
 

 

 

 

Tataháza Községi Önkormányzat időszakos kiadványa  2021.augusztus | XIII. évfolyam 1. szám 

250  ÉVES A TATAHÁZI ISKOLA 

 

250 éves évfordulóját ünnepeljük az Általános Iskola alapításának Tataházán. 

Az első kántortanító Karaszi József 1771-ben kezdte az oktatást a településen. A kerek évfordulót méltóképpen 

szeretnénk megünnepelni, ezért osztálytalálkozóra hívunk minden volt diákot és tanárt 2021. augusztus 28-án. 

A program a következő: 

 09:00 Gyülekező, iskolabejárás, találkozások, beszélgetések 

 11:00 Nagyhegyesi Zoltán színművész és Szilágyi Szabolcs színész  

„GYEREKJÁTÉK – irodalmi és zenei stand up” előadása 

 12:15 Színpadi megemlékezés, utána kiállítás megnyitó  

a Faluház nagytermében iskolatörténeti kiállítás tekinthető meg 

 14:00 Ebéd – Bográcsgulyás minden diáknak és kísérőjének ingyenesen igényelhető.  

Jelentkezés Bánóczki Edit tagintézmény vezetőnél, a +36 – 70 / 619 – 47 - 49-es telefonszámon 

(Ingyenes ebéd szociális alapon is igényelhető az önkormányzatnál, szerdáig +36-79 / 344 - 024) 

 14:30 Simon Boglárka és Kiss Zoltán énekművészek  

„VIDÁM OPERETT KAVALKÁD” zenés műsora 

 16:00 Falunapi események 
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ISKOLAI HÍREK 2020/2021 
Ezt a tanévet is jelenléti oktatással kezdtük. A szeptember 

1-jén induló tanév 18 kis elsős számára jelentette egy „új 

élet – új világ” kezdetét. 

 

Szeptemberben gyakran érkezett iskolánkba teherautó: 

érkeztek az új eszközök, amelyekkel még komfortosabbá 

vált iskolánk: minden tanterembe a legmodernebb interak-

tív panel került; 130 db egyszemélyes tanulóasztal székkel; 

ebédlőbe székek; tanári asztalok; szekrények; sporteszkö-

zök; tanulói tabletek; LEGO-robotok… 

 
Október 15-én került sor az EFOP – 4.1.2 pályázat kereté-

ben 157 millió forint összeggel felújított iskolánk hivatalos 

átadására. A vírushelyzet miatt az átadási ünnepélyre az 

iskolán kívül került sor. Az átadási ünnepélyen megjelent 

Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, Vedelek 

Norbert a Megyei közgyűlés alelnöke, Bánné Szalai Anikó, 

a Bajai Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese.  

A fokozódó vírushelyzet miatt az eddig nyilvános iskolai 

rendezvények csak iskolai keretek között kerültek megren-

dezésre. 

pl. Márton-nap; Mikulás; Karácsony 

 



Tataházi HÍRMONDÓ 2021.augusztus 

3. oldal 

 
December elején elkezdődött a Bajai Tankerületi Központ 

anyagi támogatásával iskolánk fűtéskorszerűsítésének első 

üteme, amelynek keretében a tornaterem radiátorcseréje, 

illetve a kazánok cseréje történt meg. 

 

December – január hónapban került sor az Önkormányzat 

által meghirdetett LEGO-kiállítás megrendezésére, a díjak 

átadására 

 

A különböző tanulmányi versenyek fordulói is online ke-

rültek megrendezésre 

 

A farsangot is szigorúan szűk körben, vagyis csak iskolai 

keretek közt tartottuk meg. Az iskolai SZMK által biztosí-

tott alapanyagból a szülők farsangi fánkot sütöttek a gyere-

keknek.

 

 
Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány ajándékaként 

iskolánk 1-6. osztályos tanulói megkapták a Kajla 7 határ-

ban című könyvet. 
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Gyermeknap alkalmából a Szülői Munkaközösség jég-

krémmel lepte meg a tanulókat, amelyeket Pálinkás Gabri-

ella SZMK-elnök adott át a gyermekeknek. 

 

Június 3-án, csütörtökön Sportnapot szerveztünk a focipá-

lyán. A pedagógusok ötletes feladatokkal készültek, így a 

gyerekek szuperül érezték magukat. Volt mozgás - játék - 

móka -kacagás! 

 

 

Iskolánk tanulói ebben a tanévben is több tanulmányi ver-

senyen sikeresen vettek részt. Országos és megyei helye-

zettjeinkre – díjazottjainkra nagyon büszkék vagyunk! 

 

Ballagó nyolcadikosaink bolondballagáson is búcsúztak 

iskolájuktól, társaiktól… 
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Az iskolai ballagási ünnepély a vírushelyzetre tekintettel 

szabad téren került megrendezésre.  

 

A nyár folyamán két turnusban napközis Erzsébet-tábort 

szerveztünk, illetve 48 tanulónk töltött 5 napot Zánkán. 

 

Ebben a tanévben a vírushelyzet miatt több rendezvényünk 

elmaradt, illetve az eddig nyilvános rendezvényeink csak 

iskolai keretben kerültek megrendezésre. A szülői szerve-

zet, az SZMK mindenben mellettünk volt, segítette a ren-

dezvények lebonyolítást. 

