat március 18-án ahol egy nagyon 
jó hangulatú estét tudhatunk magunk mögött. Ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a szülőknek, a 
húsfőzőknek, és minden támogatónknak, hogy segítették bálunk létrejöttét.
Az idei tanévben is részt vettünk közös kiránduláson a szülőkkel a Szegedi Vadasparkba.

A több nagyobb rendezvényünk mellett kisebb programok is színesítették mindennapjainkat, mint pl.: gyermeknap, bábszínház 
stb. és ebben az évben is csatlakoztunk a térségi óvodák által meghirdetett programokhoz is.

A tanév zárásaként május 27-én szombaton évzáró és ballagási ünnepséget tartottunk ahol a szülők és vendégek is betekintést 
nyerhettek az éves munkánkba.

A saját óvodai ünnepélyeinken kívül részt vettünk községünk rendezvényein is műsorainkkal, színesítettük a programokat.

Szeretnénk, hogy olyan intézmény legyünk továbbra is, ahol jó gyermeknek lenni, és jó dolgozni is. Lényeges, hogy a kollektíva 
együttgondolkodva dolgozzon egy közös célért, a gyermekek harmonikus fejlődéséért, hogy óvodánkat gondtalan, vidám 
gyermekzsivaj töltse be.         
           Hegedűsné Szító Lilla
                  intézményvezető



   2017 • II.szám                         9WWW. TISZASAS. HU

WWW. TISZASAS. HU

Karate oktatás Tiszasason

Ahogy az iskolában, úgy a sportban is szüksége van a gyerekeknek pihenésre, feltöltődésre. Így a nyári szünetben az edzések is 
szünetelnek.
Elmondhatom hogy 20 karatéka kitartóan végigcsinálta az edzéseket. Túl vagyunk kettő övvizsgán. A gyerekek hihetetlen fegye-
lemmel dolgoztak.
Jelenleg mindenki színes öves. Életük első versenyére mindenki szívesen gondol vissza.
Az évünket nyílt edzéssel zártuk. Öröm volt nézni a szülők, hozzátartozók büszke, elismerő (olykor könnyes) tekintetét, amint 
figyelték gyermekük milyen sokat fejlődött.
És valóban. Magatartásuk, állóképességük figyelmük rengeteget alakult október óta. A jól megérdemelt pihenésüket azonban 
néhány karatéka megszakítja. Ugyanis július 17-21 között Kunszentmártonban lesz edzőtáborunk.
Igen tartalmas lesz ez a hét számukra. A teljesség igénye nélkül a programok: napi két edzés mellett látogatást teszünk többek 
között a helyi moziban, Lovardában és a cserkei fürdőben.
Szeptembertől pedig folytatjuk a munkát. A kis karatékák az alapok elsajátítása után már sokkal érdekesebb technikákat tanulhat-
nak. Új csoport indítását októbertől tervezem.
Melyen már a jelenlegi tanítványaim fognak bemutatót tartani.

Varga Csilla

Gyermekkorom emlékei

 Az őszidő langyos melege
Simogatott minket szeretve,
Amikor a nagycsapási úton
Csapatostul jártunk nevetve.

Gyalog jártunk az iskolába
Napfényben, esőben, sárban,
De jártunk dermedten is
Télen a lehullott hóban.

Mégis szerettük az iskolát
Oda tanulni, örömmel mentünk
Ahol csúnyán nem beszéltünk
Amit soha el nem felejtünk.

Szép volt a gyerekkorunk!
A tanyák közt nevetve jártunk,
Ott a szülőinkkel együtt
Egy szebb jövőről álmodtunk.

De az álmunk, az bécsapott
Mert nekünk, másvilágot adott.
Ami szép volt, lerombolták!
S nekünk a romokat hagyták.

A múltból, emlék nem maradt
Mink elveszünk a romok alatt,
S e sivár, síró rétparti táj
Itt, meghal a romok dombján!

És nincs többé tanyavilág,
Nincsen paraszti önállóság
A romokban van mindenünk
Amiért e földön szenvedtünk.

