
 

 

 

Tataháza Községi Önkormányzat időszakos kiadványa 2015. december | VII. évfolyam 1. szám | 

 Karácsonyi köszöntő 

A szeretet ünnepe 

Varázslatos ez a titkokkal, szeretetvággyal körülvett megható nap, mely 

nemcsak a kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit 

ünnepe is. A mindig zöld, örökké élő fenyő a halhatatlanság szimbóluma 

fenséget, nyugalmat áraszt. Örökzöldjével reménységet sugall. Az 

adventi koszorú négy hetének egyre növekvő gyertyafénye, a 

karácsonyfán éri el legszebb pompáját. A fenyőfát körülállva 

mindannyiunk szívébe szeretteink és a másik ember 

megajándékozásának öröme száll. A hosszú, izgalmas készülődés, a 

bevásárlás, sütés-főzés, a szaloncukor, zöld fenyő, csillagszóró, a 

házak ablakán kiszűrődő gyertyafény, a harangok zúgása 

nemzedékről nemzedékre jelzi a várakozás teli hangulatot. A 

kereszténység legszebb ünnepét. Kívánom, hogy az újévben is 

maradjon annyi melegség a szívekben, amely kitart a következő 

karácsonyig, hogy legyen hit, remény, szeretet, öröm és elég 

erő, jó egészség, s hozzon az újesztendő bőséget, gyűlölködés 

helyett emberi szót és soha el nem fogyó szeretetteljes 

békességet!  

„Adjék az Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét,  

kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát. Gond ne bántsa a gazdát! Adjék az Isten szép vetést,  

rengő-ringó jó termést. De békesség és szeretet töltse meg a szívetek Karácsony estélyén!” 

(Népköltés) 

Tataháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete és a  

Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében békés, szeretetteljes  

karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok! 

/ Vörös István / 
polgármester   
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK  

Az idei évben egyházközségünkben számos 

esemény történt. Tavasszal kerékpártúrán vettünk 

részt, Bácsalmásra mentünk a horgásztóhoz. Az 

elsőáldozás idén is május utolsó vasárnapján volt. 

Elsőáldozók: Börcsök Balázs, Homan Dominika, 

Molnár Adelina, Piukovics Bálint, Semsi Ádám, 

Varga Dániel.  

Pünkösdkor találkoztunk a bácsgyulafalvi 

hittanosokkal Mátételkén a plébánián. A 

gyerekeknek vetélkedőt, ügyességi versenyt 

szerveztünk. A tanév végén pedig a tataházi 

gyerekek voltak Bácsgyulafalván. Júniusban 

tábort szerveztünk a gyerekeknek Szekszárdra és 

környékére. Sok érdekes program volt, jártunk 

Szálkán, túráztunk a szekszárdi dombok között, 

Sötét- völgyben, voltunk Babits Mihály 

szülőházában is.  

Hittanosaink betlehemes szerepjátékkal készültek 

karácsonyra. A gyerekek karácsonyi műsora 

december 25-én délelőtt 10 órakor kezdődik. 

Az ünnepi misék  

 December 24-én éjféli mise (éjfélkor) 

 December 25-én délelőtt 10 órakor 

 December 26-án délelőtt 8.30 –kor kezdődnek.  

A Királyok méltósága, az angyalok tisztasága, a 

pásztorok egyszerűsége ragyogja be 

karácsonyunkat és adjon erőt az új esztendőhöz! 

Kovácsné Gömöri Zsuzsanna 

Hittanár 

EGÉSZSÉGÜGY 

Kedves Betegeink! 

A rendelési idő 2015.01.04-től: 

Tataháza: 

 Hétfő:  07 00 – 09 00 

 10 30 – 12 00-ig receptigénylés 

 Kedd:  07 00 – 09 00 

 10 30 – 12 00-ig receptigénylés 

 Szerda: 07 00 – 09 00 

 10 30 – 12 00-ig receptigénylés 

 Csütörtök:  07 00 – 09 00 

 Péntek: 07 00 – 09 00 

 10 30 – 12 00-ig receptigénylés 

Sorszám szerint ellátunk 15 főt! 

Aki nem fért bele, azt a doktornő  

délután 13 00 -14 00-ig ellátja 

(kivétel szerda, akkor Mátételkén vagyunk) 

Rosszullét esetén és sürgős esetben tessék 

kopogni, soron kívül ellátjuk a beteget! 

Telefon: 79 / 344 - 019 

Mátételke: 

 Szerda: 13 00 – 16 00 

 Csütörtök  09 30 – 11 45-ig receptigénylés 

Telefon: 79 / 544 - 055 

Rendelési időn kívül életveszélyes,  

sürgős esetben hívni a 104-et! 

Bácsalmási ügyelet 16 óra után minden nap, 

hétvégén egész nap. 

Telefon: 79 / 341 - 022 

BÉKÉS, ÁLDOTT ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 

MINDENKINEK! 

Dr. Szabó Adrienn 

Mikó Márti

  

tel:79/341-022
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VÖRÖSKERESZTES HÍREK 

Ebben az évben 4 alkalommal volt véradás 

községünkben. Összesen 87 fő vett részt a 

szervezett véradáson. Külön öröm, hogy 10 fő 

volt, aki először adott vért! Bízunk benne, hogy 

ezután is eljönnek, és évek múlva köszönthetjük 

őket, mint 10x, 20x vagy 30x véradók! Ők nagyon 

sok beteg emberen segítettek, a vérük adásával.  

Köszönjük nekik még egyszer!  

Mint tudjuk, a megemelkedett súlyos balesetek 

ellátásához és az egyre szélesebb körben 

alkalmazott műtéti eljárásokhoz nélkülözhetetlen a 

vérpótlás.  

Rendkívüli, soron kívüli szervezés is volt egy 

tataházi beteg műtétjéhez októberben! Tudjuk, 

hogy ilyen esetben csak az adott vércsoportú donor 

vére adható. Köszönjük a jelentkezőknek az 

önzetlen segítést, akik beutaztak Bajára ebből a 

célból.  

Tataháza Jubiláló Véradói 2015. évben 

 Ágostonné Gáspár Ibolya 

10x  Andorka Zsuzsa 

20x  Gárgyán Imréné 

 Gündert László 

 Lőrinc Anett 

40x  Szebellédi István 

Ne feledjük a mindenki által jól ismert és gyakran 

elhangzott szólást, hogy: 

„Adj vért, és ments meg három életet!” 

Következő véradásra is várjuk a segítő embereket, 

amely 2016. január elején lesz! 

Kellemes Karácsonyi ünnepeket  

és Boldog Újévet kívánok mindenkinek! 

Zádori Zoltánné 

vöröskeresztes titkár 

GYERMEKORVOSI SZAKTANÁCSADÁS 

IDŐPONTJAI: 

Minden hónap 3. kedden délután 1 órától fél 3-ig! 

Dr. Trója Tünde gyermek szakorvos jön. 