Így összefogva minden sikerült, élményekkel teli program-

jaink voltak. 

Köszönjük a szülők, a szponzorok, a Községi Önkormány-

zat, a Bajai Tankerületi Központ és minden iskolánkat 

segítő támogatónk segítségét. Köszönjük minden iskolai 

dolgozó, a buszsofőrök önzetlen, iskolát támogató munká-

ját, amellyel elősegítették, hogy iskolánk minden tanulója 

igazi otthonának érezte a Bácskai Általános Iskola Tatahá-

zi Tagintézményét! 

 Bánóczki Edit 

 tagintézmény-vezető 
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ÓVODAI HÍREK 2021 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy óvoda. Ebbe 

az óvodába minden nap örömmel indultak a gyerekek. 

Fogták anyukájuk vagy apukájuk kezét, egyik lábukról a 

másikra szökkentek, és így köszöntek az ajtóban: Jó reg-

gelt, Óvó néni! Sziasztok, gyerekek!  

Örömömre szolgál, hogy együtt folytathatjuk ezt a mesét 

több éven át, és gyermekeinkkel együtt örömmel töltjük itt 

mindennapjainkat a csodálatosan felújított épületünkben.  

Véleményem szerint óvodánkban a szülők és az óvodape-

dagógusok jól együttműködnek, mely alapja a nevelésnek, 

hiszen közös célért dolgozunk.  

Úgy gondoljuk, hogy: „a gyermeket tisztelettel kell fogad-

ni, szeretetben kell nevelni és szabadsággal kell elbocsáta-

ni.” 

2020/21-es nevelési évet kettő vegyes életkorú csoporttal 

zárjuk. A kis-középső csoportot Kelemen Mónika vezeti, 

délutános óvodapedagógusok Gömöri Mártonné, Taszler 

Tiborné. A középső-nagycsoport vezetője Gazdag-Sarok 

Edina, délutános óvodapedagógus Kulisicsné Prém Klára.  

2021. július 1. napjától alkalmazotti közösségünk, Deák 

Vanessza óvodapedagógus személyével bővült. 

Két dajka néni, Ádám Imre Györgyné és Rasztik Ferencné 

gondoskodik épületünk tisztán tartásáról és segíti pedagó-

giai munkánkat. Egyéb kisegítő teendőket Kalmár Sándor-

né és Pálinkás Bettina végzik. 

Jelenleg óvodánk gyermeklétszáma 45 fő. 

Intézményünk adottságainál fogva „családias” jellegű. Ezt 

az adottságot a munkatársak mindennapos igyekezete for-

málta, töltötte meg tartalommal. A gyermekek a minden-

napi életüket egy nagycsalád részeseiként élhetik meg. A 

kicsik beszoktatása, a szokások elsajátítása gördülékenyen 

és sikeresen zajlik.  

Pedagógiai elveink, napirendünk, a csoportszobáink beren-

dezései, eszközeink sokfélesége lehetővé teszik, hogy a 

gyermekeket sokrétű, változatos tevékenységek keretében 

fejlesszük. A fejlesztés, az ismeretek átadása komplex 

módon történik.  

Óvodánkban, a koronavírus körül kialakult helyzet miatt, 

sajnos a tervezett programokon, rendezvényeken nem tud-

tunk a gyermekeinkkel részt venni. A szüreti mulatságot, 

Márton napot, Mikulásvárást és a karácsonyt is csak zárt 

óvodai ünnepként szervezhettük meg. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a ballagást, évzárót a gyö-

nyörűen felújított udvarunkba rendezhettük meg. Mindkét 

csoport színvonalas műsorral készült ezen jeles napra.  

 

 

Az elmúlt időszakban, óvodánk udvara a Magyar Falu 

Program pályázat keretein belül felújításra került, a gyer-

mekek korszerű, Európai Uniós szabványoknak megfelelő 

udvari játékokkal játszathatnak. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazon szü-

lőknek és önkéntes segítőknek (Ádám Sándor, Bajcsai 

Zoltán, Szerdahelyi Attila, Máté Sándor, Rutterschmidt 

László, Borbély István, Rapi Andor) akik aktívan részt 

vettek a játszótér alapjának betonozásában. 
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„Fogadd Örökbe” akció keretein belül a régi óvodai kis-

székeket örökbe adtuk. A székek értékesítéséből befolyt 

összeget ebédlői székeink cseréjére fordítottuk.  

 
Júliusban óvodánk szülői közössége sütivásárt rendezett, 

melynek bevételét az óvodás gyermekek javára fogjuk 

fordítani. 

 

A Tataházáért Alapítvány támogatásával az óvoda környe-

zetében gyönyörű virágok pompáznak, továbbá udvarunk 

falán és az óvodai folyosón szebbnél szebb gyermekmotí-

vumok láthatók, melyek környezetünket gyermekbaráttá 

varázsolják. Továbbá alapítványi támogatással a jövőben 

több célunk valósulhat meg.  

 
Köszönetet mondunk a Tataházáért Alapítvány Kuratórium 

elnökének, Lőrincz Szilviának a támogatásokért. 

 
Intézményünk 2021. szeptember 1. napjától Tataházi ÁMK 

Óvoda helyett, Tataházi Mosolyvár Napközi Otthonos 

Óvoda elnevezést kapja. A névváltozást az intézmény 

szervezeti felépítésének változása indokolta.  

