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Itt tanárként kezdett dolgozni 1966-tól 1986-ig.  Laskai István, vagy ahogyan falujának lakossága ismerte 
„Pista bácsi”, a rendszerváltás előtt is a település vezetője volt már. Majd 1990-ben – engedve a felkérésnek 
–, választotta meg a település lakossága, Tiszasas Község polgármesterének. 
Laskai István 5 cikluson keresztül, 20 éven át, 2010-ig vezette a települést.
Nevéhez és Képviselő-testületeinek munkásságához kötődik a Községben:
 - a vezetékes ivóvíz hálózat újjáépítése,
 - a közút hálózat kiépítése, az aszfaltos – portalanított utak,
 - a gáz – és a közmű hálózat kiépítése, és többek közt,
 - az idősek otthona megalapítása.
Emellett a nevéhez fűződik a Sportcsarnok, mely a megye 5. legnagyobb ilyen jellegű létesítménye volt 
átadásakor. Munkásságának része volt az iskola és óvoda, illetve egyéb közintézmények felújítása, és az 
iskolai konyha létrehozása.  A „Szociális Földprogram” sokaknak biztosított megélhetést, ami által több 
családi vállalkozás is elindult akkor a településen. A program keretében valósult meg az ehhez szükséges 
infrastruktúra kiépítése is.
Teljességében  működőképes létesítményhálózat fűződik munkásságához. Munkatársai szerették Őt. Köz-
vetlen, fáradhatatlan és innovatív emberként a falu egyik meghatározó mozgatója volt.
Végtelen alázattal viseltetett munkája iránt, s a hétvégén sem „tette le a lantot”.   Házának kapuja mindig 
nyitva állt…, mindenki előtt, aki véleményét, barátságát, vagy segítségét kérte. 
       ***
De a nagy hobby, mintegy a nagy szerelem, az mindvégig, szinte egész életében, a galambászat volt. 1998-
tól kezdett el egyesületi szinten, sportjelleggel posta galambászni. Állományát fokozatosan bővítette, neme-
sítette.
Ez a szenvedélye sem maradt elismerés nélkül, így több díjazásban részesült, többek között: 2004-ben az 
Athéni olimpiáról hazaérkező galambjaival, országos 13. csapat helyezését ért el. A további években is több 
országos díjat kapott, nagyon szép eredményeket ért el.
Szeretett állományát az utóbbi 3 évben kezdte leépíteni. De még rosszullétének napján is gondosan foglal-
kozott velük. 
Laskai István polgármester, a Tiszasasi árvízi védekezéskor szerzett érdemei elismeréseképpen, Magyar 
Köztársasági Bronz Érdemkeresztet vehetett át 2006 –ban Sólyom László köztársasági elnöktől.
       ***

1935. július 26-án Dévaványán született. Itt járt iskolába, 
gimnáziumi tanulmányait Kisújszálláson kezdte, majd Deb-
recenben fejezte be a Református Gimnáziumban. Ezután a 
Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen, matek-fizika-filozófia 
szakos középiskolai tanári diplomát szerzett 1958-ban.
1957. november 20-án kötött házasságot Farkas Rózával.
Püspökladányban kezdődött el pedagógusi pályája.  Rövid idő 
után Szelevényre, a rétre költözött, ahol megszületett leányuk 
Róza. A Szelevényi réten eltöltött 3 év után, a Tiszainokai 
iskola igazgatója lett 1963-ig. Majd Körösladányban kapott 
állást és ott, a város gimnáziumának volt igazgató-helyettese 
1966-ig. Ezt követően költözött családjával Tiszasasra, ahol 
kezdetben pedagógus-szolgálati lakásban éltek, majd 1970-
ben kezdtek építkezni, s még ebben az évben megszületett 
fiuk István.

Laskai István emlékére
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      Varga Imréné

1936. április 5-én Csépán született. Az általános iskoláit is itt vé-
gezte el. A 8. osztály befejezése után a jászberényi Tanítóképzőbe 
nyert felvételt. 1954-ben került Tiszasasra az általános iskolába.
Az eltöltött évei során főképp az első és második osztály irányítá-
sát bízta rá az iskolavezetés .A tanítás mellett a kollégáival együtt 
kapcsolódott be a község kulturális életébe. Hosszú időn keresz-
tül, nyugdíjba vonulásáig volt a Pedagógus Szakszervezet helyi 
vezetője.40 éves szolgálata alatt számos pedagógiai és társadalmi 
kitüntetést kapott. 
1967-ben férjhez ment, egy fiuk született Imre.
Férje sajnos nagyon hamar megbetegedett és 1984-ig. haláláig 
nagy szeretettel és kitartással ápolta. A férje betegsége mellett a 
tanítást tovább folytatta az iskola vezetése és a kollégái segítségé-
vel.
Tanítóként 1994-ig. dolgozott..
Azt hiszem vannak Tiszasason jó páran, akik számára ezalatt a 40 
év alatt, Gizike tanító néni nyitotta meg a világ kapuját azzal,hogy 
írni,olvasni és számolni tanította meg őket. Ahhoz azonban,hogy 
a falu valakit így elismerjen és szeressen,mint ahogy Őt tisztel-
tük és szerettük,ahhoz több kell.Ez a”több” ez a „plusz” ez nem 
más,mint az emberség és szeretet  az,amiből ő sosem fogyott ki, 
mert tudta, minél többet sugároz ki egy-egy nap magából, más-
napra annál több marad neki. Ettől volt Ö egy kicsit más, egy 

