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PÜNKÖSD 

Kedves Tataháziak! 

Pünkösd a Húsvét utáni 50. napon kezdődik és két napig tart. Mivel a Húsvét sem egy pontos dátum – vándorló ün-

nepnek nevezzük -, mindig máskor van az évben, ezért a Pünkösd is egy mobil ünnep, bár mindig vasárnapra és hétfő-

re esik – a Húsvét utáni 7. vasárnapra. 

JÓZSEF ATTILA - PÜNKÖSD ELŐTT 

Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére, 

Mint jóllakott túzok, magadba hullva 

Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat 

Cibálja, tépi vérek irigy ujja. 

Hiszen tudod már mi a Végtelenség: 

A Végtelenség az a magyar bánat 

S hiába vergődsz haló hattyúként, 

Szomorúbb lélek búsul majd utánad. 

Ha idejöttél, tündökölj s dalolj csak, 

E végtelen vízen büszkébben ússzál 

S csudáljanak, hogy méltóbban repül 

Zilált szárnyad az égi Szíriusznál. 

Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség, 

Mint vadludat rozsdás vessző találja, 

Ne sírj, dalold el híres éneked, 

Hogy nyögve várjanak újabb csodára! 

A pünkösd eredetileg zsidó ünnep: előbb a befejezett aratást, később pedig a Sínai-hegyi mózesi törvényhozást ünne-

pelték a Pészah szombatját követő ötvenedik napon. Nem csak a naptárban elfoglalt helyük kiszámolásában, de az 

ünnep lényegében is kapcsolódnak egymáshoz. Ekkor történt, hogy „a Szentlélek tüzes nyelvei leszálltak az apostolok-

ra”. 

A Biblia azt írja, hogy ezen a napon Jézus lelke leszállt az égből Szentlélek formájában, és óriási szélvihar kíséretében 

kiáradt az apostolokra és megszentelte őket. A próféták ekkor kapták meg az isteni igazságot, amivel ezután képesek 

voltak minden embernek elmondani-prófétálni, mi is történt valójában Krisztussal. 

Kívánom valamennyi Tataházi Lakosnak, hogy jöjjön el számunkra a szentlélek, mint vigasztaló Isten. 

Adjon békességet mindenkinek! 

Tataháza, 2022. június 2. Vörös István 

 polgármester  
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NEMEZELŐ SZAKKÖR  

A nemez a világ legősibb kelméje, még a szövést is meg-

előzte. Ugyanis nagyon kevés eszköz, szerszám kell hoz-

zá. Tulajdonképpen a két kéz és víz kell a gyapjúszálak 

tömörítéséhez. A legrégebbi nemeztakarók 3-4 ezer év 

közöttiek, melyeket Közép-Ázsiában találtak a régészek. 

Honfoglaló őseink ruházatának egyik jellegzetessége a 

nemezsüveg volt. 

A nemezsátrakat az egykorú források szerint honfoglaló 

őseink elsősorban a nyári szállásokon használták, a téli 

szállásokon állandó házaikban laktak, de ennek építésénél 

is használták ezt a textilt tetőfedésre. A nemezsátrakat 

később kun hatásra felváltotta a csergesátor Ebben szere-

pe lehetett a Kárpát-medence nedvesebb éghajlatának, 

hiszen a száraz időjárású Közép-Ázsiában született ne-

mez a gyakori, nagyobb mennyiségű csapadékot nem jól 

bírja, bepenészedik és hamar tönkremegy. 

A 13. század végére a sátrak szinte teljesen eltűntek, a 

magyarok véglegesen letelepedtek falvaikban, boronahá-

zaikban. A nemez azonban nem tűnt el a magyar nép 

életéből. Fennmaradt a nemezgyártás mestersége, s ezek 

a mesterek szőrcsizmát (botost), mamuszt, vékony anya-

gú harisnyát és süveget készítettek. 

A helyi nemezelő szakköri tagok a nemezkészítés törté-

netének megismerése után, maguk is elsajátították a ne-

mezkészítés alapjait. Egyre bonyolultabb munkák kerül-

nek ki a kezeik alól. 

 
Nemezvirágok 

 

Kis nemezképek 

PAPÍRFONÁS 

2022. január 20-án találkoztak először a kreatív szakkör 

tagjai, ahol eldöntötték, hogy a papírfonás fortélyait ta-

nulják meg. Segítségükre volt ebben Szalai Renáta, aki 

évek óta foglalkozik ezzel a tevékenységgel. A fonópálca 

sodrása után többféle kosár, koszorú és egyéb dísztárgy 

került ki a kezeik közül. Sokféle hasznos tárgyat lehet 

készíteni az újrahasznosított anyagból.  

„Határ a csillagos ég”- mondta Renáta. 

 

„Határ a csillagos ég” 

 
Húsvétra készülődve 

A szakkörökre jelentkezni lehet Kovács Gizellánál,  

a könyvtárban.  
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ÁTMOZGATÓ TORNA  

A bácsalmási Egészség Fejlesztési Iroda szervezésében 

általános átmozgató torna indult, gyógytornász irányítá-

sával, 2022. április 5-től. Keddenként jönnek össze a 

mozogni vágyók a könyvtár melletti helyiségben. 

A torna célja: 

• általános állapot javítása, 

• állóképesség fejlesztése, 

• ízületek átmozgatása, 

• izmok erősítése, 

• helyes légzés elsajátítása, 

• egyensúly fejlesztése. 

Várunk mindenkit, aki mozgásra és jó társaságra vágyik! 

Érdeklődni lehet a +36 70/332 99 51 telefonszámon. 

SZENIOR ÖRÖMTÁNC  

 
A szenior örömtáncosok 2022.03.09-től minden szerdán 

15:30-tól 17:00-ig találkoznak és újabb, összetett lépé-

sekből álló táncot tanulnak Remilong Judit táncoktató 

segítségével. A táncban nincsenek hirtelen mozdulatok, 

ugrások. Kíméletesen mozgatja az izmokat, ízületeket, 

ugyanakkor jó hatással van az agyműködésre. Bizonyítot-

tan hatékony az Alzheimer kór megelőzésére is. Fejleszti 

a memóriát, a figyelmet, a koncentrációs képességet. 