Az óvoda alkalmazotti közössége nevében szeretnénk 

megköszönni, a szülők munkáját, közreműködését, egy 

igazi csapatként tudunk együttműködni. 

Szeretnénk megköszönni a Polgármester Úrnak, Jegyző 

Úrnak, a Képviselő-testületnek és az Önkormányzat va-

lamennyi dolgozójának folyamatos támogatását, segítségét. 

Bármilyen problémával fordulunk hozzájuk, mindig segí-

tőkészen állnak rendelkezésünkre. 

 Gazdag-Sarok Edina 

 óvodavezető 
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TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
TISZTELETTEL  

MEGHÍVJA ÖNT ÉS  
KEDVES CSALÁDJÁT  

a 2021. augusztus 27-28-án (péntek-szombat) 

megrendezésre kerülő 

XIX. HAGYOMÁNYŐRZŐ  

TATAHÁZI FALUNAP  

2021. 

rendezvényére. 

PROGRAMOK 

Augusztus 27. (péntek) 

21:00– ROCK DOMB 

 fellép: BeatRock 

22:30 – RETRO DISCO 

 Dj. Katona Győző Győzinger 

Helyszín: Sportpálya 

Augusztus 28. (szombat) 

 14:30 –  Simon Boglárka műsora 

  Vidám operett kavalkád 

 16:00 –  Csiga Duó gyermekműsora 

 16:45 – Szabó Zsófia hip-hop táncműsora 

 17:00 –  Sztárvendég: 

  TABÁNI ISTVÁN 

 18:00 – Tombolahúzás 

 19:00 –  VACSORA–Marhalábszár pörkölt 

 20:00 –  Utcabál hajnalig 

  Zenél: RETRO FEELING ZENEKAR 

 22:00 –  Sztárvendég: 

  BALÁZS PALI 

  

FALUNAPI VACSORA 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy  

a XIX. Hagyományőrző Tataházi Falunapra 

vacsorajegyek elővételben vásárolhatóak. 

Marhapörkölt 1 000 Ft / adag. 

Kérjük, hogy az igényeiket legkésőbb  

2021. augusztus 25-ig (szerda) szíveskedjenek 

leadni az Önkormányzatnál. 
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TABÁNI ISTVÁN 

Fonogram díjas magyar énekes a Csillag születik című tehetségkutató műsor 

második szériájának győztese. 

Más hasonló kaliberű műsorokkal ellentétben elsősorban nem István külsejére 

és a viselkedésére koncentráltak, hanem inkább a hangjára és a maga nemében 

emberközeli előadásaira fektettek különösen nagy hangsúlyt. 

BALÁZS PALI 

Az 1999 őszén megjelent „Romantikus Slágerek” című nagylemez hozta meg 

számára az országos sikert. Az aranylemez átadót követően az országos médi-

umok kapui is kinyíltak, szinte naponta számoltak be a vele kapcsolatos ese-

ményekről, történetekről. 

EGYÉB  PROGRAMOK  

Gyerekeknek ingyenes légvár, arcfestés 

Bácsalmási Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségügyi állapotfelmérés és tanácsadás 

ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS: 

a Tataházi Általános Iskola 250. évfordulójának alkalmából 

Helyszín: Faluház nagyterme 

HELYI MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA: 

 Apjokné Juhász Aranka 

 Stefán Szilvia 

 Szalontai György 

 Vuics István 

 Bényi Máté 

Helyszín: Önkormányzat nagyterme 

10:00-tól 19:00-ig 

A Falumúzeum 

10:00-tól 19:00-ig  

nyitva tart. 

(Szabadság tér 1.)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
Tataháza Községi Önkormányzat ötletpályázatot hirdet Tataháza Község egységes címerének megalkotására 

A címerrel kapcsolatos elvárások: 

- A heraldika első szabálya szerint fémre fém, és színre szín ne kerüljön 

- A korona megjelenítése a címerben akkor támogatható, ha annak történelmi előzménye van. 

- A címerrajznak nem kell művészi módon kidolgozottnak lenni, de arra alkalmas legyen, hogy szükség szerint elké-

szülhessen a kidolgozott terv. 

- Csatolni kell a címerterv pontos és részletes szöveges leírását 

A pályázók köre: 

Bárki pályázhat, akár pályaművel is 

A pályázat benyújtásának helye és módja: 

Személyesen vagy postai úton:  

Tataháza Községi Önkormányzat  

6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60. 

E-mailben: tatahaza@tatahaza.hu 

A borítékon kérjük feltüntetni:  

„CÍMER PÁLYÁZAT” jeligét!  

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. szeptember 14. 

A pályázat benyújtásának módja: 

- A pályázó a pályamunkát 1 példányban, legalább A4-es méretű lapon kell, hogy benyújtsa, úgy, hogy a színes címer-

rajz betöltse az egész lapot. 

- Egy borítékban csak egy címerterv ötlet nyújtható be 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2021. szeptember 20. 

Díjazás: 

A nyertes pályázó 200 000 Ft pénzösszegben részesül. 

- A pályázó a pályamű benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik az általa készített művel kapcsolatosan, hogy a felhaszná-

lói jogokat az önkormányzat részére a fenti díjazás ellenében határozatlan időre átadja 

A pályázat elbírálásával kapcsolatos eljárás: 

- A címer terveket tartalmazó „CÍMER PÁLYÁZAT’ feliratú borítékok bontása 2021. szeptember 16-ig történik. 

