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Kis fenyő 

Szabad-e bejönni?  

Zöldfenyő vagyok.  

Kicsiknek, nagyoknak,  

Békés jó napot! 

Jó napot, Zöldfenyő!  

Régen várunk rád,  

maradj itt minálunk,  

díszítsd a szobát! 

Nincs tarka virágom,  

egyetlen tobozban  

a távoli erdők  

üzenetét hoztam. 

Zúzmara díszíti  

a tobozod, ágad,  

maradj itt közöttünk  

kiskarácsonyfának. 

Szeretettel jöttem,  

szívesen maradok,  

hogy veletek töltsem  

a szép ünnepnapot. 

Állj ide középre,  

feldíszítünk szépen,  

te leszel a legszebb  

a földkerekségen. 

/Donászy Magda/

Fenyő-köszöntő 

Köszöntelek, te zöld fenyő! 

Megszépítetted házunk. 

Hózuzmarás karod körül 

Kitárt szívünkkel állunk. 

A messziség küldötteként 

vállaltad véges sorsod, 

mert ránk borult a hosszú éj, 

mely fényt, reményt kioltott. 

Ott hagytad rég otthonod: 

fenyőbarátod, társad. 

Az erdők gyantás illata 

bezárt szobákban száll csak. 

A tág határok álma is 

ágad tövében fészkel, 

amíg halódó illatod 

kályhák tüzében vész el. 

A szín és élet is te vagy, 

s ameddig ágad zöldell, 

betöltesz otthont és szívet 

a békességes csönddel. 

/Donászy Magda/ 

Kívánok minden családnak Istentől áldott Karácsonyi Ünnepeket, és  

sikerekben gazdag Új Esztendőt! 

/ Vörös István / 
polgármester 
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Általában az emberek természetesnek veszik, 

hogy karácsony előtt 4 héttel meggyújtják az 

adventi koszorú első gyertyáját, majd sorban 

vasárnaponként a maradék hármat is. Sokan 

azonban ennek ellenére sincsenek tisztában az-

zal, mit is jelent valójában az advent? 

Az advent szó latin eredetű, jelentése megérkezés 

(az Úr érkezése), eljövetel. A karácsonyra való 

előkészület ideje. Mint minden ünnephez, az ad-

venthez is tartoznak hagyományok, hiedelmek: 

régen az ünnep kezdetét harangszó jelezte éjfélkor, 

a vallásos emberek ilyenkor szigorú böjtöt tartot-

tak, falun pedig hajnalban misékre jártak Szűz 

Mária tiszteletére. A régi adventi hagyományok-

hoz tartozik még Borbála (dec. 4.), Miklós (dec. 

6.) és Luca (dec. 13.) napja is. 

AZ ADVENTI  KOSZORÚ  

Az advent szimbóluma a violaszín vagy lila, amely 

az összeszedettség, a fegyelem és a bűnbánat szí-

ne. Talán az egyik legfontosabb szimbólum mégis 

az adventi koszorú, amely 1860-ban keletkezett, és 

eredetileg a lelki megtisztuláshoz segítette hozzá 

az embereket. A koszorú hagyomány szerint ke-

rek, mert a kerekség az örökkévalóságot jelképezi, 

bár manapság a modern formák kedvelői négyszög 

alakúakat is készítenek vagy vásárolnak. A koszo-

rú alapanyaga az örökzöld növény (fa, hajlékony 

vessző esetleg szalma), melyet mohával vagy fe-

nyőágakkal díszítenek, és elengedhetetlenek a sza-

lagok, tobozok, műhó, szárított narancs vagy cit-

rom, és persze   Az egyik adventi gyertyagyújtás-

sal kapcsolatos mítosz szerint, minden vasárnap, 

amikor gyertyát gyújtunk, angyalok szállnak a 

Földre. Ezek az angyalok segítenek minket, hogy 

eredményes legyen a karácsonyra való várakozás. 

KARÁCSONYI TÖRTÉNET  

A kislány karácsonyi csomagot készített. Egy do-

bozt csomagolt be drága aranypapírba. Olyan sok 

papírt használt fel, hogy az édesapjának feltűnt, és 

megkérdezte: 

- Hát te meg mit csinálsz? Pazarolod a drága pa-

pírt, mintha te vetted volna. 

A leány elsírta magát, és félrehúzódott egy sarok-

ba. A dobozt erősen magához szorította. A szent-

estén, amikor a család tagjai megajándékozták 

egymást, a leány is odaadta apjának a szeretettel 

becsomagolt dobozt. 

- Papi, ez a tiéd! 

Az apa elérzékenyült. Talán nagyon kemény volt. 

Végeredményben az ajándék az övé. Óvatosan 

felbontotta a csomagot. Nagy meglepetésére a do-

boz üres volt. A nem várt fordulat felbosszantotta 

és kirobbant.- Te meg az egész drága aranypapírt 

egy üres dobozra fecsérelted? 

A leány okos, nagy szeméből könnycseppek gör-

dültek, és így szólt:  

- Papi! Nem is üres a doboz. Egymillió puszit tet-

tem bele.  

A férfi azóta az íróasztalán őrzi a cipős dobozt.  

- Hiszen ez üres -mondják a kollégái.  

- Egyáltalán nem! Kislányom szeretete van benne - 

válaszolja a büszke apa. 

 

 

AZ ADVENTI GYERTYA SZÍNEI  

Advent első vasárnapja 

Időpontja évről évre 

változik, Szent András 

napjához (december 1.) 

legközelebb eső vasár-

napon ünnepeljük. Színe 

a lila: a templomi terítő 

lila, a szertartáson a pap 

lila miseruhát vagy stólát 

visel, illetve az adventi 

koszorún elsőnek meg-

gyulladó gyertya színe is 

lila.

Advent második va-

sárnapja 

Színe hasonlóképpen a 

lila. Az ádvent mellett a 

nagyböjti időszaknak is 

lila az ünnepi színe az 

egyházi liturgiában. 

Számos helyen a kará-

csonyt megelőző hetek-

ben a lilát kékkel helyet-

tesítik, hogy a két ünne-

pet megkülönböztessék 

egymástól.

Advent harmadik va-

sárnapja 

Gaudete (örvendjetek!) 

vasárnap kiemelkedik a 

többi közül, ádvent má-

sodik felének kezdetét 

jelzi. Színe a rózsaszín, 

amely az örömöt szim-

bolizálja.

Advent negyedik va-

sárnapja 

Színe a bűnbánatot kife-

jező lila. Az adventi ko-

szorún mind a négy 

gyertya egyszerre ég 

ezen a napon. 
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK   

Az idei évben is számos esemény történt egyház-

községünkben.  

Tavasszal az 5-6. osztályosok I. helyezést értek el az 

egyházmegyei hittanverseny elődöntőjén, Jánoshal-

mán. A megyei döntőre Baján került sor, ahol ered-

ményesen szerepeltek.  

Versenyzők: Bodor Bálint, Piukovics Nóra, Szalai 

Csilla. 

Az elsőáldozás idén is május utolsó vasárnapján volt.  

Elsőáldozók:  
Bódi Zsolt, Borsos Bálint, Márai Anna, Nagy Júlia, 

Papp János Erik. 

Pünkösdhétfőn sportnapot tartottunk Mátételkén, a 

plébánián. A gyerekeknek vetélkedőt, ügyességi ver-

senyt és közös főzést szerveztünk. 

Júliusban tábort szerveztünk a gyerekeknek 

Gyimesfelsőlokra és környékére. Sok érdekes prog-

ram volt, jártunk Csíkszeredában, a Békás-

szorosban, az Ezeréves határnál, a Gyilkos -tónál, 

Arany János szülőházában, Zágonban, Vajdahunyad 

várában, Parajdon és Csíksomlyón kegytemplomban. 

Előpatakon találkoztunk a Máltai Szeretetszolgálat 

Ifjúsági Mozgássérült Táborának résztvevőivel. 

 
Vajdahunyad várában 

Fiataljaink sikeresen teljesítették a bérmálási vizsga-

követelményeket. Szeptember első vasárnapján  

Dr. Bábel Balázs szolgáltatta ki nekik a szentséget. 