       ***
Pista bácsi sosem betegeskedett, szívós és erős ember volt.
De néhány héttel tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála előtt, legyengült egy kegyetlen infarktussal 
viaskodva…, ekkor  a szentesi kórházba került, innen szinte  rögtön tovább is szállították Szegedre, ahol 
azonnal megműtötték. A műtét sikeres volt ugyan, de hiába volt az orvosi segítség, a család szeretete, ha a 
test már elfáradt és pihenni vágyott.
Április 04-én reggel még beszélt családjával. Felesége, leánya Róza és fia István, ugyan még időben érkeztek 
Szentesre, és a kezét fogva próbáltak erőt adni neki kórházi ágyán…, még tudtak szólni egymáshoz…, de az 
erő elfogyott.
Laskai István 2019. április 4-én örökre lehunyta megfáradt szemét.

Juhász Gyula: Consolatio

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.
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Nagykunsági Egyházmegye

A Nagykunsági Egyházmegye, sőt a Tiszántúli Egyházkerület peremén, a Tisza partján, az az a Tiszazugban (a Tisza és 
Hármas–Körös közötti szögletben) elhelyezkedő települések a peremvidék mindenkori jegyeit hordozzák magukon. 
Az egykor jobb időket is látott településeknek ma a hányadtatás, elhanyagoltság, elnéptelenedés, elszegényedés, mun-
kanélküliség, elvándorlás az osztályrészük, miközben a maradék kemény harcot vív a fennmaradásért. A mindennapi 
küzdelmek ellenére azonban újra és újra hálás szívvel megtapasztalhatjuk a Mindenható Isten kegyelmét és áldásait is. 
Az Urban bízva mindennapi imádságunk a Zsoltárok könyvének szavaival: ”Színed elől ne vess el engem, szent lel-
kedet ne vond meg tőlem!” „Uram, ne vond meg irgalmadat tőlem, kegyelmed és hűséged tartson fenn mindenkor 
engem,”

Tiszasas

A fellelhető írásos emlékek a Sasi reformátusok létét már az 1600 évek elejére datálják. 1629-ben már prédikátoruk 
volt, és sártemplommal rendelkeztek.  A ma is álló ”kőtemplom” 1789-ben épült, késő barokk stílusban egyhajós, 
egyenes záródású épület. A Ny-i homlokzat előtt álló torony 24 m magas, felső szintje körül kovácsoltvas korlátos tűz-
kiáltó van. ami ma is látható. A templom műemléki védettség alatt áll. Kimondottan református település volt, másik 
temploma nem is volt. A lakosság is református volt, a szomszédos településekről kerültek a faluba más főleg katoli-
kus és evangélikus lakosok kis számban. Az anyakönyvek és jegyzőkönyvek alapján aktív hitélet folyt a településen. 
Földbirtokkal, szőlővel, iskolával rendelkezett a gyülekezet. 1869-ben parókiája is felépült. 1973-ig önálló egyházköz-
ség volt, onnantól kezdve lelkésze kénytelen volt ellátni a szomszédos Tiszaug reformátusait is. 1996-ig helyben lakó 
lelkésze volt, amikor ugyanis egy sajnálatos tűz folytán a parókia leégett, és a lelkész és a hivatal Tiszaugra költözött. 
Isten kegyelméből hosszú évek alatt újra elmondhatja a gyülekezet, hogy parókiája van. 12 év alatt épült fel, túlnyomó-
részt önerőből. Vannak még teendők körülötte, de a gyülekezet 2018 telén már használatba tudta venni. Most minden 
erőnket a gyülekezet megerősítésére fordítjuk. Programokat, táborokat próbálunk szervezni, a fiatalabb generációkat 
bevonni a gyülekezet életébe. Folyamatosan küzdünk az elöregedés, elvándorlás, lakosság fogyás problémájával. kb. 
120 egyházfenntartója van a gyülekezetnek, 10 presbitere. A szolgálatokat egy lelkész látja el Csépával és Tiszauggal 
együtt. Ökumenikus ima heti alkalmakkal, az idősek otthonában tartott istentiszteletek alkalmával, nyári gyermek-
hetek, kirándulások, hitoktatás, falunapi Istentisztelet alkalmaival próbálunk minél több testvért elérni és hirdetni az 
evangéliumot.  

           Kuczor Erzsébet lelkésznő

Tiszasas új parókia épület 2019 tavasz

Konfirmáció Tiszasas 2018

Romhányi Levente, Kovács Csenge, Nacsa Ivett,  
         Bathó Zoltán
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Szavalóverseny – 2019.