2016. január 19-én 13 óra 

2016. február 16-án 13 óra 

2016. március 

2016. április 19-én 13 óra 

2016. május 17-én 13 óra 

2016. június 21-én 13 óra 

VÁRANDÓS ANYÁK RÉSZÉRE A 

SZAKTANÁCSADÁS IDŐPONTJAI: 

Minden hónap 1. kedden, délelőtt 9 órakor. 

Dr. Nagy László jön Szegedről. 

2016. január 5-én 

2016. február 2-án 

2016. március 1-én 

2016. április 5-én 

2016. május 3-án 

2016. június 7-én 

Zádori Zoltánné 

védőnő 

FELHÍVÁS 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Tataháza 

Község Önkormányzata idén is biztosít tűzifát a 

szociálisan rászoruló családok, háztartások 

számára. Tűzifát igényelni pályázat útján, 

igénylőlap kitöltésével lehetséges. Az igénylőlap a 

hivatalban vehető át. 

A támogatás feltételei: tataházi bejelentett 

állandó lakóhely, a támogatás elnyerése céljából 

megnevezett lakóingatlan fával fűthetősége, 

szociális rászorultság. A tűzifa támogatás 

ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 

személyek és a háztartások számától. Támogatás 

nem kérhető az üresen álló, nem lakott ingatlanra, 

valamint amelyben életvitelszerűen senki sem él. 

Leadási határidő: 2016. január 15.  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

„Azért mert szerettek, jöttem a világra. 

S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága. 

Szeressetek engem igaz szeretettel! 

A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!” 

 / Donkó László / 

Újszülött neve: Születési ideje: Anyja neve: 

Bajcsai Nóra 2015. január 5. Lőrincz Andrea 

Sörös Hermina 2015. január 30. Gárgyán Tamara 

Rutterschmidt Adél 2015. március 2. Koch Éva 

Kancsár Olívia 
2015. május 12. Piukovics Edina 

Kancsár Miklós 

Szalai Péter 2015. május 27. Borsos Zsuzsanna 

Helle Nóra 2015. június 3. Császár Brigitta 

Rendek Milán 2015. július 30. Selymes Edina 

Werth Zoé 2015. október 14. Végel Zsuzsanna 

Potyók László 2015. november 23. Kovács Viktória 

Temesvári Jázmin 2015. december 9. Temesvári Tünde 

Stefán Ábel Pál 2015. december 14. Kovács Tünde 

Hiszem, hogy egymást szeretve, 

egymást megértve, könnyebb lesz élni, 

s bármi sors állna is elénkbe,  

a boldogságot el fogjuk érni. 

 / Ady Endre / 

 „Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a  

fülem fogta, a simogatást a kezem érezte,  

szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a  

fejemben születtek, mint az ég távoli 

villódzása,  

de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle  

lett minden, ami Szeretet.” 

 / Fekete István / 

  

Házasságot kötöttek: Házasságkötés időpontja 

Rutterschmidt László – Koch Éva 2015. június 25. 

Pásztor Tamás – Inotai Dóra 2015. július 31. 

Tóth István – Szűcs Krisztina Nikolett 2015. augusztus 8. 

Szabó Tamás – Czigony Bernadett 2015. szeptember 16. 

Potyók László – Kovács Viktória 2015. október 19. 

Elhunyt neve: Élt: Halálozás ideje: 

Koch József 88év 2015.02.03 

Biczók István 74év 2015.02.09 

Kovács Endre Lászlóné (Füstös Valéria) 60év 2015.02.21 

Ágoston János 80év 2015.02.25 

Bozsó Károly 89év 2015.02.27 

Bűnös László Ferenc 66év 2015.03.11 

Tanács Illés 65év 2015.04.04 

Kollár Ferenc 64év 2015.04.14 

Sávai József 62év 2015.04.14 

Nagy Ferencné (Váczi Erzsébet Anna) 89év 2015.04.27 

Rasztik Bianka 14év 2015.05.01 

Tresz Józsefné (Ábrahám Ilona) 68év 2015.05.15 

Soós Antalné (Mészáros Erzsébet) 85év 2015.06.14 

Koch Józsefné (Hetes Erzsébet) 83év 2015.06.22 

Sárik Lajosné (Kormányos Mária) 89év 2015.07.08 

Szabó Mihályné (Dér Mária) 84év 2015.07.26 

Kalmár Józsefné (Milánkovics Mária) 83év 2015.08.04 

Tornai Józsefné (Kovács Margit) 84év 2015.09.05 

Brezovszki János 59év 2015.09.10 

Kovács Imréné (Kovács Erzsébet) 75év 2015.10.03 

Burszki István 78év 2015.10.25 

Dunai Mátyásné (Papdi Etelka) 81év 2015.11.20 
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HÍREK A KÖNYVTÁRBÓL 

Hagyományosan 2015. január 22-én a Magyar 

Kultúra Napján anyanyelvi hétpróba játékban 

vehettek részt gyerekek, felnőttek. A feladatokat 

sikeresen teljesítők ajándékokat kaptak. 

Március 19-26-ig zajlott az Internet Fiesta 

elnevezésű program, melynek célja, hogy a 

könyvtár adta lehetőségeket kihasználva, mind 

könyvek, mind az internet segítségével oldjanak 

meg a látogatók különböző feladatokat. A 

programon belül idén volt Országjáró utazás 

google térképpel, Nyomozás a világhálón, 

Tataháza – helytörténeti források tükrében, illetve 

szó volt az internetes kapcsolattartásról a családon 

belül.  

Május 18-június 8-ig könyvtárunkban Alapfokú 

számítógépes tanfolyam valósult meg rendkívül 

sikeresen! 

 

A 14 résztvevő Kurityák Mihály számítógépes 

oktató segítségével sikeres vizsgát tett, és a 

tanfolyam elvégzéséről Tanúsítványt vehetett át. 

Számítógépes tanfolyamunkról még a kecskeméti 

Katona József Könyvtár Igazgatónője is 

elismeréssel beszélt.  

 

Október 5-11-ig Országos Könyvtári Napok 

zajlottak. Ezen belül kiemelkedő jelentőséggel 

bírt, hogy könyvtárunk csatlakozott a Könyvtár 

Mozi programhoz. Az első vetítés az iskolásoknak 

adott könnyebbséget: egyik kötelező 

olvasmányukat, a Szent Péter esernyőjét nézhették 

meg széles vásznon. A Könyvtár Mozi folyamatos 

filmvetítésekkel várja az erre érdeklődőket!   

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat 

most is törekedett arra, hogy a kicsiktől az 

idősekig minden korosztályt meg tudjon szólítani. 

Megemlékeztünk az aradi vértanúk napjáról. Fő a 

biztonság címmel előadást hallhatunk a 

biztonságos élet megteremtésének lehetőségeiről. 

Bababarát könyvtár lévén minden olyan könyvet, 

folyóiratot és eszközt beszereztünk, ami a 

babáknak, mamáknak, papáknak segítségére lehet. 

