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Karácsony éj
Deres szárnyú szép karácsony
Szállj le hozzánk havas tájon.
Havas fákon, havas ágon:
Kiskarácsony, nagykarácsony…
Jézus- hozta szép szeretet,
haragvóknak nyújtsál kezet!
Csillagszóró szikra csendje,
hallgass és játssz tündökölve!
Nyugalom kell a világnak,
világunkban sok családnak.
Gyűlölködő dühök helyett
jóra taníts embereket,
nevelj szelíd igazságra,
ne vesszen az élet kárba!
(Balogh József)

Kedves Tataháziak!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a polgármesteri hivatal, az iskola, az
óvoda, az egészségügy, a művelődési ház dolgozóinak és a szociális gondozóknak a lelkiismeretes munkáját,
köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben nyújtott segítségét és aktív részvételét, az egyházunk és a vállalkozók támogatását.
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek!
Vörös István
polgármester
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Ne feledjük a mindenki által jól ismert és gyakran
elhangzott szólást, hogy:

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Az ünnepi misék
December 24-én éjféli mise (éjfélkor)
December 25-én délelőtt 10:30-kor
December 26-án délelőtt 08:30 –kor
Év végi hálaadás December 31-én 17:00-kor
Újév napján délelőtt 09:30-kor kezdődnek.
A Királyok méltósága, az angyalok tisztasága, a
pásztorok egyszerűsége ragyogja be karácsonyunkat
és adjon erőt az új esztendőhöz!
Kovácsné Gömöri Zsuzsanna
Hittanár

„Adj vért, és ments meg három életet!”
Rendkívüli irányított véradás is történt egy tataházi
beteg részére, 2016. szeptember 2-án, Baján voltunk
vért adni 8 fő részvételével!
Következő véradás időpontja: 2017. január
elején lesz a Művelődési Házban,
Rákóczi u. 48.sz alatt.
Kellemes Karácsonyi ünnepeket
és Boldog Újévet kívánok mindenkinek!

TÁJÉKOZTATÓ!

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést
szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig
és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint
hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
2017. január 10 és 2017. január 17
VÖRÖSKERESZTES HÍREK

2016. évben 4 alkalommal volt VÉRADÁS községünkben. A megjelent véradók száma 92 fő volt,
akik jó szívvel, önzetlenül segítettek a rászoruló beteg embertársaikon.
Mint tudjuk, a megemelkedett súlyos balesetek ellátásához és az egyre szélesebb körben alkalmazott
műtéti eljárásokhoz nélkülözhetetlen a vérpótlás.
2016. évben kitüntetett véradóink:
Kovács Gizella 40x – Bajcsy-Zs. utca 50
Balla Tibor 40x - Fürts S. utca 10.
Rudics Katalin 30x - Ságvári E. utca 58
Kovács Péter 20x - Szabadság tér 1.
Czinege Zsófia 20x – Kossuth L. utca 80.
Futó Tímea 10x - Szabadság tér 1.
Varga Zoltánné 10x - József A. utca 39
Vörös István 10x - Kossuth L. utca 14
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Zádori Zoltánné
védőnő / vöröskeresztes titkár
HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Tataháza:
Hétfő:

07 00 – 09 00
10 30 – 12 00-ig receptigénylés

Kedd:

07 00 – 09 00
10 30 – 12 00-ig receptigénylés

Szerda:

07 00 – 09 00
10 30 – 12 00-ig receptigénylés

Csütörtök: 07 00 – 09 00
Péntek:

07 00 – 09 00
10 30 – 12 00-ig receptigénylés

Sorszám szerint ellátunk 15 főt!
Aki nem fért bele, azt a doktornő
délután 13 00 -14 00-ig ellátja!
(kivétel szerda, akkor Mátételkén vagyunk)
Rosszullét esetén és sürgős esetben tessék
kopogni, soron kívül ellátjuk a beteget!
Telefon: 79 / 344 – 019 | Mobil: 70 / 662 7 662
Mátételke:
Szerda:
13 00 – 16 00
Csütörtök 09 30 – 11 45-ig receptigénylés
Telefon: 79 / 544 - 055
Rendelési időn kívül életveszélyes,
sürgős esetben hívni a 104-et!
Bácsalmási ügyelet 16 óra után minden nap, hétvégén egész nap.
Telefon: 79 / 341 - 022
BÉKÉS, ÁLDOTT ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDENKINEK!
Dr. Szabó Adrienn Anett és Mikó Márti

2016. december
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HÍREK A FALUHÁZBÓL
ESEMÉNYNAPTÁR

A felnőtt farsangi bált – Vargáné Lovászi Rita rendezte az iskolai SZMK segítségével.
Májusfát állítottunk a Faluház előtt, megpróbáljuk
visszahozni ezt a régi hagyományt.
Május 14-én este egy jó hangulatú bál keretében ki is
táncolták.

