
 

 

 

Tataháza Községi Önkormányzat időszakos kiadványa 2018. május | X. évfolyam 2. szám

PÜNKÖSD 

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek 

kiáradását ünnepli meg.
[1]

 A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A 

Szentlélek (görögül hagion pneuma, latinul Spiritus Sanctus), ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, 

és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára: 

„ 

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 

hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 

Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 

Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, 

hogy szóljanak. 

” 

– Apostolok cselekedetei 2:1 - 2:4, Károlyi-biblia 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentl%C3%A9lek
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCnk%C3%B6sd#cite_note-1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentl%C3%A9lek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Apostol
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_apostolok_cselekedetei
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi-biblia


TATAHÁZI HÍRMONDÓ  2018. május 

 
2 

BÁCS–KISKUN MEGYE 05.SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET EREDMÉNYE  

Részvételi arány Tataházán: 57.91% (560/967) 

 

 

 

Egyéni jelöltekre leadott: 

Érvényes szavazatok száma: 553 

Érvénytelen szavazatok száma: 7 

01 Németh Szilveszter Független jelölt 3 

02 Molnár László DK 35 

03 Burai Martin KEDN 0 

04 Radics Károly KÖSSZ 3 

05 Midi Melánia LMP 15 

06 Bányai Gábor FIDESZ-KDNP 294 

07 Kolompár Titanilla 
TENNI AKARÁS 

MOZGALOM 
0 

08 Farkas Gergely JOBBIK 193 

09 Tián Pál László ÉRTÜNK ÉRTETEK 1 

10 Szabadi István ÚMF 1 

11 Balla Ivett SEM 0 

12 Takács Zoltán MOMENTUM 8 

 

 

Pártlistákra leadott: 

Érvényes szavazatok száma: 551 

Érvénytelen szavazatok száma: 9 

01 
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES 

MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 
0 

02 MOMENTUM MOZGALOM 11 

03 DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 26 

04 
SZEGÉNY EMBEREK 

MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 
1 

05 KÖZÖS NEVEZŐ 2018 1 

06 
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK 

JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 
0 

07 ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 

08 MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 9 

09 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-

PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT 

PÁRT 

49 

10 IRÁNYTŰ PÁRT 0 

11 MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 0 

12 MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 0 

13 

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI 

SZÖVETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

296 

14 NET PÁRT 0 

15 
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 

MOZGALOM 
131 

16 
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ 

ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA 
0 

17 MAGYAR MUNKÁSPÁRT 2 

18 
EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK 

PÁRTJA 
1 

19 CSALÁDOK PÁRTJA 0 

20 LEHET MÁS A POLITIKA 23 

21 TENNI AKARÁS MOZGALOM 1 

22 REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 0 

23 KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 

 

 

 

 

 

 



ORSZÁGOS EREDMÉNYEK  
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ISKOLAI BESZÁMOLÓ 2018  

Február 3-án jó hangulatú farsangi bálon 

szórakozhattak iskolánk tanulói. Az osztályok 

ötletesnél ötletesebb jelmezekkel és 

koreográfiákkal szórakoztatták a megjelenteket. 

A Bácskai Általános Iskola 4 tagintézményének 

vállalkozó szellemű felső tagozatos diákjai március 

10-én vonattal Budapestre utaztak, egy szuper 

napot töltöttek a fővárosban. A tataházi gyerekek 

kísérői Kissné Őrfi Enikő, Szabó Zsuzsanna, 

Rudics Gyöngyi és Würtz Attila voltak. 

Március 25-én rendeztük meg a hagyományos 

Tavaszköszöntő - Húsvétváró délelőttünket az 

óvodás és alsó tagozatos gyermekek részére. A 

program keretében a részt vevők barkácsolhattak, 

illetve aktív részesei lehettek Toma és csapata 

kalózjátékainak, kalóztréfáinak. 

