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Nyári gyermekfelügyelet

Idén 2017. július 10-től augusztus 18-ig tartottuk a nyári gyermekfelügyeletet a Művelődési Házban, ahol 
óvodás és alsó tagozatos általános iskolás gyermekekre felügyeltünk.
A kisebbeknek gyakran vetítettünk mesét, kézműves foglalkozásokat is tartottunk és kedvükre festhettek 
színezhettek. A nagyobbakat inkább a sportolási lehetőségek érdekelték, szinte minden nap átmentünk a 
tornaterembe focizni, kimentünk a játszótérre, tollaslabdázhattak és a napi rutin közé tartozott a rókava-
dászat és az ipi-apacs játékok is.  Emellett csillámtetoválást is készítettünk a gyerekeknek az általuk válasz-
tott mintával.  Meglátogattuk a gyerekek egyik kedvenc helyét az állatsimogatót ahol kedvükre simogatták 
az ottani állatokat. Mihály Szilvia pedig a gyerekekkel lovaskocsival járta be a falu utcáit egy szép nap 
reggelén.
Elmondhatjuk, hogy ezen a nyáron is jól érezték magukat nálunk a gyerekek és reméljük, hogy jövő évben 
is találkozunk majd.
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Falunap 2017.08.12.

Hetedik alkalommal került megrendezésre falunapunk,  melynek helyszíne az előző évhez hasonlóan az 
általános iskola udvara volt.
Zenés ébresztővel indult a várva várt nap, melyet református templomunkban ökumenikus istentisztelet 
követett, amit Kuczor Erzsébet református lelkésznő tartott. Ezután Gyói Gábor polgármester úr hivata-
losan is megnyitotta Falunapunkat ünnepi beszédével. Sor került idén is a „Tiszasas Községért” kitüntetés 
átadására, melyet Koczka János és B. Csató Sándorné kaptak. 2017. év „Tiszasas legszebb portái” kitünteté-
seket pedig id. Trecsák Lászlóné, Kósa Sarolta és Árvai Istvánné vehették át. 
Az ünnepélyes megnyitót immár hagyománnyá vált kerti traktor felvonulás követte, ahol ötletesen feldí-
szített kis traktorokkal haladtak végig a falu utcáin, majd az iskola udvarára begurulva egy-egy üveg borral 
köszöntötte őket a rendezőség. Mire delet ütött az óra elkészült a finom birkapörkölt , melyet ebben az 
évben a büfét is üzemeltető tiszatenyői csapat főzte. Sokan hazavitték a pörköltet, mások pedig a helyszí-
nen felállított pavilonban fogyasztották el . Ebéd közben Balla Tibor népzenei előadása valamint Petróczki 
Csaba nótaénekes műsora volt hallható. Kora délután  a posta és  tüzép között a fő utcán a kedves érdek-
lődők Tápai Tamás fergeteges és látványos streetfighter motoros bemutatóját tekinthették meg, ahol Tomi 
a műsorszámhoz egy nézőt is bevont segítségül. Volt ott gumifüstölés, tűzkarikán átugratás, látványos 
mutatványok. Elmondhatjuk, hogy Tomi mindent megtett, hogy elkápráztassa a közönséget. A bemutató 
után pedig fényképes autogramot is kaptak gyerekek-felnőttek egyaránt.
Visszatérve a falunap helyszínére latin táncbemutatót élvezhettek a nézők, közben pedig az óvodás és alsó 
tagozatos általános iskolás gyermekeink műsora aratott nagy sikert. Idén egy új verseny lett meghirdetve 
„Sörgasztronómiai és gasztrospiccesre ivó verseny” néven.  A  verseny lényege a gyorsaság volt, egy nagy 
pohár sört kellett  meginni. Folyamatosan estek ki  körönként a jelentkezők,  végül a verseny győztese 
Csernák András lett.
A nap folyamán a tornaterem előtt felállított népi játékokkal játszhattak a gyerekek , valamint ugrálóvár is 
fel volt állítva  számukra. A nagyobbak pedig az íjászatot próbálhatták ki.
A sörivó verseny után Erdélyi Csilla musical előadását élvezhették  a látogatók.
Mint előző években, idén is megrendezésre került az Erős asszony és Erős ember verseny különböző  ver-
senyszámokkal. Az erős asszony első helyezettje Koczka Ágnes  lett, míg az erős emberé pedig a tavalyi és 
tavaly előtti év címvédője a tiszaalpári Réczi Zoltán. Gratulálunk nekik!
A versenyzés után kezdetét vette a tombolahúzás, mely során sok értékes ajándék lett kisorsolva ,fődíj  egy 
Huawei okostelefon volt.  
Az este sztárvendége  Kocsis Tibor volt, kinek műsorát már a tornateremben felállított színpadon élvezhet-
ték végig kicsik és nagyok  mert az időjárás nem engedte tovább a szabadtéri fellépést.
Kellemes hangú, közvetlen embert ismerhettünk meg a személyében, aki a fellépés alatt a gyerekeket is 
felhívta a színpadra , akik nagy örömmel-lelkesedéssel énekeltek, táncoltak vele együtt a színpadon. A nap 
zárásaként  színpompás tűzijátékot tekinthették meg a nézők.
Ezután még a hajnalig tartó discoban táncolhatták, szórakozhatták ki magukat fiatalok és idősebbek egy-
aránt. 
Köszönetet szeretnénk mondani minden támogatónak, dolgozónak, akik munkájukkal segítették rendez-
vényünk sikerességét!
                                                                                                                                                           Kelemen Anita

