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     Visszatekintés a tavalyi nyárra   Írta: Varga Imréné

         Erzsébet tábor Tiszasason 
július 2 – 6 között

       Az idei évben lehetőség nyílt arra, hogy tanulóinknak a nyári szünetben programokat szervezzünk. 
A gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükség van új élmények szerzésére. A napközis táborba 22 
tanuló jelentkezett. 
       A tábort július első hetében szerveztük meg. Célunk volt, hogy a gyermek minden perce le legyen 
kötve és ne legyen ideje unatkozni. Egy hétbe próbáltuk összesűríteni a lehető legtöbb élményt. A progra-
mok során a felhőtlen jókedv, a vidámság került a középpontba. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszél-
getések, az érdekes programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a gyermekek számára. Minden nap 
négyszeri étkezésre volt lehetőség. Előzetesen játékokat vásároltunk.
        Az első napot az iskolában töltöttük, közösségfejlesztő játékokat játszottunk. Majd a vásárolt labdák, 
tollas- és ping-pong ütők kerültek elő. Az egész nap folyamán a felhőtlen jókedv, a vidámság került a kö-
zéppontba.
       A második napon hét órakor volt a gyülekező, mert délelőtt busszal Cserkeszőlőbe a strandra men-
tünk. Nagyon jót játszottak a gyerekek a vízben. Fáradtan indultunk haza. Ebéd után környezetvédelem-
mel kapcsolatos feladatokat: totókat, pontösszekötőket, színezőket készítettek a gyerekek. 
        A harmadik napon a reggeli után busszal indultunk Kecskemétre. Délelőtt a Szórakaténusz Játékház-
ban kézműves foglalkozáson vettek részt a táborozók. Papírsárkányt készítettek felnőttek irányításával. 
Még maradt egy kis idő arra, hogy meglepjünk egy játszóteret. A hideg ebéd elfogyasztása után a Planetá-
riumba mentünk. Itt egy érdekes bemutatón vettünk részt. Nagyon kellemes nap után elfáradva ültünk fel 
a buszra és indultunk haza. Az uzsonna után mindenki boldogan és büszkén vitte haza az általa készített 
papírsárkányokat.
     A negyedik napon újra útnak indultunk busszal Szarvas felé. Délelőtt az arborétumban barangoltunk, 
játszottunk, élveztük a friss levegőt. Délután hajóztunk egy órácskát. Néhány gyerekből egy rövid időre 
hajóskapitány lehetett. A kirándulás végére került Mini Magyarország megtekintése. A gyerekek örömmel 
ismerték fel hazánk nevezetesebb épületeit. Végül fáradtan haza indult a csapat tele izgalmas élményekkel.
        Az ötödik napon ismét hét órakor volt a gyülekező az iskolában. Busszal mentünk strandolni Cser-
keszőlőbe. A gyerekek sokat játszottak a medencében. Délután az iskolában a hét élményeit rajzolták le a 
gyerekek. A tábor során készített rajzok az iskola zsibongóját díszítik.
       Hosszú, fárasztó, de nagyon szép napokat éltünk meg együtt. újabb, életre szóló emlékekkel lettünk 
gazdagabbak. És most várjuk a jövő évet, hogy ismét lehetőségünk legyen a nyári táborozásra.
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   „Sasolj Velünk” Családi nap és Sportválasztó rendezvény

2018. szeptember 15-én megrendezésre került Tiszasas Községért Egyesület életének első nagyszabású rendezvénye, 
a „Sasolj Velünk” Családi nap. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00001 „Tisza-menti virágzás 2” című pályázatnak köszönhe-
tően programjainkat egy Sportválasztó rendezvénnyel egészíthettük ki és formálhattuk egy tartalmas és emlékezetes 
nappá. 
A délelőtt folyamán horgász- és főzőverseny vette kezdetét. Az időjárás nekünk kedvezett, igazi késő nyári nap volt. 
Nagyon sok készülődés és még több izgalom előzte meg a nagy napot, izgatottan vártuk, hogy vajon sikeres lesz-e a 
nap? Eljönnek az emberek? Igen, eljöttek és jól érezték magukat! Igyekeztünk minél több korosztályt kielégítő prog-
rammal szolgálni. A délelőtt folyamán a versenyek mellett ingyenes kézműves foglalkozást szerveztünk a gyereknek. 
Bordács Lajosné és Bokrosné Völgyesi Erika önzetlenül és örömmel vállalták felkérésemet, saját alapanyagaikat nem 
sajnálva tanítottak gyerekeket a kézműveskedés fortélyaira, melyet ezúton mégegyszer köszönök nekik! Családi nap, 
családi vetélkedő nélkül nem múlhatott el. Sajnos a bátor jelentkezők száma igen alacsony volt, de akik részt vettek a 
versenyen, úgy gondolom kellően elfáradva, de annál jobban érezték magukat. A délelőtt folyamán ingyenes arcfes-
téssel és lufihajtogatással kedveskedtünk még a legkisebbeknek, majd ebéd előtt még egy lovasbemutatót tekinthetett 
meg a közönség. A délután folyamán sűrű programok kezdődtek. A délelőtti programok eredményhirdetései után 
Baranta bemutató vette kezdetét, majd a Dalma Dance táncosai fellépését nézhettük meg. Karatésaink fellépését ren-
geteg készülődés előzte meg. Izgalommal várták ezt a napot, amikor is végre megmutathatták, amit eddig tanultak. 
Nokedli bohóc mosolyt csalt minden gyermek arcára, majd egy Triál biciklis bemutató következett, amit szintén nagy 
érdeklődés övezett. Mészáros István volt tiszasasi lakosnak köszönhetően egy bűvész műsort nézhettünk meg, majd 
Szász Kitti négyszeres világbajnok Freestyle Football bemutatója kezdődött. Szelíd kis motorosainkkal vígan, de annál 
sietősebben róttuk Tiszasas utcáit, mely programunkra még a környező falvakból is érkeztek jelenkezők.
A nap folyamán lehetőség volt ingyenes ugrálóvár és mászófal használatára, ergométeres evezőpad segítségével össze-
mérhették erejüket a bátor jelentkezők, a Barantások segítségével pedig bárki kipróbálhatta az íjászat mesterségét. 
Végül a nap végéhez közeledve, egy kis kedvcsinálóként sörivő versenyt hirdettünk meg. Várakozáson felüli számú 
jelentkezőnk volt, egy kis alaphangulatot adva az esti bulinak. A nap egyik legemlékezetesebb programja a Tűzshow 
volt, hiszen egy nagyon profi produkciót láthattunk. Azt est folyamán karaoke-val kezdődött a buli. Csodálatos és fe-
lejthetetlen pillanat volt számomra, amikor egy dalválasztásnak köszönhetően, együtt és felállva énekelte a közönség 
az Ismerős arcok – Nélküled című dalát.
Köszönöm ezt a csodás napot minden egyes támogatónknak, segítőnknek, az egyesület tagjainak és mindazon dolgo-
zóknak, akik részt vettek mindez megvalósításában!
Köszönjük a bíztatásokat, a kedves szavakat és az önzetlen segítséget!
                             Biró-Czink Renáta
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„TISZAZUGI SZENTÉLY” Tiszasas -Római Katolikus Egyházközösség
Áldás Békesség, Erős vár a mi Istenünk, Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Felépült, felszentelődött és hétről , hétre megszentelődik!