- Az új címer formájával kapcsolatos döntési javaslatot a Képviselő-testület teszi meg. 

- A nyertes pályázatot a Képviselő-testület továbbítja a Nemzeti Címer Bizottság részére, szakmai véleményezés céljá-

ból 

- A pályázati kiírást Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2021.(VII.27.) számú határozatával hozta 

meg. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! 

  

mailto:tatahaza@tatahaza.hu
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HELYTÖRTÉNETI KÖNYV  

Blazsanik István és Varga János régi ismerősökként a családjuk eredetét kezdték el kutatni a levéltárakban. Az 

őseik az első betelepített családok közé tartoztak Tataházán. Ekkor merült fel az ötlet bennük, hogy a környék-

beli települések történetét már feldolgozták és már csak Tataháza adós ezzel. Ahhoz, hogy betekinthessenek a 

levéltári dokumentumokba hivatalos támogatóra volt szükségük és így sikerült a bajai Türr István Múzeum ve-

zetőinek a jóindulatát elnyerni es ezek után elkezdődhetett a több évig tartó munka. Ennek a munkának most 

érik be a gyümölcse. Nyomdai előkészítésen van a könyvük, melynek a borítója így néz ki: 

 

A közel 300 oldalas könyv, most elővételben 5 000 Ft-os bevezető áron előjegyezhető az önkormányzatnál. 

KÖNYVTÁR  
Üdvözlök mindenkit!  

Schell Réka vagyok. 2019 óta 

élek Tataházán, és az idei év 

márciusától én vettem át a 

könyvtár vezetését. Általános 

iskolás korom óta része va-

gyok az éppen aktuális könyv-

tári életnek, mind olvasóként, 

mind diákkönyvtárosként. Személyes kihívásomnak tekin-

tem, hogy minél tartalmasabbá tegyük könyvtárunkat, gya-

rapítsuk az olvasók közösségét és igazán kihasználjuk a 

már meglévő lehetőségeket is mint például a NAVA-pont, 

a könyvtárközi kölcsönzés és társai. Szeretettel várok min-

denkit olvasni, kölcsönözni, böngészni, internetezni és 

kérdéseikkel is forduljanak hozzám bizalommal, legjobb 

tudásom szerint igyekszem segíteni. Miután épületünk 

megújulása hamarosan befejeződik, közelebbi terveim 

között szerepel a KönyvtárMozi újraindítása rendszeres 

időpontokban, és egy kezdőbarát kártya- illetve táblajáték 

klub a hidegebb hónapokra. Addig is a rengeteg érdekes 

könyv, a sok újdonság, valamint a ping-pong terem is várja 

meglévő és új látogatóinkat. 
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ÚJ JEGYZŐ TATAHÁZÁN  
Tisztelettel köszöntöm Önöket a 

Közös Önkormányzati  

Hivatal Tataházi Kirendeltségé-

nek vezetőjeként. 

dr. Vörös Róbert vagyok,  

2020. július 1-től  

Tataháza aljegyzője. 

Szemián Sámuel városi főjegyző 

így szólt 1873. szeptember 15-én: „Hogy többet ne mond-

jak, mindenekelőtt közigazgatási szervezetét, úgy maga a 

község, mint az állam érdekében javítani szükséges. Hova-

tovább, annál inkább kiderül hogy a községek, a leg-

természetesebb támoszlopai, s legközvetlenebb életerei az 

országnak. Bár mily kicsiny kerekeknek látszanak is a 

községek, az államkormányzat gépezetében, azok fontos 

hivatása kétségbe még sem vonható.” 

A  főjegyzői gondolatok mára semmit sem veszítettek aktu-

alitásukból. A polgármesteri hivatalok szerepe a modern 

közigazgatás rendszerében is megkerülhetetlen. 

A hivatal kettős feladatot lát el, egyrészről előkészíti és 

végrehajtja a képviselő-testület által hozott döntéseket, 

másrészről pedig ellátja az államigazgatási feladatokat. A 

Hivatal vezetőjeként feladatom az önkormányzati munka 

törvényességének a biztosítása, a polgármester irányításá-

val a képviselő-testület tevékenységének a szakmai segíté-

se, annak lehetővé tétele, hogy a jogok és kötelességek 

egyaránt érvényesüljenek. 

1987. augusztus 20-án avattak műszaki tisztté a Parlament 

előtt. Hivatásos katonaként Kalocsára kerültem robbantós 

műszaki tiszti beosztásba, majd a Kossuth Lajos Katonai 

Főiskola Műszaki Tanszékén lettem tanszéki mérnök. Le-

szerelésem után a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Válla-

lathoz kerületem.  

1994-ben megkezdtem a közigazgatásban a munkámat. A 

szakmai önéletrajzomból kitűnik, hogy a hivatásos szolgá-

lati viszonyom megszűnése óta eddig mindösszesen két 

munkahelyem volt, abból a hosszabb (több mint huszonöt 

év) az államigazgatáshoz kötött. 2015-ben visszahívtak a 

geodéziához irodavezetőnek, majd főmérnöknek neveztek 

ki. 

