
 

 

 

 

Tataháza Községi Önkormányzat időszakos kiadványa  2020. január | XII. évfolyam 1. szám 

BUSÓK TATAHÁZÁN! 

 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt  

2020. február 1-én 14 órakor  

az immár 4. alkalommal megrendezésre kerülő 

BUSÓ NAPRA 

Helyszín: Tataháza - FALUHÁZ  

Program: 

• Dunai Átkelés Busó csoport és barátaik bemutatkozása és műsora, 

• Felvonulás kis falunkban, 

• Táncház – a busókkal, majd a bácsalmási Balkán Tánckörrel 

A rendezvény alatt meleg teával és pogácsával kedveskedünk az idelátogató érdeklődőknek! 

JÖJJÖN EL ÉS ÉREZZE JÓL MAGÁT NÁLUNK! 

Szervező: TATAHÁZÁÉRT ALAPÍTVÁNY 



Tataházi HÍRMONDÓ 2020. január 

2. oldal 

ÓVODAI HÍREK 2019 
2019 szeptemberétől ismét két vegyes csoportban kezdtük 

meg a nevelési évet. A kis-középső csoportot új bácsalmási 

kolléganő Kelemen Mónika vezeti, délutános óvodapeda-

gógus Gömöri Mártonné. A középső-nagycsoport vezetője 

Sarok Edina, délutános óvodapedagógus Kulisicsné Prém 

Klára. Két dajka néni Ádám Imre Györgyné és Rasztik 

Ferencné gondoskodik az épületünk tisztán tartásáról és 

segíti pedagógiai munkánkat. A konyhai teendőket jelenleg 

Kalmár Sándorné végzi. 2019-es statisztikai létszámunk 35 

fő, a hét fő SNI gyermek fejlesztését gyógypedagógus és 

logopédus kolléganők végzik heti rendszerességgel. 

Pedagógiai Programunk küldetésnyilatkozatát a követke-

zőképpen fogalmaztuk meg:  

„A kompetencia alapú óvodai nevelés szellemében vállal-

juk a nyugodt, családias, biztonságos légkör megteremté-

sét, amelyben a szabad játék elsődlegességét hangsúlyoz-

zuk. Biztosítjuk a tevékenységbe ágyazott, cselekvéssel 

szerzett tapasztalatokat, mely által mindenkit önmagához 

képest fejlesztünk.” 

Gyermekeink testi-lelki fejlődésének érdekében minden 

nap biztosítjuk a rendszeres mozgást a szabad levegőn. 

Célunk a gyermekeink mozgáskedvének felkeltésével vál-

jon igényükké a mindennapi mozgás az óvodai élet kerete-

in kívül is. 

A tevékenységeket komplexen tervezzük, egyes témákat 

projektekben dolgozunk fel. Ennek kapcsán több helyszíni 

látogatást szervezünk. A középső-nagycsoportosok ősszel 

ellátogattak egy mátételki tanyára, az állatokat és a mező-

gazdasági munkákat figyelték meg. Nagy élvezettel próbál-

ták ki a mezőgazdasági járműveket. Helyben pedig struc-

cokat és lámákat látogattak meg.  

 

A „Testünk a csoda” című kiállítást Bácsalmáson tekintet-

ték meg. Egészségprojekt keretén belül védőnőnk interak-

tív előadást tartott az egészséges életmódról. A kis-középső 

csoportban pedig az új óvodás gyermekek fogadása volt a 

nagy feladat, ez a család és az óvoda együttműködésének 

első nagy próbája. Őszre szintén sikerült egy új közösséget 

kovácsolni a kiscsoportból, a Márton napon ők is a na-

gyokkal együtt bátran léptek fel a nagy közösség előtt. A 

középső-nagycsoportosok –régi hagyomány szerint- Bács-

bokodon ovi olimpián mérték össze ügyességüket, élvezték 

a játékosan szervezett versenyjátékokat.  

 

Színházba Bajára és Bácsalmásra is ellátogattunk. Köszön-

jük a helyi Önkormányzatnak, hogy ingyenesen biztosította 

az utazásunkat.  

Nagyon boldogan fogadtuk - mi óvó nénik és a szülők is - , 

hogy a bácsalmási rajzpályázaton Varga Attila Leonidász 

első helyezést ért el, Danyi Janka Dominika pedig különdí-

jat kapott. Büszkék vagyunk rájuk! 