A templom az Istennel való találkozásnak egyesülésnek egyetlen lehetséges helye. Az a hely, ahol megvalósul a létbeli 
közösség az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. A templom falai nem önmaguktól szentek, hanem attól, hogy ez a 
közösség, ez a találkozás megvalósul, megvalósul hétről hétre!
Az egyik francia író azt mondja: Egy templomban annál könnyebben gerjedünk áhítatra, minél több bensőséges, 
áhítatos imát ittak már magukba annak a templomnak a falai. Tehát minél több szent imádkozott már benne, és minél 
nehezebb időkben, minél súlyosabb megpróbáltatások között fordultak benne Istenhez, annál buzgóbban tudunk 
benne imádkozni mi is. Már sokat szívtak magukba ezek a falak, volt már három püspök is a mi kis „ékszerdobo-
zunkban”. 
A bűnbeesés előtt templom volt az egész világ. Úgy is mondhatnánk, hogy kezdetben nem a templom volt a városban, 
hanem fordítva, a város volt a templomban, hisz az egész teremtett világ templom volt. Az Istennel való szakítás miatt 
profanizálódott a világ. Azóta az ember bujkál a világban Isten elől, miközben egyben kívánkozik is utána. 
Szent hitünk tanítása szerint Isten mindenütt ott van. De leginkább a templomban van jelen. 
Sokan mondják: minek kell menni a templomban, otthon is lehet imádkozni?  

Egyszer egy jó nénike ballagott a templom felé. Útközben találkozott egy gazdával, aki istentagadó hírében állott a fa-
luban. Most sem tudta megállni, hogy meg ne bosszantsa a jámbor nénikét. Gúnyosan kérdezte tőle, hogy otthon nem 
lehet éppen olyan jól imádkozni, mint a templomban? A néni felelet helyett szintén kérdéssel válaszolt: 
- Hát maga hová megy gazduram?
- A kocsmába egy pohár borra, - válaszolta félvállról.
- Hát nem lehet azt a pohár bort otthon is meginni? 
- A kocsmában frissebb, jobban ízlik és van ott jó társaság is!
- Na látja gazduram, így vagyok én is az imával. A templomban nekem is jobban megy az ima. 

Testvéreim, ne engedjünk annak a korszellemnek, amely velünk azt akarja elhitetni, hogy nem kell a templom, mert 
otthon is lehet imádkozni. Isten ide minket mindig hazavár. Jó nekünk itt lenn, mert otthonunk lett az Isten háza, 
mindörökké szünet nélkül.

Amikor csak csendül a toronyban a harang, mindig hívogat, hívogat a megszentelésre és a megszentelődésére!

Végül de nem utolsó sorban köszönöm mindazok segítségét, imáját, támogatását, amelyekkel hozzájárultak, ahhoz , 
hogy településünk fő útján, központjában, ez a kis csoda, (csodájára járnak sokan) valóban átformáló és örömet hozó 
hely legyen.