A Bajai Földhivatalban ügyintézőtől kezdve a hivatalveze-

tőig végigjártam a földügyi szakigazgatás valamennyi fo-

kát. Úgy érzem, hogy a munkám során képes voltam a 

számomra biztosított lehetőségeket felhasználva a hivatal 

komplex stratégiájának kidolgozására. 

Meggyőződésem, hogy aljegyzőként alkalmas leszek a 

hivatal jövőkép vízióját hosszú távra megfogalmazni, az 

elérendő célokhoz vezető utat megtervezni. Törekszem az 

együttműködésre, a segítő, támogató munkaviszony kiala-

kítására, ezért támogatom a munkatársaimat a személyes 

szakmai fejlődésükben is (jövőre két munkatársamnak 

írtam elő a közigazgatási alapvizsgát, egyik kolléga remé-

nyeink szerint a PTE Jogi Karán kezdi meg tanulmányait 

igazgatás-szervező szakon. Jómagam is folyamatosan bőví-

tettem a szakmai ismereteimet út-hídépítő mérnöki, térin-

formatikai szakmérnöki, végzettséggel rendelkezem. Az 

ELTE-n jogi szakoklevelet, a PTE-n jogász oklevelet szer-

zetem. Korábban éveken át tanítottam a jogi asszisztense-

ket, és az ügykezelői- és közigazgatási alapvizsga tanfo-

lyamra kötelezett hallgatókat.  

Elkötelezett vagyok a munkafolyamatok megtervezésére, a 

magam és mások munkájának megszervezésére az erőfor-

rások optimális kihasználása mellett, és a megfelelő kont-

rollálására. Magasan motivált, jó teljesítményű szervezeti 

egységet kívánok kialakítani és hatékonyan, valamint 

eredményesen működtetni. 

Az eljárási szabályok keretein belül törekedni fogok, az 

ügyfelek igényeinek teljes körű kiszolgálására. Célom, 

hogy a Hivatal az itt élő emberek, az itt működő vállalko-

zások megelégedésére, színvonalasan, szakértelemmel, 

hatékonyan végezze a munkáját, segítse az itt élők min-

dennapi életét, a helyben működő vállalkozások tevékeny-

ségét. 

Az önkormányzati igazgatásban a közigazgatási szakmai 

munkámat a jövőben is Márai Sándor szellemében szeret-

ném végezni, aki szerint: 

„Az életnek értéket csak az a szolgálat adhat, amellyel 

az emberek ügyei felé fordulunk.” 

Szentivánon születtem, Baján élünk. 1988-ban házasságot 

kötöttem, a feleségem mesterpedagógus, aki Baján tanít. A 

nagyobbik fiam programozó-matematikából védte meg 

doktori értekezését, az ELTE-n tanít, a kisebbik a fiam a 

BME gépészmérnök végzős hallgatója. 

Szabadidőmben aktívan fallabdázom és hosszú (több száz 

km-es) kerékpártúrákat szervezek, valamint a Dunát járjuk. 

Arany Bográcsos halfőző mester vagyok. A szentiváni 

Krétyó családi tamburazenekarban a basszus hangokért 

felelek. Vodicán van 250 tőke szőlőnk és kis pincénk, ezért 

személyesen is megtapasztalom, hogy a szőlő görbe hátú 

embert kíván.  

Tagja vagyok a Magyar Mérnöki Kamarának és az Igaz-

ságügyi Szakértői Kamarának. A Rotary Magyar District 

tagjaként a Rotary Club Bajának voltam már titkára és 

elnöke is. A Sugovica Járási Önkéntes Mentőcsoport pa-

rancsnoka vagyok. A csoport képes arra, hogy veszély-

helyzetben segítse a mentésben résztvevők védekezését. A 

csoport rendelkezik veszélyelhárító, vízimentő, logisztikai 
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és egészségügyi komponenssel, ezért 48 órán belül bárhol 

bevethető. 

Bízom benne, hogy munkámmal segíthetem az Önök el-

igazodását, ügyeik gyorsabb és kényelmesebb elintézését. 

Számomra fontos, hogy az Önkormányzathoz és a telepü-

léshez lojális és felelősséggel dolgozó munkatársaimmal 

együtt a közügyek intézése, a közigazgatási feladatok 

megoldása az Önök megelégedésére, a település és a köz 

érdekeinek megfelelően méltányosan és jogszerűen történ-

jék. Célom, hogy hivatali eszközökkel is segítsük Tataháza 

község fejlődését, ennek megfelelően alakítsuk a szabályo-

zási környezetet, találjuk meg a lehetséges forrásokat a 

település élhetőségét segítő beruházásokra, az intézményi 

ellátórendszer fejlesztésére. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérdéseikkel, észrevétele-

ikkel kérem, forduljanak hozzám bizalommal! 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT  
Kedves Tataházi lakosok! 

Kapocsi Szabina vagyok, a Szegedi 

Tudományegyetem Egészségtudomá-

nyi és Szociális Képzési Karán sze-

reztem védőnői diplomámat. 2021. 

január óta látom el Tataháza és Máté-

telke körzetét. 

A védőnői hivatást preventív szemléletű, társadalmi jelen-

tőségű tevékenységnek tartom, mely az egyének, családok, 

a közösségek egészségügyi állapotának fejlesztését, az 

egészség megőrzését, betegségek megelőzését, a gondozot-

tak testi, lelki, szociális támogatását, továbbá a település-

egészségügyi programok szervezését jelenti. 