Bérmálkozók:  
Börcsök Bence, Dominics-Nagy Patrícia Daniella, 

Kenderesi Anna, Kovács László, Kovács Szilvia, 

Lengyel Nelli, Lőrincz Bálint, Nyári Martin, Szalai 

Dorina. 

Hittanosaink betlehemes szerepjátékkal készültek 

karácsonyra. A gyerekek karácsonyi műsora decem-

ber 25-én délelőtt 10 órakor kezdődik. 

Az ünnepi misék  

December 24-én éjféli mise (éjfélkor) 

December 25-én délelőtt 10:00 órakor 

December 26-án délelőtt 08:30 –kor kezdődnek. 

A Királyok méltósága, az angyalok tisztasága, a 

pásztorok egyszerűsége ragyogja be karácsonyunkat 

és adjon erőt az új esztendőhöz! 

Kovácsné Gömöri Zsuzsanna 
Hittanár 

FELHÍVÁS!  

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kor-

mány döntése alapján Tataháza Községi Önkor-

mányzat 1.582.420 Ft szociális tűzifa támogatást 

nyert, melyből 100 erdei m
3 

tűzifa beszerzésére nyílt 

lehetőség. Az önkormányzat a szociális rászorultság 

szabályait és az igénylés részletes feltételeit a szociá-

lis célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben hatá-

rozta meg, amely hivatali ügyfélfogadási időben 

megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján, vagy az al-

jegyzői irodában. 

A támogatás feltételei: tataházi bejelentett állandó 

lakóhely, a támogatás elnyerése céljából megneve-

zett lakóingatlan fával fűthetősége, szociális rászo-

rultság. A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingat-

lanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetle-

nül a lakásban élő személyek és a háztartások számá-

tól. Támogatás nem kérhető az üresen álló, nem la-

kott ingatlanra, valamint amelyben életvitelszerűen 

senki sem él. 

A támogatás igénylésének menete: A kérelemre 

vonatkozó nyomtatvány hivatali ügyfélfogadási idő-

ben vehető át Kőrösi Ágotánál, melyet kitöltve és a 

szükséges igazolásokat mellékelve  

2015. január 20-ig lehet leadni. 

A kérelmek elbírálása: A beérkezett kérelmeket a 

Szociális Bizottság bírálja el, mely a támogatásról 

folyamatosan, de legkésőbb 2015. január 31. napjá-

ig dönt. 

A polgármester a döntést követően – de legkésőbb 

2014. február 15. napjáig – gondoskodik a szociális 

juttatásként biztosított tűzifa kiszállíttatásáról. 

A tűzifa átvételét a jogosultnak átvételi elismervény 

aláírásával kell igazolnia. 

Dr. Jagicza Mónika 
aljegyző 
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VÖRÖSKERESZTES HÍREK  

Ebben az évben is emelkedett a véradók száma az 

elmúlt évekhez képest. Összesen 91 fő jelent meg a 

háromszori alkalommal szervezett véradáson. Ők 

nagyon sok beteg emberen segítettek, a vérük adásá-

val. 

Mint tudjuk, a megemelkedett súlyos balesetek ellá-

tásához és az egyre szélesebb körben alkalmazott 

műtéti eljárásokhoz nélkülözhetetlen a vérpótlás. 

2014.december 17-én, szerdán este meghívást kaptak 

a többszörös, kitüntetett véradóink Bácsalmásra a 

Halászcsárda Vendéglőbe, ahol köszöntötték a meg-

hívottakat. A kitüntetések átadása után következett a 

vacsora és a jó hangulatban lezajlott baráti beszélge-

tés. 

Büszkék vagyunk minden véradónkra, akik  

önzetlenül segítenek a rászoruló embertársaikon saját 

vérük adásával! 

Erre az összejövetelre jelenleg 5 személy kapott 

meghívást Tataházáról. 

Ádám Márió 10x 

Ádám Sándor 10x 

Bozsóki István 30x 

Kiss Krisztián 10x 

Koch Józsefné 30x 

Ne feledjük a mindenki által jól ismert és gyakran 

elhangzott szólást, hogy: 

„Adj vért, és ments meg három életet!” 

Gratulálunk minden véradónak, és ezután is nagyon 

számítunk a véradóink segítségére! 

Következő véradás időpontja: 2015. január  

második hetében lesz a Művelődési Házban,  

Rákóczi u. 48.sz alatt. 

A véradásra kell hozni a személyi igazolványt, és a 

TAJ kártyát. 

Várjuk a 18- 65 év közötti lakosokat a véradásra! 

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet 

kívánok mindenkinek! 

Zádori Zoltánné 

védőnő / vöröskeresztes titkár 

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK 

December 29-30 - 08:00-12:00 

December 31-én – 08:00-10:00 

December 24-től December 28-ig munkaszünet 

Január 1-jén - munkaszüneti nap 

Munkaszüneti napokon: 

Bácsalmás Ügyelet elérhető telefonon. 

79/341-022 

Dr. Tokodi Ferenc +36-70/366-33-15 

Mikó Márti  +36-30/843-82-48 

HÍREK A FALUHÁZBÓL  

ESEMÉNYNAPTÁR  

Január 

Pótszilveszteri bált rendeztünk január 11-én, a zenét 

Solymosi Szilveszter és az Azzurró együttes húzta a 

hajnalig mulató vidám társaságnak. 

Február 

A felnőtt farsangi bált – Vargáné Lovászi Rita  

rendezte az iskolai SZMK segítségével. 

Május 

Májusfát állítottunk a Faluház előtt, megpróbáltuk 

visszahozni ezt a régi hagyományt. 

Május 17-én este egy jó hangulatú bál keretében ki is 

táncoltuk. 
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Augusztus 

Augusztus 16-án rendeztük meg a 13. hagyo-

mányőrző falunapunkat, melyre tartalmas kulturá-

lis és szórakoztató műsorokat szerveztünk. 

15-én, pénteken délután a Pártházban falunk idős 

polgárait láttuk vendégül teadélután keretében. A 

Rock-dombon a fiataloknak szerveztünk koncertet 

illetve nosztalgia diszkót. A délutáni program a 

Hősök emlékművénél koszorúzással kezdődött. A 

képviselő testület ünnepi ülésén Dr. Morva Lász-

lóné, és Mityók János a község kitüntető díjait 

vette át. Poszthumusz díjat Pásztor György és neje 

Tüske Ágnes kapta. Az ünnepélyes megnyitón 

Vörös István polgármester köszöntötte az egybe-

gyűlteket. Ez után a következő programok közül 

választhattak a vendégek: 

A faluházban Németh Miklósné festmény és No-

vák Dániel fotó művészek alkotásait csodálhatta 

meg a közönség. 

Ezt követően felléptek: REZEDA és DANUBIA 

népdalkör és citerazenekarok, a Szeremlei tánc-

csoport, Bácsbokodi modern tánccsoport, A Két 

zsivány – sztárvendégek Budapestről, Nagyhegye-

si Zoltán és társa, Anita és táncosai. 

Vacsora – közben Kotroba Júlia (Vajdaság) szóra-

koztatta a vendégeket  

A finom vacsorát Lengyel Tibor és segítői készí-

tették el. A tombolahúzást követően a hajnalig 

tartó zenét a vajdasági AZZURRO együttes szol-

gáltatta. 

Közben tűzijátékban gyönyörködhettünk. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 

akik anyagilag támogatták a falunapot és a  

szervezésben, lebonyolításban segítettek. 

Szeptember 

Az iskolások szüreti rendezvényéhez szívesen 

kapcsolódott az ÁMK is.  

A jeles eseményre a Faluház előtt gyülekeztek a 

feldíszített kocsisok. A hívogatás jól sikerült, kö-

szönet a csantavéri Koktél együttesnek, akik az 

esti bálban hajnalig húzták a talpalávalót. 

 

A nagyszámú bálozó bizonyítja, hogy ezt a fele-

désbe merült hagyományt jövőben folytatni kell. 

