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Bemutatkozásképpen a következőket szeretném elmondani. Czucziné Keresztes Anitának hívnak, 
Kunszentmártonból származom. Jelenleg is a településen élek férjemmel és közel két éves kislányunkkal. Számos 
helyen megfordultam tanulmányaim, vagy munkám miatt. 
2018. április 1-től vezetem a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatalt és állok Tiszasason és Szelevényen az 
állampolgárok rendelkezésére. Mint az önkormányzati hivatal vezetője gyakorlati oldalról tapasztalom, hogy 
milyen jelentőséggel bír egy felkészült jegyző a képviselő-testületnek nyújtott munkája az önkormányzat és a 
település számára, aki tisztában van e nemes feladat kihívásaival, tud csapatban dolgozni, ismeri, és jól 
alkalmazza a jogszabályokat, segíteni tudja a polgármestert a településvezetési folyamatokban. 
Igazgatásszervező és Németországban végzett európai uniós közigazgatási menedzsment diplomával 
rendelkezem. 2011-től Tiszakürt község – majd később a szervezeti átalakítások miatt Nagyrév község - jegyzői 
feladatait láttam el. 
Jegyzői munkám előtt Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Gazdálkodási Osztályán az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó költségvetési 
tervezési feladatokat láttam el, valamint az azokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tartottam nyilván, 
azelőtt pedig közel három évig a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán dolgoztam 
nemzetközi referensként.
Államigazgatási és német mester tanulmányaim alatt is több közigazgatási szakmai tapasztalatot szereztem egy 
német önkormányzatnál Wendlingenben, a közigazgatási területfejlesztési hivatalnál (Planungsverband) 
Frankfurtban, a stuttgarti kormányhivatalnál (Regierungspräsidium), egy déltiroli Európa Osztályon (Autonome 
Provinz Bozen). Mind tanulmányaim, mind külföldi gyakorlataim jelentősen szélesítették látókörömet.
Úgy gondolom, annak ellenére, hogy nem egybefüggő és nem magyar közigazgatási szervnél szereztem első, több 
mint másfél éves tapasztalataimat, nem vált hátrányomra, hisz olyan ismeretekre tettem szert, melyet csupán 
szakkönyvek olvasásával nem lehet elsajátítani. A szívem mindig a Tiszazugba húzott, még a főiskolai 
szakdolgozatomat is Cserkeszőlő fejlődéséről írtam.
A jegyzői hivatás mellett más területen is aktív vagyok: közigazgatásban oktatói, tréneri, programminősítési 
szakértői tapasztalatot is szereztem. A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgtástudományi Karán a gazdásági 
közigazgatás tantárgyat oktattam. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és továbbképzési Intézetnél a KAB - 
a kormányablak ügyintéző képzés – oktatásában, vizsgáztatásában működtem együtt.
2014. tavasza óta közigazgatási alapvizsga tanfolyamok tartására és vizsgáztatásra jogosult vagyok. A Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
programjaiban trénerként működök közre. Rendszeresen részt veszek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigaz-
gatási továbbképzési programjainak minősítésében. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi 
Doktori Iskolájában doktori tanulmányokat folytatok. Aktív felsőfokú német és tárgyalóképes angol nyelvtudással 
rendelkezem.
Szabadidőmet a családommal a természetben szeretem eltölteni.

A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett pályafutásom során arra fogok törekedni, hogy munkatár-
saimmal szakmailag felkészült és lelkiismeretes munkát nyújtsunk az állampolgárok érdekében és 
megelégedésére.

Új jegyző kezdte meg munkáját községünkben...
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Magyar Kultúra Napja