  Immáron több mint negyed százados iskolai szavalóver-
senyünk az idén sem maradt el, hiszen hagyományosan 
így szoktuk ünnepelni nemzeti ünnepünket, az 1848 /49 
– es forradalom és szabadságharc évfordulóját.
 Az iskolatársulás – 2007 óta - a cserkeszőlői közpon-
ti iskola és a szelevényi tagiskola is csatlakozott ezen 
ünneplési formához, így szavalóversenyünk nagy iskolai 
ünnepé nőtte ki magát. A verseny döntőjébe mindhárom 
településről a legjobb szavalók kerülnek, akik ezt megelő-
zően – tanári és szülői segítséggel – a korosztályukhoz és 
személyiségükhöz illő verset választanak, és azt megta-
nulják. Miután magyar költő, magyar versét megtanul-
ták, elkezdik azt gyakorolni hangsúlyozva, érzelmekkel 
közvetítve előadni. 
A vers tolmácsolása községünk kultúrházának színpadán 
– iskolatársak, szülők, nevelők és főleg a zsűri előtt- iga-
zi élmény mind a tanulók, mind a hallgatóság számára. 
Azon túl, hogy a tanuló heteken át készül a megméret-
tetésre, célt tűz ki maga elé és annak eléréséért dolgozik, 
még rengeteg más haszna is van az eredménynek. Vers-
keresés és verstanulás közben bővül a szókincse, fejlődik 
a fogalmazási készsége. Megtanul közönség elé kiállni, 
ott a lehető legjobb teljesítményt nyújtani. Tanítványaim 
elmondásából tudom, hogy akkor is emlékezetes siker-
élményhez jutottak a döntőben, ha nem kerültek az első 
három helyezett közé. Bár mindig úgy intéztem, hogy 
névre szóló díszes oklevelet minden résztvevő kapjon, 
támogatók segítségével ez kiegészült tábla csokival is. Sőt 
egyre több jutalomkönyvet tudtam vásárolni, így nőtt a 
különdíjasok száma is. Így volt ez az idén is.
Boldog vagyok, hogy több mint egy negyedszázadig 
rendezhettem, vezettettem iskolai szavalóversenyünket és 
iskolavezetőként gondoskodhattam nemzeti ünnepeink 
méltó megünnepléséről kis falunkban.
Örülök, hogy magyartanárként sok tanítványommal 
megszerettettem a verseket, az olvasást, a magyar nyelvet 
és irodalmat, és talán sokakat sikerült hazaszeretettre,  a 
szülőföld szeretetére nevelnem.
   Most már átadom a lehetőséget a fiatalabb pedagógus 
nemzedéknek. Kívánom, hogy sok erővel és lelkesedéssel 
folytassák tovább az utat, őrizzék és éltessék hagyomá-
nyainkat a következő nemzedékek sikeres nevelésében és 
oktatásában.
                      

 Nagy Lászlóné magyartanár 
                             volt tagintézmény - vezető

       Árvai Liza

Murányi Laura

Radics Péter Sándor

Kókai Gréta Lara

Kókai Bianka Hanna

Kasza Petra

Varga Vivien

Kiszely Csaba

Nagy Dorina Almási Alex
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Óvodánk életéből

 Ez a tanév is nagyon gyorsan elszaladt. Ami igaz is, de sok változás, megoldandó feladatáll a hátunk mögött. Nagyon     
 örömteli, hogy kis falunkban sok fiatal letelepedet, illetve beköltöztek új családok, így gyermeklétszámunk 40főre        
emelkedett a tanév végére. Személyi feltételeink nem a legoptimálisabbak voltak ebben a tanévben, így minden  
 munkatársamra nagyon sok teher nehezedett. Itt szeretném megköszönni valamennyijüknek a munkáját, kitartását.   
Ha voltak is zökkenők, mindig azon igyekeztünk, hogy minden rendben menjen. Bizonyára értesültek róla, hogy  
egy nyertes pályázat lehetővé tette, hogy óvodásaink gyönyörűen felújított, nagyon szép, korszerű óvodában töltsék  
napjaikat ezután. Nagy erőkkel folynak a munkálatok, hogy július 27-én átadásra kerülhessen. Mindezt köszönjük 
fenntartóknak a községi önkormányzatnak és minden dolgozójának, aki ennek részese. Természetesen ez azzal járt, 
hogy el kellett költöznünk óvodánkkal a művelődési házba. Ez igen nagy munka volt, hisz az egész óvodát be kellett 
dobozolni és az új helyünkön berendezkedni, úgy, hogy gyermekeink itt se szenvedjenek semmibe semmilyen hiányt, 
jól érezzék magukat, s a törvényi és egészségügyi szabályoknak is megfelelően működjünk. Mint szokták mondani a 
gyerekek gyorsabban alkalmazkodnak, így azt gondolom, semmi gondot nem okozott a változás. Zökkenőmentesen 
folyt a tanévünk. Nagyon sok élményben volt részük óvodásainknak ebben a tanévben hisz a Tisza menti Virág-
zás I és II. pályázat adta lehetőséget kihasználva sok program színesítette napjainkat kétszer is hallgathattuk illetve 
szórakozhattunk Molnár Orsi zenés műsorán, illetve kétszer volt az óvodában táncház, ami igencsak megmozgatott 
mindenkit és fejlesztette zenei ízlésünket. Tavaszköszöntő felnőtt bálunk is sikeres volt melynek bevételéből udvari 
játékokat vásárolunk. Idei kirándulásunkat Gyulára szerveztük ahol egy kellemes napot tölthettünk el a részt vevő 
szülőkkel együtt. Természetesen a sok program mellett igyekeztünk a gyerekeket nevelni, fejleszteni, önállósítani. 
Sokat játszottunk, énekeltünk, kézműveskedtünk, sok verset megtanultak, mesét hallgattak.
Szeptemberben hét kisgyermek kezdi meg tanulmányait, A csetlő-botló kiscsoportosok önálló, magabiztos sok isme-
rettel rendelkező iskolai munkára érettek, fejlődtek. Bízunk benne, hogy az óvodás évek szép emlékként maradnak 
majd meg nekik, és mindig szeretettel gondolnak vissza az óvodás évekre.
                         Mohácsiné Szabó Lenke
                 óvodapedagógus