Április 18-án rendeztük meg a hagyományos 

környezetvédelmi vetélkedőt, a Kék Bolygót. A 

vetélkedőn 10 csapat vett részt. Iskolánkat a 

Kothencz Karina, Kurityák Krisztina, Kiss Levente, 

Mészáros Bence összetételű csapat képviselte. A jó 

hangulatú, változatos feladatokkal tarkított 

versenyen mindenki jól érezte magát, mindenki 

elégedetten, ajándékkal, élményekkel telve térhetett 

haza. 

Az iskola Diákönkormányzata szervezésében 

április 21-én, szombaton Diáknapot tartottunk. A 

nap nyitányaként az 5. osztály tanulói 

megemlékeztek a Föld napjáról. Ezután  

a gyerekek érdekes és izgalmas programokon 

vehettek részt. A Ládafia múzeumpedagógiai 

foglalkozás keretében gyönyörű anyák napi 

ajándékot barkácsolhattak. Lehetőség volt az 

udvaron különböző mozgásos feladatokra: 

pingpongozni, trambulinozni, ördögbotozni... A 

mentőszolgálat munkatársa az újraélesztést mutatta 

be a tanulóknak. Az SZMK jóvoltából az ugrálóvár 

is a gyerekek szórakoztatását szolgálta. 

Iskolánk 8. osztálya sikerrel pályázott a "Pengék a 

jégen" pályázat keretében a Budapesten 

megrendezésre kerülő Jégkorong Világbajnokságon 

nézőként való részvételre. Április 25-én a 

Lengyelország - Nagy-Britannia mérkőzést 

nézhették meg tiszteletjeggyel a Papp László 

Arénában. Nagy élmény volt! 
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TATAHÁZI ÁMK  

2018-BAN SZERVEZETT ESEMÉNYEI  

– RÖVIDEN  -  

2018.01.27-én, szombaton került megrendezésre a 

BUSÓNAP. Immár második alkalommal jöttek el kis 

falunkba a mohácsi busók, hogy megismerjük az ősi 

hagyományokat ápoló télűző népszokást, amely 

megkapta a Szellemi Világörökség címet. Nagyon jó 

hangulatban, sok résztvevővel, bunyevác táncházzal 

űztük a telet Tataházán. 

 

Tavaszváró kézműves foglalkozásra vártuk a 

gyerekeket 2018.03.02-én, nagyon sok szép alkotás 

készült.  

2018.03.03-án, szombaton a Faluházban folytattuk a 

Tavaszvárást, szintén kézműves foglalkozásokkal- 

papírfonással, korongozással, valamint magyar, sváb 

és bunyevác táncházzal. A nap végén mindenkit 

finom vacsorával vendégeltünk meg. A program 

megvalósításáért köszönet a Tataházáért 

Alapítványnak. 

 

 
2018.03.25-én Kecskeméten jártunk a Katona József 

Színházban a Csárdáskirálynő előadást tekintettük 

meg. 

 
2018.04.22-én Pécsre látogattunk el a Nemzeti 

Színházba és a Marica grófnő című előadásra 

tapsolhatunk. 

Köszönet az ingyenes utazási lehetőségért Tataháza 

Községi Önkormányzatnak. 

Már szervezés alatt áll a Gyermeknap, ami 

2018.05.26-án, szombaton sok-sok érdekes 

programmal várja majd a gyerekeket. 
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ESEMÉNYEK A KÖNYVTÁR  ÉLETÉBŐL  

Hagyományosan 2018 januárjában a Magyar Kultúra napja alkalmából vetélkedőket szerveztünk a gyerekeknek 

a következő témákban. 

Szógyűjtögető, egyszótagos szavak, kétszótagos szavak, beszédpróba, közmondás párosító, szólánc bajnokság, 

amit nagy érdeklődéssel fogadtak. 

2018. március 2-án megkértük az első 

negyedévi könyvrendelést, melyet 

hamarosan az olvasók láthatnak és 

kikölcsönözhetnek ízlésüknek 

megfelelően. 

A Víz Világnapja alkalmából március 

22-én egyedi programokkal, kreatív 

ötletekkel találkozhattak a gyerekek a 

könyvtárban, hogy még inkább 

köztudatba kerüljön a víz 

nélkülözhetetlen szerepe az ember és 

környezete életében. 