Ebben az évben február 8-án délután irodalmi vetélkedőt tartottunk az általános iskola alsó tagozatos gyere-
keinek.
Vegyes csapatokat állítottunk, amit osztályonkénti sorsolással döntöttünk el, ki melyik csapatba kerüljön.
A vetélkedő összeállításánál törekedtünk arra, hogy a kisebb korcsoportú diákok is ki tudják venni a részüket.                        
Számukra megoldható feladatokat készítettünk.
Készítettünk nekik mesefigurás puzzle-t, melyet időre kellett kirakni, valamint formák, szavak keresésén 
törhették a fejüket.
A nagyobbak kvíz kérdéseket, találós kérdéseket, szólásokból hiányzó szavak pótlását oldottak meg nagyon 
ügyesen.
Mind az 5 csapat nagy lelkesedéssel, izgalommal állt neki a feladatok megoldásának. A verseny végén oklevél-
lel és csokoládéval jutalmaztuk a résztvevőket és az őket kísérő tanító néniket. 
Az első helyezett csapat minden tagja kapott 1-1 könyvtári puzzle-t is.
Öröm volt látni a mosolygós, kipirult arcokat az egész verseny alatt.
Dicséret illet minden résztvevő tanulót, nagyon fegyelmezetten viselkedtek az egész verseny alatt!
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ISKOLAI FARSANGUNK

Iskolánk február 17-én tartotta hagyományos iskolai farsangját. 
A 33 gyermek 5 produkcióban mutatta meg tehetségét. Az osztályfőnökök tanították be saját osztályukat 
és a táncórákon is készültek külön előadások. Az 1-4. osztály a „Már minálunk babám” kezdetű nótára 
táncolt, majd énekeltek is, köszönhetően Jutka tanító néni dalos kedvének. Az elismerést fergeteges taps 
mutatta. 
A 2-4. osztály munkára fogta magát, hiszen fiúk és lányok egyaránt takarítós zenére mozogtak. A lányok 
Szinetár Dóra: Buli után a takarítás című számára „dolgoztak”, a fiúk pedig be is öltöztek takrítóNŐnek. 
Sikerük páratlan volt.
 A táncok után jelmezbe öltözhettek a gyerekek, majd a színpadon bemutatkoztak. Sokféle maskarát láthat-
tunk, szebbnél szebb hercegnőket, íjászlányt, rajzfilmfigurákat, még Mr. Bean is meglátogatott bennünket. 
Szép, ötletes, egyedi jelmezekben jelentek meg a tanulók, mely a szülői gondoskodást, kreativitást dicséri. 
A beöltözött tanulókat finom csokiszelettel jutalmazta a Diákönkormányzat. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
kisebb testvérek, ovisok is jelmezt öltöttek. A jutalomból nekik is jutott. 
A felvonulás után megnyitott a büfé, ahol szendvicset, üdítőt, süteményt, pattogatott kukoricát lehetett 
vásárolni. A zsákbamacska most is népszerű eleme volt a farsangnak. Nem tudnak a kedves szülők annyit 
készíteni, hogy ne fogyjon el. 
A rendezvény diszkóval folytatódott, majd a tombolahúzás előtt meglepetés következett: LIMBÓVERSENY. 
Ez egy új dolog a farsangunkon, de a várakozásomat felülmúlta, ugyanis nagyon tetszett a gyerekeknek. A 
versenyen egy fiú és egy kislány került ki győztesen: Szántó Dávid és Szántó Hanna. Gyerekpezsgővel jutal-
maztuk őket. 
Az eseményt a tombolahúzás  zárta, rengeteg értékes nyereményt sorsoltunk ki, köszönhetően a kedves 
szülőknek, akik támogatták rendezvényünket. Ezúton is köszönjük a sok segítséget mindenkinek.

Gyerekkori  emlékeim
A tanyavilágból őrzött emlékeim
A játszótársak, a bogarasi iskola,
A kis kunyhók, a sok-sok tanya
A dűlő-utak kuszált árnyékos ága,
Az ágain jártam a tanyavilágban.

A Szőlőhegynek homokdombos tája
A rétnek sok-sok tarka vadvirágja
A mély út, s a keskeny gyalogútak
A rét vadvize, az ősi nád vadonja,
Az volt gyerekkorom óriás tanyája.

A tanyavilág fénydús csendjében
A gyerek szívemmel mindig örültem
Mindig örültem, a gyerek éveimben
Ott Apám, s Anyám, szerettek engem
Ők vigyáztak féltve gyereklétem.

Ott éltem a tanyán, nagy családban
A tanyák közt futkostam vidáman,
Futkostam szabadon a nagy határban 
S ott sütkéreztem a napsugárban,
Az örökcsendű Kürti tanyavilágban.