„MESEBELI KARNEVÁL”

2019 február 16-án, szombaton fergeteges télbúcsúztató karneválra hívták és várták a Cserkeszőlői                            
Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézményének a diákjai a „FÖLDKERKSÉG” összes lakóját, vagyis                               
„APRAJÁT-NAGYJÁT”.
A következőkben felsorolt télűző programokkal próbálták a nebulók, a szülők és a pedagógusok minél színesebbé 
varázsolni e nevezetes eseményt: 
                   Farsangi kavalkád
         Jelmezparádé

„Meglepi Táncvarázs”
„Boszorkányfutás”

Szíveslátás – Vendéglátás
Örömünkre szolgált, hogy rengetegen elfogadták a meghívásunkat. Jó hangulatú táncos műsorszámokat adtak elő 
a tanulóink. Ezt követően a kreatív és leleményes öltözetbe „bújt” maskarások felvonulása következett. A „táncoló 
talpak” csoportja, vagyis a szülők lelkesen készültek – több héten keresztül – a színvonalas és megismételhetetlen 
produkcióra. Az édesanyák táncbemutatója kirobbanó sikert aratott.
A lelkes csapat tagjai az alábbi szülők voltak:
Bódi Magdolna, Bódiné Gyulai Anita, Fekete Szilvia, Földvári Anikó, Kelemen Edit, Kókainé Rózsa Krisztina, 
Mengyán Kitti, Mészáros Ildikó, Murányi Rita, Nagyné Gálfi Erika, Négyesi Nikoletta, Tóth Kitti; Külön örömre 
szolgált, hogy én is e vidám társaság tagja lehettem!
A boszorkányfutás alkalmával a gyerekek összemérhették az ügyességüket is. Ezután következett a nagy eszem-
iszom. Az ínycsiklandozó sütemények és ízletes szendvicsek láttán mindenki a büfé felé kacsingatott, ahol bőséges 
lakmározás vette kezdetét. A tombolasorsoláson rengeteg nyeremény talált gazdára. 
Véleményem szerint ezen a vidám eseményen pompásan érezte magát mindenki, és emlékezetes marad számunkra 
az együtt töltött néhány óra…. 
Köszönöm azoknak a kedves szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak, ismerősöknek a segítségét, akik hozzájárul-
tak az iskolai farsangi bál sikeréhez. A tanulóink és a „táncos lábú”anyukák kitartása és szereplése példaértékű volt 
e rendezvényen. Sikerült együtt elűzni a telet is, és vártuk a kikeletet,……illetve mindig reménykedünk a „szebb és 
jobb idő” eljövetelében!
      Hegedűs Imréné /Diák-önkormányzatot patronáló pedagógus/
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Nem könnyű a búcsú

A tanévzáró ünnepséget megelőzően megható esemény tanúja lehettem június 17-én, hétfőn.  A Cserkeszőlőben 
végzett diákok el szerettek volna búcsúzni a tiszasasi iskolától is, ahol négy évig koptatták a padokat. A gyülekező 
után végigsétáltak a folyosón és a termeken. Mind a két osztály néhány mondattal elköszöntek a nyolcadikosoktól. A 
búcsú mindig nehéz, de szükséges rossz a következő életszakasz megéléséhez.
Nagy Lászlóné igazgató néni nemcsak végigkísérte a nyolcadikosokat, hanem a polgármesteri hivatalban néhány biz-
tató szóval és jó tanáccsal látta el a búcsúzó diákokat. A tarisznyájába mindenki kapott egy-egy emléklapot is, mely 
mindig erre a napra emlékezteti a tanulókat.

Iskolánk életéből...

Tanévzáró Ünnepség Tiszasason

Június 17-én, hétfőn tartottuk tanévzáró ünnepségünket a Tiszasasi Tagintézményben. Molnárné Kis Erika igazga-
tóasszony összegezte a 2018/2019. tanév eseményeit. Nagy Dorina negyedik osztályos tanuló megható gondolatok-
kal búcsúzott nyugdíjba vonulása alkalmából Nagy Lászlóné igazgató nőtől. Ezek után a kitűnő tanulóknak könyv-
jutalmat adhatott át igazgató néni. Majd a jeles tanulmányi- és közösségi munkáért járó elismerő oklevél átadására 
került sor.
A negyedikesek verssel búcsúztak az itthon maradó társaiktól, és ajándékokkal köszönték meg a pedagógusok fá-
radságos munkáját. Az ünnepség zárásaként fényképekkel emlékezhettünk meg a tanév főbb eseményeiről. A tanév 
ünnepélyes zárása után a tantermekben került sor a bizonyítványok átadására. 
Mindenkinek sok pihenést, játékot, olvasást kívánnak a szünetre a tanító nénik.