        Tígyi László

     Gyermeknap röviden...

2017. május 20-án rendeztük meg a gyermeknapot a Művelődési Házban.
Tavalyi évhez hasonlóan az idén is a kisgyerekek ugráló várban, a nagyobbak trambulinban vezethették le az energiájukat.
Egész délután ingyenesen fogyaszthatták a vattacukrot és a pattogatott kukoricát, mely előtt mindig kígyózó sor állt.
Kézműveskedhettek, színezhettek, rajzolhattak, festhettek is a gyerekek, és ügyességi játékot is tartottunk nekik . Nagy sikere 
volt a csillámtetoválásnak is, ahol szintén türelmesen várták, hogy sorra kerüljenek.
Délután 18:00-kor pedig a „Rózsaszín habcukor meseszín” zenés-énekes meseelőadását nézhették meg a gyerekek, mely elő-
adás után dedikált fényképet osztottak az előadók a gyerekek nagy örömére.
Rendezvényünkön, most is sok-sok boldog, jókedvű, örömmel teli gyermekarcot láttunk, és reméljük jövőre is legalább 
ennyien vagy még többen élvezhetik ezt a szép napot.
       
           Kelemen Anita
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Tavaszi-nyári események a suliban…

Hagyományos tavaszi rendezvényeink mellett – szavalóverseny, anyák napja, gyermeknap, családi nap, tánc záróvizsga – idén más 
események is történtek és történnek tagintézményünkben.

Nagy örömünkre szolgált, hogy fenntartónk, a Szolnoki Tankerület igazgatója, Szutorisz - Szügyi Csongor úr meglátogatott ben-
nünket két munkatársával, akik a tankerület gazdasági osztályát képviselték. Bár kevés idejük volt, de mindent megnéztek isko-
lánkban, a gyerekeket és a kollégákat is üdvözölték, és egy rövid beszélgetésre is sor került. Igazgató úr, amikor elköszönt tőlem a 
következő szavakkal búcsúzott: ez az iskola ideális körülményeket biztosít a nevelő-oktató munkához.

Valószínűleg ennek a látogatásnak is köszönhető, hogy egy nagyobb összegű támogatást ítélt meg a nyári karbantartáshoz, a tiszta-
sági meszeléshez. Ebből sikerül megvalósítani két tanterem – ahol a két összevont osztály tanul – PVC cseréjét, amit a helyi TITESZ 
végez el.
Erre már nagy szükség volt, hiszen a negyed százada leragasztott előző burkolat már kopott, sőt balesetveszélyes is. Jut pénz a 
tisztasági meszelésre, de hogy a rendelkezésre álló összegből minél több mindent tudjunk rendbe tenni, és ne kelljen nagy részét 
munkadíjra költeni, a szülők segítségét kértem a meszeléshez, festéshez. Gyói Gábor polgármester úr támogatást ígért abban, hogy 
a két tönkrement, lyukas radiátort az önkormányzat kicseréli nekünk jókra.

Anyukák többen megkerestek, hogy a munkálatok utáni nagytakarításban szívesen segítenek a takarítóknak, a kollégáknak pedig a 
megújult tantermekbe való visszapakolásban. Még várunk további segítséget, illetve néhány cserép virágot is elfogadnánk.
Bízom benne, hogy minden időben elkészül, és szeptemberben tiszta, újjávarázsolt tantermekben várhatjuk tanítványainkat.
Tavaszi nagy eseményünk volt az iskolásokért rendezett jótékonysági bál május közepén. Sok önzetlen szülő segítségével sikerült 
355.000 Ft összeget gyűjtenünk , így már ebből a bevételből utaztunk júniusban Budapestre tanulmányi kirándulásra. Szeretnénk 
még elmenni színházba, moziba is ebből az összegből az ősz folyamán.
Itt is megköszönöm minden támogatónk segítségét - szülők, önkormányzat, kívülálló magánemberek- akik hozzájárultak a sikehez.
Köszönet Csatóné Fekete - Szabó Andreának, a Szolnoki Tankerület igazgatóhelyettesének, hogy férjével együtt jelenlétével meg-
tisztelte rendezvényünket, valamint ugyanígy Molnárné Kiss Erikának, iskolánk igazgatójának.
A település lakóinak többsége újra bizonyította, hogy a nemes cél érdekében – gyermekeinkért - össze tudunk fogni.
     