Az idei eszközrendelést márciusban adtuk le a Katona József Könyvtár felé, mely a következő eszközökből áll: 

WiFi router, pendrive, fejhallgató, hangfalak és további kis értékű eszközök. 

Az egészséges életmód, a sport, az 

egészség-betegség témakörét járja 

körbe a 2018-as Internet Fiesta 

programsorozat.  

A téma mindenkinek fontos. Az 

egészséges életmódhoz az 

egészséges és változatos táplálkozás 

is hozzátartozik, így felkértük 

Zádori Zoltánné védőnőt, hogy 

tartson egy kis előadást az 

óvodásoknak. 

A gyerekeket továbbra is 

mesekönyvek bőséges választékával, 

játékokkal, társasjátékokkal, 

babaolvasóval, játszószőnyeggel 

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, 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.  

Továbbra is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, a beiratkozás ingyenes!

Nyitva tartás: 

hétfőtől szombatig  

16:00-20:00-ig. 

Kőrösi Ágota 

könyvtáros 
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TÁJÉKOZTATÓ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 

HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJÉRŐL  

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni 

a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag 

lebomló hulladék díjmentes a cég által folyamatosan 

biztosított biológiailag lebomló zsák és egy kévényi 

mennyiségben történő begyűjtését Tataháza Község 

területén. 

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az 

ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában 

keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék 

elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot 

az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek 

kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük 

kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt 

kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző 

gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel 

mozgatható legyen. 

A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot pl.: 

fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, 

háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi 

egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradék 

műanyag zsákokban, illetve maximum 70 cm hosszú 

50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe kötve kell 

kihelyezni alkalmanként maximum 0,5 m
3
-t. 

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem 

ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális 

hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló 

hulladék járattal nem szállítják el! 

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok: 

Kerti hulladék: 

- kötegelve, kévébe összekötve: faág, 

fanyesedék, gally 

- műanyag zsákokban vágott fű, vágott 

virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi 

növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb 

apró zöldhulladék 

Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz 

szalma 

Konyhai hulladék: 

- zöldség- és gyümölcsmaradványok, 

kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb 

növényi származékok, élelmiszer-maradék 

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló 

hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal 

szennyezett anyagot. 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és 

komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült 

komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális 

Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) 

beszerezhetik. 

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák 

települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék 

nem kerül a jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek 

tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást 

kap. 

FBH-NP Nonprofit Kft 

Zöldjárat naptár 

        Hónap Május Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

Begyűjtési nap 1 29 26 24 21 18 16 13 11 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS  

Tataháza Községi Önkormányzat Közvilágítási 

hibabejelentésekkel kapcsolatban az alábbiakról 

tájékoztatja a lakosságot: 

Tataháza közigazgatási területén a  

DÉMÁSZ Zrt. végzi a közvilágítási lámpák 

karbantartását. 

Hibák lehetnek például: 3 vagy több egymás 

melletti lámpahely (szakaszhiba); egyedi lámpahely 

hiba; nincs kandeláber ajtó; sérült lámpabúra, 

nappal is világít. 

Az észlelt hibákat az alábbi elérhetőségeken lehet 

bejelenteni: 

Telefon: 06 62/565-881 (a nap 24 órájában hívható) 

E-mail: kozvilagitashiba@nkmaram.hu 

FELHÍVÁS  

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a  

XVII. HAGYOMÁNYŐRZŐ TATAHÁZI FALUNAP 

idén, 2018. augusztus 2-3-4 napokon kerül 

megrendezésre! 

augusztus 2. – Idősek teadélutánja 

augusztus 3. – ROCK-domb 

augusztus 4. – FALUNAP 
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 TATAHÁZI HÍRMONDÓ  

 Tataháza Község ingyenes,  
közérdekű tájékoztató kiadványa 

Megjelenik 510 példányban 

Lapalapító: Tataháza Községi Önkormányzat 

Felelős kiadó és szerkesztő:  

Vörös István, Mák Balázs 

Elérhetőség: 

 Cím: 6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60. 