Tiszasas, 2019.01.18.     Őszinte tisztelettel és szeretettel András atya 

„Az oltár mellett felállított 
fakeresztet 2018 márciusában 
áldotta meg és látta el kézje-

gyével Ferenc pápa.”
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Országos   Könyvtári  Napok

2018.október 1 – 7 között került meg-
rendezésre  az  Országos  Könyvtári  
Napok  rendezvénysorozat ,amihez  a 
könyvtárunk is kapcsolódott.
A megyei  Verseghy  Ferenc  Könyvtár  
és  Közművelődési Intézmény anyagi 
támogatásával  gyerekelőadást tudtunk 
szervezni az óvoda és általános iskola 
alsó tagozatos gyerekei részére.
Molnár Orsolya előadóművész,zenés- 
táncos-játékos műsorát 
nézhették,hallgathatták meg a gyerekek.
Nagyon évezték a műsor minden 
pillanatát,de talán az volt a legemlékeze-
tesebb számukra,amikor őket is bevonta 
a műsorába.  Jelmezt kaptak és együtt  
énekeltek ,táncoltak Orsival !
Gyorsan elszaladt ez az egy óra,nagyon 
sajnálta a közönség,hogy véget ért  a 
program.

Falukarácsony - 2018.december 19.

2018.év karácsonyát ünnepelni jöttek el a Művelődési Házba a falu lakosai.
A Titesz, az ÁMK dolgozói valamint a közmunkaprogramban résztvevők 
már hetekkel előtte azon voltunk, hogy a műv.házat,az előtte levő parkot 
ünnepi díszbe öltöztessük. Elkészült az adventi koszorú, a fenyőfa díszbe 
lett öltöztetve és az ünnepi fények is kigyúltak a parkban
A nagyterem is karácsonyi díszítést kapott, felállítottuk a”Szeretet asztalát” 
is.
Először Mohácsiné Szabó Lenke megbízott intézményvezető ünnepi kö-
szöntőt mondott a megjelenteknek, a karácsony meghittségéről, szerepéről 
az életünkben.
Szép gondolatai után Kuczor Erzsébet református lelkésznő igehirdetését 
hallgathattuk meg a kis Jézus születéséről, a szeretetről.
Ezek után a gyerekeké lett a színpad. Elsőként az óvodások, az óvónők és 
daduskák műsorát nézhettük meg. Sajnos sok kisgyerek beteg volt, de a 
lábadozókat dicséret illeti, hogy eljöttek szerepelni és örömteli perceket 
tudtak a közönségnek szerezni.
Az iskolások is furulya szóval, versekkel, énekekkel, tánccal járultak hozzá a 
programunkhoz
A műsor után kezdődött a vendéglátás. Roskadásig megtelt a „szeretet asz-
tala” almával, naranccsal, mandarinnal, szaloncukorral és süteményekkel. A 
felnőttek egy kis forralt borral, kávéval, a gyerekek teával, üdítővel olthatták 
szomjukat.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak valameny-
nyi magánszemélynek,a konyha dolgozóinak, a felajánlásokért , a „Tisza-
menti  virágzás 1 „és a  „ Tisza-menti virágzás 2  „ pályázatnak pedig,hogy  
anyagi segítséget nyújtottak a rendezvényünk megtartásához.
                                                                                                                                                                                          Szendrei Éva

Karácsonyváró vendéglátás

A Karácsony a szeretet ünnepe, 
ahogyan azt már sokszor hallhattuk. 
A régi időkben ezeken a napokon ösz-
szegyűlt a család és az ünnepi asztalt 
körül ülve hallgatták az idősebbek 
történeteit, míg a gyerekek játszottak, 
rohangáltak a felnőttek között. Úgy 
tűnhetett, hogy erre a néhány napra 
szinte megállt az idő és a szeretet 
vette át a szerepet a családok életé-
ben. Kiléptek a hétköznapi rutinból. 
Hasonló reményekkel, de mégis a 
szeretet jegyében egy kis vendéglá-
tással próbáltunk kedveskedni falunk 
lakóinak. A Tiszasas Községért Egye-
sület tagjai és segítői lángost sütöttek, 
forraltbort és teát készítettek, majd 
mézeskalács süteménnyel kínálták a 
résztvevőket az ünnepek előtti utolsó 
hétvégén, december 22-én. Meghitt 
hangulatot karácsonyi zenékkel igye-
keztünk varázsolni. 
Első próbálkozásra nem panaszkod-
tunk, szép számban eljöttek hozzánk 
a Művelődési Házba és bízunk benne, 
hogy ezek a programjaink időről-
időre több és több embert vonzanak 
majd.

Köszönjük Koczka Ágnes és Gyói Imre felajánlását! 
Köszönjük Árvai Istvánnénak és Kiszelyné Bordács Andreának az isteni lán-
gost! Csott Attilának a forraltbort, Palotainé Böbének a finom teát! 
Köszönöm az egyesület tagjainak felajánlásait és nem utolsó sorban munkáját!
       Biró-Czink Renáta
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Családi hétvégék decemberben

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00005 „Tisza-menti virágzás 1” című pályázatnak köszönhetően az év utolsó hónapjában 
számos színes program nyújtott kikapcsolódási lehetőséget óvodások, iskolások, családok számára. 

I. Adventi készülődés: A karácsony várás hangulata járja át a december hónap napjait, ezért a Művelődési Házban 
közösen kezdtük el a készülődést óvodás és iskolás gyermekekkel, valamint szülőkkel, nagyszülőkkel egyaránt. Nagy 
örömünkre már az előkészületek alatt tapasztaltuk, hogy nagy lesz az érdeklődés kézműves programunk iránt. Láto-
gatóink nagy lelkesedéssel készítették el szebbnél-szebb adventi koszorúikat, melyet mindenki hazavihetett család-
jának. A foglalkozás alatt karácsonyi dalokat hallgattunk, beszélgettünk, forró teával, aprósüteménnyel és üdítővel 
kínáltuk meg vendégeinket. A község életében sajnos kevés alkalom adódik, hogy egy-egy ünnepre közösen készül-
jenek a családok. A kis óvodások segítségére szülők voltak, illetve több önzetlen segítségünk is akadt, amire nagy 
szükségünk volt. Első családi hétvégénk meghitt és örömteli hangulatban telt, mindenki jól érezte magát és a pályázat 
nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően, egy rendkívül színes programmal várhattuk az érdeklődőket.