Délutáni sztárvendégünk Sós Fecó és Hencsy volt.

Augusztus 20-án rendeztük meg a XV. hagyományőrző falunapunkat, melyre tartalmas kulturális és
szórakoztató műsorokat szerveztünk.
19-én, pénteken délután a Pártházban falunk idős
polgárait láttuk vendégül teadélután keretében. A
Rock-Dombon a fiataloknak szerveztünk koncertet
illetve nosztalgia diszkót.
Az ünnepélyes megnyitón Vörös István polgármester
köszöntötte az egybegyűlteket.

Felléptek még: Anita és tanítványai tánccsoport,
Magic Dance Club bácsalmási táncosai.
A finom vacsorát Lengyel Tibor és segítői készítették el.

Következő programok közül választhattak a vendégek:
A faluházban Piukovics Eszter festőművész alkotásait csodálhatta meg a közönség. Láthattuk még a
mátételki Paletta Közhasznú Egyesület kézműves
alkotásait, a Pro-Team Nonprofit Kft. mátételki
üzemének termékbemutatóját, és a mátételki Közfoglalkoztatás termékbemutatóját.
Sós sütemény sütőversenyt is hirdettünk előzetes
nevezés alapján.

Az est sztárvendége Bunyós Pityu volt.

A gyerekek vidám perceket töltöttek el a szegedi
Léghajó színház előadásán.

A tombolahúzást követően a hajnalig tartó zenét vajdasági együttes szolgáltatta. Közben tűzijátékban
gyönyörködhettünk.
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E helyről is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik anyagilag támogatták a falunapot és a szervezésben, lebonyolításban segítettek.
December 3-án, este az óvodai SZMK megrendezte a hagyományos Mikulás
bált.
Ádventi gyertyagyújtásra vártuk falunk minden lakóját az önkormányzat elé
minden vasárnap du.5 órára.
Az adventi koszorú első gyertyáját Mityók János atya meggyújtotta műsort
az iskolások adták. Köszönjük nekik és a két felkészítő tanárnőnek:
Bánóczki Edit és Kissné Őrfi Enikő.
A másodikat a Danúbia citerazenekar vezetője Balázs Józsefné Szilvia, a
harmadiknál az óvodások szerepeltek Papdi Christa és Tanács Judit óvónők
vezetésével. A negyedik gyertyát Vörös István polgármester úr gyújtotta
meg. Előtte a templomban nagyon szép orgona koncertet adott Péterfay Ferenc. A megjelenteket forralt borral, finom teával és pogácsával vendégelték meg a szervezők.
Itt szeretném megköszönni Feró Zoltánné, Jegyugya Józsefné, Pásztor Jánosné és a közhasznú dolgozók önzetlen segítségét a koszorú elkészítésénél. Támogatóink voltak: Csepregi Csaba, Erdész szikvíz, Koncsek
Sándorné, Kovács László, Rác Jenő, Szalai Zsoltné, Ollé Róbert.
Falukarácsonyi ünnepségünket 2016. december 21-én tartottuk meg a Faluházban, melyen felléptek az óvodások, az iskolások. Itt kerültek átadásra a Dr. Morva László alapítvány díjai is.
Boldog Karácsonyt és örömteli új évet
kívánok mindenkinek!
Kiss Ferencné
ÁMK vezető
EMLÉKEZET
PROF. DR. MOLNÁR IMRE EMLÉKEZETE

SED FUGIT
INTEREA, FUGIT
IRREPARABILE
TEMPUS, / SINGULA
DUM CAPTI
CIRCUMVECTAMUR
AMORE.
„Ám tovaszáll az idő,
tovaszáll és fut szakadatlan, | míg mi csapongunk
itt, mindent kedvünkre
lefestvén.”
(Vergilius, GEORGICA 3.284; Lakatos István fordítása).