 E-mail: tatahaza@tatahaza.hu 

 Telefon: +36 (79) 344 – 013 

Nyomtatás: Foto Reklámstúdió (Baja) 

 

ELHUNYTAK 

2018 

 Ratkó Istvánné (Ignácz Ilona) /2018.01.09./ 90 év 

 Mészáros Márton /2018.01.10./ 85 év 

 Kovács János /2018.01.31./ 66 év 

 Kurta János /2018.02.08./ 61 év 

 Kupa Pálné (Zsíros Juliána) /2018.03.09./ 85 év 

 Jókai Ferenc /2018.03.10./ 65 év 

 Reiter József /2018.03.28./ 86 év 

 Szalai Lajosné (Deák Margit) /2018.04.06./ 91 év 

 Dohány Gézáné (Kiri Rozália) /2018.04.07./ 90 év 

 Kiss Antalné (Csernetics Ilona) /2018.04.11./ 91 év 

 Bacsó Istvánné (Gömöri Erzsébet) /2018.04.21./ 72 év 

 Papp László /2018.04.24./ 61 év 

 Horváth Lászlóné (Hatalovszki Éva Katalin) /2018.05.01. 65 év 

2017 

 Szabó Józsefné (Mátravölgyi Rozália) /2017.01.10./ 78 év 

 Miskolczi Imréné (Kazinczi Margit) /2017.01.22./ 95 év 

 Tóth József Istvánné (Horváth Klára Juliána) /2017.01.28./ 62 év 

 Végel Attila /2017.02.02./ 43 év 

 Kenderesi Mihályné (Tüske Rozália)  /2017.02.27./ 93 év 

 Somogyi Antalné (Tüske Erzsébet) /2017.03.01./ 87 év 

 Skorutyák Gézáné (Ivancsics Anna)  /2017.03.06./ 90 év 

 Burszki Józsefné (Püspöki Eszter) /2017.03.14./ 81 év 

 Tornyai Ferenc /2017.11.15./ 48 év 

 Somoskövi Józsefné (Horváth Márta) /2017.04.06./ 60 év 

 Gál Sándor Jánosné (Kovács Gizella)  /2017.04.18./ 82 év 

 Hóman Tibor Mátyás  /2017.04.23./ 63 év 

 Kiss Lászlóné (Fülöp Anna Mária)  /2017.08.07./ 79 év 

 Fülöp Mihály  /2017.08.11./ 77 év 

 Bánóczki István /2017.11.05./ 80 év 

 Borsódi Jánosné (Laczkovics Julianna) /2017.11.15./ 90 év 

 Végh József /2017.12.02./ 70 év 

2016 

 Pásztor József /2016.01.05./ 81 év 

 Savanya Istvánné (Biczók Anna) /2016.01.08./ 95 év 

 Nagy Mária Magdolna /2016.02.05./ 69 év 

 Horváth Imréné (Hidvégi Eszter) /2016.02.20./ 84 év 

 Ádám Imre /2016.02.26./ 79 év 

 Molnár Mártonné (Kollár Irén Brigitta) /2016.03.11./ 94 év 

 Bozsó Károlyné (Vér Julianna) /2016.03.16./ 86 év 

 Fődi László /2016.04.13./ 62 év 

 Juhász Gábor /2016.04.14./ 77 év 

 Rác Jenőné (Borsódi Jolán) /2016.04.21./ 51 év 

 Dibusz Lászlóné (Juhász Mária) /2016.06.26./ 82 év 

 Kalmár István /2016.07.12./ 91 év 

 Kalmár Istvánné (Mészáros Margit) /2016.10.30./ 90 év 

 Nagyhegyesi Lajosné (Husla Rozália) /2016.11.25./ 80 év 

 Kollár Mártonné (Busa Rozália) /2016.12.15./ 82 év 

 Kovács Ferenc /2016.12.31./ 83 év 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„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 Szeret.” 

 / Fekete István / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