  
A mikulásvárás verstanulással és sok-sok énekléssel tör-

tént, nagyon boldogok voltak, amikor az ablakban észre-

vették, hogy megérkezett - hó hiányában- lovas kocsin a 

Mikulás. Bátran köszöntötték őt, és boldogan vették bir-

tokba az ajándékcsomagokat. 
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A második adventi gyertyagyújtás alkalmából a középső-

nagycsoport szerepelt a templomban. Ezen a meghitt he-

lyen jó volt a szülők szemében a gyermekük iránti szerete-

tet látni. Ezután pedig a községi karácsonyi ünnepre ké-

szültünk gyermekeinkkel. 

 

Kolléganőim nevében szeretnénk megköszönni a szülők 

aktivitását, csodálatos csapatként dolgoztak együtt. A krea-

tív klubban gyönyörű karácsonyi díszeket készítettek min-

dig jó hangulatban.  

 

A Mikulás bál szervezése is sok munkát igényelt tőlük. 

Ezen bevétel egy részéből gazdag játékkészlet várta a gye-

rekeket a karácsonyfa alatt. 

Még egyszer nagyon köszönjük páratlan aktivitásotokat! 

Végezetül pedig a Polgármester Úrnak, a Képviselő-

testületnek és az Önkormányzat valamennyi dolgozójának 

szeretnénk megköszönni a folyamatos támogatásukat. 

Bármilyen problémával fordulunk hozzájuk, mindig segí-

tenek. 

A legnagyobb örömünk, hogy nyert „Magyar Falu 

Program” címen beadott önkormányzati pályázat. 

Közel öt millió forintból tervezzük tavasszal felújítani 

az óvodánk udvarát. 

ISKOLAI BESZÁMOLÓ 2019 
A nyáron gőzerővel folytatódott az iskola felújítása. Teljes 

ablakcsere, tantermek szigetelése, vizes blokk megújulása, 

homlokzatfelújítás, távolugró gödör – nekifutó készítése – 

ezek voltak a pályázat alapelemei. A tantermek belső festé-

se már nem volt benne. A Községi Önkormányzat saját 

költségből legletteltette a tantermeket. Támogatói felaján-

lásból festéket kaptunk, színező festéket, eszközöket vásá-

roltunk, és a szülők – iskolai dolgozók kifestették a tanter-

meket. A munka nagyon jó hangulatban telt. 

KÖSZÖNJÜK MINDEN TÁMOGATÓ – SZÜLŐ  

SEGÍTSÉGÉT! 

Szeptember 1-jén délelőtt az iskola dolgozói, családtagjai 

az iskolai udvart tették rendbe, hogy biztonságosan kez-

dődhessen a tanév. 
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Szeptember 3. hetében a délutáni szabadidős foglalkozáso-

kon a sporté volt a főszerep. 

 
Október 4-én az 5. osztályosok megemlékeztek az Aradi 

vértanúkról. 

 
Október 5-én a 8. osztály fergeteges Szüreti bálat szerve-

zett. A hívogatás első állomásaként köszöntötték a falu 

legidősebb polgárát, Juhász Kálmán bácsit. 

 

 
Az 1956. évi októberi eseményekről, a forradalomról és 

szabadságharcról a 8. osztályosok színvonalas műsor kere-

tében emlékeztek meg. 

 

 
Az idei Márton-napon - nagy örömünkre – nagyon sok 

szülő és érdeklődő is megjelent. Az óvodások és iskolások 

műsora után következett a lámpás felvonulás, amely egyik 

állomása a helyi Szent Márton – templom volt, ahol a plé-

bános úr megáldotta a lámpásokat. Ezután visszasétált 

mindenki a Faluházba, ahol az Óvodai és Iskolai SZMK 

finom libazsíros kenyérrel és forró teával vendégelt meg 

mindenkit. Ezután következett az iskola szervezésében a 

sok érdeklődőt megmozgató Táncház, amely keretében 

erdélyi és magyarországi táncokat tanulhattak a táncos 

lábúak. 
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November 18-án a FRADI – SULI program keretében 

iskolánkba látogatott a Ferencváros két sportolója (labda-

rúgó és válogatott tornász) és egy médiamenedzsere. A 

közel két órás programra meghívtuk a Bácskai Általános 

Iskola tagintézményeinek 20-20 tanulóját is. 

