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Gyereknap az ÁMK –ban.

Az idén is tartottunk  gyereknapot  a községünk gyermekei részére.
Az események sorát  egy  zenés  gyermekelőadással  nyitottuk. A Turcsányi Lajos – Smuta Zsoltné  ¬-  Varga Edit 
alkotta triótól egy nagyon színvonalas, szívet melengető műsort hallhattunk.
Az időjárás sajnos  egy kicsit megtréfált bennünket,kaptunk az égiektől egy jó kis kiadós felhőszakadást,ami 
némiképpen átírta a forgatókönyvünket. Szerencsére a gyerekeknek nem szegte kedvét az 
eső,kitartottak,megvárták,hogy elálljon az eső. Miután kiderült az ég, elkezdődhetett a légvár felfújása,a trambu-
lin felállítása,a sergő összeszerelése.  A nagyobb gyerekek  segítkeztek  is, hogy minél hamarabb birtokba vehes-
sék a játékokat.
Itt szeretném megköszönni az önkormányzatnak,hogy az anyagi fedezetet biztosította,így ingyenesen tudták a 
gyerekek mindezeket használni.
Nagy sikere volt a szörpnek és a fánknak is amit szintén ajándékba kaptak az itt levők.
Úgy gondolom,hogy ismét sikeres volt ez a gyereknap,jól érezték magukat akik megtiszteltek bennünket,hogy 
eljöttek.
Jövőre újra találkozunk és még többen leszünk.

                                                                                                              Szendrei Éva

    Megalakult a Tiszasas Községért Egyesület

A Tiszasas Községért Egyesület 2018. május 19-én alakult 21 fővel. Az egyesület alapvető célja a tiszasasi fiatalok 
összefogása és rajtuk keresztül a lakosság segítése. Kulturális, ismeretterjesztő, ifjúsági, sport, szabadidős és egyéb 
programok szervezése. A közösségi élet fellendítése, ifjúsági táborok, közösségteremtő programok szervezése. Az 
idősek, rászorulók, családok, a kiszolgáltatottak támogatása, fiatalság helyben tartása. Tiszasas község környezet- 
és természetvédelme, hagyományainak felkutatása és ápolása, hagyományteremtés, a település fejlesztése és von-
zerejének erősítése. Rendezettebb, biztonságosabb, szebb falukép kialakítása, a közösségi összetartozás erősítése. 
Legfőbb célunk pedig a pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

2018 márciusában pályázatot nyújtottunk be a Tiszasasi Idősekért Alapítványon keresztül, a Tesco Global Zrt. 
„Ön választ, mi segítünk” című programjára informális csoportként, hiszen akkor még egyesületünk bejegy-
zés alatt állt. Pályázatunk sikerrel vette az első akadályt és bejutott a döntőbe. Körzetünkbe végül a szavazatok 
alapján 3. helyezést értünk el, ami azt jelenti, hogy 100.000 forintot nyertünk a megpályázott programunkra. 
Programunk egy 2018. szeptember 15-én megrendezésre kerülő családi nap volt, melyet a helyi Állatsimogató- 
és horgásztóhoz képzeltünk el. Első sikereinken felbuzdulva jött egy újabb lehetőség, amit hasonló elvek alapján 
nyújtottunk be a DM „Együtt egymásért! Jó tettekkel egy jobb világért” című program keretein belül. A szavazat-
gyűjtési időszak számomra rég nem látott összefogást eredményezett, melyet óriási sikerként éltem meg. Sajnos 
végül a szavazatok alapján lecsúsztunk a dobogós helyekről, de kis településhez képest nagyon jó eredményt 
értünk el. Mindkét pályázat esetében a már korábban említett családi napra szerettünk volna anyagi forrást biz-
tosítani, mely folyamán horgász- és főzőversenyt tervezünk, valamint egy családi vetélkedőt. Ezúton köszönöm 
mindenkinek a segítségét, a buzdítást és természetesen a szavazatokat! Támogatóink és egyéb pályázati források-
ból végül sikerült olyan programot összeraknunk, melyet kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek egyaránt élvez-
hetnek majd.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy igény van helyi programokra, kikapcsolódási lehetőségekre, közösségépítés-
re. Terveinkkel szeretnénk hozzájárulni a település élhetőségének javításához, szeretnénk, ha ez a nap később 
hagyomány lenne, ezért igyekeztünk minél színesebb programokkal készülni a hozzánk ellátogatók számára. 
Bízunk benne, hogy a lakosok nagymértékben hozzájárulnának e hagyomány megteremtéséhez, községünk 
hírnevének öregbítéséhez. Szükségünk van az összetartozásra és a tenni akarásra. Szeretnénk ezzel a kezdemé-
nyezéssel példát mutatni és bízunk benne, hogy segítőink száma évről-évre növekedni fog.