Papírszínház előadást tartottunk a gyerekek 

kreativitását is kihasználva.   

December a gyerekek hónapja! 

December 8-án délután Kelemen István bajai 

grafikus mutatta be A dobostorta csata című új 

mesekönyvét gyerekek és szülők nagy-nagy 

örömére. A helyszínen dedikált példányok 

vásárlására is sor került. 

 

December 9-én Sólyom Tamás előadóművész 

„Alig látszom, mégis játszom” című verses-zenés 

előadását tekinthették meg iskolánk alsó tagozatos 

diákjai. 

 

A kecskeméti Katona József Könyvtár 

Igazgatónője, Dr. Ramháb Mária előadásában 

külön kiemelte Tataházát, mivel idén 38 új 

beiratkozónk volt és ez kistérségi szinten 

kiemelkedő! Továbbra is nagyon sok szeretettel 

várunk mindenkit, a beiratkozás ingyenes! 
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A gyerekeket mesekönyvek bőséges választékával, 

játékokkal, társasjátékokkal, babaolvasóval, 

játszószőnyeggel, papírszínházzal várjuk! 

Könyvtárunk könyvállománya folyamatosan 

bővül, a legújabb kiadványok is már 

kölcsönözhetőek nálunk! Az új könyvek 

érkezéséről és a könyvtárral kapcsolatos 

információkról folyamatos tájékoztatást 

olvashatnak a könyvtár facebook oldalán is. 

Folyóiratok széles választéka, kölcsönözhető  

Cd-k, DVD-k, mesekönyvek, ifjúsági regények, 

szépirodalmi és szakirodalmi könyvek várják az 

ide látogatókat. A beiratkozás ingyenes, a helyben 

fel nem lelhető könyveket a kecskeméti Katona 

József Könyvtárból bármikor meg tudjuk rendelni 

és rendelkezésre tudjuk bocsátani. Ingyenes 

internettel, fénymásolással, szkenneléssel és 

nyomtatással tudjuk 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 

ÓVODAI ESEMÉNYEK!  

Szeptember első hetében beszoktattuk kis 

óvodásainkat az óvodába, a kis lurkók hamar 

beilleszkedtek. Szeptember 23-án megtartottuk a 

szüreti mulatságot az óvodában, ahol a gyerekek 

előadása mellet, egy zenés előadó is szórakoztatta 

őket. November 11-én Márton napi felvonuláson 

vettünk részt, a templomi ceremóniát Mityók 

János tartotta. A szervezését Kissné Erdész 

Évával, Piukovics Miklósnéval, Vargáné Lovászi 

Ritával végeztük. Támogatóink Ilfornó Bt. 

Bácsalmás, Csepregi Csaba és napközi dolgozói. 

Köszönjük a támogatásukat, valamint a szülők 

segítő munkáját. Köszönet óvónőinknek, Kissné 

Erdész Évának, Gömöri Mártonnénak, hogy 

gyermekeinket ezekre a műsorokra felkészítették. 

December 4-én a Mikulás is meglátogatta az 

óvodásokat, ahol a gyerekek sok szép verset, 

mondókát adtak elő. Mikulás bált szerveztünk 

december 5-én, melynek szép bevétele lett. Ezt az 

óvodásokra fordítjuk. Külön köszönet ezért 

szponzorainknak, támogatóinknak. 

Pálinkás Gabriella  
SZMK 

A 2015-es nevelési évben sok eseményről, 

programról tudok beszámolni: 

2015. február 9-én móka, kacagás és vidámság 

töltötte be a jó öreg óvodát. Ötletes jelmezekbe 

bújtak a gyerekek. A konyhában finom fánkot 

sütöttek az anyukák. A csoki evő versenyen 

izgultunk ki lesz az első, majd érdeklődve néztük a 

bűvészmutatványokat. 

 

2011. március 21-24-ig egészségügyi hetet 

szerveztünk az óvodában, a védőnő 

közreműködésében. Programok között a 

következők szerepeltek: játékos formában 

beszélgetés a helyes fogápolásról, személyi 

higiéniáról, az egészséges táplálkozásról, (zöldség-

gyümölcskóstolással egybekötve). Kedvenc 

háziállataink, okozta betegségekről. 

Nagycsoportban a dohányzás elleni prevenciós 

programot indítottuk el. Torna foglalkozás 

keretében lábstatikai és gerinc tartásjavító 

gyakorlatokat mutattunk be. 

Köszönjük Zádori Zoltánné segítségét. 

Hagyományainkhoz híven felállítottuk a májusfát 

az óvoda udvarán. 

 
Anyák napján sok szép verssel, énekkel 

köszöntöttük fel az édesanyákat és a 

nagymamákat. 

Május 19-én kirándulni mentünk Palicsra az 

állatkertbe. 
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Május 29-én az évzárón búcsúztak el az óvodától a 

nagycsoportosok: Molnár Adelina, Hajdú Rokkó, 

Schütz Bence. 

Nyáron az óvoda minden helyiségét lemeszelték. 

A nyári nagytakarítás után 25 kisgyermek kezdte 

el a tanévet. 

Szeptember 23-án családias légkörben, nagyon 

vidám hangulatban szólt az „Érik a szőlő.”c. dal 

óvodánkban a szüreti mulatságon. Őszi 

gyümölcsökkel díszített sátor alatt folyt a 

vigadalom. Fredericó és Bonifác zenés műsorát 

nagy tapssal köszönték meg a jelenlévők. Szülők, 

gyerekek nagy örömmel hozták és fogyasztották el 

az otthon készült finomságokat. Élményekkel telve 

és kellemesen elfáradva zártuk a jó hangulatú 

összejövetelünket. 

 

„Télapó itt van…”énekeltük együtt a gyerekekkel 

december 4-én délelőtt. A póni fogaton érkezett 

Mikulás bácsi a szép versekért, énekért cserébe a 

szülők által megtöltött csomagokkal ajándékozta 

meg őket, de virgácsot is hagyott a sarokban 

 

Szeptember 29-én, kedden meghívást kaptunk 

Bácsbokodra a sportcsarnokba az ovi olimpiára. 5 

óvoda vett részt rajta. Különböző játékos 

feladatokat kellett megoldani. ill. játszani, 

versenyezni. 

 

Az iskolásokkal együtt hívtuk meg a falu minden 

lakóját a már hagyományos Márton napi lámpás 

felvonulásunkra. Az óvodai és az iskolai szmk 

finom zsíros kenyérrel és forró teával várta a 

résztvevőket. 

 

December 5-én rendezte meg az SZMK a 

hagyományos Mikulás bált a Faluházban. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a táncos 

rendezvényünket sokan megtisztelték. Itt 

köszönjük meg Gusztonyiné Pálinkás Gabriella 

SZMK elnöknek a szervezést és a szülőknek a 

tombola tárgyakat. 

Ezúton is szeretném megköszönni 

szponzorainknak a felajánlott támogatásokat.  