Mozdulatok segítik a jobb és bal agyfélteke összehango-

lását. 

Jöjjenek el, nézzék meg, kapcsolódjanak be! 

 
Siebenschritt táncolása közben 

 
Paprika Lady-t táncolnak 

A FÖLD NAPJA 

2022.05.21-én a FÖLD NAPJA alkalmából Nagyné  

Cselik Bereniké az óvodásoknak egy interaktív foglako-

zást tartott a bolygónkról és az élővilágáról. Nagyon lel-

kesen válaszolgattak a kérdésekre a kicsik. Sokat tudnak 

a környezetvédelemről, a szelektív szemétgyűjtésről is. A 

földgömbön is felismerték a színek alapján a szárazfölde-

ket és a tengereket, óceánokat. Jól érezték magukat a 

könyvtárban. Utána a hallottak alapján aszfaltra rajzolhat-

tak. 

 
A Föld és állatai 

 

Szelektív szemétgyűjtés 
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS  

2022. április 3-án országgyűlési választást és országos népszavazást tartottunk. 

Tataházán 559 fő, azaz a névjegyzékben lévő választópolgárok 58,84% -a jelent meg leadni a voksát. 

Az egyéni választókerületi szavazáson a 10 db érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma miatt 549 érvényes 

szavazatot, az országos listás szavazáson a 4 db érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma miatt 555 érvényes 

szavazólapot vehettek figyelembe a Helyi Választási Bizottság Tagjai. 

Az aznapi szavazási adatok az egyéni választókerületi és a listás szavazáson az alábbiak szerint alakultak: 

Választókerületi eredmények: Érvényes szavazatok 

Jelölt neve: Jelölő szervezet: Egyéni Listás 

Bányai Gábor FIDESZ KDNP 351 (63,93%) 351 (63,24%) 

Molnár László 
DK JOBBIK MOMENTUM MSZP LMP 

PÁRBESZÉD 
147 (26,78%) 143 (25,77%) 

Szabadi István MI HAZÁNK 43 (7,83%) 38 (6,85%) 

Fehérvári Dóra MEMO 8 (1,46%) 13 (2,34%) 

- MKKP - 6 (1,08%) 

- NORMÁLIS PÁRT - 4 (0,72%) 

Országos népszavazás eredmények Tataháza településre vonatkozóan: 

1.kérdés 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek közne-

velési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül sze-

xuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsa-

nak? 

Érvényesen szavazott: 417 (43,89%) 

Érvénytelenül szavazott: 132 (13,89%) 

Nem szavazott: 401 (42,22%) 

Igen: 32 (7,67%) 

Nem: 385 (92,33%) 

2.kérdés 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára 

nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? 

Érvényesen szavazott: 412 (43,37%) 

Érvénytelenül szavazott: 137 (14,42%) 

Nem szavazott: 401 (42,21%) 

Igen: 18 (4,37%) 

Nem: 394 (95,63%) 

3.kérdés 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődé-

süket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korláto-

zás nélkül mutassanak be? 

Érvényesen szavazott: 409 (43,05%) 

Érvénytelenül szavazott: 140 (14,74%) 

Nem szavazott: 401 (42,21%) 

Igen: 19 (4,65%) 

Nem: 390 (95,35%) 

4. kérdés 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem 

megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenít-

senek meg? 

Érvényesen szavazott: 408 (42,95%) 

Érvénytelenül szavazott: 141 (14,84%) 

Nem szavazott: 401 (42,21%) 

Igen: 15 (3,68%) 

Nem: 393 (96,32%) 

További közérdekű, választással kapcsolatos információ megtalálható a www.valasztas.hu oldalon. 

 Helyi Választási Iroda  

https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/FIDESZ-1035
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/FIDESZ-1035
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/KDNP-1016
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/KDNP-1016
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/DK-1007
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/DK-1007
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/JOBBIK-1022
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/JOBBIK-1022
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MOMENTUM-1004
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MOMENTUM-1004
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MSZP-1010
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MSZP-1010
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/LMP-1009
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/LMP-1009
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/PARBESZED-1006
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/PARBESZED-1006
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MI-HAZANK-1003
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MI-HAZANK-1003
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MEMO-1037
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MEMO-1037
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/orszagos-listak/1750
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/orszagos-listak/1750
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/orszagos-listak/1780
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/orszagos-listak/1780
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/orszagos-listak/1750
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/orszagos-listak/1780
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ISKOLÁNK IDEI ÉVÉNEK FONTOSABB ESEMÉNYEI 

Február 11-én osztály-, illetve iskolai keretben  

„farsangoltunk”. Köszönjük a szülők által sütött rengeteg 

finomabbnál finomabb farsangi fánkot. 

 

Március 15-i eseményekről az 5. osztály segítségével 

emlékeztünk meg. 

 

Április 21-22-én 25 nagycsoportos óvodás iratkozott be 

iskolánkba a következő tanévre. 

 

Április 28-án rendeztük meg 10 környékbeli iskola csapa-

tainak részvételével a  

KÉK BOLYGÓ Környezetvédelmi vetélkedőt. 

 

Május 27-én nagyszabású Gyermeknapot rendeztünk a 

sportpályán. 

 

JÚNIUS 7-ÉN 11 ÓRAKOR  

ALMA EGYÜTTES KONCERT! 

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 

 Bánóczki Edit 

 tagintézmény-vezető
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ÓVODAI HÍREK 

Az óvodai nevelési évünk végéhez érve mindannyian 

egyetértünk abban, hogy szeptember óta mozgalmas és 

tartalmas időszakot tudhatunk magunk mögött. A pandé-

mia szigorú szabályainak feloldása miatt szerencsére igen 

sok programon tudtunk részt venni, illetve intézményen 

belül szervezni és megtartani azokat. 