Mihelyt a járványügyi helyzet megengedi, Baba-mama 

klubot szeretnék szervezni, ahol a várandósok, csecsemők, 

kisdedek, óvodás és iskoláskorú gyermekekre vonatkozó 

hasznos és fontos információkat szeretnék átadni előadás 

formájában, lehetőség szerint vendégelőadók (Dietetikus, 

Mentőtiszt, Gyógytornász stb.) bevonásával. A teljesség 

igénye nélkül többek között érinteném a szülésre felkészí-

tés, anyatejes táplálás, hozzátáplálás, csecsemőgondozás, 

mozgásfejlesztés, baleset megelőzés, elsősegélynyújtás, 

rákmegelőző önvizsgálat témáját bővebben. 

Település- egészségügyi program keretén belül, (szintén 

a pandémiás helyzet függvényében) nem csak az állapotuk 

és életkoruk tekintetében a védőnői szolgáltatást igénybe 

vevő személyeket, de az idősebb korosztályt is szeretném 

megszólítani, egészséghetet szervezni, ahol lehetőség len-

ne az egészségügyi állapot felmérésére és többek között az 

elhízás és a szív és érrendszeri betegségek megelőzésre (Pl. 

vérnyomásmérés, vércukormérés, koleszterinszint mérés, 

testsúlykontroll, étkezési és életmód tanácsok,  

látásvizsgálat). 

Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a Családbarát Magyar-

ország Központtal együttműködve babacsomagok ajándé-

kozását kezdem meg rövid időn belül, valamint a Kora-

szülött Alapítvánnyal együttműködve szeretnénk szolgál-

tatást biztosítani, akár online formában is a koraszülöttként 

világra jött gyermekek mozgás, értelmi, érzelmi és beszéd-

fejlődését támogató programban, valamint a szülők pszi-

chés támogatásában! 

Munkámat igyekszem empatikusan és a szakmai követel-

ményeknek megfelelően végezni! 

Abban bízom, hogy a szakmai tudásom mellett a szemé-

lyes elkötelezettségem és motivációm méltóvá tesznek 

arra, hogy jó szolgálatot tegyek a lakosok egészségügyi 

állapotának elősegítésében. 

Ha bármiben segítségükre lehetek, kérem, forduljanak 

hozzám bizalommal! 

Tanácsadási időm még egyeztetetés alatt áll, de  

hétfőtől- péntekig 8-16 óráig rendelkezésre állok. 

Elérhetőségem: +36-70 / 334 – 97 - 86 

FOGORVOSI RENDELÉS 
Dr. Jancsikin Milán vagyok, a Marosvásárhelyi Orvosi- és 

Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvos karán végeztem, 

Deszken élek. Májustól én vettem át Tataháza fogorvosi 

körzetének ellátását. A rende-

sen mindenkit sok szeretettel 

várok akár csak egy ellen-

zésre vagy bármilyen fogásza-

ti kezelésre gyerekektől a szép 

korúakig. 

Rendelési idő: 

Kedd: 12:00 - 19:00 

Csütörtök: 9:00 - 11:30 

Előzetes időpontfoglalás szükséges! 

Telefonszám: +36-50/138-0044  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2020 
Születések 

Jókai Miró /2020.01.07./ anya: Horváth Evelin 

Juhász Vivien /2020.01.18./ anya: Pánker Brigitta 

Kovács Zsuzsanna /2020.01.25./ anya: Gömöri Zsuzsanna 

Rácz Csaba Noel /2020.01.31./ anya: Varga Renáta Viola 

Rác Aria Tira /2020.02.05./ anya: Simon Kloé Kiara 

Viszmeg Daren /2020.04.05./ anya: Hebők Dzsenifer Anita 

Sörös Szofia /2020.04.16./ anya: Hunya Henrietta 

Balogh Milán István /2020.05.10./ anya: Pálinkás Barbara 

Kovács Dániel /2020.05.21./ anya: Lengyel Erika 

Lipták Linda /2020.05.25./ anya: Kollár Andrea 

Szerdahelyi Milos /2020.05.29./ anya: Lőrincz Anett 

 

Pataki Dominik /2020.06.29./ anya: Rasztik Bernadett 

Sörös Lili Andrea /2020.07.13./ anya: Kiss Erika 

Adelmann Maja /2020.09.04./ anya: Krizsán Kitti 

Börcsök Zalán /2020.09.18./ anya: Sutus Vivien 

Papp Alex /2020.10.03./ anya: Zavaros Ivett 

Rácz Olivér /2020.11.02./ anya: Nagy Katalin 

Bogenrieder Vince /2020.11.03./ anya: Katus Viktória 

Nagy Emília /2020.11.04./ anya: Schnádenberger Réka 

Fábián Milán /2020.11.11/ anya: Gál Tímea 

Ádám Sándor Alex /2020.12.09./ anya: Kollányi Erika 

Vörös Illés /2020.12.10./ anya: Polyák Alexa 

Házasságkötések 

 Pataki Péter ♥ /2020.05.22./ ♥ Rasztik Bernadett 

 Rácz Csaba ♥ /2020.07.25./ ♥ Nagy Katalin 

 Sassmann Florian ♥ /2020.07.27./ ♥ Balog Dezdemóna Gréta 

 Paplógó László ♥ /2020.08.21./ ♥ Pipicz Mónika 

 Molnár Péter ♥ /2020.08.29./ ♥ Bacsó Krisztina 

 Majzik László ♥ /2020.09.12./ ♥ Csala Ágnes 

 Csontos Gergő ♥ /2020.09.12./ ♥ Vágó Eszter Zita 

 Temesvári Gergely ♥ /2020.10.09./ ♥ Ürmös Dorina 

 Bánócki Zoltán ♥ /2020.10.10./ ♥ Szabó Ágnes Edit 

 Grósz Dániel ♥ /2020.11.13./ ♥ Suhajda Viktória 

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 / 

 