Az idő szalad, elfut, elfolyik; az idő, amely a jogügyletek tanában akaratunktól függetlenül bekövetkező, jogviszonyokat keletkeztető, változtató
vagy megszüntető eseménynek számít. Vergilius
szállóigévé vált sorában IRREPARABILIS, helyre nem hozható, vissza nem állítható jelenségnek
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nevezi az időt, amely visszavonhatatlan és visszahozhatatlan változások elé állítja a természetes
személyt, az embert.
2016. október 15-én, életének 83. évében elhunyt
Prof. Dr. Molnár Imre, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nyugalmazott egyetemi tanára.
Molnár Imre 1934. szeptember 22-én született a
Bács-Bodrog megyei (ma Bács-Kiskun megye)
Tataházán. Élete végéig megőrizte az ösztönös
ragaszkodást és tiszteletet a termőföld iránt, amire
a családi környezete, gyerekkora tanította. Középiskolai tanulmányait a ciszterci rend bajai III. Béla
Gimnáziumában kezdte, de a politika viharai hamarosan elsodorták az iskolát. A szegedi Baross
Gábor Gimnáziumban folytatta a tanulást, majd az
intézmény 1951-es megszűnését követően a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban tudott (osztályharcos nehézségek ellen küzdve) érettségizni.
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Továbbra is rögös, kitérőkkel teli úton jutott el a
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára. A társadalmi kirekesztés következtében (a család tulajdonát képező 15 kataszteri hold
föld évtizedekre megbélyegezte sorsát) csak 1956ban kezdhette meg felsőfokú tanulmányait; 1960ban avatták jogi doktorrá; 1964-ben „kitűnő” minősítéssel ügyvédi jogtanácsosi vizsgát tett. Pályája nem az Egyetem falain belül indult: hosszú évekig a Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalat jogtanácsosaként dolgozott; hamarosan vezető jogtanácsos, végül pedig az igazgatási osztály vezetője
lett. Az oktatói-kutatói pályától politikai-ideológiai
akadályok zárták el. A fiatal jogász számára ez a
korszak egyben a családalapítás időszakát is jelentette: erre az időszakra esik házassága Magdolnával és két gyermekük (Attila és Judit) születése. A
család és a munka mellett azonban a sportnak is
fontos szerep jutott életében; így például a ’70-es
években az Országos Atlétikai Bajnokság aranyérmet nyert kalapácsvető csapatának is tagja volt.
Molnár Imre 1968-ban, Pólay Elemér hívását követve, kezdte meg egyetemi oktatói pályafutását: a
Római Jogi Tanszék félállású tanársegéde, 1971től főállású adjunktusa, majd 1979-től docense lett.
Jogászok generációi sajátították el előadásait hallgatva a pandektisztikában gyökerező, klasszikus
tisztaságú magánjogi dogmatika alapjait a római
jogi vizsgára készülve, hisz a magyar magánjog
oktatása akkoriban inkább még a szovjet mintához
volt kénytelen igazodni.
Az oktatás mellett nagy lendülettel és kitartással
kezd a tudományos kutatáshoz is. Számos magyar
és idegen nyelvű tanulmány publikálása után,
1977-ben megvédi a Magyar Tudományos Akadémián A locatio conductio a klasszikus kori római jogban című kandidátusi értekezését. Külföldi
konferenciákon ad elő, vendégprofesszorként tart
előadást és kutatóúton vesz részt Németországban
(München, Köln), Hollandiában (Nijmegen),
Olaszországban (Róma). 1987-ben megszerzi állam- és jogtudomány doktora (akadémiai doktor,
DSc) címet A római magánjog felelősségi rendje
című disszertációjával. 1988-ban kinevezik egyetemi tanárnak.