Beszámoló a Napközis Erzsébet-táborról

Tábor időpontja: 2019. június 24-28
Ebben a tanévben is lehetőségünk nyílt arra, hogy tanulóinknak az Erzsébet-program keretében a nyári szünetben 
programokat szervezzünk. A rendelkezésre álló összegből napi négyszeri bőséges étkezést valósítottunk meg. Az 
összetartozás jeleként Erzsébet-tábor logóval ellátott pólót készíttettünk a gyermekeknek. Igyekeztünk egy olyan 
programokkal teleszőtt ötnapos nyári kikapcsolódást összeállítani számukra, amely plusz tudással ruházza fel őket 
és élményekben is gazdagodnak. A színes programokon túl élményt jelent egy új csapat részesének lenni, ugyan-
akkor kiszakadhatnak a megszokott környezetükből is. A táborozó gyerekek könnyen és jól irányíthatóak voltak, 
betartották a szabályokat és kerülték a konfliktusokat.
Sok sportprogramot, játékot, kirándulást, kézműves foglalkozást szerveztünk. A művészeti nevelés, kézművesség, 
kulturális örökségeink, hagyományőrzés jellegű programra többször is sor került a turnusban.
Az első napon a tanulók vidám hangulatban kisétáltak az állatsimogatóba, ott két csoportban lovas- kocsikáztak. Jót 
sétáltak a víz mentén és megnézték a háziállatokat. Délután a vásárolt játékokat próbálták ki.
A második napon autóbusszal Szolnokra kirándultunk. Délelőtt a Reptárban, délután pedig moziban voltunk. Mind 
a két helyen nagyon jól érezték a gyerekek magukat.
A harmadik nap délelőttjén Cserkeszőlőben strandoltunk. A melegben mindenki remekül érezte magát. sokat pan-
csoltak, játszottak a vízben. Délután virágokat ültettünk, s ezzel is szebbé tesszük a környezetünket.
A negyedik napon busszal Öcsödre, a József Attila Emlékházba utaztunk. A gyerekek sok új ismeretet szereztek 
József Attila életéről. A helytörténeti teremben régi foglalkozások eszközeivel találkozhattak. Végül pon-pon békát 
készített minden diák. a békákat mindenki haza is vihette. Délután itthon játszottak az iskola udvarán.
Az ötödik nap délelőttjén újra cserkeszőlői strandot látogattuk meg. Délután pedig fagyiztunk és egy-egy élmény-
rajzzal zártuk a tábort.
A gyermekek véleménye a táborról:
 - Nagyon jól éreztem magam.
 - Remélem jövőre is jöhetek.
 - Kár, hogy vége.
 - Annyira jó volt.
 - Bárcsak tovább tartana!
Összegzésként elmondható, hogy a gyermekek a változatos programoknak köszönhetően sok új és kellemes él-
ménnyel térhettek haza. Kitűnő hangulatban telt ez az egy hét, mindenki nagyon jól érezte magát és barátságok is 
kötődtek.
            Varga Imréné
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2019. június 22-én szombaton az EFOP-1.5.3-2017-00001-Tisza-menti  virágzás 2 pályázat keretén belül Sportvá-
lasztó rendezvényt tartottunk Tiszasason a tornacsarnokban és környékén. A megvalósításban segítségünkre volt a 
Tenisz és Rekreáció Club Egyesület Pákozdi Krisztina vezetésével.
    A program célja a fizikai aktivitás növelése és egészségtudatosság fejlesztése az életmódváltás elkezdéséhez. Sze-
rettünk volna még lehetőséget adni, hogy mindenki megtalálja az életmódjához és általános állapotához leginkább 
alkalmas testmozgás-formát. 
    A rendezvény 10 órakor kezdődött egy SpinRacing bemutatóval, ami egy csoportos teremkerékpár edzés, mely a 
felnőtt lakosság körében közkedvelt edzésforma. Edzői irányítással, zenére történő állóképességi edzés. Ezt követő-
en egésznap folyamán bárki számára kipróbálhatóvá tették a bicikliket, megmutatták milyen egy SpinRacing edzés. 
   Következett a karate bemutató a Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványának közreműködésével. A bemuta-
tást az alapokkal kezdték majd a küzdelem első lépéseivel haladtak tovább, ezután lehetőség nyílt a gyerekeknek és 
a felnőtteknek is a különböző eszközök és technikák kipróbálására.
       Ezt követte egy Zumba bemutató, amely egy latin ritmusokra épülő tánc és fitneszprogram is egyben. Akinek 
volt kedve csatlakozhatott. 
    A rendezvény kezdetétől fogva elérhető volt az udvaron egy ugrálóvár és egy trambulin. 
Biztosítottak még 15 pár görkorcsolyát védőfelszereléssel a gyermekek nagy örömére, volt aki ezen a napon tanult 
meg görkorizni. Bóják között szlalomozhattak, gyakorolva a kanyarodást, megállást.
   Ezeken a sportágakon kívül még 3 fajta edzésformát ki lehetett próbálni. Ezek voltak a TRX, a Kettlebell és a 
Gymstick.
A rendezvényen résztvevők folyamatosan mozoghattak, játszhattak, felmérhették saját testi erőnlétüket, állóképes-
ségüket. Egésznap folyamán nagyon sok vonzó sportágat ismerhettek meg, amelyek a test harmónikus fejlődéséhez 
járulnak hozzá és csökkentik a mindennapos stressz kárósító hatásait.
                Szíjártó Gabriella