/Tigyi László verse/

Kelemenné Almási Andrea
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Méltó megemlékezés

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc esemé-
nyeiről, elődeink történelmi tetteiről az idén is szeret-
tünk volna méltóképpen megemlékezni.
Hagyományainkhoz hűen, immáron 25. alkalommal 
rendeztünk iskolai szavalóversenyt. Ebből a 25 évből a 
11. év volt most, amióta iskolatársulásban dolgozunk, 
és így cserkeszőlői és szelevényi gyerekek is itt versen-
genek nálunk. Negyven kisdiák mondott verset a zsűri 
előtt, négy korcsoportra osztva. A zsűri elnöke 11. 
alkalommal iskolánk igazgatója, Molnárné Kis Erika 
volt. A zsűri tagjai voltak még: Gyói Gábor, községünk 
polgármestere, Rónyai Istvánné örökös magyartanár, 
Mohácsiné Szabó Lenke óvodapedagógus, Hegedűsné 
Szító Lilla a községi Általános Művelődési Központ 
vezetője, és Nagy Fruzsina magyartanár, iskolánk régi 
diákja, aki 6. osztályos korában Országos szavaló-
versenyen elért 1. helyezésével öregbítette a Tiszasasi 
Iskolánk hírnevét.
Ünnepségünket megtisztelte látogatásával Boldog 
István országgyűlési képviselőnk is.
A verseny- az előző évekhez hasonlóan- színvonalas 
produkciókat hozott. Ünnepi dekorációnk minden 
évben más, most a tulipánhoz, mint egyik legszebb 
tavaszi virágunk motívumához kötődött. Legértéke-
sebb díszeink mégis azok a plakátok voltak, melyeket 
tagintézményünk tanulói készítettek az ünnep tiszte-
letére.
Hogy minden résztvevőt méltóképpen köszönthes-
sünk – oklevél,értékes jutalomkönyvek, tábla csoki, 
kézműves kiadványok- több támogatónk is hozzájá-
rult anyagiakkal: Tiszasas község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete, Rónyai Istvánné, Dr. Csillag Imre 
gyógyszerész Úr, Csongrádi Ferencné képviselő, Mol-
nárné Kis Erika igazgató.
Különdíjat adott át Gyói Gábor polgármester és jóma-
gam.
A szavalóverseny után kis tanítványainkkal és néhány 
érdeklődő szülővel közösen koszorút helyeztünk el a 
községi emlékműnél.                               
                                                              Nagy Lászlóné                                                                         
                                                         tagintézmény-vezető

          A versenyen részt vett tiszasasi diákok:
1. Árvai Liza; 2. Murányi Laura; 3. Kiszely Csaba;
4. Radics Péter Sándor; 5. Kókai Gréta Lara; 
6. Almási Alex; 7. Nagy Dorina; 8.Kasza Petra
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Dénes Lászlóné tollából...
Néptánc szakkör

Lehetőségem adódott, hogy Kunszentmártonban egyéves képzés keretében néptánc tanítást tanuljak. A járás-
ból több iskolából tevődött össze a csoport. Kicsiknek, nagyobbaknak való táncot tanultunk, és megtanultuk 
a táncok lejegyzését és leolvasását is.
Örültem a lehetőségnek, mert a faluban igény volt a műsorokra a különböző ünnepek alkalmával.
Felmértem az iskolában kinek van kedve táncot tanulni. Meglepetésemre sokan jelentkeztek. Az alsó tagoza-
tosok közül lányok, fiúk egyaránt. Sikerült egy kedves kis tapsolós táncos játékot betanítanom.
„Kukorica, kukorica
pattogatott kukorica.
A menyasszony pattogtatja,
sej vőlegénye ropogtatja.”
Két lány és két fiú alkotott egy kört. Két körben járták a táncot. A fiúk szemben álltak a lányokkal. Egy irány-
ban, csárdás lépésekkel keresztbe tapsolva haladtak a dalra. Ismétlésnél a másik oldalra lépkedtek.
A felső tagozatról is sok lány jelentkezett. Senkinek nem mertem mondani, hogy nem jöhet. Így volt alacso-
nyabb, termetesebb, soványabb és duci is. Nem baj, a lelkesedés a lényeg. Szorgalmasan tanultuk a lánykariká-
zókat.
Minden évben megrendezték a járási kulturális szemlét. Mi is beneveztünk. Nagyon izgultunk. Az alsós cso-
port ezüst, a felsős bronz oklevelet kapott.
Ha nem működött sokáig, azért nagyon sok gyermek emlékében kellemes érzés maradt a táncos próbákról és 
szereplésekről.