Szeptemberben minden gyermek és az óvoda dolgozói is 

izgatottan várták az új kispajtásokat. Szárnyaink alá véve 

segítettük Őket a beilleszkedésben, az új helyzet elfoga-

dásában. Óvodánk csodaszép udvarának kialakításáért és 

támogatásukért szeretnénk köszönetet mondani Vörös 

István polgármester Úrnak, Dr. Vörös Róbert jegyző 

Úrnak és a Képviselő -testület tagjainak. Hálával tarto-

zunk még a Tataháza Községi Önkormányzat dolgozói-

nak, hogy segítőkészségükkel mindig rendelkezésünkre 

álltak. 

Az őszi időszak első programja Tengeri Attila zenés in-

teraktív előadása volt, majd a szüreti mulatságunk vendé-

geként Fredericot és Bonifácot köszöntöttük, akikkel 

méltó módon megünnepelhettük levélhullató évszakunk 

hagyományait, elsősorban a szüretet. Tradíciónkat követ-

ve Márton-napra egy kis műsorral készültünk, majd a 

fény megáldása után az iskolásokkal együtt felvonultunk 

a faluban. Zsíros kenyér és meleg tea fogadta a gyerme-

keket a nap zárásaként. 

A koronavírus korlátozásai miatt a Mikulás az ablakon 

keresztül köszöntötte a gyermekeket, ám a kis csomagok 

így is eljutottak a jó gyerekekhez, mert óvodánkba csak 

ilyen kislányok és kisfiúk járnak. Az adventi időszak 

beköszöntével elkezdődött az ünnepre hangolódás, a 

meghitt gyertyagyújtások ideje. A karácsony közeledté-

vel igyekeztünk ünnepi hangulatot teremteni óvodánk-

ban. Közösen díszítettük az ablakainkat, a csoportszobá-

kat és a karácsonyfánkat, az ünnephez illő dalokkal, ver-

sekkel, zenékkel vártuk a szent ünnepet. Intézményünk 

első alkalommal csatlakozott a falu ablakait adventi nap-

tárként fénybe öltöztető kezdeményezéshez is. 

Dalokkal és versekkel részt vettünk a falu adventi koszo-

rújának gyertyagyújtásán is, ahol a hit, a remény, az öröm 

és a szeretet lángjának fellobbanását ünnepeltük. 

A karácsonyi pihenés után reményekkel teli izgatottság-

gal köszöntöttük az új évet. A hosszú, hideg időszakot a 

falu utcáit járva, télűző felvonulással próbáltuk elkerget-

ni.  Nem maradhatott el a farsangi mulatság sem. Szuper-

hősök, hercegnők, különféle csodaszép jelmezekbe bújt 

fiúk és lányok ropták a táncot kifáradásig. A farsangi 

fánkokat ezúton is köszönjük az ügyes kezű anyukáknak. 

Blake Gabriella Antonia, Fiedler-Gömöri Gergő, Gyöngy 

Natália, Vál Hanna, Vörös Martin és Werth Zoé képvisel-

ték óvodánkat a Bácsalmáson megrendezett „Kis tehetsé-

gek bemutatóján”, ahol nagyon szépen szerepeltek. Igye-

kezetüket és szorgalmukat oklevéllel jutalmazták. 

A 2020-ban született gyermekek által Tataháza elnyerte a 

„Királykisasszonyok és királyfiak otthona” címet. Egy 

rövid kis műsorral kedveskedtünk Nekik, ezzel is kife-

jezve azt, hogy szeretettel várjuk majd mindannyiukat a 

Mosolyvár óvodába. 

A korlátozások feloldásának köszönhetően sok év után 

ismét udvarunkban köszönthettük az édesanyákat. Az 

anyák napi műsorunkkal -hálánkat kifejezve irántuk- sok 

szülő szemébe csaltunk könnyeket. 

Egy meleg májusi napon családi sportnapot tartottunk 

óvodánk udvarán. A gyermekek legnagyobb örömére sok 

szülő vett részt ezen az eseményen. Akadályversenyek-

kel, kötélhúzással, ügyességi játékokkal telt a délelőtt, 

aminek zárásaként Somoskövi Nándor által készített ebé-

det fogyasztottuk el. 

Az óvodától elköszönő kispajtásaink ellátogattak az isko-

lába is, ahol megismerkedhettek leendő tanító nénijükkel, 

Futó Tímeával és a tantermek világával.  

Izgatottan vártuk a sportpályán megrendezett gyermek-

napot is. Körhinta, dodgem, ugrálóvár, arcfestés, csillám-

tetoválás, Frederico és Bonifác előadása, és a Bácsalmás 

Határrendészeti Kirendeltség kutyás bemutatója tették 

színessé és felejthetetlenné ezt a napot.  

Ismét elérkezett a pillanat, amikor el kellett engednünk az 

iskolába készülő óvodásaink kezét. A Faluházban meg-

rendezett ballagási ünnepségünkön köszöntünk el 14 

kispajtásunktól. Reméljük, örömmel gondolnak majd 

vissza az óvodában eltöltött évekre! Mindig várjuk Őket 

vissza néhány jó szóra, élménybeszámolóra, vagy akár 

csak egy ölelésre. Sok szerencsét, szorgalmat és sok-sok 

piros pontot kívánunk Nekik búcsúzóul. 

A nevelési évet a Margaréta Szabadidőparkban tett kirán-

dulásunkkal zártuk. Ahogy tavaly, az idei évben is sok 

élménnyel gazdagodhattunk. 

Ebben az évben is hálával tartozunk Gömöri Ildikónak, a 

szülői munkaközösség elnökének és minden szülőnek, 

aki aktív tevékenységével támogatta óvodánkat. Köszön-

jük a sütivásárok, a karácsonyi vásár megrendezését és az 

óvodai programokban nyújtott segítségüket! 

 Kelemen Mónika 

 óvodavezető helyettes  
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KIRÁLYKISASSZONYOK ÉS KIRÁLYFIAK OTTHONA CÍM  

Tisztelt Lakosság! 

Tisztelt Családok! 

„Válságban a gyermek, a legfontosabb támasz” címmel szervezett kerekasztal beszélgetéssel indult útjára a dr. Kopp 

Mária, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Egyetemének vezetője által életre hívott Három Királyfi, Három 

Királylány mozgalom. 