A program egy filmvetítéssel kezdődött, amelynek kereté-

ben a Fradi múltjával, kiemelkedő sportolóival ismerked-

hettek meg a diákok. Ezután a filmhez kapcsolódó kérdé-

sekre lehetett válaszolni. A helyes válaszok értékes ajándé-

kokat értek. Ezután kezdetét vette az autogramkérés, illetve 

a közös fényképezkedés. 

 
A nap fénypontjaként a médiamenedzser meghívta az ér-

deklődő tanulókat kísérőkkel együtt a december 8-án a 

Groupama Arénában sorra kerülő Ferencváros – Puskás 

Akadémia labdarúgó-mérkőzésre. 

A meghívást örömmel elfogadtuk egy 70 fős tataházi és 20 

fős katymári küldöttség utazott együtt a meccsre. A mér-

kőzés hatalmas élmény volt gyereknek, szülőnek egyaránt! 

 
December 6-án délelőtt megérkezett a nagyszakállú Miku-

lás krampuszaival az iskolába, kiosztotta a gyerekeknek a 

megérdemelt jutalmat (virgácsot). 

Délután pedig a 7. osztály által szervezett nagyon jó han-

gulatú bálban találkozhattak a megjelentek az ajándékosztó 

Mikulással. 

 

 
A Lázár Ervin Program keretében a 3. és 5. osztályosok 

december 17-én a Szegedi Nemzeti Színházban a Hamupi-

pőke előadást tekintették meg. 
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TATAHÁZÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2019.  
ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ  

Pályázati forrásból januárban közel 1 millió Ft értékben 

tudtunk a rendezvények szervezéséhez szükséges hangfa-

lakat, mikrofonokat, mikroportot, hangváltót, keverőpultot 

és projektort vásárolni. 

A Tataházi ÁMK-val közösen február 2-án Busó-napot 

szerveztünk a Faluházban a mohácsi Botos- csoport rész-

vételével. A közös télűző séta után pogácsa, tea és Táncház 

várta a résztvevőket. A rendezvényen közel 250 fő vett 

részt.  

Szintén pályázati összegből február hónapban lehetőséget 

biztosítottunk az iskola 6. , 7. és 8. osztályos tanulói részé-

re az elsősegélynyújtás alapjainak elméleti és gyakorlati 

elsajátítására. 

Ugyanezen korosztály részére februárban drog- és alkohol 

prevenciós előadást szerveztünk, márciusban a dohányzás 

káros hatásairól hallhattak Sinka József mentőstől. 

Az óvodás és alsó tagozatos gyerekek számára különleges 

zenei órák kerültek megszervezésre, ahol sok új hangszer-

rel, hangtálakkal ismerkedhettek meg.   

A kicsik zenei- és mozgáskultúrájának fejlődésének támo-

gatása érdekében áprilistól 12 héten keresztül Tánciskolát 

szerveztünk a Faluházban, ahol 4 fajta táncot tanulhattak 

meg. 

A legkisebbekre is gondolva szintén áprilistól júliusig két-

hetente megrendezésre került a Baba- Mama Hangoló, 

ahol a 0-3 éves babák és anyukáik vehettek részt zenével és 

hangszerekkel kiegészült fejlesztő foglalkozásokon. A 

foglalkozásokat Reiner Ivett tartotta. 

Szeptembertől Baba- Mama klub néven folytatták az édes-

anyák és a babák a találkozókat és beszélgetéseket.  

Az áprilisi és májusi időszak a gyereknapi programok 

szervezésében telt. A Tataházáért Alapítvány, az Üveggo-

lyó Alapítvány, az iskolai és óvodai SZMK, az iskolai 

Diákönkormányzat valamint a Községi Önkormányzat 

közös támogatásával és munkájának köszönhetően május 

25-én egy szuper Gyereknapot tudtunk a sportpályán tar-

tani. Buborékfoci, water-roller, ugrálóvárak, polifoam íjá-

szat, darts íjászat, foci célbalövészet és arcfestők várták a 

gyerekeket, akiket az élményekkel teli délelőtt után spa-

gettis ebéd várt. 

A nyári időszakban a tataházi Iskola energetikai fejlesztése 

után önkéntesek segítségével valósult meg az iskola teljes 

belső kifestése, melynek munkálataihoz Alapítványunk is 

hozzájárult. 

A szeptemberi és az októberi időszak a 2020. évi pályáza-

tok benyújtásával telt, melyek elbírálására még várjuk a 

választ. 