 Borsódi Erzsébet (Ágoston Jánosné) /2020.01.24./ Élt: 63 év 

 Nagy Veronika (Dicső Imréné) /2020.01.27./ Élt: 82 év 

 Salamon László /2020.01.27./ Élt: 77 év 

 Hegedűs Mária Magdolna (Édesné Hegedűs Mária Magdolna) /2020.02.28./ Élt: 70 év 

 Novoth János /2020.02.01./ Élt: 62 év 

 Szabó Valéria (Gárgyán Imréné) /2020.02.04./ Élt: 62 év 

 Horváth István /2020.04.13./ Élt: 70 év 

 Juhász Kálmán /2020.04.17./ Élt: 97 év 

 Fekete Mária (Szebellédi Istvánné) /2020.04.28./ Élt: 74 év 

 Mészáros István /2020.04.18./ Élt: 80 év 

 Szűcs Rózsa (Pásztor Józsefné) /2020.05.07./ Élt: 80 év 

 Tüske Veronika (Piukovics Ferencné) /2020.08.18./ Élt: 87 év 

 Vida Mária (Dózsai Bálintné) /2020.08.19./ Élt: 92 év 

 Sávai István /2020.09.04./ Élt: 70 év 

 Rác Jenő /2020.10.09./ Élt: 79 év 

 Vecsernyés Julianna (Csordás Antalné) /2020.10.09./ Élt: 94 év 

 Imgrund Katalin (Dezső Mihályné) /2020.10.19./ Élt: 61 év 

 Kupa Dezső Sándor /2020.10.06./ Élt: 63 év 

 Kalmár Mária (Somoskövi Lajosné) /2020.11.13./ Élt: 90 év 

 Kothencz Éva (Pálinkás Antalné) /2020.12.13./ Élt: 51 év 

  



Tataházi HÍRMONDÓ 2021.augusztus 

15. oldal 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2021 
Születések 

Paplógó Dóra /2021.01.04./ anya: Pipicz Mónika 

Grósz Olivér /2021.01.08./ anya: Suhajda Viktória 

Lakatos Ramiz Krisztián /2021.01.09./ anya: Lakatos Noémi 

Somoskövi Bendegúz /2021.03.11./ anya: Kovács Éva 

Marosi Ármin Tamás /2021.03.16./ anya: Piller Krisztina 

Csincsák Erik /2021.03.26./ anya: Andorka Zsuzsanna 

Werth Nátán /2021.05.03./ anya: Végel Zsuzsanna 

Mányik Mirkó Máté /2021.06.14./ anya: Kelemen Zsuzsanna 

Tompa Léna /2021.06.19./ anya: Berényi Nikolett 

Sörös Luca /2021.06.24./ anya: Juhász Zita 

Házasságkötések 

 Ádám Sándor ♥ /2021.03.02./ ♥ Kollányi Erika 

 Fábián Roland ♥ /2021.03.27./ ♥ Gál Tímea 

 Jókai Péter ♥ /2021.04.10./ ♥ Horváth Evelin 

 Tompa Dániel ♥ /2021.04.17./ ♥ Berényi Nikolett 

 Gál István ♥ /2021.04.17./ ♥ Bukri Katalin Mária 

 Kanalas Krisztián ♥ /2021.07.13./ ♥ Varga Eszter 

 Rendek László ♥ /2021.07.17./ ♥ Selymes Edina 

 Pozsgai Richárd ♥ /2021.07.23./ ♥ Németh Enikő 

 Zatykó Sándor ♥ /2021.07.29./ ♥ Gilice Mónika 

 Szász Zoltán ♥ /2021.08.19./ ♥ Tallér Erzsébet 

 Vörös Péter ♥ /2021.08.19./ ♥ Gregor Nikolett Andrea 

Elhunytak 

„Nem múlnak Ők el, 

Kik szívünkben élnek. 

Hiába szállnak árnyak, 

álmok, évek.” 