Október 

A kiskunhalasi I Love Dance tánckomplexum két 

csoportban tart oktatást a gyerekeknek és a felnőt-

teknek aerobic tornát szerda esténként. 

November 

A tataházi ÁMK óvodásai és iskolásai november 

11-én Szent Márton napján felvonultak a falu köz-

pontjában, majd a Faluház előtt vendégül látták az 

ott megjelenteket. 

December 

December 6-án, este az óvodai SZMK megrendez-

te a hagyományos Mikulás bált. 

Ádventi gyertyagyújtásra vártuk falunk minden 

lakóját az önkormányzat elé minden vasárnap dél-

után.5 órára. 

Kis műsort követően az elsőt az iskolások, a má-

sodikat a Danúbia citerások nevében Bényi Jolán 

néni, a harmadikat az óvodások és a negyedik 

gyertyát a madarasi Alapítványi Harmonika Zene-

kar nevében vezetőjük Gömöri János gyújtotta 

meg. Előtte a templomban nagyon szép koncertet 

adtak. A megjelenteket forralt borral és finom teá-

val vendégelték meg a szervezők, Feró Zoltánné és 

Jegyugya Józsefné. 

Boldog Karácsonyt és örömteli új évet kívánok 

mindenkinek: 

Kiss Ferencné 

ÁMK vezető 
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FALUNAPI KITÜNTETÉSEK  

DR. MORVA LÁSZLÓNÉ  

 

Dr. Morva Lászlóné, Rózsa néni 1936. február 18-

án született Benke Nándor és Tánczos Ilona egyet-

len gyermekeként. 

A család Bordányban lakott, ahol az apai nagypapa, 

Benke Gedeon nagy tiszteletnek örvendett és ör-

vend. Ő volt az, aki a település ősét, 

Kistemplomtanya – központ létrehozását különbö-

ző adományaival, gazdasági szervezőmunkájával 

elősegítette. 

Rózsa asszony az általános iskolát a szegedi Miasz-

szonyunk nővérek iskolájában végezte el, majd a 

szintén szegedi Tömörkény István Leánygimnázi-

umban érettségizett le. 

Egy barátnőjével történő Kárász utcai séta hozta el 

élete egyik legnagyobb eseményét. A séta során 

találkoztak barátnője egyik ismerősével, Morva 

László orvosegyetemistával. A találkozás mara-

dandó emléket hagyott mindkettőjükben. Közel 1 

évig nem is látták egymást, de az azután bekövet-

kező találkozás után felgyorsultak az események. A 

diplomázás előtt álló egyetemista bevallotta, hogy 

már az első pillanatban nagyon megtetszett neki a 

fiatal és csinos Benke Rózsa. Ezt a randevút még 

sok követte és a szerelemből házasság lett. 

A fiatalok 1956 áprilisában, húsvétkor kötöttek 

házasságot.  

Az ifjú férj elvégezte az orvosi egyetemet és a fia-

tal pár Szentesre költözött, ahol Dr. Morva László a 

Megyei Kórház sebészeti osztályán kapott állást 

segédorvosként majd sebész alorvosként.  

A feleség sem töltötte az időt haszontalanul, hanem 

régi álmát igyekezett megvalósítani és a Bajai Ta-

nítóképző Főiskolán kezdte meg tanulmányait. 

Igen, régi álom volt ez, hiszen Rózsa néninek kis-

lányként legkedvesebb elfoglaltsága az volt, ha 

sikerült a környékből összeszedni a gyerekeket, 

iskolást játszottak – és ő volt a tanító néni. A tanítói 

diploma megszerzése életének egyik meghatározó 

eseménye volt.  

Dr. Morva László és Rózsa néni 1965. november 

16-án költöztek Tataházára. Rózsa néni ekkor a 

mátételki iskolában kapott tanítói állást, majd a 

következő tanévet már a tataházi iskolában kezdte 

meg. 

Az orvos-tanító házaspárt hamar megszerette a falu 

lakossága, hiszen nagyon közvetlen, kedves embe-

reket ismertek meg személyükben.  

Rózsa néni délelőtt az iskolában igyekezett mindent 

megtenni annak érdekében, hogy a tataházi kisdi-

ákok minél nagyobb és biztosabb tudással érkezze-

nek a felső tagozatba. Ezután délután otthon a fér-

jének igyekezett segíteni azokban a dolgokban, 

amelyekben Dr. Morva László igényelte felesége 

együttműködését.  

A helyben lakó körzeti orvost bármikor felkereshet-

ték a betegek, illetve bármikor hívhatták beteghez. 

Rózsa néninek természetes volt, hogy ekkor ő is ott 

volt, asszisztensként segített a férjének. Ha éjjel 

kellett beteghez menni, Rózsa néni akkor is férje 

mellett volt, az orvos-férj gyógyította a testet, Ró-

zsa néni pedig együttérző, kedves szavaival gyó-

gyította a beteg és a hozzátartozó lelkét. Tökéletes 

párt alkottak, életük együtt volt teljes. 

Az évek során Dr. Morva László több megbízást és 

tisztséget látott el a szegedi egyetemen, megyei és 

országos szinten. Ez a hatalmas munka csak úgy 

valósulhatott meg, hogy mindig biztos, nyugodt 

családi háttér volt mögötte. Ezt a biztonságot Rózsa 

néni jelentette, aki mindig minden feltételt biztosí-

tott férjének az alkotó munkához.  

E hatalmas otthoni munka mellett pedig teljes szív-

vel és erővel tanította a tataházi kisdiákokat. Tanít-

ványai ma is hálásak azokért a tanácsokért, útravaló 

gondolatokért és tudásért, amit Rózsa nénitől kap-

tak.  

Nyugdíjba vonulása után Rózsa néni egész életét az 

egészségügy töltötte be, minden erejével a tataházi 

és mátételki emberek, betegek egészségét szolgálta.  

Lelkileg gazdag életet éltek férjével, egész életüket 

a hivatástudat, a gyerekek, az emberek iránt érzett 

szeretet és felelősség hatotta át.  
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Ez vezérelte a házaspárt, amikor létrehozta a Dr. 

Morva László Alapítványt. Az alapítvány célja a 

hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támoga-

tása. Rózsa néni tevékeny részt vállalt az alapítvány 

létrehozásában, működtetésében. Szeretett férje 5 

évvel ezelőtt bekövetkezett halála után is magára 

vállalta az alapítvány ügyeit, és minden év kará-

csonyán megajándékozza a hátrányos helyzetű 

gyermekeket, családjaikat. 

Dr. Morva Lászlóné, Rózsa néni életéből közel 40 

évet töltött Tataházán.  

Ez idő alatt igazi lokálpatriótává vált, minden gon-

dolatát, tettét a tataházi gyerekek és a tataházi em-

berek iránt felelősség hatotta át. Életét, tetteit 

Szent- Gály Kata szavaival lehet összefoglalni: 

„Csak egy parányi méccsé lenni, 

mely bevilágít egy szobát - 

csak egy szál deszka-híddá lenni, 

mely szakadékot ível át - 

csak egy kanálka mézzé lenni, 

legyen az élet édesebb - 

csak egy segítő kézzé lenni, 

mely teszi azt, amit lehet.”  

MITYÓK JÁNOS  

 

Mityók János 1948. január 28-án született a Csong-

rád megyei Pusztamérgesen. Szülei: Mityók Ferenc 

és Fürtön Anna három gyermeket neveltek nagy 

szeretetben; János fiúk mellett Ferencet, a legidő-

sebb gyermeket; és Annát, aki a legfiatalabb volt 

köztük. 

Mityók János az általános iskolát a Kisszállás- 

Tüskösi általános iskolában végezte el, ahol össze-

vont osztályokban tanultak a kisdiákok. 

Édesanyja nagyon vallásos volt, gyermekeit is 

igyekezett ebben a szellemben nevelni. János fia 

nagyon fogékony volt az édesanya érzelem- és hit-

világára, ezért az általános iskola után Kecskemétre 

a Piarista Gimnáziumban folytatta tanulmányait.  