Az önkormányzat előtt felállított nagy adventi 

koszorú 3. gyertyáját az óvodások gyújtották meg, 

szép műsor keretében. 

A december 18-i Karácsonyi ünnepélyen, melyet a 

Faluházban rendeztünk meg, óvodásaink szép 

versekkel, dalokkal szerepeltek. 

Nemsokára már fények gyúlnak a fenyőfákon. 

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 
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FALUNAPI KITÜNTETÉS 

DANUBIA CITERAZENEKAR ÉS 

NÉPDALKÖR 

1994-ben indult Tataházán a Danubia Művészeti 

Iskola citera tanszaka, ezt követően alakult meg 

Danubia Citerazenekar és Népdalkör elődje a 

Danubia Zeneiskola citera szakos növendékeiből, 

és egy akkor még működő nyugdíjas klub nótás 

kedvű asszonyaiból. 

Először csak a maguk örömére énekeltek – 

nótáztak, majd 1996-ban a Citerazenekar és 

Népdalkör vezetésére felkérték Lázár István 

citeratanárt. Ettől kezdve kiszélesedett a 

repertoárjuk, kezdték kiépíteni 

kapcsolatrendszerüket a környékbeli települések 

kórusaival, népdalköreivel. 

A Népdalkör és a Citerazenekar egyik célja a 

citeramuzsika és a népdal szeretetének megőrzése, 

a népzene, a népdal útján eljutni, kapcsolatot 

teremteni és kommunikálni mellettünk és 

környezetünkben élő embertársainkkal, valamint e 

nemes cél érdekében az utánpótlás nevelése.  

A Zenekar napjainkban már csak egy szólamban 

játszik, de volt olyan időszak, amikor bőgő, 

basszus, tenor és prímciterán szólaltak meg a 

művek.  

Az együttes repertoárja gazdag. Elsősorban 

környékbeli tájegységek népdalaiból válogatnak, 

de számos távolabbi terület dallamait is ismerik.  

Szívesen énekelnek Járdányi Pál – Olsvai Imre 

gyűjtéseiből, valamint a zentai születésű Bodor 

Anikó által gyűjtött dalokból. Szívükhöz 

legközelebb a Dél-Alföldi, Kalocsa környéki 

csokrok állnak, ezeket kedvelik a legjobban. 

Különböző fellépéseiken megszólalnak szatmári, 

nyírségi, dunántúli, felföldi dallamok is. 

A Népdalkör és Citerazenekar tagjai hetente egy 

alkalommal találkoznak a Könyvtárban, ahol a 

község Önkormányzata biztosít helyet a csoport 

számára a próbák megtartására. 

Az együttes egyrészt önerőből, valamint a helyi 

Önkormányzat támogatásából tartja fent magát. 

Elsősorban a környező falvak meghívásainak 

tesznek eleget. Népzenei találkozókon, 

falunapokon, fesztiválokon szerepeltek-

szerepelnek nagy sikerrel. Természetesen ők is 

szerveznek Népzenei Találkozókat Tataházán, 

amelyen minden érdeklődő helyi lakost is szívesen 

látnak. Az idén is megszervezésre került 10. 

Népzenei Találkozójuk, melyen citerazenekarok és 

népdalkörök mellett néptánccsoportok és vonós-

zenekarok is színesítették a találkozó műsorát, 

ezzel is népszerűsítve a népi kultúrát. 

Jelenleg az együttesnek 16 tagja van, ebből 4 fő 

citerával,1 fő harmonikával kíséri a kórust. A 

csoport életkori összetétele jól igazolja a 

generációk összetartozását és kötődését. A 16 

évestől kezdve szinte minden korosztály 

képviselteti magát az együttes összetételében 

egészen 83 évesig. 

2007-ben a Népdalkör és a Citerazenekar vezetését 

Balázs Józsefné vette át, aki szívvel-lélekkel és 

fáradhatatlanul dolgozik a csoportért.  

A kórus tagjai fontosnak tartották és tartják, hogy 

magasabb fórumon is megméressék magukat. 

1999-ben Országos Népzenei Minősítőn ezüst 

minősítést kapott a csoport, 2002-ben megkapta az 

arany minősítést, amit későbbiekben még három 

alkalommal sikerült elérni. 

Nagy öröm volt számukra, hogy 2003 

szeptemberében a Zene Világnapján, népzenei 

hangversenyen mutatkozhattak be Budapesten a 

Néprajzi Múzeumban, ahol részükről csodálatos 

volt képviselni a falunkat, hiszen az országból tíz 

együttes kapott csak meghívást erre az eseményre. 

2011-ben Mélykúton a Vass Lajos Népzenei 

Versenyen ezüst oklevelet kapott az együttes. 

A Danubia Citerazenekar és Népdalkör hitvallása a 

következőképpen foglalható össze: 

„Célunk, hogy megmutassuk azt, hogy a magyar 

kultúra, a népzene és néptánc szeretete és ismerete 

mennyire fontos, és hogy ez közkincs; amit ápolni, 

őrizni kell, és továbbadni a jövő nemzedékének. 

Megértetni a fiatalokkal, hogy ez az egész nem 

csak a muskátliról és a csárdás lépésről szól, 

hanem ugyan olyan jót lehet rá mulatni, mint 

bármi más, manapság divatos zenére, táncra.”
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70 ÉV JÓBAN – ROSSZBAN 

1945 novemberében esküdött egymásnak örök 

hűséget Kalmár István és Mészáros Margit a 

tataházi Szent Márton – templomban. Mindkét 

fiatal tősgyökeres tataházi családból 

származott, nagyszüleik is tataháziak voltak. 

 

A házasságkötés után a Kalmár-szülőkhöz 

költöztek a Rákóczi utcába. A Kalmár nagymama 

betegsége miatt 1946 végén költöztek jelenlegi 

otthonukba a József Attila utcába. 1947 – ben 

megszületett egyetlen lányuk, Katalin. 

 A két fiatal éjt nappallá téve dolgozott, hogy 

megteremtse a családnak a megélhetéshez valót, 

illetve a nyugodt élet feltételeit. Lassan 

gyarapodtak, sikerült földet és lovakat vásárolni is, 

sőt már saját szőlőjük is volt. A munka mindig is 

természetes volt számukra, így bérbe is vettek 

földet, hogy vagyonukat gyarapítsák. 

A munka mellett a hét végi pihenés is fontos volt. 

Minden vasárnap eljártak misére, azután pedig 

elbeszélgettek az ismerősökkel – barátokkal.  

Pista bácsi gyerekkora óta harmonikázott, 

bálakban – lakodalmakban húzta a talpalávalót, 

ahová sokszor a felesége is elkísérte. Boldog, 

harmonikus családi életet éltek, amelyben - 

természetesen – voltak összezördülések, de 

betartották a mondást: haraggal nem szabad 

lefeküdni: még aznap ki is békültek. 