Ezt követte a Népesedési Kerekasztal 

megalakulása, amelynek célja egy széles-

körű társadalmi együttműködés megalapo-

zása volt. Alapító nyilatkozatban fogal-

mazták meg álláspontjukat és ajánlásaikat 

a népesedéi problémák kezelésére, a de-

mográfiai helyzet javítására, folyamatos 

napirenden tartására. Számítanak a civil 

szervezetek javaslataira, és a mozgalom-

hoz való csatlakozásra is lehetőség nyílt. 

A települések megtartó erejének kulcsa a 

gyermeklétszám megtartásában, növelésé-

ben rejlik. A gyermeknevelés öröme nem 

csupán hivatás, hanem a család, a közös-

ség ereje, gazdasága. Ezek a gondolatok 

vezérelték a kecskeméti székhelyű Nők a 

Nemzet Jövőjéért Egyesületet arra, hogy 

a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona című programmal kapcsolódjon a Három Királyfi, Három Királylány 

mozgalomhoz. 

Ennek jegyében hirdette meg a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házat működtető Nők a Nem-

zet Jövőjéért Egyesület 2010. január 1-jével Bács-Kiskun megye települései részére a Királykisasszonyok és Királyfi-

ak Otthona cím elnyerését. A díjakat 2012 januárjában adtuk át először. 

Előző programidőszakunk lezártával már huszonhétre tehető azoknak a településeknek a száma, akiket eddig díjaz-

tunk: Páhi, Érsekhalma, Katymár, Dunatetétlen, Kunfehértó, Petőfiszállás, Lajosmizse, Tázlár, Lakitelek, Nyárlőrinc, 

Fülöpszállás, Bácsborsód, Városföld, Ágasegyháza, Imrehegy, Tabdi, Kunpeszér (két alkalommal), Kéleshalom, Or-

das, Zsana, Homokmégy, Kömpöc, Mélykút, Újsolt (két alkalommal), Szalkszentmárton, Drágszél, Dunaszentbenedek  

után a jövőben már Tataháza, Felsőlajos és Fülöpjakab is viselheti a Királykiasszonyok és Királyfiak Otthona címet. 

A cím odaítélésének feltétele: naptári évente az a település kaphatja meg az elismerést, ahol az előző év december 31-

én megállapított statisztikai – lakossági – létszámhoz viszonyított legnagyobb százalékos mértékű az ott lakó (állandó 

bejelentett lakcímmel rendelkező szülők gyermeke) újszülött létszámnövekedés. 

A program keretében évente – kisebb ünnepség keretében – három díjat adunk át. 

Az elismerés részét képezi a településnek adományozott tábla, az újszülöttek számára egy-egy kis jelképes, tűzzománc 

korona, valamint emléklap. 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy településük, Tataháza – a 2020. évi statisztikai adatok alapján – az egyik jogo-

sult a Királykiasszonyok és Királyfiak Otthona cím viselésére. 

A díjátadó a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a fenntartásában működő Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyterem-

tő és Önkéntes Ház kezdeményezésére a Miniszterelnökség és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul 

meg. 

Kecskemét, 2022. március 29. Engert Jakabné 

 elnök 

 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 
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IN MEMORIAM  SZARVAS LÁSZLÓNÉ - SZILÁGYI ZSUZSANNA  (1933-2022) 

Ma utoljára szólalt meg az iskolában a csengő a tiszteletedre. Eljött az idő, 

menned kell, Te mosolyogsz és érzed, Elvégezted mindazt, amit a sors várt 

tőled, Gyerekek sokaságát nevelted és tanítottad, Gondjaikat megértetted, taná-

csaid gyógyítottak, Neved mára fogalom, tanítónő aranybetűkkel, Mert ki köze-

ledbe kerülhetett, az többé nem feled el. 

Baján a Déri-kert mellett áll és kastély formájú épület a volt Gyermekkórház, 

az egykori Róna Szanatórium. Ide érkezett egy ifjú ember dr. Szilágyi István, 

hogy gyakornokként elkezdje az orvosi hivatását. Mint a mesékben meglátta és 

megszerette az itt dolgozó fiatal bunyevác származású kisasszonyt Ulakity 

Máriát. A szerelemből házasság lett, a házasságból született két fiú és 1933. 

április 23-án pedig Baján látta meg a napvilágot egy leányka, Szilágyi Zsu-

zsanna. A gyermekkorának helyszínei közül emlékezetes volt Bátmonostor, 

majd ezt követte életének jelentős helyszíne Tataháza, ahova 1942-ben került a 

család. A neveltetését és az egész életét végig kísérte az Istenbe vetett hit és a 

hazához való hűség, ami a Kovács Anna tanítókisasszony vezette Leánykörben 

csak megerősödött. A polgári iskola éveit Baján töltötte és végezte el kiváló 

eredménnyel. 

Korán megfogalmazódott benne a vágy, hogy gyermekeket tanítson és neveljen, akikre majd szeretettel gondolhat és 

büszke lehet. A tanítói hivatásra Baján a Tanítóképzőben készítették fel, amit sikeresen elvégzett. Az első helyszín 

Mélykút volt, ahol egy jelentős esemény történt az életében, mert itt ismerkedett meg Szarvas Lászlóval, akivel házas-

ságot is kötöttek egymással. Innen Bácsalmásra kerültek és 1962-ben költöztek Tataházára. A férje lett az intézmény 

igazgatója, míg az ifjú tanítónő pedig a kisdiákokat oktatta, nevelte, es órákat tartott a felső évfolyamokba járó diá-

koknak is, majd a napközis tanulókkal foglalkozott. Emellett versenyeket szervezett, kirándulni, táborozni vitte a 

gyermekeket Rendezvényszervezőnek is kiváló volt, jótékonysági műsort szervezett, aminek a bevétele az iskolát gya-

rapította. Nyugdíjba vonulása, ami 1985-ben történt, ez után sem pihent. A falunk hölgyeivel vidám, táncos mulatsá-

gokkal múlatta az idejét. Nagy megbecsülésnek örvendett, mind a szülők, mind a tanulók körében, amit érezhetett az 