1967-ben érettségizett, majd 1 év kihagyás után 

1968-ban elkezdte tanulmányait a szegedi Hittu-

dományi Főiskolán.  

A főiskola elvégzése után Mityók Jánost 1972. jú-

nius 16-án szentelték pappá Kalocsán. A szertartá-

son részt vett dr. Íjjas József kalocsai érsek is. 

A fiatal káplán első állomáshelye Garán volt, majd 

következtek Borota, Soltvadkert, Jánoshalma és 

Mélykút plébániái. Ezután újból visszatért Garára, 

majd 1982-ben a bajai Belvárosi plébánián folytatta 

egyházi szolgálatát Mityók János.  

1983 őszén helyezték Tataházára, azóta – vagyis 

több mint 30 éve látja el a tataházi hívek lelki éle-

tének irányítását. Tataházi munkája mellett ellátja 

Mátételke egyházi irányítását is. 

Mityók János plébános nagy lelkesedéssel vetette 

bele magát a munkába Tataházára helyezése után. 

A hívek önzetlen támogatása, segítő munkája segít-

ségével kerítést építtetett a temető köré, felújította a 

plébánia épületét.  

Közben fáradhatatlanul tevékenykedett a hívek 

lelki üdvéért is, zarándokutakat szervezett, a gyere-

keknek hittant vezetett, hittanos táborokba vitte a 

diákokat.  

Egyházi munkájának elismeréséül 1992-ben kerüle-

ti esperes, majd 1994 decemberében tiszteletbeli 

kanonok tisztséget kapott a főegyházmegye vezető-

jétől. 

Mityók János szívügyének tekinti a trianoni béke-

szerződés által elcsatolt területek magyarságának 

megismerését, a testvéri kapcsolatok kialakítását. 

Ezért is vette fel a kapcsolatot az erdélyi 

Gyimesfelsőlok plébánosával, illetve a település 

vezetőjével. Szerette volna, ha testvértelepülési 

kapcsolat alakul ki a két község között. A kapcsolat 

elindult, néhány delegáció utazása meg is valósult, 

de a kapcsolat nem erősödött meg. A plébános úr 

azonban ma is élő kapcsolatot ápol az erdélyi tele-

pülés lakóival.  

A beregszászi magyarsággal a Máltai Szeretetszol-

gálat révén került kapcsolatba, igyekszik őket segí-

teni a maga módján és eszközeivel.  

A felvidéki magyarokkal felsőszentiváni helyettesí-

tő szolgálata alatt ismerkedett meg. Ma is jó és élő 

kapcsolatot ápol a naszvadi magyarsággal. 

Új feladatként szeretne minél hamarabb megismer-

kedni a vajdasági magyarlakta falvakkal, annál is 

inkább, hiszen ezek a települések a XX. század 

elején még a Kalocsai Főegyházmegyéhez tartoz-

tak. 

Folytatás a következő oldalon… 
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A plébános úr fájó szívvel veszi tudomásul, hogy a 

településen egyre csökken a hitéletet élő lakosság 

száma.  Megfogalmazása szerint van a faluban egy 

„szent mag”, akikre mindig és mindenben lehet 

számítani, de sajnos egyre fogy a hitéletbe bevon-

hatók száma.  

Ezért is tartja egyik fő feladatának, hogy minél 

több embert megtartson a jó mellett, a vallás mel-

lett. Ennek érdekében szervezi és vezeti a Mária-

ünnepi zarándokutakat Máriagyűdre és Vodicára, 

szervezi a kirándulásokat a gyerekek részvételével 

Erdélybe.  

A hitélet szervezése mellett figyelmet fordít az 

egyházi épületekre is. Sikeres pályázatának kö-

szönhetően került sor a Szent Márton –templom 

toronycseréjére, és külső meszelésére is. Következő 

feladatának a templom tetőcseréjét és külső felújí-

tását tekinti, minden erejével igyekszik ehhez tá-

mogatókat találni.  

Fennmaradó szabadidejében a Kalocsai Főegyház-

megye könyveit digitalizálja, ezeket már az interne-

ten is lehet olvasni.  

Mityók János plébános úr, ha megkérdezik a mun-

kájáról, szerényen csak ezt mondja: „Tettem a dol-

gom. az Úristen a kis hűségeket is értékeli” 

A plébános úr munkásságát, életét  

Reményik Sándor fejezi ki a legpontosabban: 

„Ne várj nagy dolgot életedbe, 

 Kis hópelyhek az örömök, 

 Szitáló, halk szirom-csodák. 

 Rajtuk át Isten szól: jövök.” 

PÁSZTOR GYÖRGY ÉS NE JE 

Pásztor György Pásztor István és Oláh Ágnes 

gyermekeként 1861. április 22-én látta meg a nap-

világot. 

Felesége, Pásztor Györgyné, Tüske Ágnes: Tüske 

Antal és Tüske Ágnes házasságából született 1866. 

december 26-án. 

A Pásztor és a Tüske család földjei Tataháza hatá-

rában voltak, így természetes volt, hogy a két fiatal 

is itt ismerkedett meg.  A megismerkedésből házas-

ság is lett: Pásztor György és Tüske Ágnes 1884. 

november 24-én mondta ki a  

boldogító igen-t a tataházi templomban. 

A legnagyobb család boldogságra hosszú évekig 

kellett várni a fiataloknak, de a család hatalmas 

örömére 1897. január 25-én megszületett ifjabb 

Pásztor György.  

A szülők féltő szeretettel vették körül fiukat, hiszen 

már nem is reménykedtek az érkezésében. Ő volt a 

szülők szeme fénye, mindent megtettek a minél 

jobb neveléséért.  

Azonban a politika beleszólt a család életébe, az I. 

világháború kitörése után ifjabb Pásztor György is 

fegyveresen vett részt harcokban. A szülők min-

dennap imádkoztak fiúk életéért, azért, hogy ép-

ségben térjen haza a frontról. A kívánság azonban 

nem teljesült. Ifjabb Pásztor György 19 évesen hősi 

halált halt a királyért és a hazáért az oroszországi 

Kokudkovicze mellett. 

A szülők a szörnyű hír hallatára teljesen összeom-

lottak, hiszen egyetlen fiúk, a család szemefénye, 

örököse távozott az élők sorából. 

Ezután vagyonukat arra áldozták, hogy fiúk emlé-

kének méltó emléket állítsanak; illetve pénzükkel a 

tataházi embereket segítsék. 

Fiúk emlékére egy hősi katonaszobrot állítattak az 

iskola elé, hogy minden tataházi iskolás előtt pél-

daként álljon a hazaszeretet és hősiesség megteste-

sítőjeként. 

Ezután került sor az iskola átépítésére a család jó-

voltából. 

A következő években a tataházi Szent Márton 

templom festését, a padozat felújítását támogatta a 

házaspár a vagyonából.  

1939 augusztusában Pásztor György és Tüske Ág-

nes hatalmas tettel írták be nevüket Tataháza törté-

nelmébe. Ekkor ajándékoztak 15 ezer pengőt egy 

újonnan építendő községháza építési költségeire, 

illetve 10 ezer pengőt adtak 10 évi kamatmentes 

kölcsönre ugyanekkor erre a célra. Ezekből a nagy-

lelkű adományokból és a község által felajánlott 

hozzájárulásból lebontották az akkori községházát 

és felépítettek egy teljesen újat. Azt, ami ma is ezt a 

célt szolgálja: vagyis a mai Községháza épületet.  

Az új Községháza épületét Pásztor György még 

láthatta, 1943 karácsonyán távozott az élők sorából. 

Felesége, Tüske Ágnes 3 hónappal élte túl szeretett 

férjét. 

Pásztor György és neje, Tüske Ágnes örökre beírta 

magát a tataházi emberek lelkébe, hiszen tetteikkel, 

adományozásaikkal szűkebb közösségük, Tataháza 

lakosságát segítették.  

Életükre igaz a francia gondolkodó mondása: 

„Az emberek cselekedeteinek csakis a szándék 

szabja meg az érdemét, s az önzetlenség teszi  

tökéletessé.” 
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KERTÉSZETI HÍREK  

2013. őszén elkészült a kertészetben a 2 fóliasátor. 2014. év tavaszán paprika palántát neveltünk.  