A november és a december az adventre való készülés jegy-

ében telt. Az adventi koszorúra új lámpásokat vásároltunk, 

melyeket reményeink szerint hosszú évekig tud majd a 

község használni.  

Advent 4. vasárnapjára az előző évekhez hasonlóan kon-

certet szerveztünk, melyet a madarasi Gyermek- és Ifjúsági 

Fúvószenekar adott nagy sikerrel. A koncert és a gyertya-

gyújtás fényét emelte még a madarasi Kamarakórus elő-

adása is. A műsor után teával, forralt borral és kaláccsal 

vendégeltük meg a résztvevőket. 

Fontos megjegyezni, hogy az alapítványnak rendszeres 

jövedelme nincs, pályázatok és egyéni adományok útján 

tud csak bevételt szerezni 

Kérjük, támogassa munkánkat adójának 1%-ával! 

TATAHÁZÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

18289323-1-03 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 

2019  EREDMÉNYE  
A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a tisztelt Választó-

polgárokat, hogy a 2019. október 13. napján kitűzött helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 

Tataháza településen a választási eljárásról szóló törvény 

és a kapcsolódó miniszteri rendeletekben előírtak szerint 

lezajlott. 

A Helyi Választási Bizottság határozatában megállapította, 

hogy a polgármesterválasztás eredményes volt,  

a megválasztott polgármester: Vörös István. A települé-

si önkormányzati képviselők választása szintén eredmé-

nyes volt, a megválasztott képviselők a következők:  

• Bánóczki Edit 

• Czinegéné Galicz Zsuzsanna 

• Galicz Edit 

• Kollár Ferencné 

• Kollár Zoltánné 

• Vargáné Lovászi Rita 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK  
ZÖLDJÁRAT NAPTÁR 2020. 

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. 

7 4 3; 31 28 26 23 

      

júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

21 18 15 13 10 8 
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XVIII.  HAGYOMÁNYŐRZŐ FALUNAP KÉPEKBEN  
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KERESSEN ,  HOGY KERESHESSEN!  

Nehéz anyagi körülmények között él és szeretne mun-

kát találni… 

A Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoportja segíteni kívánja 

a térségben (Baja és Bácsalmás térségében) élő alacsony 

foglalkoztatási eséllyel rendelkező személyek elhelyezke-

dését. 

Programunk célcsoportja: 

- Alacsony iskolai végzettségűek ( legfeljebb általános 

iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül) 

- 25 évalatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő állás-

keresők 

- 50 évfelettiek 

- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy 

legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek 

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munka-

nélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a 

közfoglalkoztatásban történő részvétel idő tartama is be-

számítható) 

- Megváltozott munkaképességű személyek 

- Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

- Inaktívak 

Amiben segíthetjük Önt: 

•  munkaerő-piaci információk nyújtásával (tájékoztatás az 

esetleges üres álláshelyekről) 

• álláskeresési tanácsadással (önéletrajz készítése, állásin-

terjúra történő felkészítés) 

• ügyintézésben való segítségnyújtás 

• felkészítés a munkavállalással kapcsolatos kihívásokra 

• beilleszkedés segítése az új munkahelyi környezetbe 

• elhelyezkedés után is folyamatos támogatás, kapcsolat-

tartás 

Keresse fel irodánkat, hogy közös erővel keressük meg az 

Önnek megfelelő lehetőséget! 

Szeretetszolgálatunk segítséget nyújt még  

az alábbi szolgáltatásaival: 

- szociális ruharaktárunkban ingyenesen biztosí-

tunk gyerek, női, férfi ruhaneműt 

Cím: 6500 Baja, Fáy u. 1. szám alatt található nyitvatartási 

ideje: minden szerdán 14-16 óráig 

- bútor támogatás 

- tartós élelmiszercsomag 

- gyógyászati segédeszközök kölcsönzése az ottho-

nukban ápolásra szoruló személyek részére 

(betegágy, decubitus matrac, tolószék, rollátor, szoba wc, 

járókeret, mankó, fürdőkádlift) 

 

Bővebb információ kérhető személyesen irodáinkban: 

 Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoportja 

 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 32. 

 6500 Baja, Fáy u. 1. 

hétfőtől péntekig 8-16 óráig 

e-mail: maltaiszeretetszolgalatbaja@gmail.com 

Telefon: 

06-30/627-1380 | 06-30/252-2963 | 06-30/252-1053 

„Segíteni csak jól szabad.  