élete utolsó pillanatáig, annak ellenére, hogy ekkor már Bajára költözött. Időközben a látása oly mértékben megrom-

lott, hogy a legfőbb kommunikációs eszköze az internet és a telefon volt. Gyakran órákon át beszélgetett a Tataházán 

élő kedves ismerőseivel, így első kézből szerzett információk után szinte naprakész volt arról, hogy mi történt a falu-

ban. Ekkor már segítségre szorult és egy kedves házaspár, akikkel egy lépcsőházában élt, segítették őt és minden kéré-

sét teljesítették. Az életének fontos része volt Tataháza és tőle többet a faluról az ott élő emberekről talán senki sem 

tudott. Sikerült az emlékezéseit hangfelvételen rögzíteni és páratlan kincse a falunak. Hasonlóan fontos volt számára a 

bevezetőben említett bunyevác származás. Sajnos a sors már nem adta meg 

neki azt a lehetőséget, hogy egy nemzetiségi kutató számára is meséljen erről a 

nemzetiségről. Be kellett. hogy érje egy neki dedikált csodálatosan szép könyv-

vel, ami a bunyevácok kalandos életét dolgozza fel. A megszakadt élete már 

nem adott neki lehetőséget arra, hogy átvegye a Rubin diplomát, amit azok 

kapnak, akik 70 éve végezték el a tanulmányaikat egy felsőfokú intézményben. 

Bár már nem láthatja, de tudta, hogy kiállítják ezt a megtisztelő dokumentumot 

a számára. Zsuzsa néni a szomszéd lépcsőházban élt és hetente több alkalom-

mal is beszélgettünk, a múltról a jelenről. A vallásos meggyőződése töretlen 

maradt, mint a hite a szeretetben. Rajongott a családjáért és büszkén mesélt az 

életükről a sikereikről. Hatalmas fájdalom, hogy a nyári találkozásra velük már 

nem kerülhet sor, mert ő eltávozott közülünk. 

A falu népe szerette és sajnálja, hogy elmentél és itt hagytál minket mindörökre Tataháza drága Zsuzsa nénije.  

Lejegyezte: Varga János 
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ŐRFI LÁSZLÓNÉ - SZALAI MAGDOLNA (1934-2022) IN MEMORIAM 

„Amikor Isten látta, 

hogy az út túl hosszú, 

a domb túl meredek, 

a lélegzés túl nehéz lett, 

átölelt és azt mondta: gyere haza!” 

Ahogy e pár soros rövidke idézetben is megfogalmazódott, hazatért 

egy szerető és pótolhatatlan édesanya, nagymama, dédi, egy köztisz-

teletnek örvendő tanárnő, aki a szó legnemesebb értelmében véve 

ízig-vérig pedagógus volt. Mivel mind az általános, mind a középis-

kolai éveit kitűnő eredménnyel zárta, magától értetődő volt, hogy itt 

nem szabad megállnia, így sikeresen felvételizett a szegedi Állami 

Pedagógiai Főiskola orosz szakára, ahol 1956. július 14-én átvehette 

általános iskolai tanári diplomáját. Sorsának egy másik fontos ese-

ménye is ehhez az esztendőhöz köthető, amikor Őrfi László szemé-

lyében megtalálta azt a szerető és megértő társat, akit 1956. augusz-

tusában élete párjának fogadott. Közös életüket Vöröserdőn alapoz-

ták meg, és a szintén pedagógusi hivatást választó férjével együtt az ottani tanyasi iskolában tanítottak. Kettejük hivatáshoz 

fűződő kapcsolatáról mindent elárul ars poeticájuk, vagyis, hogy „Életünk az iskola”.  

1958. fordulópontot hozott, hiszen akkor „népgazdasági érdekből” költözniük kellett, ekkor kerültek ide Tataházára. Innen-

től kezdve mindketten meghatározó személyiségei lettek az itteni iskolai életnek. Magdi néni ízig-vérig pedagógus volt, 

melyet a pályán eltöltött rendkívül tevékeny 50 esztendő támaszt alá…és ezt csak úgy lehetett véghez vinnie, hogy nagyon 

szerette, amit csinált, szerette a munkáját. Magyart és orosz nyelvet oktatott, ez utóbbit olyan magas szinten, hogy a szárnyai 

alól kikerült tanítványai mind a középiskolákban, mind a felnőtt életükben megállták a helyüket azzal a tudással, melyet tőle 

kaptak. Lelkes, sokoldalú, és fáradhatatlan személyiség volt, melyet a nevéhez köthető megannyi tevékenység fémjelez. 

Például az Ő közreműködésével alakult meg a 60-as évek végén az úttörőcsapat, majd a későbbiekben a diákönkormányzat. 

Fontos feladatának tartotta, hogy tartalmas, élményekkel teli programokkal varázsolja szebbé az iskolás csemeték napjait. 

Kellő alapossággal, lelkesen szervezte a táborozásokat, büszkén vállalva a rá bízott gyerekek felügyeletének nem kis fele-

lősségét is. Diákjaival, tanártársaival megfordultak Sándorréten, Káptalanfüreden, Sikondán, és még sokfelé az országban. 

A sátorozások, a Tsz. teherautóján a szó szerinti fapados utazások, a főzések, az esti tábortüzek mesébe illő hangulata életre 

szóló emlékeket jelentettek minden résztvevő számára. Magdi néni fejében született meg az ötlet, hogy létrehozzák a gyerek 

Tsz-t, és az iskolai boltot is, mely egyedi, ugyanakkor rendkívül hasznos kezdeményezés volt. Minden posztot gyerekek 

töltöttek be, így megismerhették azt, hogy ezek hogyan is működnek a felnőtt életben, és egyben felelősségre nevelte őket. 