A palántanevelésben beállítottunk egy Natúr Biokál 01 magcsávázási kísérletet, az Alisca Agro Kft 

felkérésére. A kísérlet sikerességéről beszámolt a havonta megjelenő Zöld Újság című kiadvány a 

„Csávázásról Mégegyszer!!!” címmel. 

LEGYEN ÖNNEK IS BIOKERTJE 

sorozatban a 

CSÁVÁZÁSRÓL MÉGEGYSZER!!! 

 

Tisztelt Olvasóink! Tisztelt Ügyfeleink! 

Sorozatunkban többször is szóltunk a vetés előtti 

magcsávázás jelentőségéről, és adtunk tanácsot 

alkalmazására a Natúr Biokál® készítményekkel. 

Ezek a tanácsok egyrészt a gyártó technológiai ja-

vaslatain, másrészt az általunk ismert termelők ta-

pasztalatain alapultak. 

Anélkül, hogy ezeket a javaslatokat visszavonnánk, 

most közkinccsé teszünk egy újabb csávázás-

technológiai javaslatot, reméljük mindannyink bol-

dogulására! 

DR. Divéky-Ertsey Anna (egyetemi adjunktus, 

Budapesti Corvinus Egyetem), 2006 és 2007 

években négyféle ökológiailag engedélyezett 

magcsávázó anyagot vizsgált doktori értekezése 

keretében. 

A doktori értekezés részletei megtekinthetőek a;  

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/17/ webcímen. 

A vizsgálatokat háromféle növénynél, a zöldbor-

sónál, a vöröshagymánál és a kukoricánál végez-

te el. A használt csávázó anyagok az Alginit, a 

Vetozen KR-60, a Natúr Biokál® 01 és a kakukk-

fűolaj voltak. 

Vizsgálatának célja nem csak a magon lévő kór-

okozók pusztításának mértékére, hiszen azt a vegy-

szerekkel is el lehet végezni, hanem az egyes csá-

vázó-anyagoknak a mag életerejére gyakorolt hatá-

saira is kiterjedt! 

Ezért a vizsgálatok során többfajta áztatásos csává-

zást is végzett, hogy a hatóanyagok ne csak a felü-

leti kórokozó pusztítását végezzék el, hanem hatol-

janak be a vetőmagba, stimulálva annak csírázását 

és általában „életerejét”. 

A vizsgálatai során azt találta, hogy; 

„A kezelések közül a Natúr Biokállal kezelt téte-

lek mind javították a mag életerejét. Legtöbb 

esetben és legnagyobb arányban a 4 órás 30%-

os Natúr Biokál 01 oldatban való áztatás javítot-

ta a tételek eredményeit. Mindhárom tesztnö-

vénynél a gyengébb csírázóképességű vetőmag-

oknál a kezelések pozitív hatása jobban megmu-

tatkozott, mint a jó minőségű vetőmagoknál. 

Gyengébb minőségű- vagy „fogott” otthon ter-

mesztett vetőmagok csírázóképességének és élet-

erejének javítására ezért a Natúr Biokál® keze-

lések kifejezetten ajánlhatók, szabadföldi kelés-

nél előnyt jelenthet a gazdáknak.” 

A fentiekre figyelemmel mi, a Tataháza Községi 

Önkormányzat kertészete és az Alisca Agro Kft. 

egy nagyüzemi kísérletet állítottunk be Tataházán, 

a hivatkozott kertészetben.  

A vizsgálatot a Kalocsai Fűszerpaprika Kutató 

„Kalóz” nevű csípős fűszerpaprika palántanevelés-

ében állítottuk be. Nem a tudományos értékelés, 

hanem egy jól vizualizálható, demonstratív kísérlet, 

bemutató és egyszerű eredménymérés a célunk. 

Palántanevelésre felhasználtunk a fenti fajtából 8 

kg. vetőmagot, ebből 4 kg-ot csáváztunk a hivatko-

zott doktori értekezésben javasolt 4 órás áztatás a 

Natúr Biokál® 01 33%-os töménységű vizes olda-

tában, majd azt a 24 órás visszaszárítás követte. A 

vetésig további 72 óra telt el, az áztatott mag, ha 

maradt is benne az áztatóvízből nedvesség, azt is 

leadta, ezzel akaratlanul is kizártuk azt, hogy az 

áztatott mag bármilyen „előnyt” élvezzen az esetleg 

megmaradt magasabb nedvességtartalma révén a 

kezeletlenhez képest. Vagyis, garantáltan vissza-

száradt az eredeti nedvességtartalmára, így nem 

„áztatott magként” vetettük el. 

Folytatás a következő oldalon… 

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/17/
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A vetést 2014. március 17-én végeztük el, jól és 

egyformán előkészített palántaágyakba, kézi szó-

rással. A vetést követően vékony (2-3 mm) homok-

takarást, hengerezést, később szükség szerinti öntö-

zést kaptak a vetőágyak, de mindig egyformát a 

kezelt és a kontroll. 

Az első kelés a kezelt táblában 9-, a kontroll táblá-

ban pedig 12 nap múlva volt észlelhető. 

Az első szemmel is értékelhető fényképfelvételt a 

vetéstől számított 14-ik napon tudtuk készíteni. 

2014.március 31-én a kezelt állományban a kelés 

már nagyarányú volt, szépen egyenletesen kelt a 

kontroll épp kezdett kelni.  

Baloldalon a kontroll, jobboldalon a kezelt állo-

mány képe látható 

2014.április 3-án a kezelt és a kontroll állományban 

a kelés nagyjából egyforma arányú, a fejlettségben 

viszont a kezelt jelentősen erősebb. Baloldalon a 

kontroll, jobboldalon a kezelt állomány képe látha-

tó 

2014.április 3-án a kezelt és a kontroll állomány 

látványa.  Baloldalon a kontroll, jobboldalon a ke-

zelt állomány képe látható 

Számunkra már az első napok eredményei is azt 

bizonyítják, hogy Dr. DIVÉKY-ERTSEY ANNA 

egyetemi adjunktus által kiválasztott Natúr 

Biokál® 01 áztatásos csávázási eljárás minden ed-

diginél hatékonyabban segíti a növények csírázá-

sát-, kelését, növeli életerejét, ami hatása kiterjed a 

növény egész éltére is. 

A kísérlet bárki számára megtekinthető, munka-

napokon 8-16 óra között Tataháza Baja felőli bejá-

ratánál az 55-ös út mellett. Előzetes telefon szüksé-

ges, Kovács Zoltán, 06-70-338-6878.  

Az eredményekről később is tudósítunk, és a palán-

takiültetés idejére tervezünk egy előadásokkal ösz-

szekötött bemutatót is tartani. 

Addig is jó biokertészkedést kívánunk  

minden kedves olvasónknak! 

Somogyi Zoltán 

A kezet növényen látható a haragosabb zöld szín, 

fejlettebb erősebb szár, erősebb gyökérzet. 

A megnevelt palánták 4 ha terültre kerültek kiülte-

tésre, ahonnan 650q fűszerpaprika került betakarí-

tásra, és értékesítése. 

A fóliasátrakat nyárra paradicsom palántával lettek 

beültetve, ahol szintén egy kísérlet volt beállítva a 

Timac agro Hungária Kft termékeit használtuk. 25q 

paradicsom került betakarításra és az Önkormány-

zatnál értékesítésre. 

A gyümölcsöst 2013. év tavaszán telepítettük. 

2014. évben a kajszi meghozta első termését. A 

többi gyümölcsfaj még nem termett, de szépen ké-

peztek termőrészt, amiből a 2015. évben lehet szá-

mítani az első termésre, ha az időjárás nem szól 

közbe. 

A kertészetben termesztettünk még burgonyát, ku-

koricát. A megtermelt burgonya a falu lakóinak lett 

kiosztva. A Pfefferóni, Pritamin és Kápia paprika 

sajnos nem hozta a hozzá fűzött reményeket. 