Tudományos érdeklődése évtizedekig a római magánjogra koncentrálódott; nem riadt vissza a centrális, óriási szakirodalommal elnehezült, a modern
kutatók között is erősen kontroverznek számító
témák feldolgozásától: a szerződéstan dogmatikai
alapjai és gyakorlata, a felelősségtan központi kategóriáinak történeti kialakulása, majd a modern
büntetőjog elméletének római jogi alapjai.
Molnár Imre a szegedi Állam- és Jogtudományi
Kar életében is kiemelkedő szerepet vállalt: 1985től 1999-ig a Római Jogi Tanszék vezetője, 1994
és 1998 között pedig a Kar dékánja volt. Dékáni
működését a harmonikus, kooperatív, konstruktív
vezetés jellemezte: sohasem konfrontációra, hanem a közös ügy, a szegedi jogi kar jövője érdekében történő összefogásra törekedett. Az egyetemi
közéletben több mint tíz évig meghatározó tagja
volt a JATE, majd 2000-től az SZTE egyetemi
tanácsának, amelyben mindig hathatósan képviselte a jogi kar érdekeit.
Molnár Imre az országos szintű tudományos közéletben is fontos szerepet töltött be. Folyamatos
kapcsolattartás illetve szakmai barátság ápolása a
társ-tanszékekkel, konferenciák szervezése, publikációk kidolgozása fémjelezte tevékenységét. A
tudományszervezés országos szintjén elsősorban a
Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) jogi bizottságában végzett öt éves tevékenysége érdemel
kiemelést.
Molnár Imre kitartó és elhivatott munkáját, a tudományos és oktatói pályán végzett erőfeszítéseit
számos alkalommal kitüntetésekkel honorálták.
Ezek közül a legfontosabbak az Apáczai Csere
János-díj (1999), a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2003), a Klebelsberg Kuno-díj
(2005), az Eötvös József Koszorú (2007) és a
Szent-Györgyi Albert-díj (2014).
Molnár Imre 2004-től, 70. életévének betöltésétől
az Állam- és Jogtudományi Kar emeritus
professora volt, de energiáját, elmélyült tudását
továbbra is a Kar rendelkezésére bocsátotta az
oktatás és kutatás terén: évekig még előadásokat
tartott és számos tudományos tanulmányt publikált. Tudása, tapasztalata, jó tanácsai, optimista,
kiegyensúlyozott egyénisége örökre hiányozni fog.
Szeged, 2016. október 19.

Jakab Éva
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HÍRCSOKOR AZ ÓVODÁBÓL

2016. február 11-én móka, kacagás és vidámság
töltötte be a jó öreg óvodát. Ötletes jelmezekbe
bújtak a gyerekek. A konyhában finom fánkot sütöttek az anyukák. A csoki evő versenyen izgultunk ki lesz az első, majd érdeklődve hallgattuk a
szegedi Léghajó zenei műsorát.
2016. március 21-24-ig egészségügyi hetet szerveztünk az óvodában, a védőnő közreműködésében. Programok között a következők szerepeltek:
játékos formában beszélgetés a helyes fogápolásról, személyi higiéniáról, az egészséges táplálkozásról, (zöldség-gyümölcskóstolással egybekötve).
Kedvenc háziállataink, okozta betegségekről.
Nagycsoportban a dohányzás elleni prevenciós
programot indítottuk el. Torna foglalkozás keretében lábstatikai és gerinc tartásjavító gyakorlatokat
mutattunk be. Köszönjük Zádori Zoltánné segítségét.

Papdiné Somogyi Anita április 26-án táncórát tartott a gyerekeknek.

Hagyományainkhoz híven felállítottuk a májusfát
az óvoda udvarán.

Június 1-én-én kirándulni mentünk Szegedre. A
Kölyök Park, a városnéző sétavonatozás és a
fagyizás mindenkinek nagyon tetszett.

Anyák napján sok szép verssel, énekkel köszöntöttük fel az édesanyákat és a nagymamákat.
Május elején Papdi Christa óvó nénit fogadtuk
nagy szeretettel, a gyerekekkel.
Május 20-án Családi napot rendeztünk az óvoda
udvarán. A finom ebédet Helle Levente édesapja
főzte meg nekünk.
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Gömöri Mártonné Zsuzsa óvó nénitől május 27-én
köszöntünk el nyugdíjba vonulása alkalmából.
Munkájával, magatartásával pozitív példát mutatott a körülötte dolgozó kollégáknak, szülőknek és
gyerekeknek.
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Kedves mosolygós egyéniségével lenyűgözte a
gyerekeket, munkájával őket szolgálta.
Remélem, örömmel emlékezik vissza azokra a
szerető és mosolygós gyerekekre, akik a kezei közül repültek ki. Magam és mindannyiunk nevében
szeretném megköszönni kiemelt tisztelettel nyugdíjba vonult óvó néni lelkiismeretes, kitartó munkáját. Őszinte szívből kívánom, hogy nyugdíjas
napjai erőben, egészségben teljenek családja körében.

Szeptember 29–én sikeresen vettek részt gyermekeink Bácsbokodon, az OVI OLIMPIÁN.
Szeptember 30.-án megismerkedhettünk a papírkészítés rejtelmeivel majd az Utazó Planetáriumban
megtekinthettük
a
bolygók
világát.