Pista bácsi a falu életében is központi szerepet 

töltött be: levente-parancsnok volt. Felettesei 

nagyon szerették a talpraesett, segítőkész, őszinte 

embert, akire mindenben lehetett számítani. 

Különböző tanfolyamokra küldték, ahonnan 

mindig kitűnő eredménnyel tért haza, első 

helyezést ért el kötélmászásban, futásban, 

lövészetben.  

A termelőszövetkezetek kötelező szervezése az ő 

gazdaságukat is érintette, lovaikat és bevetett 

földjeiket vesztették el. Pista bácsi ezután hosszas 

rábeszélésre régi leventeiskolás barátja által 

vezetett tsz-be lépett be. Dolgozott, elvégezte, ami 

munkát adtak neki, míg Margit néni az otthoni 

munkát végezte. Nagyon sokat vesztettek el, de 

felálltak, sok-sok munkával megteremtették a 

család biztonságát. A tsz-től kapott egy hold 

földön is gazdálkodtak, sőt még bérbe is vettek 

másoktól.  

Pista bácsi a tsz-ből ment nyugdíjba. Nyugdíjazása 

után is a munka töltötte ki a mindennapjait. Margit 

nénivel közösen műveltek kerteket és a 

megtermelt javakat a piacon adták el, kiegészítve 

ezzel nyugdíjukat.  

Szomszédjaikkal, a falubeliekkel nagyon jó 

kapcsolatot alakítottak ki, életükben fontosnak 

tartották - tartják az emberi kapcsolatokat. 

Vasárnap délutánonként szívesen ültek ki a ház elé 

és beszélgettek a szomszédokkal, ismerősökkel. 

Az utóbbi években már erre kevesebb lehetőség 

marad, mert mindketten különböző betegségekkel 

küzdenek. Ennek ellenére még ma is ellátják saját 

magukat, mindent elvégeznek a ház- és önmaguk 

körül. Esténként várják lányuk telefonhívását, 

illetve a tv-t nézik. Igyekeznek zenés műsorokat 

keresni, hiszen egész életükben fontos volt a zene. 

Mindketten vallják: a hűség becsület kérdése. 

Azért is tudtak 70 évet együtt tölteni, mert ha 

valami gond volt az életükben, azt igyekeztek 

együtt megoldani, a rosszat megjavítani és nem 

eldobni.  

Margit néni és Pista bácsi 70 közös évét 

Hemingway gondolatai fejezik ki igazán: 

„Semmi sincs szebb a világon, mint találni egy 

embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük 

szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az 

arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű 

jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok 

legyünk.” 
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FALUHÁZ HÍREI 

Májusfát állítottunk az önkormányzat előtt, 

megpróbáltuk visszahozni ezt a régi hagyományt. 

 

Május 17-én este egy jó hangulatú bál keretében ki 

is táncoltuk. 

Júniusban a Danubia citerazenekar Népzenei 

találkozót szervezett. 

Augusztus 20-án rendeztük meg a 14. 

hagyományőrző falunapunkat, melyre tartalmas 

kulturális és szórakoztató műsorokat szerveztünk. 

19-én, szerdán délután a Pártházban falunk idős 

polgárait láttuk vendégül teadélután keretében. 

Rock-dombon a fiataloknak szerveztünk koncertet 

Beast Rock Band közreműködésével. 

A képviselő testület ünnepi ülésén a tatházi 

Danubia citerazenekar és asszonykórus kapott 

kitüntetést. Az ünnepélyes megnyitón Vörös 

István polgármester köszöntötte az 

egybegyűlteket. 

Következő programok közül választhattak a 

vendégek: 

A faluházban Zátonyiné Fontányi Mária 

festményeit csodálhatta meg a közönség. Egész 

napos gasztro program volt a Barátok közt 

sztárjaival: R. Kárpáti Péter, Czető Zanett, Józsa 

Tamara, Gyebnár Csekka és Varga Izabella 

szórakoztatta a vendégeket. 

Ezt követően felléptek: a bácsbokodi és a 

bácsalmási modern tánccsoport, a telecskai 

gyermek néptánccsoport, Anita és tanítványai 

(Tataháza) 

A gyerekeket a Csiga duó szórakoztatta, míg a 

felnőtt közönség a madarasi alapítványi harmonika 

zenekar koncertjében gyönyörködhetett. 

A finom vacsorát Lengyel Tibor, R Kárpáti Péter 

és segítői készítették el. A tombolahúzást követően 

DAAVID fergeteges hangulatú fellépése 

következett. A hajnalig tartó zenét a vajdasági 

Csantavéri Koktél együttes szolgáltatta. Közben 

tűzijátékban gyönyörködhettünk. E helyről is 

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

anyagilag támogatták a falunapot és a 

szervezésben, lebonyolításban segítettek. 

November 12-én Márton napot tartottunk. 

 
Pillanatkép a lámpások áldásáról. 

November 14-én a faluházban Kiss Tamás 

szervezésében megtartották az első Márton-napi 

bor és pálinka versenyt. A rendezvényt Vörös 

István polgármester nyitotta meg. 

December 5-én, este az óvodai SZMK 

megrendezte a hagyományos Mikulás bált. 

Ádventi gyertyagyújtásra vártuk falunk minden 

lakóját az önkormányzat elé minden vasárnap du.5 

órára. 

Kis műsort követően az elsőt az iskolások, a 

másodikat a Danubia citerások nevében Bényi 

Jolán néni, a harmadikat az óvodások és a 

negyedik gyertyát a madarasi Alapítványi 

Harmonika Zenekar nevében vezetőjük Gömöri 

János gyújtotta meg. Előtte a templomban nagyon 

szép koncertet adtak.  A megjelenteket forralt 

borral és finom teával vendégelték meg a 

szervezők. 

Kiss Ferencné 

ÁMK vezető 
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ISKOLÁNK RÖVID HÍREI 

ADVENTURE LAND - KALANDFÖLD 

A bajai Szent László ÁMK középiskolájának 

német és angol nyelvet oktató tanárai évek óta 

szerveznek kalandos nyelvi vetélkedőt a bajai és 

környékbeli általános iskolák 7. és 8. évfolyamos 

diákjai számára. 

Az iskolájukat képviselő 4-4 fős csapatok azonban 

nem egy hagyományos vetélkedőn vesznek részt. 

Nincs szükség komolyabb felkészülésre, mert a 

diákoknak nem azt kell bemutatniuk, hogy milyen 

jól sajátították el a tananyagot.  A feladatok igen 

változatosak és szórakoztatóak – játékos nyelvi 

feladatok, rejtvények, képleírás, hiányos dalszöveg 

pótlása. A csapatok egy útlevelet kapnak, amelybe 

az egyes állomásokon pontokat gyűjtenek. 

A jó hangulatú vetélkedő az idegen nyelvben való 

kalandozás mellett lehetőséget nyújt arra, hogy a 

résztvevők összemérjék tudásukat más iskolák 

diákjaival és találkozzanak a középiskola 

tanáraival. 