Köszönjük a bíztatásokat, a kedves szavakat és az önzetlen segítséget, támogatást! 

           Biró-Czink Renáta
             elnök
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„Tiszavirágzás” 

Tiszavirág. Sokaknak bizonyára a rövid életű és csodálatos természeti látvány jut eszébe először. Vannak, 
akik már sokat hallottak róla és talán vannak olyanok is, akik tudják, de legalábbis sejtik, hogy most nem 
egy természeti csodáról fogunk írni. 
Idén tavasszal egy pályázat keretein belül elindult az EFOP-3.9.2-16-00005 Tiszavirág 1 című program, 
mely Csongrád, Tömörkény, Felgyő, Csánytelek és Tiszasas községek összefogásaként valósult meg. A 
pályázat rengeteg lehetőséget rejt magában, néhánnyal már találkozhattak és vannak olyanok is, amik még 
csak ezután következnek. A pályázati program 3 éven keresztül tart, egészen 2020. december 31. napjáig. 
Játszóház és Tanulóház programsorozat keretein belül minden héten próbálunk színes és szórakoztató 
programokkal készülni óvodásainknak és iskolásainknak egyaránt. Minden évben 1 hetes Nyári tábort 
szervezünk a gyerekeknek, melyből 1 nap kirándulás. A tábor, a kirándulás és minden egyéb program a 
gyermekek számára ingyenes. Ezen felül egy tavaszi és egy őszi alkalommal külön-külön kedveskedünk 
egy-egy kirándulással az óvodásoknak és az iskolásoknak. A közeljövőben nagy értékű eszközfejlesztés 
valósul meg az óvodában, szintén a pályázatnak köszönhetően.