Ezen a napon búcsúztak el az óvodától a nagycsoportosok is: Gajda Zsuzsanna, Gábor Nikolett,
Kovács Donát, Mészáros Andrea, Novoth Linett és
Varga Szabina.
A nyári szünetben fertőtlenítő meszelések, apróbb
javítások történtek meg. A nagytakarítás után
a 2016/ 17 nevelési évet 30 kisgyermekkel kezdtük
2 csoportban. Személyi változás is történt óvodánkban, szeptember 19-től Tanács Judit óvónő
kezdte meg munkáját a Micimackó (vegyes) csoportban, a kiscsoportot Papdi Christa óvónő vezeti,
óvodavezető Kiss Ferencné délután altatja a gyermekeket.
Szeptember 15-én szülői értekezletet tartottunk,
ahol megismertettük és megbeszéltük a következő
időszak eseményeit, teendőit.
Szeptember 21-én, jó hangulatban telt a már hagyománnyá vált születi mulatság, szőlőlevet préseltünk és kóstoltunk, mindkét csoport műsorral
készült, majd Frederico szórakoztatta a gyerekeket.

Szeptember végén elkezdtük gyűjteni a PET palackokat, amit a környezettudatos életmódra nevelés érdekében teszünk és köszönjük, valamint továbbra is várjuk a lakosság segítségét.
A gyűjtést azóta kibővítettük alumínium dobozokkal, azokat is örömmel vesszük, ha behozzák az
oviba és támogatják vele óvodánkat.
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Az ősz folyamán mindkét csoport megismerkedett
az őszi gyümölcsökkel, a témákat többféle módon
fel is dolgoztuk. Az állatok világnapján, baromfiudvaron tettünk látogatást a gyerekekkel. Többször sütöttek gyermekeink, saját készítésű, egészséges süteményeket.

2016. december

Töklámpásokat is készítettek a csoportok.

Ősz végén a kukoricával is megismerkedtek a gyerekek: morzsoltak énekeltek, mondókáztak, vágtak, ragasztottal, festettek.

Zöldségekből szebbnél szebb alkotásokat készítettek.

Október végén Sarok Edina óvodapedagógus hallgató töltötte gyakorlatát óvodánkban, bábjátékkal
varázsolta el a gyerekeket.
3 alkalommal lehetőségünk volt a bajai színházban
mesejátékok megtekintésére.
Október végén szülői kezdeményezésre és szervezéssel vonatkirándulásra mentek a gyerekek, megismerkedtek a vonatállomással és utaztak egyet.
Márton – napra mindkét csoport nagy lelkesedéssel készült egy kis szereppel és izgatottan vártuk a
lampionos felvonulást.
December 3.-án az SZMK szervezésével Mikulás
bál került megrendezésre az óvoda javára, ami
nagyon jó hangulatban telt.
Nagy készülődéssel vártuk a Mikulást. December
5.-én Bácsalmáson nézhették meg óvodásaink a
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MIKULÁS HÁZA c. előadást az SZMK jóvoltából. Mire visszaértünk a színházból járt nálunk egy
kis „elő „MIKULÁS. A Nebuló pályázaton Tanács
Judit óvónő Mikulás csomagokat nyert a gyermekeknek.

TATAHÁZI HÍRMONDÓ

December 13.-án a gyerekekkel és a szülőkkel
közösen mézeskalácsot sütöttünk az óvodai karácsonyfánkra.

December 6-án versekkel, dalokkal köszöntötték
gyermekeink a Mikulás bácsit, aki természetesen
minden jó gyereknek jutalmul csomagot osztott,
köszönet érte szintén az SZMK–nak.
Karácsonyi kandallót készítettek a Micimackók
egy Kreatív pályázatra, ahol 2. helyezést értünk el.
A díj: 20.000 Ft vásárlási utalvány.

Készülünk az ovi és a Falu Karácsonyra, ahol szintén mindkét csoport nagyon szép előadással szeretné szebbé tenni az ünnepet.
Az SZMK jóvoltából karácsonyfánk alatt meglepetés ajándékok és játékok várják mind a gyerekeket és a csoportokat is, amit nagyon szépen köszönünk.

November végén a kiscsoport látgatást tett Mélykúton a Bendegúz Gyerekházban, ahol egy tartalmas délelőttöt töltöttek el a gyerekek és a szülők
is.
December 11-én, ADVENT 3. vasárnapján óvodásaink műsora tette színesebbé ezt az ünnepet, az
adventi koszorún a gyertyát óvodavezetőnk, Éva
óvó néni gyújtotta meg.