       II. Sportválasztó rendezvény

Gyereknap

Ebben az évben is már több éves hagyományként, megtartottuk a gyermeknapot az intézményünkben.Most reggel 
8 órától vártuk az ifjúságot a művelődési ház előtti területen. A polgárőrség segítségével lezártuk az épület előtti 
utcarészeket, ahol fel lett állítva a nagy ugrálóvár, trambulin és a mobil játszóház. Az idő előrehaladtával egyre töb-
ben gyülekeztek a szórakozni vágyó gyerkőcök, szülőkkel, nagyszülőkkel. Örömmel nyugtáztuk, hogy visszatérő 
vendégeink mellett új arcok is megjelentek a rendezvényünkön. Az épület teraszán ez idő alatt a kézművesedés is 
kezdetét vette. Bokrosné Völgyesi Erika gyöngyfűzést tanította az érdeklődőknek. Virágot és szívet fűztek a részt-
vevők.Ezúton is szeretnénk Erikának megköszönni az önzetlenségét, hogy az idejét ránk áldozta és térítésmentesen 
rendelkezésünkre bocsájtotta a munkáját és a szükséges anyagokat. A nagy játszásban megéhezőket, szomjazókat 
fánkkal, müzli szelettel, szörppel kínáltuk, ami a Konyha és a Műv.ház ajándéka volt a lurkóknak. Nem hagyhatjuk 
ki a köszönések sorából a „EFOP 3.9.2-16-2017-00005-Tisza-menti virágzás 1” nevű pályázatot, a Tiszasas Közsé-
gért Egyesületet, az önkormányzatot, hogy anyagi segítséget nyújtottak a gyereknap megtartásához. Úgy gondo-
lom, hogy az idei rendezvényünk is jól sikerült. Ebben megerősített az a kislány, aki a nagymamájával az esemény 
végén oda jött hozzám, és egy puszival megköszönte, hogy megint itt lehetett, nagyszerűen érezte magát és jövőre 
szeretne újra eljönni. Kell ennél nagyobb köszönet és megbecsülés…..??
            Szendrei Éva
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     Tisza-menti virágzás, ahogy Mi látjuk!

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00005 „Tisza-menti virágzás 1” című pályázatnak köszönhetően a 2019-es évet is számos színes 
programmal nyitottuk meg, kikapcsolódási lehetőséget biztosítva óvodások, iskolások és családjaik számára. 