Kovács Zoltán 
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HÍRCSOKOR AZ ÓVODÁBÓL 

Békesség, boldogság honol óvodánkban. A csoport-

szobákban hetenként meggyújtunk egy-egy adventi 

gyertyát, hogy annak fénye töltse be a szívünket, 

lelkünket. Az ünnepi hangulatban lapozzunk vissza, 

az elmúlt hetekre, hónapokra. 

2014. február 3-án szülőkkel együtt megtartottuk az 

immár hagyományossá vált Medve napot. 

2014. február 18-án móka, kacagás és vidámság 

töltötte be a jó öreg óvodát. Ötletes jelmezekbe búj-

tak a gyerekek. A konyhában finom fánkot sütöttek 

az anyukák. A csoki evő versenyen izgultunk ki lesz 

az első, majd érdeklődve hallgattuk a zenei műsort. 

Április 7-től Zádori Zoltánné védőnő közreműködé-

sével öt héten át ismerkedtek a leendő óvodások és 

szüleik az intézménnyel és egymással. 

 

Hagyományainkhoz híven felállítottuk a májusfát az 

óvoda udvarán. 

Anyák napján sok szép verssel, énekkel köszöntöt-

tük fel az édesanyákat és a nagymamákat. 

Május 10-én, TAMOP-os pályázat keretében, szülők 

segítségével vidám családi nap volt az óvodában. 

Tízóraira helyben sütött kürtőskalácsot ettünk. A jó 

hangulatról a szegedi Léghajó színház művészei és a 

kecskeméti bábos gondoskodtak. Zentai Gabriella 

kézműves foglalkozást tartott a gyerekeknek, a 

bácsalmási mentőállomás dolgozói bemutatót tartot-

tak. A finom ebédet Kovács Donát apukája készítet-

te el nekünk, melyet az udvaron fogyasztottuk el. A 

finom jégkrém és a málnaszörp jól esett a melegben. 

Az SZMK trambulint, futó biciklit és traktorokat 

vásárolt a gyerekeknek. 

 

Május 22-én, Bajára mentünk kirándulni. A sziréná-

zó tűzoltó autóba mindenki bele ült. Az Axiál nagy 

traktorjait is megnéztük. A délelőtt további részét a 

Kölyök parkban töltöttük el. Hazafelé a közös ebéd 

és a fagyizás sem maradt el. 

 

 

Feró Zoltánné Manyi óvó nénit május 30-án köszön-

töttük nyugdíjba vonulása alkalmából. Munkájával, 

magatartásával pozitív példát mutatott a körülötte 

dolgozó kollégáknak, szülőknek és gyerekeknek.  

Folytatás a következő oldalon… 
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Ezen a napon búcsúztak el az óvodától a nagycso-

portosok is: Szabó Evelin, Bódi Balázs, Horváth 

Luca, Sári Réka, Kis Baranyi Iringó, és Varga 

Krisztina. 

Kedves Ünnepelt! Kedves Kollégák, Kedves szülők! 

Mindig mélyen meghatódom, ha arra gondolok: 

milyen mélyen érző, mennyi alázattal bíró pedagó-

gus az, aki évtizedeken keresztül magára vállalja azt 

a felelősséget, amellyel a felnövekvő nemzedékek 

oktatása-nevelése jár. Aki megtiszteltetésnek és nem 

napi nyűgnek fogja fel a gyermeknevelést. 

Ő, Feró Zoltánné, Manyi kolléganőnk, aki negyven 

év után most nyugdíjba vonul! Nagyon jól tudta, 

érezte, hogy a hivatás - amit választott - nagy fele-

lősséggel jár, de ugyanilyen sok szépséget is rejt 

magában. Csak rá kellett néznünk, ahogy lehajolt a 

gyerekekhez: törődés volt minden mozdulata, okító 

volt minden szava. Lelke mélyéből, egész lényével a 

rábízott gyermekek jövőjét tartotta szem előtt. Ő, a 

nagybetűs óvó néni, több generáció nevelője.  

Tetted a dolgodat, vetetted a magot, reménykedve, 

talán kikel, ha későn is, de megfogan! Végigfutottad 

ezt a pályát, végigjártad annak minden  útvesztőjét, 

megízlelted minden édességét és keserűségét. 

Elgondolkodtál-e azon hány tantestületi értekezleten 

vettél részt? Hány kolléga ment nyugdíjba azóta, 

mióta dolgozol? Hány letörölt könnyet, hány mo-

solygó, örömteli gyermekarcot jegyez a negyven év 

statisztikája? Bizony nagy számok! 

Negyven évnyitó, negyven évzáró, negyven balla-

gás! Kb. 7400 tanítási nap, kb. 37 000 tanítási óra. 

E számvetés után senki nem vitatja, hogy jöhet a 

megérdemelt pihenés, egy új életforma. 

Drága Manyika! Magam és mindannyiunk nevében 

szeretném megköszönni kiemelt tisztelettel lelkiis-

meretes, kitartó munkádat. Őszinte szívből kívánom, 

hogy nyugdíjas napjaid erőben, egészségben teljen 

családod körében. 

A nyári nagytakarítás után 23 kisgyermek kezdte el 

a tanévet.  

Szeptember 23-án családias légkörben, nagyon vi-

dám hangulatban szólt az „Érik a szőlő.”c. dal óvo-

dánkban a szüreti mulatságon. Élményekkel telve és 

kellemesen elfáradva zártuk a jó hangulatú összejö-

vetelünket. 

Bácsbokodi óvoda Ovi olimpiát rendezett október 7-

én a katymári, a felsőszentiváni, a bácsborsódi és a 

tataházi óvodásoknak. Különböző sor és váltóverse-

nyeken, kötélhúzáson mérték össze tudásukat, 

ügyességüket. Apró ajándékkal, éremmel kedves-

kedtek mindenkinek.  

Az őszi szünetben megújultak az udvaron lévő játé-

kok és a kisház. Külön köszönet érte Bodor László-

nak.  Kollár Dávid, Ászity Béla és Feró Zoli bácsi 

újra burkolta a konyha mennyezetét. 

Az iskolásokkal együtt hívtuk meg a falu minden 

lakóját a már hagyományos Márton napi lámpás 

felvonulásunkra. 

„Télapó itt van…” énekeltük együtt a gyerekekkel 

december 5-én délelőtt. A póni fogaton érkezett 

Mikulás bácsi a szép versekért, énekért cserébe a 

szülők által megtöltött csomagokkal ajándékozta 

meg őket. 

 

December 6-án rendezte meg az SZMK a hagyomá-

nyos Mikulás bált a Faluházban. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a táncos rendezvé-

nyünket sokan megtisztelték. Itt köszönjük meg 

Nagy Flóra SZMK elnöknek a szervezést és a szü-

lőknek a tombola tárgyakat. 

Ezúton is szeretném megköszönni szponzorainknak 

a felajánlott támogatásokat.  
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Az önkormányzat előtt felállított nagy adventi ko-

szorú 3. gyertyáját az óvodások gyújtották meg, 

szép műsor keretében. 

 

Nemsokára már fények gyúlnak a fenyőfákon, óvo-

dásaink izgatottan készülődnek a december 20-i 

Karácsonyi ünnepélyre, melyet a Faluházban fogunk 

megrendezni. 

Kívánom, hogy az ünnep békessége és szeretete 

jusson el mindenki szívébe. 

A gyerekek és az óvoda dolgozói nevében kívánok 

mindenkinek békességes ünnepet és  

Boldog Új Évet! 

Kiss Ferencné 

óvodavezető 

KÖNYVTÁRUNK HÍREI  

Könyvtárunk az idei évben is rengeteg érdekes prog-

rammal, kulturált és igényes környezetben várta az 

ide látogatókat.  

2014. januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmá-

ból anyanyelvi hétpróba játékban vehettek részt gye-

rekek, felnőttek. A sikeresen teljesítők ajándékokat 

kaptak. 