Öreg fűzfám

Haldoklik az öreg fűzfám,
nincs már neki árnyéka.
Száraz, csupasz ágait,
szomorúan lógatja.

A madarak is elkerülik,
nem ugrálnak rajta.
Nincsen neki zöld levele,
ami védelmet adna

Hangya rágta száraz kérgét,
harkály kopogtatja.
Nem segít már rajta semmi,
mert Ő már feladta.

Nem dacol már széllel, faggyal,
nincsen hozzá ereje.
Isten veled öreg fűzfám,
béke legyen teveled.

Garai Margit
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Országos Könyvtári Napok

Az idén október 2-8 közötti időszakban került megrendezésre az Országos Könyvtári Napok rendezvény 
sorozat, melyhez intézményünk is kapcsolódott.

Pályázat útján elnyert pénzösszegből tudtuk finanszírozni a gyerekeknek tartott két előadásunkat.

Október 4-én a Kaméleon Színtársulat látogatott el hozzánk az ’Improvizációs színház’ műsorukkal.

A színészek az egész előadást a gyerekek segítségével, bevonásával alakították ki. Így ők nemcsak nézők, 
hanem előadók /kis színészek/ is lettek. Nagyon élvezték ezt a kötetlen formát és hogy felvehették a jelme-
zeket is.  

A másik programunk a ’Hagyományaink értékeink’ címmel  lett meghirdetve. Sás Károly író és Sás Ildi-
kó előadó művész Csillaghúr és Barátai című mesekönyvüket mutatták be. Saját készítésű hangszerekkel, 
bábokkal  /a mesében szereplő állatokról/ illusztrálták a történeteket. Több saját írású dalt is elénekeltek, 
melyekbe szintén bevonták a gyerekeket, akik lelkesen részt vettek a produkciókban! Ragyogott az arcuk, 
csillogott a szemük, együtt éltek a történetekkel!

Felejthetetlen délutánt ajándékozott a szerzőpáros ezzel a játékos zenés műsorukkal a gyerekeknek és fel-
nőtteknek egyaránt.
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Október 23.