Jól segíteni pedig csak úgy lehet, 

ha azt adjuk, amire a másiknak 

leginkább szüksége van.” 

Kozma Imre atya 

KÖNYVTÁR ESEMÉNYEI  

Bár a könyvtár személyzete 2019 folyamán többször is 

cserélődött, a közösségi hely ajtaja  nyitva állt a látogatók 

számára. Az alapvető könyvtári szolgáltatásokon kívül 

számos rendezvény került megszervezésre a könyvtárban. 

A Nemzeti Audiovizuális Archívum közreműködésével 

megalakult KönyvtárMozi Tataházán is aktív kisebb kiha-

gyásokkal, és az év vége felé Kriskó János is ellátogatott 

hozzánk egy vetítés utáni beszélgetésre. A KönyvtárMozi 

események bővítése végett Film Klub indítására van ter-

vünk 2020-ban. Iskolásoknak és óvodásoknak is szervez-

tünk programokat, többek közt egy bábszínház előadásra is 

sor került. A könyvtár továbbra is otthont adott Tataháza 

Baba-Mama klubjának, és ez az újévben is folytatódni fog.  

2019-ben számos érdekes, új könyv került a polcainkra, 

amiket szívesen ajánlunk kedves olvasóinknak. 

KÖNYVAJÁNLÓ  
A golyó, amely megölte Puskint  

(Péterfy Gergely) 

Rózsaszirmú nyár  

(Katie Fforde) 

Kedvencek Temetője  

(Stephen King) 

Az Órásmester Lánya  

(Kate Morton) 

Glutén- és laktózmentes alapszakácskönyv 

(Kiss Dóri) 

Nyitva tartás: 

hétfőtől - szombatig  

16:00-20:00-ig. 

Mindenkit szeretettel vár a könyvtár! 

Gerencsér Áron

könyvtáros 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2019 

Születések 

Börcsök Benett /2019.01.05./  anya: Sutus Vivien 

Pálinkás Antal /2019.05.11./  anya: Buchmüller Bettina 

Papp Hanna /2019.07.28./  anya: Hajnal Judit 

Rudics Mira /2019.12.09./  anya: Nagy Diána 

Házasságkötések 

 Viszmeg György  ♥ Hebők Dzsenifer Anita 

/2019.06.21./ 

 Farkas Attila István  ♥ Palatinszki Magdolna 

/2019.07.10./ 

 Hingyi László Balázs  ♥ Erdész Anett 

/2019.08.10./ 

 Varga Sándor  ♥ Máté Andrea 

/2019.09.27./ 

 Nagy Zoltán  ♥ Schnádenberger Réka 

/2019.10.19./ 

Elhunytak 

„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 szület-

tek, mint az ég távoli villó-

dzása, de mindezt a szívem 

gyűjtötte össze, és belőle lett 

minden, ami Szeret.” 

 / Fekete István / 

 

 Tandari Imréné  /2019.01.26./ Élt: 75 év 

 Oláh Mihályné  /2019.02.07./ Élt: 82 év 

 Szegletes László Zoltán /2019.02.18./ Élt: 56 év 

 Dicső Gyuláné /2019.03.12./ Élt: 86 év 

 Koncsok István /2019.05.28./ Élt: 53 év 

 Bényi Pálné /2019.06.18./ Élt: 87 év 

 Kollár Mártonné  /2019.06.29./ Élt: 93 év 

 Pásztor János /2019.07.02./ Élt: 70 év 

 Bényi Józsefné  /2019.07.08./ Élt: 86 év 

 Hajdu János  /2019.07.20./ Élt: 74 év 

 Krisztin Mihályné  /2019.07.24./ Élt: 86 év 

 Magyar Jánsoné  /2019.08.04./ Élt: 75 év 

 Juhász Kálmánné  /2019.09.14./ Élt: 95 év 

 Turda Lajos /2019.09.30./ Élt: 78 év 

 Tóth Flórián /2019.10.04./ Élt: 63 év 

 Sarok Péterné /2019.10.18./ Élt: 87 év 

 Tanács Istvánné /2019.10.20./ Élt: 75 év 

 Lengyel Attiláné /2019.10.27./ Élt: 44 év 

 Oláh Mihály /2019.11.27./ Élt: 83 év 

 Latinyák Mátyás /2019.12.24./ Élt: 75 év 
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