A zenehallgatás tanítása

A zenehallgatás mikéntjét korán kell tanítani. Már az alsó tagozatban hozzá kell szoktatni őket. Egy olyan fel-
sős osztályban, ahol nem hallgattak azelőtt zenét veszélyes dolog előhozni. Nem veszik komolyan. Nevetnek, 
grimaszolnak, vezénylést mímelve kalimpálnak a kezükkel.
Ezért én a 4. osztályban kezdtem a zenehallgatást, a felsőben a hagyományos óravezetéssel dolgoztam. Ezt a 
feladatot elő kell készíteni. Beszélni kell a zeneszerzőről, és arról mit fogunk hallgatni. Mindig kell adni meg-
figyelési szempontot.
Javasoltam, hogy fejüket fektessék le a padra, hogy ne zavarja őket semmi, csak a zenére tudjanak figyelni.
Élvezték és ügyesen válaszoltak a kérdésekre. Kedvencük Prokofjev Péter és a farkas c. műve volt. A szereplő-
ket egy-egy hangszer szólaltatta meg.
5. osztályban már nem kértem, hogy zenehallgatáskor tegyék le a fejüket a padra, de néhányan még ragasz-
kodtak hozzá.

9, Szántó Dávid; 10. Horpácsi Réka; 11. Kelemen Dóra; 12. Kókai Bianka

      10      11       12    9
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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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Téli rendezvényeinkről

A hagyományokhoz híven tavaly télen is megrendeztük az Alkony Gondozási Központban a Mikulás ünnep-
séget, a Családi Karácsony elnevezésű ünnepi ebédet, valamint télűző farsangi mulatságunkat.
Ahogy minden évben lenni szokott, tavaly decemberben is ellátogatott hozzánk a melegszívű, kedves Mi-
kulás rosszcsont krampuszaival. S köztudott, hogy ha a Télapó felbukkan nálunk, akkor természetesen nem 
hiányozhatnak a nagy és középső csoportos óvodások, és a faluból meghívott nyugdíjasok sem. Az Otthon 
dolgozói két szórakoztató darabbal (A Mikulás kesztyűje, Rónaszegi Miklós: Jön a Mikulás) kedveskedtek 
a vendégeknek, majd ezt követően a tiszasasi óvodások szívet melengető előadásában gyönyörködhetett 
a nagyérdemű. Itt szeretném megköszönni Garai Margitnak a műsorban nyújtott nagyszerű alakítását. A 
hagyományokhoz híven, ez alkalommal is sok-sok házi finomsággal próbáltunk kedveskedni vendégeinknek. 
Remélem minden jelenlévő jól érezte magát, s aki csak teheti, jövőre is megtisztel bennünket jelenlétével.
A Családi Karácsony az Otthonban élő idős emberek többsége számára kiemelt jelentőséggel bír. Sajnos 
sokuknak csak ilyenkor adatik meg, hogy egy-két kellemes órát töltsenek el családjuk társaságában. Együtt, 
ahogy régen, nagyon régen tették: kicsik, nagyok, fiatalok, idősebbek egy asztalnál; terített ünnepi asztalnál, 
gyertyafényben; finoman gőzölgő leves, szépen tálalt ünnepi lakoma társaságában; beszélgetve, nevetgélve, a 
napi gondokat elfeledve a pillanatnak örülve. Őszintén reméljük, hogy sikerült egy-két feledhetetlen pillana-
tot okozni mind lakóink, mind hozzátartozóik számára.