Az 1956. októberi forradalomról minden évben megemlékezik az iskola. Az eseményre való felkészülés 
a 4. osztály feladata volt. A gyerekekhez igen nehéz közel vinni a számukra nehezen érthető forradalmat. 
Első mozzanatként egy, a témáról szóló videó megtekintésével indította a negyedikes osztályfőnök, He-
gedűs Imréné Jutka tanító néni. Erre a Kultúrházban került sor. Örömmel nyugtáztuk, hogy a gyerekek 
megfelelően viselkedtek és nagy figyelemmel kísérték a filmet. Az esemény után koszorúzás következett 
az emlékműnél. Versekkel idézték fel a negyedikes lányok a forradalom hangulatát.  Koszorút helyezett 
el Tiszasas Önkormányzata, az iskola és az Óvoda. A 3. és 4. osztályos fiúk nagy megtiszteltetésnek érez-
ték, hogy ők vihetik a koszorút a kopjafához. 

Halloween-party

A gyerekek nagy örömére az idén az iskola Diákönkormányzata Halloween-partyt szervezett. A 
Halloweent elsősorban az angolszász országokban ünneplik október 31. éjszakáján, amikor is a gyerekek 
jelmezt öltenek és házról-házra járva  „Csokit vagy csalunk!” kiáltással édességeket gyűjtenek. Ilyenkor 
partikat szerveznek, ahol a résztvevők jelmezbe öltöznek, és különböző babonás szokásokat, rémisztő 
történeteket elevenítenek fel. Magyarországon a 2000-es évek elején kezdett elterjedni az ünnep meg-
tartása. Azóta nagy hagyománynak örvend hazánkban is, mert a gyerekek szeretnek beöltözni rémisztő 
jelmezekbe és imádják a tökfaragást, ami az esemény egyik legfontosabb jelképe.
 A party előkészítéseként iskolánk kézműves szakkört szervezett, ahol a szülők a gyermekükkel közö-
sen alkothattak és készíthették el a világító töklámpásokat. Az elkészült tárgyakból vásárt rendeztünk. 
A Kultúrház dekorációját rajz- és technika órákon készítettük el a gyerekekkel. Már ez a tevékenység is 
nagy élvezetet nyújtott számukra. A díszítésben egy kedves szülő segített. A partyn csapatokban ver-
senghettek a tanulók és a szüleik. A feladatok a témához kapcsolódtak. Volt seprűn lovaglás, szellemjárás, 
csokievés, denevérröptetés, gyertyaoltás fecskendővel, múmiakészítés. A gyerekek felszabadultan, sok ne-
vetéssel, nagy izgalommal versenyeztek. Később jelmezbe öltözhettek és a szülők által elkészített szend-
vicseket, isteni házi süteményeket, üdítőt vásárolhattak. Egy tanuló ötletét felhasználva táncversenyt 
rendeztünk. Szinte minden gyerek részt vett rajta. A legjobb mozgású lány és fiú egy-egy üveg gyerek-
pezsgőt nyert. Végül a tombola következett. A fődíj egy csokoládétorta volt. Igazán vidám, jó hangulatú 
rendezvény sikerült létrehozni. A bevétel a Diákönkormányzat kasszáját gazdagította. 
Ezúton szeretnénk  megköszönni a szülők szervező, támogató, áldozatos munkáját, a felajánlott tombola-
tárgyakat, süteményeket, a faragnivaló tököket, a pedagógusokkal való együttműködést. Hiszen a legna-
gyobb ajándék a gyermek, és jó érezni, hogy összefogással, közös gondolkodással könnyen élményekhez 
tudjuk őket juttatni. Mert nincs jobb érzés, mint látni gyermekünk mosolyát.

Iskolai hírek...
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Karate oktatás Tiszasason

Az idei év zárásaként kettő országos versenyen is részt vettek a gyerekek.

Az első verseny november 19-én volt Szigetcsépen. 372 karatéka mérte össze a tudását. Ezen a versenyen Ti-
szasasról Murányi Laura 3. , Kiszely Dávid 3. és  Almási Alex szintén 3. helyet szerezte meg.

Budapesten volt december 2-án az év utolsó versenye. Itt 600-nál is több gyermek vett részt. Ezen az esemé-
nyen Tiszasasról Almási Alex indult el. Nagyon összeszedetten versenyzett Alex. Amivel meg is szerezte a 
kategóriájában az aranyérmet. 