Februárban a Paksi Atomerőmű Bemutató Kamionja 

látogatott el hozzánk, ahol az Atomerőművel kap-

csolatos információkat, érdekességeket lehetett meg-

tudni, megnézni és akár ki is próbálni. 

Márciusban csatlakoztunk az Internet Fiesta elneve-

zésű programhoz, melyben a legkisebbektől a nyug-

díjasokig minden korosztályt meg tudtunk szólítani. 

Áprilisban a Költészet Napja alkalmából a Versről 

Versre elnevezésű programra hívtuk meg a könyvtár 

látogatókat. Versrészleteket írtunk kis kártyákra és 

ezeket kellett egy egész verssé olvasni. A versek 

megszerettetése mellett a közösség együttes alkotó 

ereje is fontos szerephez jutott. 

2014. július 5-14-ig Olvassunk Együtt! - Országos 

Kincskereső Táborba, Kecskemétre tudtunk küldeni 

3 tataházi általános iskolás diákot térítésmentesen, 

teljes ellátással. A tanulók rengeteg élménnyel, ta-

pasztalattal és örömmel lettek gazdagabbak. 

Szeptemberben az óvodásokat Papírszínházas elő-

adással leptük meg a könyvtárban. 

 

Október 13-20. között idén is Országos Könyvtári 

Napok voltak, napi programokkal (Élő emlékezet – 

múltunk értékei, Okos könyvtár, Együtt az egészsé-

günkért! – Zádori Zoltánné Védőnő közreműködé-

sével, Olvas az ország! Megosztott örömök – szituá-

ciós játékok a könyvtárban és végül a Könyves va-

sárnap). 

2014. december – A gyerekek hónapja! Az egész 

megyében gyermek programokkal, vándorszíné-

szekkel, meseírókkal, színházi előadásokkal várják a 

könyvtárak a gyerekeket! Hozzánk december 9-én 

látogatott el Vigh Balázs meseíró, aki Puszi rablók 

című könyvét fergeteges kalóz hangulatban mutatta 

be a 3-4. osztályosoknak.  

Folytatás a következő oldalon… 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=584799248321372&set=a.584796541654976.1073741910.100003739058445&type=1
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A kecskeméti katona József Könyvtár idén is elindí-

tott három játékot: 

 Barátunk a Természet: országos természet-

ismereti vetélkedő 9-14 éveseknek. 

 Kölyökplvasó: országos irodalmi játék általános 

iskoláskorú gyerekeknek. 

 Táltospróba: magyar népmesékkel kapcsolatos 

vetélkedő 2-4. osztályosoknak. 

A gyerekeket továbbra is mesekönyvek bőséges 

választékával, játékokkal, társasjátékokkal, babaol-

vasóval, játszószőnyeggel várjuk! Ne feledjétek! 

December a gyerekek hónapja a könyvtárban! 

Könyvtárunk könyvállománya folyamatosan bővül, 

folyóiratok széles választéka, kölcsönözhető Cd-k, 

DVD-k, mesekönyvek, ifjúsági regények, szépiro-

dalmi és szakirodalmi könyvek várják az ide látoga-

tókat. A beiratkozás ingyenes, a helyben fel nem 

lelhető könyveket a kecskeméti Katona József 

Könyvtárból bármikor meg tudjuk rendelni és ren-

delkezésre tudjuk bocsátani. Ingyenes internettel, 

fénymásolással, szkenneléssel és nyomtatással tud-

juk segíteni a falu lakosságának munkáját.  

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 16:00-20:00-ig. 

Mindenkit szeretettel vár a könyvtár! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben 

Gazdag Boldog Új Évet kívánunk! 

Gajda Ágnes 

könyvtáros 

ISKOLAI ÉLET RÖVIDEN 

A 2014/15-ös tanévet 102 tanulóval kezdtük, közü-

lük 10 fő iskolánk első osztályos tanulója. Bejáró 

tanulóink száma: 38 fő, kiket az önkormányzat in-

gyen szállít autóbusszal az iskolába és haza.  

Minden osztályban biztosítjuk a mindennapos test-

nevelés lehetőségét.  

Az angol nyelv oktatását 1-3. osztályban, szakkör 

formájában, 4-8. osztályig heti 3 tanórában biztosít-

juk. Ebben a tanévben 1-2., 5-6. osztályban került 

bevezetésre kötelező elemként a hit- és erkölcstan 

tantárgy, emellett római katolikus és református 

fakultatív hitoktatás is zajlik. A bajai és a bácsalmá-

si szakszolgálat pedagógusai végzik délutánonként a 

tanulók fejlesztő és logopédiai foglalkozását.  

Minden nap iskolatejet és iskolagyümölcsöt kapnak 

tanulóink. A Danubia Zeneiskola segítségével furu-

lya hangszerhez és délutáni furulyaoktatáshoz jutot-

tak a gyerekek. A múlt tanévben kéthetente tánchá-

zat is tartottak a sportcsarnokban. Az önkormányzat 

segítségével a nyári meszelés és a nagytakarítás is 

megtörtént.  

Iskolánkban 2014. júniusában 10 tanuló ballagott, 

zárta le eredményesen tanulmányait. 1 fő az Arany 

János Tehetséggondozó Program keretében Bony-

hádon folytatja tanulmányait. Minden tanulót az első 

helyen megjelölt középfokú intézménybe vettek fel. 

Megoszlás a következő: gimnázium – 2 fő, szakkö-

zépiskola – 3 fő, szakiskola – 5 fő. Támogató civil 

szervezetek:  

A dr. Morva László alapítvány kuratóriuma minden 

évben öt rászoruló tanuló karácsonyát teszi felejthe-

tetlenné a pénzadományával.  

Az Üveggolyó Alapítvány segítségével hangver-

senyre jutottak el több alkalommal tanulóink az ön-

kormányzat buszával.  

A Tataházáért Alapítvány az óvodásoknak és kisis-

kolásoknak szervezett „Nyuszibúcsúztató” partira 

vendégművésznek meghívta az Alma együttest.  

Előtte játékos versenyeket szerveztünk a kicsiknek, 

azért hogy a környező települések gyermekei bete-

kintést nyerjenek iskolánk életébe, pedagógiai mun-

kánkba. 
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PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELE INK: 

Határtalanul pályázaton - Bácsbokod és Bácsborsód 

iskoláival együtt – több napos erdélyi kiránduláson 

vettek részt a 7. osztályos tanulóink. 

 

Az Útravaló ösztöndíjprogram „Út a Középiskolá-

ba” részében 5 tanulónk, „Út a szakmaválasztáshoz” 

pedig 3 tanulónk vesz részt. Több tanulónk üdült a 

nyáron az Erzsébet táborban. 

TE IS pályázat 

Iskolánk pályázatot adott be és nyert a LKLIK és a 

MDSZ által meghirdetett TE IS pályázaton. A TE IS 

(TEstmozgás az ISkolában) program keretében a 

tanulók részére összeállított sport és szabadidős te-

vékenységek a diákok aktivitásán és szervezőkész-

ségén keresztül valósulnak meg. A pályázat kereté-

ben több médiaeszköz, sok sportszer és szabadidős 

tevékenységhez használható eszköz érkezik az isko-

lába a második félévben. 

 

A Pályaválasztási vásár kapcsán meghirdetett  

„Jövőd a tét!” rajzpályázaton Lovász Alexandra 

különdíjat kapott.  

FŐBB RENDEZVÉNYEINK:   

Farsangi bálon az iskola minden tanulója jelmezben 

ropta a táncot. 

 

Ismét megrendeztük hagyományos „Kék Bolygó” 

természetvédelmi vetélkedőnket a környező kisisko-

lák diákjainak, ahol Bácsgyulafalva csapata is részt 

vett. 

 

Szüreti bálunkkal a népi hagyományokat ápoljuk. 

 

Folytatás a következő oldalon… 
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Sportnapunk, melyet októberben tartottunk, volt a 

TE IS program nyitó eseménye. 