II. Családi Mikulás: Második családi hétvégénk alkalmával, Családi Mikulást szerveztünk. Az ünnepvárás mindig 
nagy örömmel és izgalommal tölt el bennünket, így volt ez most is. Nagyon várták a gyerekek a rejtélyes nagysza-
kállú pirosruhást, remélték, hogy mindenki kap valamilyen ajándékot. Az óvodás és iskolás gyermekek egy-egy 
meglepetés műsorral készültek egymásnak, ahol verseket szavaltak és dalokat énekeltek, majd a hosszú és izgatott 
várakozás után végre megérkezett a Mikulás és kiosztotta csomagjait. Szerencsére idén mindenki nagyon jól visel-
kedett, ezért senki sem ment haza üres kézzel, hisz több mint 60 csomagot osztott szét a Mikulás a gyerekek között. 
A műsorok végeztével együtt játszottak, beszélgettek társaikkal. A közös mókázás végén megköszöntük mindenki 
munkáját, a rengeteg segítséget, majd útjára engedtük a megfáradt Mikulást.

III. Karácsonyi készülődés: Nagy izgalommal vártuk idei harmadik családi hétvégénket, mely a karácsonyi készü-
lődés jegyében telt. Ez alkalommal is szép számmal érkeztek hozzánk iskolások és óvodások egyaránt, szülőkkel és 
nagyszülőkkel. Meghitt hangulatot karácsonyi dalokkal igyekeztünk teremteni, forró teával, aprósüteménnyel és üdí-
tővel vártuk vendégeiket. Karácsonyi készülődésünk alkalmával gyöngyökből készítettünk csillagokat, melyet min-
denki hazavihetett, elajándékozhatta szeretteinek. Az elsőre nehéz feladatnak tűnő ötletet, végül mindenki nagyon 
ügyesen megoldotta. Kicsik és nagyok egyaránt gyönyörű ajándékokat készítettek. A délután második felében előre 
gyártott filc figurákból választhatott mindenki, amit körbe kellett vágni, kitömni egy kis vattával, majd összevarrni. 
Mindenki izgatottan válogatta a hozzá legközelebb álló figurát, majd nekiláttak a munkának. Az elsőre talán me-
rész ötletnek tűnő feladattal szintén nagyon ügyesen elboldogult mindenki, a kisebbeknek a szüleik segítettek. Úgy 
gondolom mindenki apró, de annál gondosabban és rengeteg szeretettel készített szép ajándékkal térhetett haza. Jó 
volt látni a csillogó szemeket, a dolgos kezeket, kicsit újra közel érezhettük magunkhoz az ünnepet, ebben a rohanó 
világban.

Köszönöm mindazoknak az önzetlen segítségét, akik felkéréseinkre igent mondtak, valamint hozzájárultak program-
jaink megvalósításához!

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 gyermekkorunk! 
A tanyák közt nevetve jártunk,
Ott a szüleinkkel együtt
Egy szebb jövőről álmodtunk.

De az álmunk, az becsapott
Mert nekünk más világot adott.
Ami szép volt lerombolták!
S nekünk a romokat hagyták.

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

Gyerekkorom emlékei Tigyi László
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       Alkony Gondozási Központ életéből...

A hagyományokhoz híven, a tavalyi évben is megrendezésre került Otthonunkban, az Alkony Gondozási Központ-
ban, Mikulásváró és Családi Karácsony elnevezésű ünnepi rendezvényünk.
2018. december 6-án Mikulásváró ünnepségünk keretében a falubeli nyugdíjasokat, valamint a tiszasasi Óvoda 
nagy- és középsőcsoportosait láttuk vendégül. Szórakoztató előadásunkat követően a meghívottak szépen terített 
asztaloknál fogyaszthatták el házi finomságainkat. Miközben a vendégek édes és sós süteményeket lakmároztak, 
Baánné Győry Márta művésznő nótákkal örvendeztette meg a nagyérdeműt, melyet ezúton szeretnék még egyszer 
megköszönni neki. 
Két héttel később, december 21-én került sor a Családi Karácsony megrendezésére. A program egyetlen célja, hogy 
az Otthonban élő 40 idős embernek megteremtsük a lehetőséget, hogy szépen terített asztaloknál, családjukkal 
közösen fogyaszthassák el az ünnepi lakomát. Feledve a jelen gondját-baját, a múlt emlékei közt időzzenek szerető 
családjuk körében, s közben érezhessék, hogy ők is fontosak, ők is tartoznak valahova. 
Bizony nem egyszerű ezt kimondani, leírni, de lakóink többsége magányos. Hiányzik nekik a családjuk, az ottho-
nuk, a régi ismerősök, a szomszédság. Úgy érzik, a beköltözésükkor mindent elveszítettek, mindent, ami addig fon-
tos volt a számukra, ami értelmet adott az életüknek: az otthonukat, a családjukat és a közösséget, amelyben éltek.  
A tiszta, meleg, kétágyas szoba némiképp enyhítheti ugyan az otthon hiányát, de az otthon melegével, emlékeivel, 
illataival nem veheti fel a versenyt. Ugyanígy a gondozónők, segítők kedvessége, barátságos hozzáállása, felvidító 
humora nyújthat némi támaszt, adhat némi erőt a mindennapokhoz, de a nagybetűs családot, a régi kedves isme-
rősöket, jó szomszédokat nem pótolhatja semmi. Senki más, csak Önök. Önök mindannyian, akik ismerték őket. 
Ismerték őket, mikor még otthon lakhattak, mikor még ők is a közösség aktív tagjai, részesei lehettek. 
Arra buzdítanék hát mindenkit, akinek lakik nálunk családtagja, régi ismerőse, szomszédja, hogy nézzen be hoz-
zánk. Térjen be hozzánk egy kávéra, egy kellemes beszélgetésre, egy röpke félórára. Hetente, kéthetente félóra nem 
jelent Önöknek olyan nagy időveszteséget, fáradtságot, mint amekkora örömet okoznak jelenlétükkel lakóink szá-
mára. 