Mostantól az övvizsgára készülünk, ami januárban lesz esedékes. Következő országos versenyünk 2018. feb-
ruár 10-én lesz. Bízom benne, hogy egyre több tanítványom kedvet kap a versenyzéshez és hasonló eredmé-
nyeket érnek el.

Edző: Varga Csilla

Nyárvég

Ez a nyárvég, a Nap tüze hamvad
Már a táj képe is megváltozott,
Itt ami zöld volt, az mind sárga
Ilyet a szemem, csak ősszel látott.

A nyár melege engem ide vonzott
De az nincs, eltűnt, nem érzem
Mert testemben hideget érzek
Amikor a rétparti tájra nézek.

Innen elsodródtam mert itt éltem
De a sárga levelekkel együtt érzek,
Mert nem tudom, hova viszi a szél
S ott van e nyár, vagy csak tél.

Itt, gondterhes fájdalmat érzek
Nem látom, amit a szívem mondott
Mert a sodrásban benne vagyok
E helyen, az életem megváltozott.

Már nincs nyár, az innen távozott
Pedig a szívem vele álmodott
De itt az őszi tájat ahogy nézem
Azt érzem, vele együtt elvérzem. 

Tigyi László     

Sok szeretettel köszöntjük                
további jó egészséget kívánva 

Máthé Lajosné Rozika nénit, aki          
2017. október 14-én töltötte a 

     105. életévét.
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A téli hidegre való felkészülés
Ismét közeledik a tél, itt a hideg mely sok esetben rendkívül nehéz, sokszor életet veszélyeztető helyzeteket 
teremtő időszak. Fokozottan igaz ez az utcákon hosszú időn át tartózkodó embertársainkra, a tanyavilágban 
lakókra, az egyedül élőkre, az idős, beteg emberekre és a szenvedélybetegekre.

Tanácsok autósoknak:

A téli időszak komoly felkészülést és alkalmazkodást igényel az autósoktól. A megváltozott út- és látási vi-
szonyok miatt a hosszú utazások előtt érdemes átnézni a gépjárművet. Különösen figyelni kell a megfelelően 
működő világításra és fékrendszerre, hogy a külső körülmények miatt megnövekvő féktávolság és a csökkenő 
látótávolság ne romoljon tovább. A téli gumi elengedhetetlen, és a tartós hótakaró esetére érdemes a hóláncot 
is készültségben tartani.

Ellenőrizzék a gépkocsi hűtő- és ablakmosó folyadékainak fagyállóságát, és a tervezettnél is hosszabb útra 
elegendő üzemanyagszintet is. Emellett minden olyan hiányzó eszközt érdemes pótolni, ami segíthet meg-
birkózni az időjárással, és megóvni a gépkocsit a fagyástól és más káros hatásoktól: legyen mindig elérhető 
közelben jégkaparó, jégoldó spray és páramentesítő. Arra az esetre, ha mégis a hó fogságában ragadunk egy 
hosszabb úton, mindig legyen nálunk hidegen is fogyasztható étel, forró tea és meleg takaró, illetve ügyeljünk 
mobiltelefonunk feltöltöttségére is.

Tanácsok gyalogosoknak:

Fontos feladat, hogy a gyalogosan közlekedők körültekintőbben és óvatosabban közlekedjenek, az ilyenkor 
kialakult közlekedési körülményekre tekintettel. Természetesen nemcsak az autósoknak, hanem a gyalogosan 
közlekedőknek is veszélyt jelentenek a csúszós utak. A téli időszakban gyakoribbak a rándulások, húzódások, 
kar- és combnyaktörések.

Különösen több figyelmet fordítva az idősekre, akik nehezen mozognak, valamint a gyerekekre, akik minden 
alkalmat megragadnak egy kis csúszkálásra, korcsolyázásra. A gyalogosoknak azt sem szabad elfelejteniük, 
hogy jeges úton nő az autók féktávolsága, így körültekintőbben kell lelépniük az úttestre is.