Szintén Magdi néni nevéhez köthető az úttörőház kialakítása is. A szülőkkel, nagyszülőkkel karöltve rendbe tették az erre a 

célra kijelölt épületet, mely azután kulturális programok, seregszemlék, versenyek helyszíne lett…igazán egy olyan közös-

ségi tér, ahol a diákok hasznosan tölthették az idejüket. Hogy mindezek mellett, hogy jutott még energiája, el sem tudjuk 

képzelni, de felnőtteket is tanított esti iskola keretében. Lelkesedése nyugdíjazása után sem hagyott alább, akkor sem a jól 

megérdemelt pihenést választotta, amíg azt ereje engedte aktív maradt. Gondozta a helytörténeti gyűjtemény tárgyi emléke-

it, kiállításokon bemutatta az érdeklődőknek a múlt emlékeit. Munkásságát több alkalommal is elismeréssel jutalmazták, 

melyek közül talán a legbüszkébb az aranydiplomájára lehetett, melyet 2006. június 26-án vehetett át az 50 éven át kifejtett 

értékes szakmai tevékenységének elismeréseként. Bármennyire is fontos volt számára a hivatása, a közért végzett munkája, 

a legfontosabb mégis a családja volt. Szerette, ha együtt volt a család, ha ünnepek, vagy jelesebb napok alkalmával együtt 

ülhettek asztalhoz. 

Sajnos a sors nemcsak szép és jó dolgokkal tölti meg életünk könyvének lapjait, Magdi néni férje lebetegedett, akit 13 éven 

át becsülettel ápolt. Magdi néni igazán sohasem tudta feldolgozni párja elvesztését, egész hátralévő életében hiányzott a  

szeretett társ. Komoly megpróbáltatást rótt rá egészségének elvesztése is. Ám ebből a kívülállók keveset vehettek észre, 

hiszen sosem panaszkodott, tette a dolgát:” nem volt ideje betegnek lenni”. Ez év februárjában azonban eljött az az idő, 

amikor állapota annyira leromlott, hogy kórházba került. Váltakozó erőnlétben teltek a napok, de a mindennél jobban várt 

csoda nem adatott meg számára… mert elérkezett május 16-a, amikor Magdi néni fáradt szíve feladta további harcát, és 

örök álomra hajtotta fejét. 

Személyében olyasvalakitől búcsúzunk, akit családja mellett, barátai, kollégái, tanítványai, ismerősei, falubelijei is nagyon 

sokan szerettek. Hogy mi is táplálta ezt az érzést? A közvetlen, barátságos, őszinte és szókimondó jelleme; a családja iránti 

szeretete; a szakma iránti tisztelete, végtelen elhivatottsága; rendkívüli műveltsége, s még az a kedves naivság is, mely ab-

ban nyilvánult meg, hogy mindenkiben megbízott, hogy mindenkiről csak a jót feltételezte.  Forrás: Boros-Gyevi Bea 
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ELBÍRÁLT PÁLYÁZATOK  

1. Csapadékvíz elvezetés Tataházán 

Kivitelezés éve: 2022 

Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00041 

Támogatás összege: 160 000 000 Ft 

A projekt célja: A fejlesztéssel érintett terület település belterületének egy részét érinti. A fejlesztés a rendezési terv-

vel összhangban került megtervezésre, elsősorban falusias lakóövezet és úthálózat védelmére irányul. A fejlesztés 

azokon a területeken valósul meg, ahol a heves esőzések során keletkezett vizek leginkább veszélyeztetik az épített 

környezetet. 

A projekt tartalma: A projekt keretében Tataháza belterületén 5 db vízgyűjtő terület belvízelvezetési, megtartási és 

szikkasztási feladatai valósulnak meg. A belterületi csapadékcsatorna hálózat kiépítése mellett vízmegtartást szolgáló 

tározó tó kerül kialakításra. A projekt keretében összesen 3 487,37 méter hosszúságban épül ki vagy újul meg csapa-

dékcsatorna. A tervezett beruházás öt vízgyűjtő területből áll: A1-A5. Az A1 vízgyűjtő terület befogadója a tározó tó, 

ami a 622 hrsz-ú ingatlanon kerül kialakításra. Az A1 vízgyűjtő terület utcái: Hámán Kató (Orgona) utca, Kinizsi utca, 

Jókai utca, Ady Endre utca, Széchenyi utca, Aradi utca, Vörösmarty utca. Az A2 vízgyűjtő terület befogadója a József 

Attila utcában kialakított burkolt árokszakasz, a vízgyűjtő utcái: Jurinovics (Diófa) utca, József Attila utca, Aradi utca. 

Az A3 vízgyűjtő a Hunyadi utca, befogadója a Hunyadi János utcában kialakított befogadó szikkasztó árok. Az A4 

vízgyűjtő terület utcája a Fürst Sándor (Hajnal) utca, befogadója a Fürst Sándor (Hajnal) utcában kialakított szikkasztó 

árok. Az A5 vízgyűjtő terület utcái a József Attila és a Kossuth Lajos utca, befogadója a Kossuth Lajos utcában meg-

lévő földmedrű árok szakasza. A csapadékvíz elvezető hálózat részben burkolt, mind a tározóban, mind az árkokban és 

szikkasztóárkokban biztosított az összegyűjtött esővíz beszivárgása a talajba. A tározó tó az A1 Vízgyűjtő terület be-

fogadója. Az A1 vízgyűjtő terület mérete 12,84 hektár. A tározó tározási kapacitása 1 136 m3. 

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria hely-

zettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település egészének 

vízelvezetését ellátni. 
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2. Lehel és Kinizsi utca szilárd útburkolattal történő burkolása - MFP-UHK/2021 

Támogatás összege:25 797 399 Ft 

Kivitelezés éve: 2022 

Aktuális állapot: 

A település kiépített úthálózatából az Önkormányzat a Lehel és a Kinizsi utca felújítását tervezi,figyelemmel, hogy az 

út csak alapréteggel ellátott. Az útalap csak az ingatlanok megközelíthetőségét biztosította. Nem rendelkezik korszerű 

burkolattal. Az önkormányzat folyamatos karbantartási igyekezete mellett sem képes megfelelő állapotban tartani. A  

süllyedésekkel és kisebb-nagyobb kátyúkkal tarkított burkolatalap balesetveszélyes és kellemetlen zaj és rezgéshatá-

sokat okoz, így fokozott az igény a megfelelő minőségű burkolatkialakítására. 