            Váradi Zsófia
,,Senkinek sincs annyira szüksége egy mosolyra, mint annak, aki már nem tud mosolyogni.”
      Dale Carnegie

Dénes Lászlóné tollából

Matematika és a zene
Sok apróság igazolta, hogy sikerült a zenét megszerettetni tanítványaimmal. Nem csak a kiváló gyerekek, hanem a 
közepesek is szerették az ének órákat.
Egy fiú matematika korrepetáláson volt tanáránál. Ott ült a megoldatlan feladatok fölött. Figyelmét elvonta a távol-
ról halkan beszűrődő zene. Fejét felemelve vidáman mondta: Vivaldi: Négy évszakából a Tavasz tétel. Kollégám a 
legközelebbi találkozásunk alkalmával gratulált. A zene legyőzte a matekot!

Kis csuka
Sok tantárgyból volt kész feladatlap. Én magam készítettem a tantárgyamból. Egy-egy zenei korszak befejeztével 
néhány kérdésre kellett válaszolni. Az utolsó mindig a zenehallgatás volt. Az egyik feladatban Shubert: Pisztrángötös 
c. művéből hallgattunk részletet.
A címet kellett kitalálni, és az öt hangszert, amely egymás után szólalt meg. A dallamra volt egy szöveg is a piszt-
rángról, amit előzőleg tanultunk. Több versszakból állt.

„ A csermely halkan zúgott
hol útja völgybe nyílt.
Hűs mélyén pisztráng úszott
úgy surrant mint a nyíl.”

A pisztráng nálunk a természetben nem fordul elő, mivel gyors folyású patakokban él. Pisztrángtenyészet Szilvás-
váradon van. A feladatlapok elkészültek. Az egyik fiú, aki szeretett pecázni, de sajnos ennek a halnak a neve nem 
ragadt meg a szókincsében, de biztosan szeretett volna egyszer pisztrángot is fogni. Azt írta címnek: A kis csuka.
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BERUHÁZÁSOK-FEJLESZTÉSEK  TISZASAS KÖZSÉGBEN

Tiszasas Községi Önkormányzat a rendelkezésre álló fejlesztési források elnyerésére számos projekt tekintetében 
sikeresen pályázott, a megszerzett támogatások teljesítését a 2018-2019 gazdasági években realizálja.

I. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason
Projekt azonosítási száma: TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005

Az eszközfejlesztést tartalmazó támogatás két önkormányzat által működtetett intézményt érintett, a Közpon-
ti konyhát valamint az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubját és Bentlakásos Otthonát. Pályázati források 
felhasználásával 36.000.000.-Ft fejlesztés valósult meg a két intézményben, a Támogatási Szerződésben rögzített 
2018. december 31.-i határnapig. A projekt pályázati támogatásának mértéke: 100%
Központi konyha eszközfejlesztését tartalmazó pályázati keretösszeg:  16.453.963.-Ft
> Konyhatechnológiai gépek-berendezések
> Munkaasztalok, tároló állványok, ipari mosogatók
> Csaptelepek, melegvíz tároló, klíma berendezés
A központi konyha technológiai fejlesztésének I. ütemeként került megvalósításra a pincei szinten egy hűtő/fa-
gyasztó kamrablokk beépítésére 5.000.000.-Ft pályázati forrás felhasználásával, 47/18 lm3 hűtési kapacitással.
Alkony Gondozási Központ eszközfejlesztését tartalmazó pályázati keretösszeg: 19.546.037.-Ft
> Számítástechnikai eszközök (ASUS laptop, PC konfiguráció)
> Elektrotechnikai eszközök (kerékpár, tv, hangtechnikai eszközök, hűtőszekrény, porszívó, mosó és szárító gép, 
kávéfőző, vasaló)
> Egészségügyi eszközök (Sürgősségi táska, Defibrillátor)
> Iroda felszerelési tárgyak (Spirálozó-lamináló gép, felmosókocsi)
> 20x8 m alapterületű rendezvénysátor
> Pihenőkerti berendezési tárgyak, eszközök (hintaágy, kerti padok-asztalok-karfás székek, napernyők)
> Intézményi bútorok (étkező és tálaló asztalok, textilbőr borítású karfás székek, szekrények, térelválasztó fal)
> Gépjármű beszerzés ( FIAT DOBLO Panorama)
A projekt megvalósításához tartozó mérföldkövek
Pályázatot megalapozó dokumentáció keltezése: 2016. április 05.
Támogatási szerződés keltezése:  2017. július 21.
Projekt előkészítési szakasza: 2017. augusztus 31.
Nyílt közbeszerzési eljárások lebonyolítása:  2018. október 31.
Eszközbeszerzések: 2018. december 31.
Projekt fizikai befejezése, záró kifizetési igénylés:  2019. január 31. 
Tiszasas Községi Önkormányzat sikeresen teljesítette a projekt megvalósítását.

II. Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése.
Projekt azonosítási száma:  TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009

Az építészeti és épületgépészeti rekonstrukciót tartalmazó intézményi fejlesztésre 61.292.426.-Ft pályázati össze-
get nyert a település, 100% mértékű támogatási intenzitással.
A pénzügyi támogatásra benyújtott komplex tervdokumentáció az alábbi műszaki célkitűzések megvalósítását 
tartalmazza:
 1./  Az intézmény homlokzati főfalainak, lábazati felületeinek valamint a födémszerkezetek 100% mértéknek 
megfelelő utólagos hőszigetelésével a „DD” energetikai besorolási szint elérése.
2./  Fokozott légzárású homlokzati nyílászáró szerkezetek beépítése.
3./  Homlokzati ablakoknál csiszolt műkő ablakpárkányok beépítése.
4./  Tetőhéjazat és az épületbádogos szerkezetek 100% mértéknek megfelelő cseréjével egy egységes fedési rend-
szer valamint egy rendszerszintű csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése.
5./  Azbesztmentesítés (bontott szabványpala elhelyezése akkreditált lerakóhelyen). 
6.a/ Akadálymentesített parkoló kivitelezése, előírásnak megfelelő felfestéssel és kitáblázással.        
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6.b/ Akadálymentesített feljáró kétoldali korlát rendszerrel, kültéri vezető és figyelmeztető sávok kialakításával.
6.c/ Akadálymentesített wc blokk kivitelezése.
6.d/ Közlekedők, előterek, gyermek mosdó, vezetői iroda és a fejlesztő helyiségek padlóburkolatának cseréje az alépít-
mény megbontása nélkül megfelelő kopásállóságú és csúszásmentes burkolatra, vezetősávok kialakításával.
6.e/ Meglévő és megmaradó belső ajtóknál a küszöbök cseréje átmenő küszöbökre.
6.f/ Nem megfelelő nyílásmérettel rendelkező belső ajtók cseréje (iroda, közlekedők, torna szoba, fejlesztő terem).  
6.g/ Braille írással kiegészített információs táblák, tapintható térkép telepítése.
6.h/ FM rádiós mobil indukciós készülék biztosítása a vezetői irodában.
7./   Központi fűtési rendszer korszerűsítése a hőtermelő kazán, a hőleadó radiátorok valamint a termosztatikus szele-
pek 100% mértéknek megfelelő cseréjével.
8./   HMV rendszer épület szintű korszerűsítése gépészeti kiviteli terv alapján.
9./   Intézményen belüli víz és szennyvíz hálózatok 100% mértékű cseréje a gépészeti kivitelezési tervdokumentáció 
alapján.   
10./ Intézményi helyiségek mennyezeti felületeinek burkolása tűzgátló gipszkartonnal, felületkezeléssel.
11./  Beltéri helyiségek oldalfalainak tisztasági festése kiegészítő mellékmunkákkal.
12./  Épületen kívüli, a gyalogos közlekedést biztosító kiselemes térburkolatok kivitelezése, alépítményi munkákkal.
13./  Homlokzati felületek nemesvakolati felületképzése, lábazati márványvakolat az északi+keleti homlokzatnál, 
kiselemes lábazatburkolat az utcai és udvari homlokzatoknál.
14./  Gyermek mosdó valamint a tálaló-melegítő konyha helyiségekben az oldalfali csempeburkolat cseréje 100% 
mértékben.
A tervezett rekonstrukciós kivitelezésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárást sikeresen lebonyolította az önkormány-
zat, kiválasztásra került a kivitelezést végrehajtó gazdasági társaság, név szerint a GYARMATI-1952 Építőipari Kft.

A projekt megvalósításához tartozó mérföldkövek
Pályázatot megalapozó dokumentáció keltezése: 2016. május 06.
Támogatási szerződés keltezése:  2017. szeptember 14.
Projekt előkészítési szakasza: 2017. november 01.
Nyílt közbeszerzési eljárások lebonyolítása:  2018. december 31.
Vállalkozási szerződés megkötése:  2019. január 31.
Projekt fizikai befejezése:  2019. július 31. 
Projekt záró elszámolása:  2019. augusztus 31.
Tiszasas Községi Önkormányzat sikeresen teljesítette a fejlesztési projekt előkészítését, elkészítette a kivitelezési terv-
dokumentációkat, szerződéseket kötött a projektmenedzsmenti-műszaki ellenőri valamint a nyilvánosság biztosítási 
feladatok elvégzésére. A jogszabályi előírásoknak megfelelően lebonyolította a két körös nyílt közbeszerzési eljárást, 
kiválasztotta a nyertes kivitelezőt, intézkedett a munkaterület átadásáról. A szakmai stáb bevonásával kidolgozásra 
került az óvoda ideiglenes áthelyezése a kivitelezés tervezett időtartalmára, azaz a 2019. március 31.-július 31. közötti 
időszakra.

III. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése.
Projekt azonosítási száma:  VP6-7.2.1-7.4.1.3-17  
Az építészeti és épületgépészeti fejlesztéseket tartalmazó „zöldmezős” beruházás tervezett helyszíne: Tiszasas, Fő út 
122/a, 308 hrsz. 
Az engedélyeztetési tervdokumentáció alapján megvalósításra kerülő fejlesztések a projekt végrehajtása során:
- 46,97 m2 hasznos alapterületű szociális épület női/férfi valamint mozgáskorlátozott wc. blokkal, kazánházzal 
és iroda helyiséggel, fedett terasszal.
- 164 m2 alapterületű, faszerkezetű csarnok épület, 9 db árusító hely kialakítással.
- 165,1 m vagyonvédelmi kerítés 2 db nagykapuval.
- Udvari rész kialakítása zúzottkő borítású belső úthálózattal, parkoló helyekkel, kiemelt és süllyesztett szegé-
lyezéssel.  
Telek összterülete: 1578 m2
Kialakításra kerülő zöldterületek nagysága: 639 m2
Burkolt területek : 718 m2
Projekt megvalósításához tartozó mérföldkövek
Képviselő-testület határozata a pályázat benyújtásáról: 27/2017. (III.13.)
Pályázatot megalapozó dokumentáció keltezése: 2017. április 26.
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Jogerős építési engedély keltezése: 2017. július 18.
Értesítés jogosultsági feltételek teljesítéséről: 2017. december 13.
Támogatói Okirat keltezése: 2018. augusztus 30.
Támogatás intenzitása a projekt összköltségére vetítve: 90%
Projekt tervezett teljes költsége:    53.075.563.-Ft
Igényelt támogatási összeg  90%:  47.768.007.-Ft
Önerő biztosítása 10%:                    5.307.556.-Ft
Elnyert támogatás összege:            40.325.841.-Ft
Projekt elszámolható összköltsége 10% önerő biztosításával:  44.806.501.-Ft
Tiszasas Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének döntési kompetenciája a projekt fizikai megvalósítása a csök-
kentett támogatási keretösszeg ( -7.442.166.-Ft) ismeretében.

IV. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése.
Projekt azonosítási száma: BMKAT/1-4/2017.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2017. (IX.6.) számú határozatában döntött a pályázat benyúj-
tásáról valamint a 80/2017. (IX.6.) számú határozatában rögzítette a pályázattal kapcsolatos kötelezettség vállalását:
- tervezői költségvetés szerinti kivitelezési összeg:         2.055.114.-Ft
- önkormányzati támogatás maximális mértéke:              1.600.000.-Ft
- önkormányzati önerő biztosítása költségvetési keretből:  455.114.-Ft
Műszaki tartalom tekintetében az Attila utcai csapadék,- és belvíz elvezető árok felújítása valósul meg a Május 1 utca és 
a Bajcsy Zsilinszky utca közötti 188 m szakasz hosszban.
A csatorna rekonstrukciós fejlesztéséhez tervezett, előre gyártott vasbeton csatorna elemek beszerzése megtörtént, a 
kivitelezés teljesítése az időjárás függvényében fog realizálódni a tavaszi időszakban.

V. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2018. (IV.27.) számú határozatában döntött a Rákóczi Ferenc 
út 1-32 szám közötti, 380 m hosszúságú belterületi út rekonstrukciós felújítását célzó pályázat benyújtásáról.
Fejlesztés tervezett költségei:
- Kivitelezés kalkulált teljes összköltsége:     17.672.248.-Ft
- Támogatással igényelt összeg (max.85%):  15.000.000.-Ft
- Elnyert támogatás mértéke:  15.000.000.-Ft
- Tervezett önerő mértéke:        2.672.248.-Ft
A maximális mértékű támogatási összeg felhasználásával a tervezett útfelújítás megvalósítására 2019.I. félévben kerül 
sor.

VI. „Tisza-menti virágzás 1” megnevezésű projekt
Projekt azonosítási száma:  EFOP-3.9.2-16-2017-00005
Tiszasas Községi Önkormányzat, mint konzorciumi tag 2018. május 28.-i napon együttműködési megállapodást kötött 
Csongrád Városi Önkormányzattal a projektben való részvételéről a 2018.január 01.-2020. december 31. közötti idő-
szakra. Projekt tartalmi elemei:
- Játszóházi, tanulóházi mintaprogramok szervezése és lebonyolítása.
- Családi kötődő-programok szervezése és lebonyolítása.
- Eszközbeszerzések
- Nyári táboroztatások szervezése, lebonyolítása.
- Korai intervenciós programok szervezése, lebonyolítása.
- Felnőtt képzési ösztöndíj támogatások (1 fő).
- Hátrányos helyzetű középiskolai tanulók részére ösztöndíj támogatás (3 fő).
- „Közösségi kuckó” átalakítása projekt iroda céljára 1.250.000.-Ft nagyságrendben.
                        - padlóburkolatok rekonstrukciója  
                        - szociális blokk felújítása
                        - helyiségek általános felületképzése
                        - gázkonvektoros fűtési hálózat kiépítése
                        - internet csatlakozási pont kiépítése
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VII. „ Tisza-menti virágzás 2” Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben.
Projekt azonosítási száma:  EFOP-1.5.3-16-2017-00001
Projekt tartalmi elemei:
- Digitális gyermekvédelem szülőknek, fiataloknak.
- Rendezvények, programok, táborok, kirándulások szervezése és lebonyolítása.
- Családi hétvégék, sportválasztó rendezvények szervezése és lebonyolítása.
- Művelődési Központ részbeni rekonstrukciós felújítása 3.500.000.-Ft nagyságrendben.
- előcsarnok padozatburkolatának cseréje
- előcsarnok+színpad felületkezelése
- gipszkarton mennyezetburkolás előcsarnokban, világítás korszerűsítéssel
- bejárati és nagytermi ajtók cseréje akadálymentesített kivitelben
- színpadi burkolat cseréje vörösfenyő hajópadlóra, felületkezeléssel
- egyedi gyártású kiszolgáló pult, rozsdamentes mosogatóval, H/M csapteleppel