Tanácsok ingatlantulajdonosoknak:

A téli balesetek megelőzéséhez a legfontosabb lépés a lakóházak előtti járdák tisztán tartása, síkosság-mente-
sítése és a jégcsapok eltávolítása, amely a háztulajdonosok felelőssége. A síkosság-mentesítésre használható 
kőzet őrlemény, kalcium-klorid oldat, vagy ezek keveréke is lehet. A lakóházak tetején összegyűlt hó vagy az 
eresz alatti jégcsapok ugyanúgy veszélyeztethetik járókelők, autóvezetők épségét, mint a csúszós utak. Javasol-
juk, hogy ezek észlelése esetén hívják fel az építmény illetékességének a figyelmét a veszély elhárítására. A jég-
csapok eltávolítását jellemzően ipari alpinisták végzik, a tűzoltóság kizárólag élet és balesetveszély fennállása 
esetén avatkozhatnak közbe. 

Tisztelt Tiszasasi Lakosság!

Ezúton szeretném Önöknek bejelenteni, hogy a 2015-ben elnyert Fiatal Mezőgazdasági Termelők Támogatá-
sát újonnan induló vállalkozásom fejlesztésére fordítom. 
Beruházásom első sorban mezőgazdasági gépek beszerzésére illetve zöldségnövények termesztésére irányul.
A megjelentetéssel eleget kívánok tenni a Pályázatomban vállalt nyilvánosság biztosításának!
                                                                                                                                              Tisztelettel: Csontos Éva

Tiszasasi Hírmondó
FALUSI HÍRLEVÉL

Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata Kiadásért felelős: Gyói Gábor A szerkesztésért felelős személy: Hegedűsné Szító Lilla; Papp Zoltánné, Kelemen Anita
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Egy emléktábla margójára!

Nagy örömünkre szolgál, hogy Tiszasas Község 
Önkormányzata emléktáblát helyezett el az orvosi 
rendelő falán.

Dr. Szűcs Imre
1942-2016

Ezzel is tiszteleg a község vezetése annak a 47 
évnek, amit a lakosság szolgálatában töltött el.

„ Porhelt „
A 2. osztályban nyelvtan óra keretében a következő téma volt a tananyag: Ne használjunk fölöslegesen idegen sza-
vakat. Tankönyvükben segítségül néhány rajz volt, amiből kiindulhat- Hogyan mondjuk helyesen? - mosdótál, óra, 
tűzhely.
Azután gyűjtöttünk olyan szavakat, amelyet idegen, vagy régies kifejezéssel használunk. Pl. Bicikli /kerékpár/, hokedli 
/konyhai szék/, sifon /szekrény/, garaboly /kosár/, karnis /függönytartó/ stb.
Néhányat le is írtunk, hogy jobban emlékezzünk a helyes kifejezésekre. Amikor elhangzott az óra végét jelző csengő-
szó és kifelé vonult az osztály, egy kisgyerek dühösen fakadt ki: „Én ezután is azért is úgy mondom, hogy porhelt oszt 
porhelt, oszt porhelt!”
Beérve a nevelői szobába munkatársaimnak elmondtam, hogy mennyit ért az órai munkám Zsigcsinek.

Monogramok
Pedagógusok egymás között beszélgettünk olyan helyzetekről, amelyeket nagyon nehéz kivédeni, vagy hiba nélkül 
lerendezni. Egy példát mondok el az én gyakorlatomból:
Az óra javában folyt, amikor hangos nevetés zavarta meg. Akkor még elég népes volt egy-egy osztály. Több , mint 20 
gyerek. Az órából azért nagyon kihallatszott a szűnni nem akaró nevetés. A két lány szinte ájulásig hahotázott.
Megszakítottam az órát, és mondtam:
- Biztosan érdekesebb amiről ti beszélgettek, hogy annyira nevettek rajta. Mondjátok el nekünk, mi is had nevessünk. 
Ha tudtam volna mi az nem kértem volna ilyet.
Postás Ilona és Nógrádi  Anna azon nevetett, hogy mit jelent összeolvasva az ő monogramjuk.
Gyorsan és röviden reagáltam: Szégyelljétek magatokat! Figyelés helyett ilyesmin jár az eszetek!
A többi gyerek többsége nem is értette miről van szó. Azért biztosan volt olyan is aki értette, de nem mert nevetni. Így 
tudtuk folytatni az órát.
Én is tanultam belőle. Arra is kell figyelni, hogy a padtársak monogramja mit hozhat ki.