           Nagy Lászlóné
                     tagintézmény-vezető
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           Szókincs

A gyermekek szókincse a tanulás folyamatában állandóan gyarapodik. Rendelkeznek egy aktív szókinccsel, amelyet beszédükben 
használnak. Az új szavakat, amelyeket megismernek, még nem tudják használni, bár értik mit jelent. Idő kell hozzá, mire beépül az 
aktív szókincsbe.
Az első osztály végén feladat volt Vörösmarty Mihály Szózat című versének első versszakát könyv nélkül megtanulni.
Azt hiszem, minden akkoriban tanító elsős nevelőnek ez a feladat örökre emlékezetes marad, mint nekem is.
 Szózat
                                                              Hazádnak rendületlenül
                                                              Légy híve oh, magyar!
                                                              Bölcsőd az, s majdan sírod is
                                                              Mely ápol, s eltakar.

Az egész vers a kis elsősnek mintha kínai lett volna. Hiába magyaráztam el, talán kicsit az értelmét felfogták, de a szavak idegenek 
voltak számukra.
Néhány napon keresztül együtt gyakoroltuk. Azután mégis mindenkinek tudni kellett könyv nélkül. Később az osztály elé kiállva 
elmondták, amit értékeltünk és osztályoztunk.
Egy kisfiú gyönyörűen, hiba nélkül elmondta. /Végre egy a sok közül!/. Amikor beírtam az ötöst az ellenőrző könyvébe, széles 
mosollyal mondta:
- Anyu négy óráig vert, mert a „Szózat”  helyett mindig szorzatot mondtam.
Lám, a kisgyermek szókincsében a szorzat is közelebb állt, mint a szózat.
 
Nehéz tollal írni

A golyóstoll időszakából visszanézve nekem is nehéz elképzelni, hogy valaha tintába mártott tollal tanítottam írni. A második 
osztályban kezdtük el a tollal való írást. A gyerekek behozták az iskolába az üveg tintát, és a szekrényben helyeztük el. A tollszár és 
benne a tollhegy a tolltartójukban volt.
Az írásóra úgy kezdődött, hogy ellenőriztem a tollhegyeket. Hamar elromlottak az érzékeny hegyek a tolltartóban és a helytelen 
használatban. Egy sajtos dobozban tartottam a sok új tollhegyet, és végigmenve a padokban cseréltem ahol kellett. Miután tovább 
haladtam, egy „ügyes” leányzó a hegyes végű tollat belevágta a pad tetejébe. Az szépen bele is állt, rezgett a szára.
A nagy nevetésre fordultam meg. Így mutatta ki, mennyire nem szereti az írásórát.
A gyerekek kiosztották a tintákat, és a táblán levő szöveget kellett lemásolni nekik. Bemártották a tollat a tintába, kicsit lehúzták az 
üveg száján a tintát, és így írtak. Nagy óvatosságra volt szükség, hogy ne maszatolódjon el az írás.
A végén várni is kellett, hogy megszáradjon a tinta.
Az én tanítóskodásom alatt nem sokáig kellett ezzel a módszerrel írni. Azért a golyóstollal való írástanítás kezdetének is megvoltak 
a maga problémái. Elég gyenge minőségű tollakat lehetett kapni. Vagy nagyon engedte a festéket, vagy alig látszott a betű. Mindket-
tő sok problémát okozott. Hamarosan javult a tollak minősége, és a szülők is igyekeztek minél jobbat venni a gyermekeiknek.  Így 
javult az írásuk is.

Dénes Lászlóné ny. tanító

Olvasóink tollából...