Tervezett beavatkozás: 

A tervezett fejlesztés során a meglévő burkolatalap nyomvonal korrekciója készül, valamint az út aszfalt burkolattal 

kerül kiépítésre. Az út tervezett szélessége 3 m. Az út mellett jelenleg felhízott földpadka van, így először a burkolat-

széleket a padka lenyesésével fel kell tárni a meglévő burkolatalap széleit. A meglévő burkolatalapon aszfalt burkolat 

kerül kiépítésre két rétegben. 

 

3. Petőfi utca szilárd útburkolattal történő burkolása - MFP-UHK/2022. 

Támogatás összege: 16 283 512 Ft 

A kivitelezés tervezett éve: 2023 

A település kiépített úthálózatából az Önkormányzat a Lehel és a Kinizsi utca után a Petőfi utca felújítását tervezi, 

figyelemmel, hogy az út szintén csak alapréteggel ellátott. Az útalap csak az ingatlanok megközelíthetőségét biztosí-

totta. Nem rendelkezik korszerű burkolattal. Az önkormányzat folyamatos karbantartási igyekezete mellett sem képes 

megfelelő állapotban tartani. A süllyedésekkel és kisebb-nagyobb kátyúkkal tarkított burkolatalap balesetveszélyes és 

kellemetlen zaj és rezgéshatásokat okoz, így fokozott az igény a megfelelő minőségű aszfalt burkolat kialakítására. 

A tervezett út az utca meglévő 3,00 méter széles beton burkolatú útjának végétől indul szintbeli csatlakozással. 
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ELBÍRÁLÁS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK  

1. Játszótér felújítása a Sportpályán 

A LEADER helyi felhívás „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” keretein belül a sportpályán elhelyez-

kedő játszótér elemeinek lecserélésére kerülhet sor. 

A benyújtott pályázati keretein belül egy komplex bástyás elem, egy mese házikó, egy két tagos négy üléses hinta, egy 

baba-mama hinta, egy esőtetővel ellátott homokozó, egy rugós póni, egy kétüléses rugós mérleghinta és egy sportszer-

kombináció kerülhet telepítésre, továbbá a faluház előtti téren egy okospad elhelyezésére nyílhat lehetőség. 

A megpályázott összeg: 10 320 283 Ft 

A kivitelezés tervezett éve: 2022 

2. Orvosi rendelő felújítása és fogorvosi eszköz beszerzése 

 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.3 pontja alapján köte-

lező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen az Önkormányzat az orvosi rendelő 

felújítására pályázott összesen 28 075 895 Ft összegben. 

A feladatellátás feltételének javítása érdekében megvalósuló fejlesztés folyamán az egészségház hátsó, ez idáig föl 

nem újított és részben romos szakaszában helyezünk el orvosi tanácsadás - státuszoló helyiséget, védőnői irodát, cse-

csemő és várandós tanácsadásra szolgáló helyiséget, hozzá tartozó vizesblokkal, valamint tárolókat, illetve az egész-

ségügyi szakszemélyzet számára étkezőt, teakonyhát és vizesblokkot alakítunk ki. Az átalakítások folyamán fal bontá-

sok és építések készülnek, a szakszemélyzet számára kialakított étkező, teakonyha és vizesblokk fölé új szöglemezes 

tetőszerkezet kerül. A külső nyílászárókat műanyag ablakokra cseréljük. Az elhasznált és eklektikus belső padlóburko-

latot egységesre cseréljük. Az elektromos vezetékelést a megváltozott funkciónak megfelelően cseréljük. Az épület-

szakasz fűtése a meglévő rendszerre csatolva készül. A fogorvosi eszköz beszerzés lehetővé teszi a meglévő berende-

zés radiografikus direkt digitális képalkotási rendszerré fejlesztését. Szenzoron és kábelen keresztül közvetlenül kap-

csolható a számítógéphez ezáltal digitális egész képet alkot, dinamikusan érzékel és tárol a meglévő felvételi techno-

lógia kiegészítésével ezáltal gyorsabban, kisebb sugárterheléssel utólagos képmódosítási lehetőséggel mindezt környe-

zetbarát megoldással. 
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CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATAI  

A Tataházi Polgárőr Egyesület a Magyar Falu Program 

keretében az FCA-KP-1-2021/2-001243 számú „Tatahá-

zi PE Első Gépjármű beszerzése” alprogram alapján 

5 000 000 Ft összeget nyert. Ezen összeget az RZL-560 

forgalmi rendszámú gépjármű vásárlására és az ehhez 

kapcsolódó költségek megfizetésére fordította. 

 

 

 

A Tataházáért Alapítvány a Magyar Falu Program 

keretében az FCA-KP-1-2021/3-000106 számú 

„Tataházáért Alapítvány eszközbeszerzése” című 

projektre 2 000 000 Ft támogatás nyert. A pályázat 

keretében 3 fedett kerti kiülő, a már megvásárolt sátorhoz 

fűtő eszköz, valamint 3 levegő fertőtlenítő és 5 sörpad 

kerül beszerzésre. 

 

GYERMEKNAP TATAHÁZÁN  

2 év kihagyás után május 27-én (pénteken) Tatházán is megrendezésre került a Gyereknap. Volt bőven látni és kipró-

bálni való. 9 órától a sportpályán különféle programok várták a gyerekeket, akik 3 különböző ugrálóvárat próbálhattak 

ki. Valamint élvezhették a dodzsem, körhinta korlátlan használatát. Két arcfestő és Kelemen Mónika óvónéni csillám 

tetoválást készített. 10 órától Frederico és Bonifác szórakoztatta a kisebbeket műsorával. 11 órától rendőrségi kutyás 

bemutató várta a gyerekeket. Lehetőségük volt betekintést nyerni a tűzoltóautóba. Alkalmuk volt kipróbálni a tűzoltás 

eszközeit is. Délre paprikás krumplit készítettek a szakácsok (Koch József, Somoskövi József, Varga Ervin). A krump-

li Pásztor János felajánlásával került az asztalunkra. A kolbász pedig a szülők adománya és a bácsalmási Galéria hús-

bolt (Varga Sándor) által lett biztosítva. Valamint a kenyeret a Weisz Pékség biztosította. A folyadékpótlás is biztosí-

tott volt a Magyar Szikvíz jóvoltából. A Gyereknap létrejöttéhez ,,A Tataházáért Alapítvány” (Lőrincz Szilvia) 