Iskolánk csapata első alkalommal vett részt az 

angol nyelvi vetélkedőn. A „Boys” nevű csapat 

tagjai: Bezsán Dávid (8.o.), Bodor Bálint (7.o.), 

Cseh Balázs (7.o.) és Herceg Olivér (7.o.). 

Gál Aranka 

BALLAGÁS 

Az idei évben 17 tanuló fejezte be általános iskolai 

tanulmányait sikeresen iskolánkban. A ballagók 

névsora: Brezovszki Bertilla, Brezovszki Bálint, 

Győri Anna, Horváth Norbert, Inotai Elizabet, 

Kabai Tibor András, Kókai István, Kollár Beáta, 

Koncsok Ervin, Lovász Alexandra, Mátéka Gábor, 

Pintér Anita, Suhajda Tímea, Sultis Zsolt, Szalai 

Csaba, Szalai Dávid, Varga Renáta Viola. A 

pályaválasztás időszaka is sikeresen zárult, 

mindenki továbbtanult valamilyen középfokú 

intézményben: 8 fő gimnáziumban, 5 fő 

szakközépiskolában, 4 fő szakiskolában folytatja 

tanulmányait. 5 fő Baján, 4 fő Bácsalmáson, 3 fő 

Ásotthalmán, 2 fő Szekszárdon, és 1-1 fő 

Szegeden, Kecskeméten illetve Jánoshalmán tanul 

tovább. 

Szabó Zsuzsanna 

LEVELEZŐS VERSENY 

Az idei évben először került megrendezésre a 

Bácskai Általános Iskolában a tagintézmények 

közötti levelezős verseny, ahol szép számmal 

vettek részt iskolánk tanulói is. Több tanulónak is 

sikerült arany, ezüst illetve bronz fokozatot 

szereznie. 

Szabó Zsuzsanna 

ERZSÉBET TÁBOR 

Az idei évben először adott be pályázatot iskolánk 

az „Erzsébet Program” keretein belül az „Igazolt 

hiányzás” elnevezésű nyári táborozásra. A sikeres 

pályázat eredményeként 20 tanulóval tölthettünk 6 

napot a Fonyódligeti Erzsébet táborban. A 

Bácsborsódi iskolásokkal együtt élményekben 

gazdag napokat töltöttünk a Balaton partján. A 

tábor dolgozói rengeteg programmal készültek, 

melyeken szép számmal vettek részt diákjaink. A 

tábori olimpián többen is eredményesen 

szerepeltek és érmekkel gazdagodva tértek haza. A 

sporton kívül a kultúrára is nagyhangsúlyt 

fektettek, és mind prózai, mind zenés előadásokon 

is részt vehettünk az eltöltött napok alatt. Kísérő 

tanárok is igyekeztek gondoskodni arról, hogy ne 

teljen unatkozással egyetlen percünk sem, és 

kisvonatos városnézést, bobozást és 

hajókirándulást is szerveztek nekünk. A tábor 

végére már az Erzsébet dalt is fejből tudta 

mindenki. 

A következő nyárra is igyekszünk hasonlóan 

izgalmas programokat szervezni, és bízunk benne 

pályázatunk ismét eredményes lesz. 

Szabó Zsuzsanna 

A helyi székhelyű Üveggolyó Alapítvány 

támogatásával az idei évben 81 általános iskolás 

gyermek jutott el komolyzenei koncertre.  

Ezen felül valamennyi kiránduló tanuló támogatást 

kapott kulturális rendezvényeken való részvételre. 

Kissné Őrfi Enikő 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet szeretnék mondani  

- a Községi Önkormányzatnak, a Szülői 

Munkaközösségnek, a Soblask Bt-nek az 

iskolának nyújtott támogatásért;  

- a dr. Morva László és az Üveggolyó 

Alapítványnak, a Diákönkormányzatnak, 

hogy gyermekeinket támogatták;  

- a szülőknek és minden támogatónak, kik a 

rendezvények szervezésekor az osztályokat 

segítették adományaikkal.  
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SZÜRETI BÁL 

Szeptember végén a nyolcadik osztályosok szüreti 

mulatságot szerveztek, mely délután szüreti 

felvonulással kezdődött. Lovas kocsikkal, fogatokkal 

vonultak végig a magyar ruhába öltözött gyerekek 

településünkön és a szomszéd községen. A 

hagyományokhoz híven az iskola tanulói nevében 

köszöntötték falunk egyik legidősebb tagját.  

A bál nyitótánccal kezdődött. Ezután a csőszlányok 

és csőszlegények a külön erre a célra felaggatott 

dekorációkat őrizték. A bál kezdetén a résztvevők 

erről lopkodtak. Akit lopáson értek, az jelképes 

bírságot fizetett.  

Kissné Őrfi Enikő 

TAVASZNYITOGATÓ 

2015. március 21-én Tavasznyitogató iskola-

bemutatót szerveztek a nagycsoportos óvodások 

részére a helyi általános iskola pedagógusai az 

önkormányzat támogatásával. A környékbeli 

településeken is meghirdetett program 9 órakor 

kezdődött egy rövid közös együttmozgással a 

tornateremben. Ezután az iskola osztálytermeiben 

érdekes foglalkozások voltak, amelyek között volt 

barkácsolás, interaktív feladatok megoldása, 

rajzolás-színezés, mesenézés stb. A jól végzett 

munka után a Szülői Munkaközösség ajándékaként 

egy kis harapnivaló és tea várta a leendő iskolásokat. 

11 órakor pedig kezdődött a nap fénypontja: a Holló 

együttes műsora a Faluházban. Az együttes Weöres 

Sándor, Zelk Zoltán, Kányádi Sándor megzenésített 

verseivel fergeteges hangulatot teremtett. 

A Tavasznyitogató délelőtt jó lehetőséget teremtett 

iskolánk bemutatására, népszerűsítésére, az 

érdeklődők hű képet kaphattak pedagógusaink 

kreativitásáról. 

Bánóczki Edit 

TE IS – Testmozgás az iskolában 

2014 szeptemberétől új programelemmel bővült az 

általános iskolai testnevelés az iskolában. Iskolánk 

egy sikeres pályázatnak köszönhetően bekerült a 144 

iskola közé, ahol ezt a programot megvalósíthattuk. 

A pályázat feltétele volt, hogy 2 pedagógus 

elvégezzen egy 30 órás továbbképzést ebben a 

témakörben. Futó Tímea és Bánóczki Edit vállalta 

ezt, így az ő irányításukkal kezdődött 2014 

októberében a tevékenység. A felső tagozatos diákok 

közül 10 önkéntest kellett kiválasztani, akik a 

megfelelő előkészítés, megbeszélés után az iskola 

többi diákjának szervezett sportprogramokat 

elsősorban az óraközi szünetekben. Ezek az önkéntes 

diákok havonta külön tréningeken vettek részt, ahol 

egy Szegedről érkező trénerrel dolgoztak együtt 

különböző közösségépítő tevékenységekben. Ezekért 

a pluszban vállalt munkájukért ajándékokat is 

kaptak: pólót, kulacsot, hátizsákot. 