Tiszasas - Egy gyütt-ment vallomása.

 Semmi korábbi kötődésem nem volt a településhez  amíg úgy 10-12 évvel ezelőtt fiamat meghívta valaki horgászni. 
Hazatérve lelkesen mesélt, csak mesélt... Felkeltve érdeklődésemet, én is eljöttem, és lelkesedése engem is magával 
ragadott. Megszületett az elhatározás, vettünk egy szép régi házat. Ez volt életem egyik legjobb döntése. A helybéliek 
jóindulatú gyanakvással figyelték, mit fog csinálni a pesti asszony? Igazuk volt, semmit sem tudtam a vidéki életről, a 
kerti munkáról, tanácstalanul tébláboltam, érdeklődtem - és kaptam sok, szíves segítséget. Megtanultam mikor, minek 
van itt az ideje, melyik a gaz és miből lesz valami hasznos, vagy szép.  Megismertem, megszerettem a falu összetartó 
közösségét ami már olyan ritka ebben az önző, felgyorsult világban.  Úgy érzem beilleszkedtem, remélem, ez az érzés 
kölcsönös.  Köszönöm a sok jóindulatot, segítséget, hogy befogadtatok - és köszönöm a kifürkészhetetlen sorsnak, hogy 
itt lehetek.             
            Fábián Mária
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  Hírek a biokertből

 
  Iskolakert helyett…

Sajna ritkán kerül rá sor, de szerencsére idén is voltak gyereklátogatók a kertben. Az ovisok után az iskolások tavaly ősszel Jutka 
nénivel voltak kinn, idén Cecilke tanító néni meghívásának köszönhetően egy rövid iskolai vetítésen a látogatás előtt megismerked-
tek a kerti segítőtársakkal. Fátyolka, fülbemászó (aki csak annyit mászik fülbe, mint bármelyik más bogár  - vagyis tévedésből…), 
lágybogarak és a nem annyira szép, de annál nagyobb tetűvadász katicalárva képe láttán gyorsan megértették, hogy a ragadozó 
rovarok a barátaink a kertben. Ha jó helyet találnak, megtelepszenek, családot alapítanak, és segítőtársainkká válnak a levéltetvek, 
atkák féken tartásában. Miután megnézték néhány csinos rovarhotel, süngarázs és békamenedék képét az interneten, kinn a kert-
ben építettek nekünk is ilyen hasznos rovarkuckót virágcserépből, szénából, gallyakből, nádból. Ittak bodzalimonádét, megnézték 
a komposzttárolót, végigkóstolták a tavaszi zöldeket. Kiderült, hogy a spenót nyersen is finom, a hamburgerbe tett „különleges” 
salátalevél pedig már Tiszasason is hozzáférhető : ) – meglepő, hogy még a kaprot is eszik nyersen, örömmel…. Szagolták a nem 
annyira illatos, de nagyon hasznos csalánlét, és külön öröm volt, hogy többen már az előző évről ismerősként szaladtak a citromfű-
höz, és gyűjtötték maguknak az illatos leveleket. 
Szedtek retket és hagymát otthonra és a másnapi uzsonnához a konyhára, vetettek babot -kikelt!, gyűjtöttek krumplibogarat - egy 
darabért egy dughagyma járt : ), és ültettek maguknak kis cserépbe bazsalikomot, amit  - több helyről is hallottam – otthon oda-
adással nevelgetnek tovább. 
Jó délután volt: köszönet a kert igazi gazdáinak, Borikának, Józsinak és Daninak, hogy ők is örömmel palántáztak és „építkeztek” 
a gyerekekkel, és köszönjük a gyerekeknek az érdeklődést, lelkesedést! Nagyon beszédes Cecilke visszajelzése: hazafelé a gyere-
kek nyugodtan mentek, nem voltak olyan zizegősek, mint szoktak– s ez más volt, mint amikor fáradtak. Találkozni a természettel 
egyfajta hazatalálást, megnyugvást is jelent, s a gyerekek ezt talán mélyebben érzik. Szívesen látjuk őket bármikor a kertben, iskolai 
szervezés nélkül is, szétnézni, zöldeket rágcsálni…
A gyerekek látogatásáról készült idei és tavalyi képek megnézhetők a kert Facebook-csoportjában, tőlem vagy egy tagtól lehet kérni 
a felvételt.