Volt egyszer egy Nyári tábor

Július 9. az első nyári táborunk, első napja. Izgatottan és kíváncsian vártuk ezt a napot, hisz korábban még 
sosem volt részünk ehhez hasonló feladatban. Kihívás volt számunkra, hisz óriási érdeklődés előzte meg. 
Minden egyes nap próbáltuk a már megtervezett programokon felül a gyerekek kívánságait is teljesíteni. 
Nagy volt a szórás, hiszen a kis óvodástól, egészen a nagy iskolásig jöttek hozzánk gyerekek. Az 1 hetes 
tábor alatt lovaskocsikáztunk, fagyiztunk, rengeteget táncoltunk, moziztunk, versenyeztünk, lufit hajtot-
tunk, kifestették az arcunkat, fociztunk, kézműveskedtünk és ami a lényeg, hogy nagyon sokat nevettünk! 
Azt hiszem mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy a tábor nagyon jól sikerült! A gyerekek jól érezték 
magukat és nekünk ez a fontos. A fárasztó hetet egy kirándulással zártuk le. Budakeszire látogattunk el, 
ahol a helyi Vadasparkot kerestük fel először. Picit késve érkeztünk, hiszen ahogy a mondás is tartja „Em-
ber tervez, Isten végez”. Érdekes és izgalmas állatokkal találkozhattak a gyerekek és az idő nagyon gyorsan 
telt. Sietve kellett vásárolni otthonra a szuvenírt, hisz csoportunkat várták a következő állomáson. Elérke-
zett tehát a várva-várt kisvasutazás. A gyerekek csodálkozva néztek a kis vasutasokra, hiszen a jegyszedő is 
alig volt idősebb néhányuknál. Érdeklődve beszélgettek munkájukról. Hosszú nap volt, tele új élménnyel és 
emlékkel. A nap végére a busz csendbe borult, kidőltek sorba a néhány órával ezelőtt még erejük teljében 
szaladgáló gyerekek. Hosszú volt a hét, de nem bántuk. Későn értünk haza, de megérte. Nagyon jó hét volt, 
nagyon jó kirándulással. 
Egyedülálló lehetőségek ezek számunkra, hisz gyerekeink színes programokon vehetnek részt, ingyen 
kirándulhatnak és ismerhetik meg kis országunkat. Éljenek ezekkel a lehetőségekkel továbbra is és bízunk 
benne, hogy jövőre is találkozunk!
         Biró-Czink Renáta és László Imola
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     „SASFIÓKÁK KALANDJAI”
A tanév vége előtt lehetősége nyílt Tiszasas településnek az EFOP-1.5.3-16-2017-00001 „Tisza-menti virágzás 2” pályázatban részt 
venni. Néhány gondolatban összefoglaljuk a 10 nap eseményeit, 2018. július 30.-augusztus 10.
1.nap:A tábor egy élmény dús kirándulással kezdődött. A csongrádi Pejkó lovardába látogattunk el, ahol a gyerekeknek lehetősége 
volt a lovaglást kipróbálni. 9 ló állt rendelkezésünkre, ami azt jelenti, hogy több kört is mehettek a gyerekek lóháton. Örömünkre 
szolgált, hogy a vonakodó gyerekek is feloldódtak és bátran kipróbálták a lovaglást. A mi gyerekeink etethették meg a lovakat gyü-
mölccsel, simogathatták őket. A lovaglás után engedélyt kaptunk a lovarda területén lévő játszótér és kosárlabdapálya használatára. 
Itt végeztünk tábornyitó csapatépítő és közösségfejlesztő játékokat, hogy a táborozó gyerekeink megismerjék egymást 
2.nap: A keddi napot Tiszasason töltöttük. A nap célja Tiszasas értékeinek megismerése, felfedezése, erősítve ezzel a gyökereink 
tiszteletét. A délelőtt folyamán kerékpártúrát szerveztünk a tiszasasi élő Tiszához. A program az ártéri erdők megismerése, beba-
rangolása volt, majd homokszobrászattal végződött. A gyerekek a víz szélén alkothattak vizes tiszai homokból.     Délután folytató-
dott községünk megismerése. Igazi kalózos kincskereső játék indult. A gyerekek véletlenszerű csapatokban fedezték fel a községet 
térkép segítségével. Biztonságuk érdekében a falu központjában kereshették a kincseket. A térkép alapján kellett bizonyos helyszí-
nekre találni és az ahhoz kapcsolódó feladatokat megoldani. A falujárás után a nap csúcspontja következett, a polgármester engedé-
lyével felmehettünk a helyi református templom tornyába, ahonnan pazar kilátásban volt részünk a környező településekre és tájra. 
A gyerekek hősiesen viselkedtek, még a legkisebbek is felmásztak a toronyba. Izgalommal keresték lakóházukat a toronyból. 
3.nap: A szerdai napot szintén Tiszasason töltöttük. Nemrég nyitotta meg kapuit az Állatsimogató. Az látogatás tetőzése volt, hogy 
lovaskocsin járhattuk be Tiszasas utcáit. Futóversenyt rendeztünk a halastó környékén, s a szabadban fogyasztottuk el tízórainkat. 
Ebédre visszasétáltunk a község konyhájára. A délután is a háziállatok jegyében zajlott. A témához kapcsolódó játékokat szervez-