140 000 Ft, a helyi önkormányzat 215 000 Ft, a Gazdabál szervezői (Nagyné Cselik Bereniké, Lőrinczné Valkai Adri-

enn, Nagy Tamás) 413 000 Ft összeggel járultak hozzá. Köszönjük a rengeteg segítséget, támogatást az önkormányzat 

dolgozóinak szakácsoknak és segítőinek az iskolai SZMK-nak az önkéntes tűzoltóknak a rendőrségnek, illetve minden 

szülőnek, aki valamilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez. 
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TOBORZÓ EMLÉKFUTÁS 2022  

Mi, magyarok is számos olyan történelmi személlyel büszkélkedhetünk, akiknek alakja hősként, példaképként állhat 

előttünk. Alaptörvényünk szavaival élve: „Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függet-

lenségéért küzdő őseinkre.” 

A „Toborzó Emlékfutás 2022” rendezvény keretén belül az ország számos pontján tartottak megemlékezéseket és 

koszorúzásokat, így tisztelegve hőseink tettei előtt. Elődeink az Árpád-korban, a tatárjárás, a törökdúlás, a forradalmak 

és szabadságharcok, az I. és II. világháború során és 1956-ban mindannyiunk szabadságáért küzdöttek, mindannyiunk 

életét védték. 

A múltat elfelejteni vagy megváltoztatni 

nem lehet, sőt, őseink önfeláldozásából 

sokat tanulhatunk. Maradandót alkottak, 

példát mutatva nekünk büszkeségből, 

erőből és kitartásból, amelyek nem csak 

a hadviselésben, az életben is fontos 

erények. 

Mindannyian lehetünk saját életünk 

hősei, ha olyan értékeket hordozunk, 

amellyel kivívhatjuk környezetünk el-

ismerését. Ha egy-egy nehéz helyzetben 

azt mondhatjuk, hogy „minden tőlem 

telhetőt megtettem”, lehetünk Mi is a 

mindennapok hősei. Hiszen hősök azok, 

akik békejobbot nyújtanak az ellenük 

fordulóknak; akik meglátják mások 

szenvedéseit; akik nap mint nap helyt-

állnak; akik kitartanak a nehéz helyze-

tekben is. 

Az Adrianus Alapítvány a Falvak Kultú-

rájáért, Katonaolimpikonok Baráti Kör 

és a Magyar Honvédség Parancsnoksága 

közös szervezésében került megrende-

zésre a „Toborzó Emlékfutás 2022”. 

Több mint 1830 kilométeres útvonalon, 

219 település érintésével 2022 május 06. 

és május 20. között 24 fő hivatásos, 

szerződéses, önkéntes katonákból álló 

váltó futott az országban. A szervezők 

ezzel a nagyszabású sport- és kulturális 

rendezvénnyel tisztelegtek a Magyar 

Sport Napja (május 6.), illetve a Magyar 

Honvédelem Napja 173. évfordulója 

(május 21.) előtt. A rendezvény fővédnöki tisztségére dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr, a védnöki tisztségre 

Gyulay Zsolt úr a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke került felkérésre. A váltó tagjai 2022. május 12-én érkeztek Ta-

taházára, ahol kis ünnepség keretei között helyezték el a megemlékezés koszorúját. A megemlékezés, az emléktáblákra 

vésett nevek, az értük mondott imák, misék, a Hazáért elhunytak emlékének megörökítése megannyi megnyilvánulása 

és bizonyítéka a szülőföld el nem múló szeretetének, melyről településünk tanúbizonyságot tett a múltban és tesz a mai 

háborús időkben is. 

Kötelességünk, hogy ne hagyjuk feledni a jövőben sem a magyar katonahősök emlékét! Azokét, akik a legdrágábbat, 

az életüket áldozták Hazánkért, Magyarországért. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2022 

Születések 

Györki Hédi  /2022.01.05./ Horváth Ingrid Helga 

Papp Tibor  /2022.01.07./ Hajnal Judit 

Tausch Lilien  /2022.02.18./ Kovács Boglárka 

Ádám Áron  /2022.03.02./ Bán Viktória 

Hajdu Kevin 

Hajdu Kristóf 
 /2022.03.10./ Kalmár Zsuzsa 

Lakatos Benjámin Nikolász  /2022.04.14./ Lakatos Noémi 

Gazdag Nóra  /2022.04.27./ Sarok Edina 

Hódos Boglárka /2022.05.01./ Hernek Andrea 

Házasságkötések 

 Hajdu János ♥ /2022.01.13./ ♥ Tóth Csilla 

 Brindza István ♥ /2022.01.14./ ♥ Erdész Éva Katalin 

 Bartos Norbert László ♥ /2022.05.07./ ♥ Kovács Henrietta 

Elhunytak 

„Nem múlnak Ők el, 

Kik szívünkben élnek. 

Hiába szállnak árnyak, 

álmok, évek.” 

/ Fekete István / 

 Burszki Jánosné (Deák Anna) /2022.01.03./ Élt: 93 év 

 Császár András József /2022.01.22./ Élt: 76 év 

 Vörös László /2022.02.14./ Élt: 88 év 

 Lehóczki Károly Benedekné (Gömöri Rozália) /2022.03.06./ Élt: 87 év 

 Pintér János /2022.03.23./ Élt: 66 év 

 Vass Zoltán /2022.04.03./ Élt: 60 év 

 Kurta József /2022.04.12./ Élt: 67 év 

 Szarvas Lászlóné (Szilágyi Zsuzsanna) /2022.05.03./ Élt: 89 év 

 Őrfi Lászlóné (Szalai Magdolna) /2022.05.16./ Élt: 88 év 



 

 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. 

 

 