Az iskola is sok eszközt kapott a szabadidős 

tevékenységek lebonyolításához: LG tévé, laptop, 

táblagép, nyomtató, X-box, ping-pong asztal, csocsó-

asztal, 4 db roller, krikett szett, mini fociszett, 

tollaslabda szett, hálók, karikák, labdák, 10 db puff, 

tároló szekrény, szőnyeg, irodaszerek, spirálozógép. 

Bánóczki Edit 

TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY 

BÁCSALMÁSON 

2015. október 22-én a Bácsalmási Hunyadi János 

Gimnázium szervezésében valósult meg a II. 

Rákóczi Ferenc történelmi emlékverseny. Az 

eseményen 6 iskola csapata vett részt, köztük 

iskolánk 6. és 7. osztályába járó tanulókból kikerülő, 

4 fős csapat is. A verseny nem csak elméleti jellegű 

volt, hanem egy jelenetet is elő kellett adni a 

csapatoknak közönség előtt a Bácsalmási 

Művelődési Központ színpadán, Rákóczi életéből. A 

szituációs játék megalapozta azt a remek hangulatot, 

amely azután végig kísérte az egész programot. A 

gyerekek nagyon jól érezték magukat, és 

élményekkel gazdagodva tértek haza. 

Würtz Attila 

VÁLLALD AZ ÉRZELMEIDET! A 

LEGSZEBB EMBERI ÉRZÉS:  

A SZERELEM 

A fenti címmel hirdettek országos versenyt 6-7-8. 

osztályos tanulók részére, amelyekre 4 fős csapatok 

nevezhettek. A verseny során nagy magyar írók, 

költők szerelmeiről kellett ismerettel rendelkezni a 

tanulóknak, a magyar történelem nagy alakjainak 

szerelmeit is ismerni kellett, illetve informatikai 

tudásnak is birtokában kellett lenni a versenyt 

vállalóknak. Iskolánkból a 6. osztályból két csapat 

vállalta a megmérettetést a nyolcadikosok között. 

Összesítésben csapataink a középmezőnyben 

végeztek. a részt vevők: 

Vortex: Szalai Csilla, Füzesi Petra, Tancsik Regina, 

Herceg Olivér 

Okos Baglyok: Kövesd Emese, Piukovics Nóra, 

Cseh Balázs, Bodor Bálint 

A tavalyi verseny annyira megtetszett a diákoknak, 

hogy az idei tanévben már 3 csapattal neveztünk 

Bánóczki Edit 
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RAJZPÁLYÁZAT 

Az FBH – KEOP rajzpályázatot írt ki alsó 

tagozatos kisdiákok részére, melynek célja az volt, 

hogy felhívja a gyerekek figyelmét a 

környezetvédelemre és a céltudatos 

hulladékgazdálkodásra. Két témában készíthettünk 

rajzokat: az egyik a „Mi kerül otthon a kukába?” 

és a második „A mi családunk így vigyáz a 

környezetére”. 

A pályázat témája szerencsés volt, ez jól 

megmozgatta az első osztályosaink fantáziáját, sok 

szép és jó alkotás készült. Merészen mi is 

elküldtük képeinket. Ezután jött a nagy 

meglepetés: Máté Vivien a Bácskai Általános 

Iskola Tataházi Tagintézményének 1. osztályos 

tanulója II. helyezést ért el. Munkájának témája: A 

mi családunk így vigyáz a környezetére volt. 

A díjkiosztó ünnepségre 2015. november 12.-én 

került sor a Bajai Polgármesteri Hivatal 

dísztermében. A felhívásra a bajai és bácsalmási 

kistérség iskoláiból több mint 200 kisdiák munkája 

érkezett be. A zsűri tagjainak – Dr. Rendes Béláné 

festőművész és Sipos Lóránd képzőművésznek- 

sok remek alkotás közül kellett választaniuk és 

csak 12+1 munkát értékelhettek.   

Az ünnepélyes díjkiosztón minden helyezett 

oklevéllelés egy bajai társasjátékkal 

gazdagodhatott. A képekből a Borbíró teremben 

kiállítást szerveztek. Végül minden résztvevő egy 

kis fogadáson vehetett részt.  

A kis nyertesünket elkísérhette az édesanyja és 

kistestvére is az ünnepségre, amely sokat jelentett 

a kislánynak, hisz ez egy fontos esemény volt a 

számára.  

Véghné Öcsödi Éva 

GÖMZSIK IMRÉNÉ –IRÉNKE TANÍTÓ NÉNI 

ELKÖSZÖNÉSE TATAHÁZÁTÓL 

Kedves tataházi lakosok! 

1957. augusztus 15-én kerültem érettségit 

követően tanítónőnek Tataházára. Életem álma és 

célja akkor kezdődött. Megtiszteltetésnek vettem, 

hogy pedagógus lehettem. A pálya amit 

választottam nagy felelősséggel járt, de ugyanilyen 

sok szépséget is rejt magában.  Lelkem mélyéből, 

egész lényemmel a rám bízott gyermekek jövőjét 

tartottam szem előtt. Mérhetetlen türelemmel, 

mosollyal, kedvességgel, több generáció nevelője 

voltam, több száz  gyermeket, ma már felnőttet 

tanítottam meg írni, olvasni, számolni. 

Szeptemberi emlék 

Nem is oly rég, egy derűs őszi nap 

Engem hívott egy régi iskola. 

S a kis faluban nagy szenzáció 

Megjött, itt van az új tanító! 

De mily csalódás, 

Ők férfit vártak, 

Helyette lány jött. 

De gyenge alkat, 

Csóválja fejét az iskolaszék. 

Nem lesz itt soká, így nénikék. 

Nyikorgó ajtó, ócska ablakok, 

Sötét gerendák, roskatag padok. 

Sok-sok kíváncsi huncut nebuló 

Pajzán nevető, elbámészkodó. 

Tanítóképzős álmaim… oda. 

A valóságban más az iskola. 

Mi lesz itt velem, hogy kezdjek bele? 

Küszöbön állva néztem befele 

És ahogy ott álltam, elmosolyodtam. 

Bekukucskáltam. 

Bejöhetek már? Elhallgattatok? 

Majd súgva mondtam: mesélni fogok. 

Aztán játszunk, közben tanulunk. 

S a tanterem lesz közös otthonunk. 

Megálltam az első pad előtt 

Tanítást kezdtem, véget nem érőt. 

Mert változtak a termek és a padok 

Különböztek a falvak, városok, 

Régi tanítvány lányát adja át, 

Tanítsam majd, mint egykor a mamát. 