Baba-Mama Klub
2019. februárjában, a térségben egyedülálló lehetőségként, megnyitotta kapuit a Baba-Mama Klub Játszóház. Ideiglenes 
helyet az Általános Iskola egy használaton kívüli termében kaptunk, melyet nagy örömmel vettünk birtokba. Első alkalom-
mal szép számban összegyűltünk, ismerkedtünk és igyekeztünk bővebb információt nyújtani a pályázat adta, mindenki 
számára INGYENES lehetőségekről, mely szerint heti 2 alkalommal, napi 1,5 órában különböző fejlesztő foglalkozásokon 
vehetnek részt szülők és gyermekek egyaránt. A klubban helyet kapott Gyóiné Sipos Ágnes vezetésével egy gyógytorna 
foglalkozás, Bárkainé Juhász Éva gyógypedagógus szülői tanácsadás mellett egyénileg fejleszti a gyermekeket, Jávorszkyné 
Kakuk Anita védőnő és Szitó Adél csecsemő- és kisgyermek gondozó pedig különböző játékos foglalkozásra invitálja a leg-
kisebbeket. A pályázatnak köszönhetően számos eszköz, játék került beszerzésre, mely könnyíti a szakemberek munkáját 
és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk további fejlesztéseket eszközölni. 
Júliustól új helyszínen, de változatlan időpontban: hétfő és szerda 15:30-17:00 óráig 
a Művelődési Házban Várunk minden érdeklődőt sok szeretettel! Használjuk ki ezt a nem mindennapi lehetőséget és 
éljünk vele!
Óvoda+ program – Aprók tánca 2019. március 1.
Az idei első Óvoda+ program keretein belül, óvodásainknak gyermek táncház foglalkozást és népi hangszer bemutatót 
szerveztünk. A zenés táncos mulatságot, mint mindig, most is nagyon élvezték a gyermekek egytől-egyig. Azon túl, hogy 
tanulhattak a magyar népzenéről és néptáncról, egy vidám és szórakoztató délutánnal örvendeztethettük meg legkisebb 
lakosainkat. A tánc a közösségi együttlétet, a szórakozás lehetőségét, a mozgáskultúra, a ritmusérzék, a figyelemkoncent-
ráció fejlődését, alapvető társas kapcsolatainak kialakulását segíti elő. Ezek elengedhetetlen részei a zavartalan fejlődésnek. 
Feladatunk, hogy a pályázat adta lehetőségeket a gyermekek sokoldalú fejlesztésének figyelembevételével maximálisan 
kihasználjuk, közös élményeket biztosítsunk számukra, megismertessük velük népszokásainkat.
Óvoda+ program – Tavaszi piknik 2019. április 8.
A program kialakítása során igyekeztünk törekedni a gyermekek tudásának további fejlesztésére. Ezúttal, a környezetünk 
megismerése, annak védelme, az állatok gondozása, a Föld bolygó megóvása volt a fő témakörünk. Célunk a környezet-
védelmi szemlélet megalapozása, a természetes környezet értékeinek és szépségének bemutatása volt. Az állatok szeretetét 
nem lehet könyvekből megtanulni, tanítani. Az élménynyújtás, tapasztalatszerzés, tevékenykedés a legjobb módszer arra, 
hogy az óvodás gyermekek az állatokkal közeli kapcsolatba kerüljenek, ezáltal kialakuljon bennük a szeretet, gondosko-
dás, védelem érzése. Az előadás során a gyermekek testközelből figyelhették meg a vidéki állattartás még létező formáját, 
hiszen igaz, hogy Tiszasas egy vidéki kis település, de sajnos ma már nem minden háztartásnál jellemző az állattartás. Az 
évszakok váltakozásával megtanulták pl.: a madáretetők fontosságát is. Az állatsimogató látogatását követően, rövid rajzfil-
mek segítségével további előadásokat hallhattak a környezetvédelem eszközeiről és azok fontosságáról.
Családi hétvége – Húsvéti készülődés 2019. április 17.
Idei első családi hétvégénk alkalmával óvodásainkat, iskolásainkat és azok családtagjait invitáltuk közös programra, 
melynek kezdetén csokinyuszi keresést szerveztünk. Izgatottan várták a résztvevő gyerekek a nyuszik keresését, melyek 
elrejtésében a szülők voltak segítségünkre. Az első feladat jó kezdetnek bizonyult a további munka folytatásához, mely 
nem volt más, mint a tojásfestés. Nagyszerű munkák születtek. A nagyok festették a tojásokat, a kisebbeknek készültünk 
az ünnepnek megfelelő matricákkal, melyet játszi könnyedséggel felragaszthattak a műanyag tojásokra. A program során 
igyekeztünk felmérni tudásukat a közelgő ünneppel kapcsolatban és amíg készültek a szebbnél szebb és színesebb tojások, 
beszélgettünk a helyi hagyományokról és az ünnep eredetéről. A gyermekek felkészültek voltak a témával kapcsolatban, 
minden kérdésünkre megfelelően válaszoltak és nagy lelkesedéssel beszéltek a Húsvét otthoni hagyományairól, a locsolko-
dásról és a locsolók megvendégeléséről.
Családi kötődő kirándulás – Gyula 2019. május 8.
Az év első családi kötődő kirándulása alkalmával Gyula városába látogattunk el. Közös program volt a Tiszasasi Óvodával, 
melynek költségeit a pályázatnak köszönhetően igyekeztünk segíteni. 
A város és nevezetességei a Dél-Alföld egyik legnépszerűbb látványosságai közé tartoznak. Korán reggel indult a csapat, 
majd 9 óra környékén sikeresen megérkeztünk. Miután mindenki megreggelizett és elvégezte a szükséges dolgait, elkezd-
tük előre megszervezett programjainknak. Először hajókázni indultunk a Fekete -Körösre. A Várkert kapujától indult a 
kisvonat, amely elvitt bennünket a Szanazugba, ahol hajóra szálltunk. Fantasztikus idő volt és egy gyönyörű környezetbe 
találtuk magunkat. Hajókirándulásunk végeztével visszatértünk az indulás helyszínére, majd szabadprogram következett a 
közeli játszótéren. Miután mindenki kellően feltöltődött, elindultunk a következő helyszínre. Városnéző kisvasutazás volt 
a következő program, mely segítségével megismerkedhettünk a város nevezetességeivel és azok történetével. Mindenki 
nagyon élvezte a kirándulást és kivétel nélkül nagyszerű élményekkel térhettünk haza.
            Biró-Czink Renáta
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Immáron 2. alkalommal került megrendezésre – a reményeink szerint hagyománnyá váló – Tiszasasi 
Húsvéti Vándorkupa. 2019 április 19-én, azaz Nagypénteken 9 csapat gyűlt össze azért, hogy elhódítsák 
a legnagyobb kupát. Idén is jelen voltak a Titánok, akik Kiskunfélegyházáról érkeztek hozzánk, vala-
mint a Kecskeméti Hírösök csapata, az Adient gyár munkatársai, Cibakháza, a Gold Boys és a Gold 
Team, az Atlétatrikó Madrid, az Análintrúderek, valamint a tavaly évi győztes, a Csodacsibék. A hely-
szín ismét adott volt, hiszen vagyunk olyan szerencsések, hogy egy szép, nagy tornatermet tudhatunk 
magunkénak. A csapatok megérkezése után kisorsoltuk a mérkőzéseket, majd egy rövid szabályis-
mertetést követően a csapatok megkezdték a játékot. A meccsek végig jó hangulatban, és kisebb – na-
gyobb szabálytalanságoktól eltekintve a fair play szabályait betartva teltek. Viszonylag sok érdeklődő 
és családtag szurkolta végig a napot a galériában. Kora délután már sejteni lehetett, hogy mely 3 csapat 
között dől el 2019-ben a kupa sorsa. A Csodacsibék, akik tavaly elhódították az aranyérmet és a vele 
járó serleget, ismét nagyszerű játékkal nagy esélyesnek tűntek, ahogy a kecskeméti Hírösök, illetve a 
java részt tiszasasi játékosokból álló Análintrúderek. A nap vége felé egyre izgalmasabb mérkőzéseket 
láthattunk, melynek egyértelmű jele az, hogy idén pontegyenlőség miatt a gólkülönbség döntött az első 
helyről, így jobb gólaránnyal 2019-ben új bajnokot avattunk az Análintrúderek nevében.
Szitó Adéllal ezúton szeretnénk megköszönni a csapatoknak, hogy idén is eljöttek, a szurkolóknak, 
családtagoknak, barátoknak akik a helyszínen izgulták végig a mérkőzéseket, Hegedűsné Szító Lillának 
és Szító Zoltánnénak, akik egész nap segítségünkre voltak szinte mindenben, és Vágner Istvánnak, aki 
levezette a délutáni mérkőzéseket.
Reméljük jövőre ugyanitt, ugyanekkor, immáron a III. Tiszasasi Húsvéti Vándorkupán is találkozunk! 