A felnőttek is tanultak 

Tiszasas része a gödöllői egyetem ECO-Motive programjának, mely az Európai Unió tanulást támogató Erasmus + alapjának 
segítségével kidolgozott egy képzést. Ennek lényege, hogy a  mára már elveszőben lévő, a falusi boldoguláshoz szükséges tudást 
könnyen hozzáférhetővé, elsajátíthatóvá tegye. Cél, hogy ezzel a régen apáról fiúra szálló gondolkodással a vidéken élők megbe-
csüljék, és okosan használják a természet közelségét, találjanak vissza azokhoz a különösebb befektetést nem igénylő örömökhöz, 
amit az önállóság, a jól végzett munka sikerélménye hozhat.  A városiak komoly áldozatokat képesek hozni időben és pénzben is 
azokért a dolgokért, amik falun könnyen hozzáférhetők vagy megteremthetőek, s ha ez tudatosul az itt élőkben, talán több örömük 
lesz azokban az értékekben, amelyeket eddig észre sem vettek.  A természetet tisztelő, a természet kincseivel okosan élő, az utókor-
nak is életteret hagyó, kis anyagi befektetést igénylő vagy épp spórolni segítő állattenyésztés és növénytermesztés a lényege annak a 
nagyobb ívű tanfolyamnak, aminek három napos próbaképzését tartottuk júniusban Tiszasason. 
A részvétel lehetősége elsősorban a közfoglalkoztatottak között lett meghirdetve, de volt, akit annyira érdekelt a téma, hogy szabad-
napjaiból áldozott rá. Hetente egyszer találkoztunk, és az idő rövidsége miatt a cél az volt, hogy a vidéki élet, ezen belül Tiszasas 
rendelkezésre álló értékeit, lehetőségeit megismerjük. A heti egyszeri alkalmak lényege az volt, hogy a végére összeálljon a falusi élet 
rendszere egy olyan egésszé, melyben a növények, állatok és a velük dolgozó emberek között harmonikus, kiegyensúlyozott kap-
csolat van. Az első napon az állatsimogatóban az állattartás legköltségesebb része, az állatorvos elkerüléséről volt szó gyakorlatias 
formában. Egy kérdőív segítségével sorra vették azokat a szempontokat, amik a betegségek megelőzését segítik, legyen szó bármi-
lyen állatról. A beszélgetés során – mint a többi napokon is többször – felelevenedtek gyerekkori emlékek, a nagypapa gyakorlata, 
a nagymama szokásai, melyek talán csak most nyertek értelmet. A falu határában megnéztük az épp fellelhető gyógynövényeket, s 
bizony sokan itt értettük meg, hogy ha valamelyik növény az állatokat gyógyítja, az az embereket is…  A második nap a biokertben 
telt, s mi magunk is meglepődtünk, hogy a kert terményeiből, melyek nem tűntek túl sokfélének, szinte egy heti változatos étlapot 
össze tudtunk állítani. Szó esett a komposztálásról, mellyel a semmiből lehet „aranyat” készíteni, vetőmaggyűjtésről, különféle kerti 
fogásokról. 
A harmadik napon pedig egy közeli lovastanyán láthattunk egy gyakorlati lehetőséget arra, hogy bizony lehet készíteni pitypang-
szörpöt, az erdőből sajmeggylekvárt… - és hogy ezekért a különleges dolgokért a városi emberek komoly árat is hajlandóak fizetni, 
hiszen számukra nehezen hozzáférhető luxus a tiszta levegő, a madárfüttyös reggel, a megbízható helyről származó gyógynövény, a 
műanyag adalékoktól és növényvédőszerektől mentes élelem. 
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Nekünk, képzőknek (Gyóiné Török Ildikó – aki egy képzőknek tartott tanfolyamon foglalhatta rendszerbe többéves biokertész-
tapasztalatait – és Szél Szilvia, a biokert felelőse) a legnagyobb élmény az volt, hogy a résztvevőket minden őszintén érdekelte, ko-
molyan vették a feladatokat – még ha játéknak tűntek is – kérdeztek, gondolkodtak. A résztvevők oldaláról pedig álljon itt néhány 
idézet a nap végi visszajelzésekből: „… nem is hittem volna, hogy ennyi gyógynövény van itt is és ennyi mindenre használható…”; 
„Mennyiféle étel készíthető, sokkal több zöldséget kellene ennünk”; „ a kemenceépítésnek jobban utána fogok nézni, úgy látom, 
megtanulható”; „a legjobb a rebarbarakompót volt”; „még most sem térek magamhoz, mi mindent tud ez a cickafark, mi meg csak 
taposunk rajta…”;„ a friss feketeribizlilimonádé nagyon jó volt”; „ érdekes  volt megismerni a kert hasznos bogarait”; „ a mélymulcs 
érdekel, ki fogom próbálni”