VIII.  1818/2016. (XII.22.) számú Kormány határozattal támogatott „Szabadidőpark kialakítása Tiszasason”.
Projekt azonosítási száma:  BMÖGF/266-5/2017.
A 2017. október 03.-i keltezésű Támogatói Okirat szerinti, vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt teljes 
körű végrehajtására:  20.000.000.-Ft,  2018. december 31.-i teljesítési határnap rögzítésével. A komplett program az 
alábbi részelemek megvalósítását tartalmazta.
- Engedélyeztetési és kivitelezési tervek, engedélyeztetési és üzemeltetési eljárások.
- Rekreációs tó kialakítása 8800 m2 vízfelülettel a 049/7b hrsz. területen.
- Területrendezés, fásítás, parkosítás a 049/7a hrsz. területen.
- Padok, kerti kiülők, faház, tűzgyújtó helyek telepítése a 049/7a és a 049/8 hrsz. területeken.
- Vagyonvédelmi kerítés kivitelezése.
- 120 m2 alapterületű, faszerkezetű közösségi pajta kivitelezése a 049/7a területen. 
- Rekreációs tó feletti magasfeszültségű légvezeték kiváltása földkábelre ( EON). 
Tiszasas Községi Önkormányzat a szabadidőpark kialakítását a támogatási okiratban meghatározott időpontra teljesí-
tette, az EON kivitelezéséhez tartozó földkábeles kiváltás 2019. I. félévben realizálódik a megkötött szerződés alapján.

Tiszasas, 2019. február 05.               Solymosi Zoltán 
                                                                                                                     intézményvezető

Az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 „Tisza-menti virágzás1” című pályázatnak köszönhetően az alábbi programjaink várhatóak 
2019-ben:

1. Március 1. (péntek)              I. Óvoda+ program –  Aprók tánca
     Célcsoport: óvodásaink Helyszín: Tiszasasi Óvoda
2. Április 8. (hétfő)                   II. Óvoda+ program – Tavaszi piknik
     Célcsoport: óvodásaink Helyszín: Állatsimogató és Halastó
3. Április 19. (péntek)             I. Családi hétvége – Húsvéti készülődés
     Célcsoport: helyi családok Helyszín: Művelődési Ház
4. Május 8. (szerda)                   I. Családi kötődő kirándulás 
     Célcsoport: óvodásaink és azok családja Úticél: Gyula
5. Május 25. (szombat)              II. Családi hétvége – Gyereknap
     Célcsoport: helyi családok Helyszín: Művelődési Ház
6. Július 29. - augusztus 2.:       Nyári tematikus tábor 4 nap + 1 nap kirándulás 
     Célcsoport: 7 éves kortól Helyszín: Művelődési Ház
7. Szeptember 20. (péntek)       III. Óvoda+ program – Tiszakürti arborétum meglátogatása
     Célcsoport: óvodásaink 
8. Október 28. (hétfő)                II. Családi kötődő kirándulás
     Célcsoport: 1-4. osztály és azok családja
9. November 8. (péntek)        III. Családi hétvége – Márton napi felvonulás
     Célcsoport: helyi családok Helyszín: Művelődési Ház
 10. November 29. (péntek)       IV. Családi hétvége – Adventi készülődés
     Célcsoport: helyi családok Helyszín: Művelődési Ház
11. December 6. (péntek)            IV. Óvoda+ program – Ovi buli
     Célcsoport: óvodásaink Helyszín: Tiszasasi Óvoda
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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

                      Gyói Géza                                                                  
                 2018.10.05
      Török Ildikó és Gyói Gábor 
                      gyermeke

   Czink Nimród
       2018.10.24.
   Somogyi Enikő és Czink Olivér             
           gyermeke

Kókai Máté Ferenc
      2018.11.24.
    Szabó Henrietta és Kókai József     
          gyermeke

  Mező István    Varga Lajosné (Táncos Erzsébet)
  élt 79 évet  2018. 09.25.       élt 84 évet 2018.12.02.

  Fehér Sándor Mihály   Trecsák Lászlóné (Rónyai Erzsébet)
  élt 80 évet  2018.10.22.   élt 86 évet 2019.01.06.

  Horváth János    Oláh Ferencné (Sirkó Ilona)
   élt 73 évet  2018.10.27.   élt 80 évet 2019.01.19.

  Acsai Sándorné (Kasza Eszter)  Szokolai László
  élt 71 évet 2018.11.09.   élt 58 évet 2019.01.20.

  Szanda Szilveszter Béla
  élt 60 évet 2018.11.09.

Isten hozott kis jövevény!