           Elek Nikoletta

 II. Tiszasasi Húsvéti Vándorkupa
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Imádkozz értettem

Imádkozz érettem
a templomi fényben,
Hadd legyen boldog
az életem vége.

S ki szeretett
A gyermekkorában,
Az ott lesz veled
Emléked honában.

Lelkem, a helyen
Hozzád, oda simul
S érezni fogod
Ott benned lapul

S elkísér Téged
E Földi Jóságod, 
S benne a szeretet
Tükörképét látod.

/Tigyi László verse/

             Rendőrségi Hírek...   Itt a nyári szünidő!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 13 jótanáccsal szolgál a nyári szünidő gondtalan 
eltöltéséhez.

A szünidőben a gyerekek gyakran maradnak szülői kontroll nélkül, ezért is fontos, hogy felkészítsük őket 
a rájuk leselkedő lehetséges veszélyekre! A gondtalan nyár eltöltéséhez a szülők fogadjanak meg néhány 
jótanácsot, amelyekről beszélgessenek gyermekeikkel!
 
1. Ne bízzanak a gyermekre nagyobb mennyiségű készpénzt! 
2. A gyermekek az utcán ne vegyék elő mobiltelefonjukat, illetve azt ne adják át semmilyen kérésre idege-
neknek! 
3. A lakáskulcsot ne hordják feltűnően a nyakukban! 
4. Strandon, napközis táborban ügyeljenek arra, hogy a lakáskulcs, a pénztárca, a mobiltelefon soha ne 
maradjon szem előtt! 
5. Ne hagyják egyedül csellengeni a kiskorú gyerekeket az utcán! Tanácsos összefogni rokonokkal, bará-
tokkal, esetleg szomszéddal, akik segítséget nyújtanak a gyerekek felügyeletében.
6. Ha a gyermekek, fiatalok valamilyen késői időpontban megtartott programon szeretnének részt venni, 
oda csak csoportosan vagy felnőtt kíséretében menjenek, illetve távozzanak! Kerüljék a rosszul kivilágí-
tott, elhagyatott helyeket! 
7. Mindig legyen információjuk a gyermek hollétéről és barátairól!
8. Gondoskodjanak arról, hogy legyen a gyereknél olyan irat, amelyből megállapítható a gyermek kiléte és 
a szülők elérhetősége!  
9. Tudatosítsák a gyerekekben, hogy az idegeneknek soha ne nyissanak ajtót és a lakásba ne engedjék be 
őket!
10. Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsanak 
velük, illetve ne fogadjanak el semmit tőlük! Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen esetekről mindig 
érdemes beszámolni a szüleiknek.
11. Bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt, ha veszélyben érzik magukat!
12. Beszélgessenek a közlekedés veszélyeiről, kiemelten a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól!
13. Mindig beszéljék meg gyermekükkel, hogy ha bármi baja történne, kihez és hová fordulhat segítsé-
gért!  A gyerekek ismerjék szüleik telefonszámait, továbbá a 107, 112 segélyhívószámokat!

FOGÁSZAT

Szabadság alatti helyettesítése Tiszasasi betegek részére
Szeptember 5-ig:

Dr.Németh Norbert:
Tiszaug, Fogorvosi Rendelő

Hétfő: 8-10,30 óráig
Lakitelek,Fogorvosi rendelő

Szerda: 13-16 óráig
Telefon: 76/449-279
Kivétel: július 1. és 3.

Augusztus 5. és 7.
Az ellátás kizárólag SÜRGŐSSÉGI ESETEKRE VONATKOZIK!
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Született

Elhalálozott

Tiszasasi Hírmondó
FALUSI HÍRLEVÉL

Kiadja Tiszasas Község Önkormányzata Kiadásért felelős: Gyói Gábor 
A szerkesztésért felelős személy: Hegedűsné Szító Lilla; Papp Zoltánné, 

A sokszorosításért felelős: Fazekas Nyomda Szarvas

                Tóth Katalin Letícia          
                     2018.12.30.
    Csernus Szimonetta és Tóth József                           
         gyermeke

                        Szabó Zoé Andrea       
              2019.02.21. 
   Nagy Andrea és Szabó Tivadar László 
                                gyermeke

 Kardos Kristóf István            
           2019.06.07.
    Jéga-Szabó Mónika és Kardos István        
            gyermeke

                Széles Dominik   
                    2019.01.02.
Gyorsa Andrea  és  Széles Ferenc                
     gyermeke
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Házasságkötés

Harmatos László és Jónás Beatrix  
2019.06.07.

 Jó egészséget kívánunk neki! Gratulálunk!

Csató Benjáminné (Galvácsi Mária)
 élt 83 évet    2019.01.02.

Horváth László
élt 80 évet 2019.02.11.

Mészáros Istvánné (Botka Éva)
élt 74 évet 2019.03.15.

Laskai István  
élt 83 évet 2019.04.04.
Mészáros Béla
élt 79 évet 2019.04.10.

Korik Éva
élt  70 évet  2019.04.14.

Varga Imréné (Sáros Gizella)
élt 83 évet 2019.04.23.

Szilágyi Istvánné (Egedi Mária)
élt 82 évet 2019.04.28.

Tóth Sándorné ( Tálas Julianna )
élt 89 évet 2019.05.07.

Dósai- Molnár István Kálmánné   
(Császár-Putyi Aranka
élt 60 évet    2019.05.08.

Szabó János 
élt 62 évet 2019.07.03.