tünk a gyerekeknek, melyet csapatokban végezhettek el. 
4.nap: Ezen a napon a szomszédos településre, Tiszaugra terveztünk egész napos kirándulást kerékpárral. Útközben megcsodáltuk 
a szemünk elé táruló különleges tájat. Nagyon várták a táborozók ezt a napot, hiszen végre strandolással töltöttük a napot a tiszaugi 
Holt-Tiszában. Uzsonnára egy óriási dinnyét fogyasztottunk el. Igazán élvezetes nap volt.
5.nap: Ezen a napon zajlott az első buszos kirándulásunk, melynek célja Balatonszárszó volt. A program egész napos strandolás a 
Balaton vizében.  Célunk a kirándulással az volt, hogy a hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetben nevelkedő, szerény anyagi 
körülményekkel rendelkező gyermekek számára olyan élményt biztosítsunk, melyben még nem volt részük. elmeséltük nekik a 
balatoni kecskekörmök legendáját is. Én azt gondolom, hogy nagyon gazdag élményeket kaptak a gyerekek.
6.nap: A hét első napját Tiszasason töltöttük. A délelőtti program kézműves foglalkozás volt, mely során megjeleníthették a 
gyerekek eddigi élményeiket. A gyerekek hulladékból – műanyag kupakokból – készítettek képeket. Célunk az átélt élmények 
kifejezése mellet a környezettudatos szemlélet erősítése is volt. A délután a hét egyik legizgalmasabb eseményét hozta magával. A 
kunszentmártoni tűzoltók érkeztek hozzánk, hogy röviden bemutassák munkájukat és eszközeiket a gyerekeknek. Rövid előadás 
után -  melyben megismerhettük a tűzoltó autó felszerelését - , beülhettek a tűzoltó autóba és magukra ölthették a tűzoltók ruháját. 
Megnézhettek, kipróbálhattak egy vízszállító autót is, itt egyenesen a volán mögé ülhettek. Páratlan fotók készültek a gyerekekről. 
Tovább fokozva az izgalmakat, egy kis játékra, versenyre hívtuk a tűzoltókat. 2 csapatban versengtek a gyerekek és tűzoltók. A 
feladatok a víz, tűz téma köré csoportosultak. Hatalmas élmény volt a táborozóknak. Távozáskor szirénával búcsúztak az életmentő 
szakemberek.
7.nap: Ezen a délelőttön egy újabb tiszasasi különleges helyre szerveztünk gyalogtúrát. Néhány évvel ezelőtt hozta létre az Önkor-
mányzat a Biokertet, ahol a hagyományos növények (fűszerpaprika, káposzta, paradicsom, hagyma, burgonya, stb.) mellet különle-
ges növények termesztése is folyik, mint pl. menta, kólamenta, bazsalikom, körömvirág, legényvirág, josta.A délután is a zöldségek, 
gyümölcsök, azaz az egészséges táplálkozás jegyében zajlott. Először gyümölcssalátát készítettek a gyerekek csoportokban. Amíg a 
saláta ízei összeértek, zöldségekből készítettünk szobrokat. A szobrok elkészültével uzsonnára került a sor, mely nem volt más, mint 
a gyerekek által elkészített gyümölcssaláta. 
8.nap: A gyerekek nagyon várták ezt a napot. Újra ellátogattunk egy lovardába Csongrádon. A gyerekek két csapatban lovagolhat-
tak. Amíg az egyik csapat lovagolt, addig a másik csocsóval és kiscicák dédelgetésével töltötte az időt. Minden táborozó ült lóháton, 
most már sokkal bátrabban. Ezen a tanyán megismertünk egy különleges lófajtát: egy igazi fríz lóval találkozhattak a gyerekek, sőt, 
van, aki rajta lovagolt. Délután lehűthettük magunkat a kellemes hőmérsékletű Tiszában a Körös-torokban. 
9.nap: A héten erre a napra szerveztük a buszos kirándulást. Az úti cél Velence volt a Velencei-tó partján. A táj és a kellemes, gyógy-
hatású víz lenyűgözött bennünket. A kirándulás célja ezen a héten is az volt, hogy olyan helyre jutassuk el a gyerekeket, amelyre 
jelenlegi helyzetükben nincs lehetőségük. Célunkat elértük, nem győztük köszönni a hálálkodó szavakat.
10.nap: Elérkezett a táborzáró nap. Mindannyian éreztük, hogy vége valaminek. Szerettük volna ezt a napot is különlegessé, felejt-
hetetlenné, élménnyé tenni. A napot természetesen Tiszasason töltöttük. Délelőtt felidéztük a tábor tartalmas pillanatait, melyet 
lepedőfestéssel tettünk maradandóvá. A két hét alatt keletkezett kézműves munkákból kiállítást szerveztünk a Kultúrházban, melye-
ket a délután folyamán megtekinthették a táborozók szülei. Számukra egy vetítéssel is készültünk, melyen a 10 nap legkifejezőbb 
fotóit mutattuk be. A tábort szalonnasütéssel fejeztük be, melyen szülő, gyermek, pedagógus egyaránt jól érezhette magát, erősítvén 
azt az érzést is, hogy egy közösséggé kovácsolódtunk a tábor ideje alatt. Jutalomként kiosztottuk a „leg-leg-leg okleveleket a gyere-