 / Fekete István / 

 

 Somoskövi Katalin (Kovács Ferencné) /2021.01.01./ Élt: 84 év 

 László József /2021.01.04./ Élt: 51 év 

 Czeglédi Margit Katalin (Hóman Mihályné) /2021.01.24./ Élt: 73 év 

 Dibusz László /2021.03.27./ Élt: 90 év 

 Szebellédi Erzsébet (Kollár Mihályné) /2021.03.27./ Élt: 79 év 

 Neszvecskó Tibor /2021.03.28./ Élt: 71 év 

 Borsodi Margit /2021.04.01./ Élt: 96 év 

 Cseh Mária (Turi Antalné) /2021.04.04./ Élt: 87 év 

 Salamon Róbert /2021.04.13./ Élt: 51 év 

 Lipka Ilona (Nagy Imréné) /2021.04.17./ Élt: 82 év 

 Salac Benedek /2021.04.28./ Élt: 58 év 

 Franek Mária (Vörös Istvánné) /2021.05.18./ Élt: 82 év 

 Nagy János /2021.06.07./ Élt: 81 év 

 Hódos János /2021.06.18./ Élt: 63 év 

 Horváth Eszter (Sárköziné Horváth Eszter) /2021.06.19./ Élt: 65 év 

 Juhász Irén (Tánczos Vincéné) /2021.07.04./ Élt: 73 év 

 Varga József /2021.07.09./ Élt: 61 év 

 Viszmeg István /2021.07.19./ Élt: 61 év 

 Sándor Zsuzsa Irén (Ballai András Pongrácné) /2021.08.06./ Élt: 70 év 

 Nagy József /2021.08.13./ Élt: 67 év 

 Fábián István /2021.08.13./ Élt: 72 év 
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 TATAHÁZI HÍRMONDÓ  

 Tataháza Község ingyenes,  

közérdekű tájékoztató kiadványa 

Megjelenik 500 példányban 

Lapalapító: Tataháza Községi Önkormányzat 

Felelős kiadó és szerkesztő:  

Vörös István, Mák Balázs 

Elérhetőség: 

 Cím: 6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60. 

 E-mail: onkormanyzat@tatahaza.hu 

 Telefon: +36 (79) 344 – 013 

Nyomtatás: Bajapress Kft. 

 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK 
ZÖLDJÁRAT NAPTÁR 2021-2022. 

2021. 
szept. okt. nov. dec. 

14. 12. 9. 7. 

     

2022. 
jan. febr. márc. ápr. 

4. 1. 1; 29 26. 

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS  
Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális Bizottsága alanyi jogon évkezdési támogatást 

nyújt a tataházi bejelentett lakcímmel óvodai nevelésben, 

alapfokú oktatásban résztvevő, tataházi nevelési-oktatási 

intézményben foglalkoztatott kiskorú, és középfokú nappa-

li, valamint speciális oktatásban résztvevő diák törvényes 

képviselője részére. A támogatás igénybevételéhez a ké-

relmet 2021. augusztus 31. napjáig lehet benyújtani a hiva-

talhoz. 

A kérelemhez csatolni kell a gyermekek iskolalátogatási 

igazolását, óvodai jogviszony igazolását, valamint a kérel-

mező és a vele közös háztartásban élők személyes okmá-

nyainak fénymásolatait.  

A támogatás mértéke:  

- óvodai nevelésben résztvevő gyermek esetén:  

5 000 Ft / fő 

- alapfokú oktatásban résztvevő és középfokú oktatásban 

résztvevő gyermek esetén:  

10 000 Ft / fő. 

KELENGYE TÁMOGATÁS  
Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális Bizottsága 2020. október 1-jétőlszületett gyerme-

kek után alanyi jogon kelengye támogatásban részesíti a 

Tataházán állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező édesanyákat. 

A kérelem benyújtásához csatolni kell a gyermek születési 

anyakönyvi kivonatát, valamint az édesanya és gyer-

mek(ek) személyes okmányait. 

A támogatás mértéke gyermekenként 20 000 Ft természet-

beni utalvány, amelyet a Pető Gyógyszertárban lehet levá-

sárolni.  

 

ÜGYSEGÉDI SZOLGÁLAT  
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  

2021. július 5-től a települési ügysegédi szolgálat újrain-

dult a veszélyhezet előtti megszokott ügyfélfogadási rend 

szerint. 

10:00 - 11:45 

Kossuth Lajos utca 45. 

(Pártok Háza) 

Az Ügysegédek feladata, hogy az ügyfél közvetlen lakóhe-

lyén segítsék az ügyintézést, közelebb hozva ezzel a hiva-

talt az ügyfélhez. Cél, hogy lehetőleg ne az ügyfél, hanem 

az ügyirat utazzon. 

Ügysegédeinkhez az alábbi ügyekben lehet fordulni, akik 

átadják a szükséges kérelem nyomtatványokat, segítséget 

nyújtanak azok kitöltésében, ezt követően pedig átveszik a 

kitöltött nyomtatványokat, továbbá a kérelmet megalapozó 

egyéb, csatolandó iratokat, mellékleteket, amelyekről ha 

szükséges, másolatot készítenek: 

- mozgásukban korlátozott személyek közlekedésképes-

ség-vizsgálata iránti kérelmek 

- megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti 

kérelem 

- nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés 

- útiköltség támogatása egészségbiztosítás által támoga-

tott vizsgálaton történő részvétel esetén 

- egészségbiztosítási és nyugdíj egyszeri segély 

- ápolási díj 

- közgyógyellátás (alanyi és normatív alapon járó) 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális 

alapon 

- időskorúak járadéka 

- hadigondozottak ellátása 

- aktív korúak ellátása 

- A családtámogatásról szóló törvényben meghatározott 

alábbi nyomtatványok átvétele: anyasági támogatás, 

gyermekgondozási segély, GYET támogatás, családi 

pótlék, családtámogatás az EGT tagállamokban, nagy-

családosok földgáz árkedvezménye, fogyatékossági tá-

mogatás 

- ügyfélkapu nyitása 