Énekórák a felső tagozatban
Az iskolában nem volt ének – zene szakos tanár. Felkérésre elvállaltam az 5-6. osztályban a tantárgy tanítását.
Szívesen tettem, mert szerettem az éneket, és a felkészültségem is megfelelt. Általános iskolás koromban 1-8. osztályig 
egy nagy tehetségű művésztanár tanította az éneket. Nagy létszámú énekkarunk volt, énekversenyekre vitte a kiemel-
kedőbb tanítványokat, ahol mindig szép eredményeket értünk el. Zongorázni is jártam hozzá.
A középiskola után a jászberényi tanítóképzőben ismét találkoztunk. Addigra sikerült tudásának megfelelő munkát 
találnia. Én már mindent tudtam, amivel „kínozta” sok évfolyamtársamat. Jól énekeltem, szólmizáltam, könnyen meg-
oldottam a zenei írást, olvasást, egyéb elméleti gyakorlati dolgokkal tisztában voltam. Így a képzőben velem nagyon 
keveset kellett foglalkoznia.
Az énektanítás idején szakmai értekezletekre jártam Szolnokra. Itt a mindennapi munkához sok gyakorlati tapasztala-
tot szereztem. Megtanultam az énekkar vezetését, aminek később vettem hasznát.
Furulyázni is tanultam. Megszerveztem a furulya szakkört. A gyerekek nagyon örültek. Egy – egy tanult dalt ének óra 
elején bemutatta aki felkészült rá. Hangulatosabbakká tették vele az órákat. Lehetőségük adódott a községi rendezvé-
nyeken való fellépésre is. Néhány nagyobb leány csak a saját kedvtelésére játszott, viszont nehezebb feladatokat kértek.

Dénes Lászlóné tollából...
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Anyakönyvi hírek

Elhalálozott

    Madari Pál Ferenc
 élt 72 évet   2017.08.06.

      Horváth Sándor   
élt 84 évet   2017.09.17.

 Mező Istvánné (Silye Ilona) 
    élt 73 évet   2017.10.14.

          Szabó Imre
 élt 61 évet   2017.10.29.

Letácsik Léna 
2017.07.29.

Földvári-Nagy Éva és 
Letácsik Lajos gyermeke

Hoffman Gábor
2017.08.22.

Bottlik Anett és 
Hoffmann Gábor gyermeke

Kollát Edvárd Imre 
2017.11.20.

Kollát Ilona Viktória gyermeke

Szabó Terézia Henrietta 
2017.11.22.

Szabó Henrietta és 
  Kókai József gyermeke

Rácz Lajos Kevin 
2017.11.28.

Gazda Orsolya Sarolta és
Rácz Lajos Tivadar gyermeke

Jakab Szilvia és Németh Lajos  
2017.05.31-én

Czink Renáta és Biró Péter    
2017.08.26-án

Velő Erika és Oláh Zoltán               
2017.09.06-án

Hajdú Viktória 
2017.06.01.

Molnár Judit gyermeke

 December  5-én este elindult az állatsi-
 mogatótól a Mikulással a fogat, 18 házhoz

 kapott meghívást, ahol nagy örömmel 
 fogadták a gyerekek, és a csomagot egy-
 egy verssel, énekkel köszönték meg neki.                          

Házasságkötés

Született

Emléküket megőrizzük!