keknek”. A két hét alatt tapasztaltak szerint megismertük, és átadtuk a legjobb tesó, legkatonásabb kislány, leghuncutabb tekintetű 
kisfiú, legszebben beszélő kis diák stb. címeket. Végezetül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk minden támogató szülőnek 
az ásványvízért, zöldségekért, gyümölcsökért, Gyói Gábor polgármester úrnak, Mező és Társa Kft. tulajdonosainak az ajándékokért. 
Egy záró gondolat: a táborral elértük célunkat, hisz rengeteg örömöt szereztünk a gyerekeknek a maradandó élmények által.  
           László Istvánné 
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Ez a nap is elérkezett! Hosszas előkészülettel,szervezéssel,izgalommal teve vártuk ezt a 8. Falunapot.
Mint minden évben,most is a református  templom  hívogató harangszavával  vette kezdetét az istentiszte-
let ,melyet Kuczor Erzsébet lelkésznő tartott.
Ezt követően már az iskolaudvaron Gyói Gábor polgármester úr rövid beszédében megnyitotta a rendezvé-
nyünket.
Ezen az ünnepségen került sor a „ Tiszasas Községért „ kitüntetések átadására,amit ebben az évben 
Balogh Mihály volt körzeti megbízottunk és Tánczos Péter az önkormányzatunk volt dolgozója kap-
ta meg. Ezzel az emlékplakettel is elismerve munkájukat , amit aktív és nyugdíjas korukban is tettek 
községünkért,közösségért. Az ünnepség alatt már érezni lehetett az ínycsiklandozó illatokat,melyek a bog-
rácsokban rotyogó marhapörkölt felől áradt.
A déli harangszó után,az ízlelőbimbók igénybevétele alatt „Jó ebédhez szólt a nóta” – Balla Tibor népzenész 
citerázott.
A finom ebédet a sörbemutatóval egybekötött kézműves sör kóstolóval le lehetett öblíteni.
Ezzel egy időben a” part alatt” kezdődtek el a vízi foci mérkőzések ,amit a nap folyamán ingyenesen vehet-
tek igénybe az extrém sportot kedvelői.
Párhuzamosan a meccsek idejével a faluban tartózkodókat sem hagytuk szórakozás nélkül. Elindult a mű-
velődési ház előtt felsorakozott kistraktorok felvonulása,amit a lakiteleki Tűzoltózenekar
kísért,egyben hívogatott a délutáni rendezvények látogatására. Miután elindultak a falut körbejárni ,zene-
szóval a színpadon Petróczki Csaba szórakoztatta a nagyérdemű közönséget”olasz slágerek – magyarul” 
műsorával. A képzeletbeli külföldi kirándulás után visszatértünk hazánkba,  a martfűi Néptánccsoport 
ízelítőt adott a sokszínű magyar néptáncból. A táncműsoroknak  még nem lett vége,mert az óvodások és a 
nyári táboros gyerekek szintén ropták a színpadon,megadva ezzel az alaphangulatot az esti discóhoz .
A zene újra felcsendült a következő műsorszámba,ugyanis  a lakiteleki Tűzoltózenekar a faluban tett körút-
juk után a színpadon szórakoztatott el bennünket a zenei tudássukkal.
Utánuk az „Erős Ember „ versenyre  benevezettek sorakoztak fel,hogy a polgármesterünk vezényletével 
megmérettessék  magukat. Három számban kellett erejüket próbára tenni:homokkal megtöltött  kannák-
kal adott távolságot megtenni,a kannákat pótkocsira pakolni és a hagyományos traktorkerék forgatásban. 
Ebben az évben zsinórban negyedik alkalommal  Réczi Zoltán tiszaalpári versenyző lett az  első. Második 
helyezett Balogh Béla csépai, a harmadik  pedig  Rácz Lajos Tivadar tiszasasi lakos lett. Gratulálunk nekik!
A verseny izgalmai után a nap sztárvendége, HEVESI TAMÁS jött a  színpadra!Kedvességével,
egyszerűségével és persze a nagyszerű hangjával kápráztatott el bennünket. Néhányan táncra is perdültek a 
slágerek hallatán.
A koncert után a tombolahúzás emelte meg az adrenalin szintünket,sokan szerették volna megnyerni a 
birkát és a fődíjat, a kerékpárt!
Miután gazdára találtak a nyeremények,az utolsó műsorszám következett:Farkas Bálint  Jászai Mari  dí-
jas operett énekes , és lánya, Bálint Emese színésznő  operett műsorukkal. Az előadás  után a közönség 
átvonult a következő helyszínre ,ahol a tekintetek az eget kémlelték. Ebben az évben is magas színvonalú 
tűzijátékot láthattunk. Nem véletlenül , hiszen ez a pirotechnikai cég az aki, a budapesti aug.20-i tűzijáték 
szervezője és lebonyolítója is.
A látványosság után kezdetét vette a hajnalig tartó discó a Gong rádió dj-vel. Együtt táncolt ifjú és idős, 
akik még bírták energiával.
Itt az írás végén engedjék meg, hogy köszönetet mondjak nevek felsorolása nélkül azoknak a szemé-
lyeknek, akik részesei voltak ennek a napnak a szervezésében, lebonyolításában, bármilyen formában 
hozzájárultak,hogy sikeres legyen ez a falunap.
 