 

Gyermeknapon a Szülői Munkaközösség finom 

ebéddel, a tataházi Önkéntes Tűzoltók tűzoltóautó 

bemutatóval, a Tataházáért alapítvány légvárral biz-

tosította a jó hangulatot. Meghívtuk erre a napra a 

Bácsgyulafalva testvérközség iskolájának focicsapa-

tát, kikkel barátságos mérkőzést játszottunk. Októ-

berben pedig ők hívtak meg minket visszavágóra, 

ahol nagyon jól érezték magukat a gyerekek és a 

felnőttek egyaránt. 

 

 

VETÉLKEDŐKÖN, TANULMÁNYI VERSENYEKEN VALÓ 
RÉSZVÉTEL:  

Alsós csapatunkkal részt vettünk a  

kunbajai Zöldségfesztiválon.  

„Ki tud szebben olvasni angolul?” című versenyen 

Herceg Olivér 2. Bodor Bálint és  

Bezsán Dávid 3. helyezést ért el. 

Diákjaink több levelezős versenyen vesznek részt.  

Pénzügyi vetélkedő megyei fordulójába jutott csapa-

tunk: Márai Anna, Nagy Júlia, Molnár Adelina, 

Schütz Dzsennifer, Rácz Fanni. 

A Zrínyi Ilona Megyei Matematika versenyen több 

tanulónk indult. A legeredményesebb lett: Piukovics 

Bálint és Piukovics Nóra. 

SPORTEREDMÉNYEINK:  

A területi atlétika versenyen 800 méteres síkfutás-

ban 1. helyezett lett Piukovics Nóra, három próbá-

ban első helyezett lett: Brezovszki Bálint, Herceg 

Csaba, Mészáros Krisztián, Sörös Áron,  

Szalai Csaba, Zsebő Roland csapata. Svéd váltóban 

3. helyezett lett Balogh Alex, Brezovszki Bálint, 

Herceg Csaba, Szalai Csaba. 

Részt vettünk fociban a kisiskolák megyei döntőjén, 

a Göndör kupán, a Petőfi Kupán,  

a Vörösmarty kupán, a bácsbokodi farsangi kupán.  

Fiú csapatunk: Koncsok Ervin, Kókai István, 

Brezovszki Bálint, Szalai Csaba, Szalai Dávid, 

Zsebő Roland, Herceg Csaba, Kabai Tibor; Cselik 

Döme, Molnár Adelina, Rasztik Bence,  

Kovács Ferenc, Vér László, Papp Erik, Bereczki 

Benjámin. 

Lány csapatunk: Jakab Szamanta, Rasztik Bernadett, 

Inotai Elizabet, Brezovszki Bertilla, Kollár Beáta, 

Pintér Anita, Piukovics Nóra, Molnár Adelina,  

Győri Anna, Szalai Csilla, Bodor Klaudia 

Az iskola támogatóinak, a szülőknek,  

a falu lakosainak áldott, békés karácsonyt és 

eredményekben gazdag boldogújévet kíván  

a tantestület nevében. 

Piukovics Miklósné 

tagintézmény-vezető 
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FALUNAP KÉPEKBEN  
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE  

TATAHÁZA  

2014. OKTÓBER 12.  

A Tataházi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitű-

zött általános választásán a Bács-Kiskun megyei Tataháza településen a polgármester választásának eredmé-

nyét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a 

polgármester választásáról” (egy szavazókörös település esetén) című jegyzőkönyv szerint állapítja meg. 

Polgármesterjelöltek közül a HVB megállapította, hogy: 

Gyovai János     161 érvényes szavazatot kapott 

Vörös István     439 érvényes szavazatot kapott 

A Tataházi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitű-

zött általános választásán a Bács-Kiskun megyei Tataháza településen a települési önkormányzati képviselők 

választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Szavazó-

köri jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők választásáról” című jegyzőkönyv szerint álla-

pítja meg. 

Gyovai János      144 érvényes szavazatot kapott 

Majoros Mónika     23 érvényes szavazatot kapott 

Sutus Lászlóné    74 érvényes szavazatot kapott 

Somoskövi Béla Csaba   127 érvényes szavazatot kapott 

Miskolcziné Rápity Rózsa   207 érvényes szavazatot kapott 

Gárgyán Imre     19 érvényes szavazatot kapott 

Czinegéné Galicz Zsuzsanna  221 érvényes szavazatot kapott 

Horváth Zsolt     20 érvényes szavazatot kapott 

Borsódi Mihályné    54 érvényes szavazatot kapott 

Mezei György     48 érvényes szavazatot kapott 

Lőrincz Anett     89 érvényes szavazatot kapott 

Dóra Péter     82 érvényes szavazatot kapott 

Kollár Ferencné    178 érvényes szavazatot kapott 

Szerdahelyi Attila    118 érvényes szavazatot kapott 

Lőrincz Szilvia    117 érvényes szavazatot kapott 

Rác Jenő     161 érvényes szavazatot kapott 

Piukovics Ferenc József   154 érvényes szavazatot kapott 

Burszki Lajosné    110 érvényes szavazatot kapott 

Koch Józsefné    196 érvényes szavazatot kapott 

Somoskövi Péter    155 érvényes szavazatot kapott 

Bozsóki István    23 érvényes szavazatot kapott 

Bánóczki Edit    296 érvényes szavazatot kapott 

Hajdú Gábor Jánosné    48 érvényes szavazatot kapott 

Várhegyi László    168 érvényes szavazatot kapott 

Kőrösi Ágota      76 érvényes szavazatot kapott 

Megyei önkormányzati képviselők választásának eredménye: 

Fidesz-KDNP     276 érvényes szavazatot kapott 

DK       26 érvényes szavazatot kapott 

LMP       19 érvényes szavazatot kapott 

Jobbik      184 érvényes szavazatot kapott 

MSZP       88 érvényes szavazatot kapott 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2014 

Születések 

Klausz Kornél /2014.02.15./ anya: Kőszegi Andrea 

Biczók Hanna /2014.05.02./ anya: Pacskó Ilona 

Danyi Janka Dominika /2014.05.08./ anya: Ilovai Csilla 

Lőrincz Dorina /2014.06.17./ anya: Valkai Adrienn 

Kormány Balázs /2014.07.11./ anya: Kabai Szilvia 

Novoth Bianka /2014.08.09./ anya: Hartyányi Veronika 

Ritter Dominik /2014.09.06./ anya: Udvardi Anna 

Ádám Roxána /2014.09.16./ anya: Kollányi Erika 

Kormány Levente Noel /2014.09.28./ anya: Kabai Emese 

Ali Janka Kincső /2014.12.06./ anya: Pataki Rita 

Házasságkötések 

Kormány Tamás ♥ Kabai Emese 

/2014.03.15/ 

Ágoston János ♥ Vincze Anna 

/2014.10.04/ 

Elhunytak 

Hazafi Józsefné /2014.01.04/ (Kecskemét) Élt: 94 év 

Kispál Szilveszter /2014.01.06/ (Baja) Élt: 77 év 

Nagy István /2014.01.11/ (Kecskemét) Élt: 67 év 

Vajda Márton /2014.01.20/ (Tataháza) Élt: 69 év 

Gulyás Istvánné /2014.02.01/ (Baja) Élt: 90 év 

Juhász Sándor /2014.05.06/ (Baja) Élt: 87 év 

Papp Jánosné /2014.06.08/ (Baja) Élt: 85 év 

Török Sándorné /2014.06.23/ (Katymár) Élt: 84 év 

Kertész Mihály /2014.08.03/ (Tataháza) Élt: 61 év 

Schmidt András /2014.08.12/ (Tataháza) Élt: 56 év 

Szigeti Mihályné /2014.09.25/ (Tataháza) Élt: 85 év 

Varga János /2014.10.06/ (Baja) Élt: 50 év 

Gömzsik Imre /2014.10.20/ (Baja) Élt: 79 év 

Salacz Sándor /2014.11.07/ (***) Élt: 80 év 

Balázs Istvánné /2014.12.08/ (Tataháza) Élt: 79 év 

Vőneki Szilveszterné /2014.**.**/ (***) Élt: 92 év 

Galicz Mátyásné /2014.**.**/ (***) Élt: 94 év 

Gratulálunk! 
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