Újra bebizonyosodott, hogy tanulni, új dolgokkal ismerkedni mindenki szeret. A csapatban nem volt széthúzás egy percre sem, ha 
volt valami probléma, a megoldás volt a célja mindenkinek. A közös élmények összehozzák az embereket, s az élő, jó emberi kap-
csolatok a vidéki élet legfontosabb, megfizethetetlen kincsei közé tartoznak. Az együtt töltött napok remélhetően segítettek ebben 
is.

Megvásárolható zöldségek a biokertből

Akinek fontos a vegyszermentes zöldség, vagy egyszerűen friss idényzöldséget szeretne, a kertben keletkező felesleget megvásárol-
hatja. Az árak 30-40%-kal olcsóbbak az aktuális piaci áraknál a falu lakóinak, más helységek lakói maradék esetén piaci áron juthat-
nak a zöldségeinkhez. Mivel nem várjuk meg, hogy a termények megöregedjenek, kérjük, hogy ha szükségük van valamire, jelezzék 
telefonon (06 30 643 6217), a kert Facebook-csoportjában vagy személyesen a kertben délelőttönként. És előre is kérem a türelmet, 
ha valakinek az igényét nem tudjuk azonnal kielégíteni…
És még aktuális talán a levendulavirág szedése, bátran vigyen haza mindenki, aki szereti!
             Szél Szilvia
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Született

Elhalálozott

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

                        Masa Tamás
                 2016. december 21-én
Harmatos Beáta és Masa Tamás gyermeke

                     Kasza Angyal Zsuzsanna
                          2017. május 30-án
Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka és Kasza László
                                 gyermeke

 Czink Noémi
 2017. június 2-án
Somogyi Enikő és Czink Olivér gyermeke

                      Oláh József
                  2017. július 19-én
   Szentesi Kitti és Oláh József gyermeke

                 Horváth Zsombor
               2017. március 18-án
Kiss Viktória és Horváth Zsolt gyermeke

        

            
          Máté Mihály                  Mező Lajosné (Kovács Ilona)
    2017.05. 14. Élt 74 évet                     2017. 06. 01. Élt 72 évet         

         Karlik Nándor                            Németh József
    2017.05. 30. Élt 89 évet                         2017. 07. 19-én Élt 91 évet.

   Murai Károlyné (Bozó Gizella)    Dobák Lászlóné (Egedi Erzsébet)
     2017. 05. 30. Élt 91 évet                  2017. 07. 20-án Élt 73 évet.
 
                                      Emléküket megőrizzük!

Névadó
Letácsik Eliza és Kasza Róbert gyermekének 
     Kasza Robikának  2017. június 24-én 
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   Figyelem!

A 2017. Július 01-től 
a községi konyha ebédtérítési díja 

600 Ft-ra változott!