Egy hatalmas KÖSZÖNET! 2019-ben is várunk mindenkit szeretettel  a rendezvényünkre!

Szendrei Éva
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Dénes Lászlóné tollából...
A zenehallgatás tanítása

A zenehallgatás mikéntjét korán kell tanítani. Már az alsó tagozatban hozzá kell szoktatni őket. Egy olyan 
felsős osztályban, ahol nem hallgattak azelőtt zenét veszélyes dolog előhozni. Nem veszik komolyan. Nevet-
nek, 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 
megfigyelési 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 szerep-
lőket egy-egy hangszer szólaltatta meg.
5. osztályban már nem kértem, hogy zenehallgatáskor tegyék le a fejüket a padra, de néhányan még ragasz-
kodtak hozzá.
Kértem a gyerekeket, hogy figyeljenek fel a körülöttük előforduló zenei hatásokra. Alkalmat adtam arra óra 
elején, hogy beszámolhassanak arról milyen zenét hallottak, láttak, vagy olvastak róla.
Ilyenekre emlékszem:
Az egyik gyermek a megyei lapban olvasta: A szolnoki szimfonikus zenekar Haydn Búcsúszimfóniáját kor-
hű előadásban játszotta. Ez azt jelentette, hogy a zenészek ruhája, a kottatartóban égő gyertyák, és amikor 
egy hangszer befejezte tételét, a zenész elfújta a gyertyáját.
A gyerekek elképzelték és így ujjongtak:
- Milyen hangulatos lehetett!
- De jó lett volna ott lenni!

A tv-ben is láttak zenei műsorokat, amiről beszámoltak a többieknek.
Pl.: Musszorgszkij: Egy kiállítás képeiből a Csibék tánca a Bábolnai csibekeltető reklámja volt. A zene alatt 
mutatták a kiscsibéket.
Éveken keresztül december 24-én délután, a karácsonyi készülődés idején a TV Beethoven IX. szimfóniáját 
közvetítette.
Erre felfigyeltek a gyerekek, mert többször hallható benne egy általunk is ismert rész, az Örömóda. Ezt szö-
veggel is megtanultuk.

„ Lángolj fel lelkünkben
szép égi szikra, szent öröm.
Térj be hozzánk drága vendég,
tündökölj ránk fényözön.
Egyesítsd szellemeddel
mit zord erkölcs szétszakít.
Testvér lészen minden ember
merre lengnek szárnyaid. „
/Sciller német költő verse/

Nem ajánlottam, hogy végig nézzék, csak néha hallgassanak bele. A téli szünidő utáni beszámolókban sok 
gyerek jelezte: Milyen szép volt amikor a végén egy nagy kórus énekelte az Örömódát a zenekar kíséretében. 
Ők is énekelték velük magyarul. Ennek én is nagyon örültem.

Voltatok,szépek voltatok,
Ősdombi szőke kis leányok.
Ott,szerettelek benneteket!
Csak Ti azt nem tudtátok.

Azt Ti, nem tudhattátok,
Mert onnan leszakadtam,
S úgy,benneteket a parton
Csak az álmaimban láttam.

A rétparti  tanyasoron

Tigyi László

S hozzátok, hiába akartam   
Már vissza nem találtam, 
S úgy, benneteket a parton   
Csak az álmaiban láttam.
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Pünkösdi bál 2018.

Az elnevezés az iskolánk helyi alsó tagozatának javára rendezett jótékonysági  bált idézi,ami Pünkösd vasár-
napjára esett. A bál másodjára került megrendezésre, miután pedagógusok és szülők felbuzdultunk az előző 
évi bál sikerén,amely 350.000-Ft hasznot hozott. Ebből az összegből futotta két buszos  színházlátogatásra  
Kecskemétre,és egy tanulmányi kirándulás teljes költségére,kímélvén a szülők pénztárcáját. Vásároltunk 
belőle jutalmakat versenyek díjazására, könyveket tanév végi dicséretek mellé, ill. kézműves foglalkozások 
alapanyagait, dekorációs anyagokat.
Ezen a tavaszon is lelkesen készülődtünk. Egy ilyen bál szervezése rengeteg feladattal jár,de szerencsére min-
den megoldandó területnek lett önkéntes felelőse. Amikor pedig a fizikai munkára került sor, oda is jöttek 
segítségek. Legnehezebb mindig a vacsora nyersanyagainak az előkészítése és maga a főzés. Az idén kétfajta 
pörkülttel is előálltunk: pacalpörköltet és birkapörköltet is főztünk. Akik ebben segítségünkre voltak,ők nem 
is szülők az iskolában,hanem támogatók:Nagy László,Sípos József,Szító Zoltán, ifj. Szelei Sándor és Gulyás 
Zsolt Cserkéből.
A vacsora jegyek ugyan egyféle menüre szóltak,de végül minden vacsora vendégnek jutott mindkét féle 
pörköltből bőséggel. A vacsorát elvivőkkel együtt  180 főre főztünk, a néhány megmaradt  adagot eladtuk a 
vendégeknek.
Szülők és nagyszülők rengeteg süteményt sütöttek,amit vacsora után desszertként árultunk.
Egy vidám hangulatú estén és éjszakán a gyerekek javára fogyasztottunk és szórakoztunk.
A rendezvény végül is túllépett a szülői kereteken,községi, sőt annál is tágabb kört mozgatott meg.
Az 553.000- Ft tiszta bevételhez hozzájárult településünk önkormányzata, a szülők többsége, nyugdíjas lako-
sain egy része, ill. már nem a településen élő volt tanítványaink is. Mindenkinek köszönet érte.
A rekord összegű bevételből elsőként Eger városába utaztunk busszal,ahol megnéztük a gyerekekkel a város 
legfőbb nevezetességeit. Saját költségükön azokat a szülőket vittük el ide,akik legtöbbet dolgoztak a bál sike-
réért.
Következő kiadásunk egy szintén autóbuszos út Szolnokra,most a Szigligeti Színházba október közepén,majd 
a tavasszal még egy alkalommal. Szeretnénk a gyerekeknek hasznos játékokat is vásárolni.,ill. az őszhöz,majd 
a karácsonyhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások alapanyagait megvenni.
Minden kiadást átgondolunk,és tanulóink javára hasznosan fogjuk elkölteni az összeget.
A mai ifjúság nemzetünk jövője. Értük tenni kötelességünk,őket nevelni legfontosabb feladatunk,szülőknek 
és pedagógusoknak egyaránt.