Télbúcsúztató farsangi ünnepségünk megrendezésére idén február végén került sor. Ebben az évben két rövid 
bohózattal (László Miklós: A néma ember; Trunkó Barnabás: A gyógyszertárban) készültünk kolléganő-
immel, hogy egy kis mosolyt csaljunk a vendégek arcára; műsorunk zárásaként pedig Baánné Győry Márta 
énekesnő kápráztatta el a közönséget nagyszerű előadásával. A tombolahúzást követően fánkkal és sós süte-
ménnyel vendégeltük meg a jelenlévőket. Reméljük sikerült egy kis vidámságot, önfeledt pillanatot hozni a 
szürke téli hétköznapokba.

Térítési díjainkról

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket, hogy 2018. április elsejétől hogyan alakulnak az ellátá-
sért fizetendő térítési díjak az Alkony Gondozási Központban:
- az étkeztetésért fizetendő térítési díj változatlanul 600 Ft/adag (Szállítás esetén +60 Ft/adag);
- a házi segítségnyújtásért fizetendő gondozási díj változatlanul 500 Ft/óra;
- bentlakásos ellátás esetén az intézményi térítési díj 95.100 Ft/hó.    Váradi Zsófia                                                

intézményvezető
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Anyakönyvi hírek

Elhalálozott

Született

Emléküket megőrizzük!

           Dőrr Dorina 
            2017.12.24.
        Csávás Ilona és 
  Dőrr István gyermeke     Vígh Milán Imre

         2018.01.19.
      Gecse Anita és 
 Vígh Imre gyermeke

   Kollát Ketrin Elza
2018.02.15.
Oláh Erzsébet és 
Kollát Jenő gyermeke

Tódor Istvánné /Rózsa Anna/
      2017.12.26. élt 58 évet

         Marozsi Sándor 
     2018.01.01. élt 81 évet

Gebei Imréné /Szabó Julianna/
        2018.01.02. élt 66 évet

Bodor Lászlóné /Golovics Margit/
         2018.01.24. élt 86 évet

Máté Lajosné /Horváth Rozália/
      2018.01.25. élt 105 évet

Diószegi Imre Lajosné /N.Csató Julianna/
                2018.01.27. élt 90 évet

Bertók Sándorné /Jakab Irén/
     2018.02.04. élt 75 évet

Czikora Dezsőné /Besze Katalin/
        2018.02.17. élt 85 évet

          Bíró János 
2018.03.29.élt 80 évet

Szepesi Lászlóné /Kurenda Mária/
          2018.04.08. élt 81 évet

Jó egészséget kívánunk nekik!

Csató Jánosné /Dávid Julianna/
       2018.02.25. élt 86 évet

Tiszasasi Hírmondó
Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata

 Kiadásért felelős: Gyói Gábor 
A szerkesztésért felelős személy: 

Hegedűsné Szító Lilla, Kelemen Anita, Papp 
Zoltánné

A sokszorosításért felelős: 
Fazekas Nyomda Szarvas

                      Búcsú egy munkatárstól
 Vannak csillagok, melynek fénye világít a földön.
 Mikor ők maguk már nincsenek a helyükön.
 Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
 Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.

 Az önkormányzat dolgozója 
                          Tódor Istvánné
 született: Rózsa Anna , súlyos betegségben
 2017. december 26-án elhunyt.
 Várta a nyugdíjas éveit, hogy az imádott unokájával,
 szeretteivel több időt tölthessen. Hódolhasson 
 szenvedélyének a horgászatnak. Nem adatott meg neki. Tervek, melyek nem    
valósulhattak meg.
      58 évet élhetett.
                                                                      Emlékét örökre megőrizzük…..
                                                                          Minden volt munkatársa

          Péntek Erika
    2018.03.17. élt 31 évet

  Kőrösi Zsolt József és Kakas Kitti
               2018.04.12.

    Házasságkötés
 Jász-Nagykun-Szolnok megye 

 04.számú egyéni választókerület
Tiszasas 001.számú szavazókör 

szavazat számai:

    FIDESZ-KDNP:  278
  Jobbik  MM: 115
MSZP-PMP: 51

 LMP:20
  DK :17   

Boldog István(FIDESZ-KDNP)  :273
Csányi Tamás(Jobbik MM)      :152
Rózsa Endre (MSZP-PNP)       :50
Ecseki Virág Boglárka (LMP):12
Matisz Károly István(MOMENTUM):5