Gyerekek jöttek, mentek oly sokan 

Egy hosszú tanév gyorsan elrohan 

S az új tanító néni régi lett… 

Haját a dér, szívét gond lepte meg 

Fáradt vagyok, s mégse nyughatok 

Oly sok éve már, hogy tanító vagyok 

S kérditek mi lenne most velem, 

Ha ott állhatnék, most húsz évesen 

A régi osztály korhadt küszöbén? 

Szívesen újra, újra kezdeném. 

Dendélyné Beitler Dorottya 
Rubin-diplomás tanár 

57 éven keresztül itt éltem köztetek, és itt ismertem 

meg a férjemet is. Szép emlékek kötnek ehhez a 

közösséghez, nagyon szerettem itt élni, de a sors 

megváltoztatta életem, így Bajára költöztem. 

A fent idézett verssel emlékezzetek vissza az itt 

töltött évekre és idézzétek fel a régi szép, közös 

emlékeinket. Minden kedves volt diákomtól, 

szüleiktől és az egész falutól ezúttal elköszönök! 

Az Ünnepek közeledtével Áldott, Békés, Boldog 

Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok 

mindenkinek! 

Gömzsik Imréné 

Arany-diplomás tanító  
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GÖMZSIK IMRÉNÉ 

Gömzsik Imréné – ahogy mindenki ismeri -, 

Irénke néni: 1938. december 1-jén született 

Baján. Szülei egyszerű emberek voltak, akik 

mindent megtettek gyermekeik taníttatásáért.  

Az általános iskolát Baján végezte. Középiskolába a 

bajai Állami Tanítóképzőbe jelentkezett, ahol 1957-

ben érettségizett.  

1957. augusztus 15-én került Tataházára, mint 

gyakorlóéves tanítójelölt. A helyi iskola igazgatója 

nagyra értékelte a tanítójelölt munkáját, mert az 

1958. július 2-i képesítőzés után a már okleveles 

tanítónak munkát ajánlott a helyi általános iskolában.  

A fiatal tanítónő aktívan bekapcsolódott a falu 

közéletébe is – ekkor ismerte meg Gömzsik Imrét. A 

szerelemből házasság lett, amelyből két gyermekük 

született. 

Irénke néni magáénak vallotta Móricz Zsigmond 

szavait, aki szerint a pedagógusnak a faluban 

fáklyaként kell élnie, dolgoznia. Ő volt az a tanító, 

akihez bármikor - bármilyen kéréssel lehetett 

fordulni, mindenkinek igyekezett segíteni.  

Pedagógusi munkájában mindig kereste az újat, 

elsők között alkalmazott olyan módszereket, 

amelyek azóta már megszokottá váltak. Innovatív 

képességét mutatja, hogy részt vett az OKI (Oktatási 

Kutatóintézet) „Kísérleti matematika-csomagjának” 

kipróbálásában is, ahol tanítványai az átlagnál jobb 

eredményt értek el. Az akkori gazdasági helyzethez 

is alkalmazkodva a szemléltető eszközök nagy részét 

önmaga készítette el annak érdekében, hogy 

tanítványai még hamarabb és mélyebben sajátítsák el 

a tananyagot. 

Délutánonként is programokat szervezett a 

gyerekeknek: sok éven át nagyon népszerű volt az 

általa megálmodott és vezetett Bábszakkör. Ezeken a 

foglalkozásokon a gyerekek a maguk kitalálta 

meséket adták elő a maguk készítette bábokkal – 

ezáltal fejlesztve a gyermeki kreativitást. 

Folyamatosan szervezte a helyi mesemondó 

versenyeket, ahonnan tanítványai a magasabb szintre 

eljutva is szép sikereket értek el. A környék alsó 

tagozatos diákjai részére komplex ismeretanyagra 

épülő vetélkedőket szervezett. Ezek a vetélkedők az 

ismeretszerzésen a versengésen túl jól szolgálták 

egymás munkájának a megismerését, a tartalmas 

emberi kapcsolatok kialakítását. 

Kollégái is elismerték magas szintű szakmai tudását. 

Előbb a helyi iskola alsós munkaközösség-

vezetőjévé választották, majd Tataháza-Mátételke 

alsós munkaközösségének lett a vezetője. A 

folyamatos kiemelkedő szakmai munka 

elismeréseként a környékbeli 10 község 

bázisnevelőjévé választották. Ez irányú megbízása 

keretében továbbképzéseket, bemutató tanításokat 

szervezett, ahol a környék alsó tagozatos nevelői 

építő jellegű szakmai tapasztalatcserén vehettek 

részt, bővítve ezzel is szakmai repertoárjukat. 

Hittel vallotta, hogy a pedagógusnak nemcsak 

oktatni, hanem nevelni is kell. A pedagógus pedig 

nevel mindennel: a beszédével, a megjelenésével, az 

emberekkel való kapcsolatával, egész 

személyiségével. Irénke néni mindent megtett, hogy 

kis tanítványait – és a nagyobbakat is - jó irányba 

terelje.  

Hosszú éveken keresztül tanított az 1-2. osztályban, 

ahol az iskolába belépő kisgyermekek számára 

biztosította a biztos, nyugodt légkört, ahol 

megszerette oly sok tataházi gyermekkel az olvasást. 

1993. december 31-én nyugállományba vonult, de 

még három éven át óraadóként vett részt az iskola 

munkájában. 

A hátrányos helyzetű gyerekeket mindig segítette, 15 

évig dolgozott gyermek és ifjúságvédelmi 

felelősként, majd nyugdíjasként a Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetője volt. 

A költő szerint:”Az idő, melyet Isten számunkra 

enged, drága szövet, amelyet mindenki a maga 

módján hímez ki.” Irénke néni ezt áldozatos szakmai 

munkával, hatalmas emberi nagysággal és tartással 

tette meg. 

Munkáját 1982. június 1-jén Miniszteri Dicsérettel 

ismerték el az akkori szakmai szervezetek. 1996. 

június 1-jén Arany Katedra Emlékplakettet vehetett 

át az Oktatási Minisztériumban. Kollégái érdekei 

mellett is mindig kiállt, sok éven át szakszervezeti 

bizalmiként dolgozott. Ezt a tevékenységét ismerték 

el 1996 júniusában, amikor kiemelkedő 

érdekvédelmi munkáját Eötvös József 

Emlékéremmel jutalmazta a Pedagógus 

Szakszervezet. 

A falu vezetése is nagyra értékelte Irénke néni 

munkásságát – 2001-ben a Milleneumi zászló 

átadásakor Zászlóanyai felkérést kapott a helyi 

képviselőtestülettől. 2011 augusztus 20-án Tataháza 

Szolgálatáért kitüntető címet vehette át. 

Gömzsik Imréné életútját a következő idézettel 

tudom összefoglalni: 

„Elfogadni a boldog napokat, de az örömteleneket is. 

Sem kicsordulni, sem elsivárulni. 

Nem hivalkodni és nem tetszelegni. 

Utat választani, az úton járni, majd végigmenni. 

A nagyságot az erénnyel, és nem a szerencsével 

mérni.” 
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