                                                                                                                   Nagy Lászlóné 
                                                                                                                      tagint.vez.
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Óvodánk életéből…

Óvodánk az elmúlt tanévben a két csoportban 32 kisgyermek gondozását, nevelését láttuk el. Gyermekeink közül 
7-en kezdték meg ősszel az iskolát.
Az óvodáskor az az időszak, amely a legtöbb változást hordozza magában a gyermekek fejlődésében. A gyermekek 
személyiségfejlődés kialakulásában nagyon meghatározó ez az időszak. Legfőbb tevékenységük, ebben az időszakban 
a játék amely kitűnő módja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek. A játék mellett azonban 
kötött és kötetlen foglalkozásokon gyarapítjuk a gyermekek ismereteit, fejlesztjük, neveljük őket, az egyéni képessége-
iket figyelembe véve.
Óvodásaink nyitottak, derűsek, érdeklődőek, és örömmel vesznek részt a tevékenységekben. Nevelőmunkánkban arra 
törekszünk, hogy ki-ki felfedezze saját képességeit, képessé váljon a közösségbe beilleszkedni, konfliktusait kezelni, a 
kudarcokat elviselni. Iskolába kerülve tudjanak együttműködni a tanító nénivel, alakuljon ki feladattudatuk, köteles-
ségérzetük. Életünk színfoltjai az ünnepek, ilyen a Télapó délután melyen  a szülőkkel, vendégeinkkel várjuk együtt 
a nagy szakállút és versekkel, dalokkal köszöntjük őt, illetve a farsangi bálunk amely karneváli hangulatban telik el. 
Erre az alkalomra vidám, zenés, táncos műsorral készült mindkét csoport. A kicsik Csillaghúr módjára táncoltak 
virág jelmezükben, a nagy-középsősök pedig cowboyként ropták. Mindkét csoport nagy sikert aratott vendégeink 
körében. Ezt követte a jelmezes felvonulás, ahol minden kisgyermek a szülők által készített ötletes jelmezbe bújt. 
Legszebb ünnepünk az anyák napja amikor szebbnél-szebb versekkel dalokkal és ajándékkal köszöntjük az édesanyá-
kat, nagymamákat. Ebben az évben is május utolsó hetében tartottuk gyermeknapi ünnepségünket ahol a szülők, 
hozzátartozók által készített édességeket élvezhették a gyerekek ezen a mókás, játékkal teli napon. Hagyomány immár 
harmadik éve újra óvodánkban a jótékonysági bál megtartása, ami az idei évben is jó hangulatban telt el és itt szeret-
ném megköszönni mindazoknak a segítségét akik hozzájárultak bálunk sikeres megtartásához. Ebben a tanévben is 
karácsony, illetve  farsang előtt közös készülődésen vettek részt a szülők és gyerekek ahol együtt készültek az ünnepre. 
Nem maradtak el ebben a tanévben sem a nemzeti ünnepeinkről való  megemlékezések, erősítve ezáltal a magyarság-
tudatot és hőseink tiszteletét gyermekeinkbe.
Óvodánkban a szülői közösségünk nagy része aktívan tevékenykedik, tombola tárgyakkal, süteménnyel, üdítővel, 
felajánlásokkal és munkájukkal járulnak hozzá rendezvényeink sikerességéhez. 
Nagy köszönet jár ezért valamennyiüknek!            
           Hegedűsné Szító Lilla

Tájékoztató a kéményseprés igénybevételéről

Noha még nincs itt a hűvös idő, célszerű a kémények ellenőrzését már most elvégeztetni, hogy ne az utolsó pillanatra, a fűtési sze-
zon kezdetére maradjon ez a valóban életbevágóan fontos tevékenység.
A katasztrófavédelem kéményseprőipari tevékenysége jelenleg tizenhét megyében összesen 2593 településre terjed ki, ezen belül 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye egész területére. A szolgáltatást a gazdálkodó szervezeteknek kötelező megrendelni egy kéményseprő 
cégtől – szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente, gázfűtést használóknak kétévente, a munkáért pedig díjat kell fizetniük. A 
társasházakba a kéményseprők hívás nélkül kimennek, a lakóknak a vizsgálatért nem kell fizetniük (kivéve, ha egy lakás valamely 
vállalkozás bejelentett telephelye). Szintén ingyenes a szolgáltatás a családi házban élő magánszemélyek számára, de szükség van 
időpontfoglalásra – tehát ha valaki úgy dönt, hogy a kémény rendszeres tisztíttatásával is gondoskodik biztonságáról, még azt is 
eldöntheti, mikor szeretné azt.
Aki az online ügyintézést választja, a www.kemenysepres.hu honlapon előre megadhat két-három, kéményellenőrzésre megfelelő 
napot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés 
pontos dátumáról és idejéről. A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató levelekkel járják végig a településeket. Ilyen-
kor lehetőséget biztosítanak az ellenőrzés azonnali elvégzésére is, de ennek igénybevétele ekkor sem kötelező.
A kéményseprők célja a füstelvezető épségének, valamint a fűtésrendszer jó és biztonságos működésének ellenőrzése; az esetleges 
problémák kiszűrése, a balesetetek megelőzése, de semmiképpen sem a bírságolás. A vizsgálat során kívül-belül megnézik az égés-
termék-elvezetőket, ellenőrzik azok műszaki állapotát, vizsgálják, hogy a fűtés biztonságos működéséhez van-e az adott helyen elég 
levegő, illetve biztosított-e a levegő utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó égéstermék összetételét. Ha problé-
mát tárnak fel, fontos, hogy saját érdekében mindenki mihamarabb intézkedjen a javításról.
A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőr-
zés során elvégzett műszeres mérések eredményét. A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhat-
nak el. Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka elvégzése után, számla ellenében, 
átutalással kell a díjat megfizetni.
A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel 
és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felsze-
relésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.

Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
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Anyakönyvi hírek

Elhalálozott

Született

Emléküket megőrizzük!

Jó egészséget kívánunk nekik!

Tiszasasi Hírmondó
Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata

 Kiadásért felelős: Gyói Gábor 
A szerkesztésért felelős személy: 

Hegedűsné Szító Lilla, Papp Zoltánné
A sokszorosításért felelős: 

Fazekas Nyomda Szarvas

    Házasságkötés

               Kiss Jázmin Mia                                                                   
                 2018.05.04.
Balázs Éva és Kiss László gyermeke    Oláh Zoé Emma

       2018.05.25.
   Velő Erika és Oláh Zoltán gyermeke

Kőrösi Zalán
      2018.07.05.
Kakas Kitti és Kőrösi Zsolt gyermeke

             Hegedűs Borbála
            2018.08.08.
     Szító Lilla és Hegedűs Sándor                
        gyermeke

        Szarka Debóra  és  Festő Hegedűs Nándor
2018.05.26.

Jéga- Szabó Mónika  és  Kardos István
2018.09.08.

Vágner István
élt 79 évet  2018. 04.20.

Máté Lajosné (Kecskeméti Juliánna)
 élt 77 évet  2018.06.08.

Anda János
élt 67 évet  2018.06.12.

Kovács Atilla
élt 48 évet 2018.08.06.

Dombi Lajos
élt 81 évet 2018.08.27.

Program ajánló:
     Országos Könyvtári Napok 

Tiszasason:
             Molnár Orsi gyermekműsora

Időpont: 2018.10.02./kedd/ 10 óra
                  Helyszín: Tiszasasi ÁMK 

            Zabos-Sugár Emese
                     2018.07.30.
  Tarjányi-Sugár Szilvia Csilla és                   

Zabos Előd gyermeke

Isten hozott kis jövevény!