Itt szeretném megköszönni a TATAHÁZA ÖNKORMÁNYZAT segítségét, hiszen bármikor,
bárhová utaztunk a gyerekekkel, mindig ingyenesen a rendelkezésünkre állt a busz, ez nagy segítség a szülőknek!
Áldott, békés, szeretetben teljes ünnepeket kívánnak az óvoda dolgozói a falu minden lakójának!
Papdi Christa, Tanács Judit, Ratkó Istvánné
és Csala Ágnes.
„Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra.
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra!”
A gyerekek és az óvoda dolgozói nevében kívánok
mindenkinek békességes ünnepet és Boldog Új
Évet!
Kiss Ferencné
óvodavezető
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KÖNYVTÁRUNK HÍREI

Mozi programhoz. Az első vetítést az Óvodások
kezdték meg, a Magyar népmeséket nézhették meg
széles vásznon.
A Könyvtár Mozi filmvetítésekkel várja az erre
érdeklődőket!
A gyerekeket továbbra is mesekönyvek bőséges
választékával, játékokkal, társasjátékokkal, babaolvasóval, játszószőnyeggel várjuk! Könyvtárunk
könyvállománya folyamatosan bővül, a legújabb
kiadványok is már kölcsönözhetőek nálunk!

Könyvtárunk az idei évben is érdekes programokkal várta a gyerekeket, felnőtteket. Hagyományosan 2016 januárjában a Magyar Kultúra napja
alkalmából anyanyelvi hétpróba játékban vehettek
részt a gyerekek, felnőttek.

Az új könyvek érkezéséről és a könyvtárral kapcsolatos információkról folyamatos tájékoztatást
olvashatnak a könyvtár Facebook oldalán is.

A sikeresen teljesítők ajándékban részesülhettek.
Márciusban csatlakoztunk az Internet Fiesta elnevezésű programhoz, melynek célja, hogy a világhálón megtalálható online kulturális tartalmakat, közkincseket a könyvtárak megosszák az érdeklődőkkel, érdekes, játékos formában hívják fel
a figyelmet az internet nyújtotta lehetőségekre.
A programon belül idén is volt, Nyomozás a világhálón, Írjunk jól, Egészséges életmód BabákrólMamáknak – Zádori Zoltánné védőnő közreműködésével, Olvas az ország! Megosztott örömök –
szituációs játékok a könyvtárban és végül a Könyves vasárnap).

Folyóiratok széles választéka, mesekönyvek, ifjúsági regények, szépirodalmi és szakirodalmi könyvek várják az ide látogatókat. A beiratkozás ingyenes, a helyben fel nem lelhető könyveket a
kecskeméti Katona József Könyvtárból bármikor
meg tudjuk rendelni és rendelkezésre tudjuk bocsátani.
Ingyenes internettel, fénymásolással, szkenneléssel
és nyomtatással tudjuk segíteni a falu lakosságának munkáját.
Továbbra is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, a beiratkozás ingyenes!
Nyitva tartás:
hétfőtől szombatig 16:00-20:00-ig.
Mindenkit szeretettel vár a könyvtár!

Október 4-9-ig Országos Könyvtári Napok zajlottak, napi programokkal (Mesél a könyvtár maci, olvassunk együtt, legyél te is kölyökolvasó.)
Ezen belül könyvtárunk csatlakozott a Könyvtár
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!
Kőrösi Ágota
könyvtáros
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ISKOLAI ÉLET RÖVIDEN

Az önkormányzat a nyár végén felújította az iskola
folyosóját.

2016. február 22-26. között Egészségügyi hetet
tartottunk.

Szeptembertől a 3. osztályosok úszásoktatáson
vesznek részt Bácsalmáson, ahová az önkormányzat új buszával utazhatnak a tanulók.

Március 19-én a hagyományos Tavaszköszöntő
programunkon a Népi játszótér játékaival ismerkedhettek meg az érdeklődő.
Két csapatunk vett részt április 5-én a járási katasztrófavédelmi versenyen.

A Sport legyen a tied! program keretében kosárlabdapalánkokat, kosárlabdákat kaptunk a MKSZtől.
Október 1-jén, a Zene világnapján, az udvaron
énekeltek-táncoltak diákjaink.
Megemlékeztünk Október 6-ról az 5. osztály szervezésében.
Október 4-én, sportdélutánon mozoghattak tanulóink.
Október 8-án volt a hagyományos Szüreti bál a 8.
osztály szervezésében.
Október 15-én a vállalkozó kedvű 7-8. osztályosok, a pedagógusok és a szülők paprikaszedésen
vettek részt, ezzel köszönve meg az önkormányzat
támogatását.

Iskolánk 3-4. osztályos tanulói közül heten utazhattak Kecskemétre május 9-én a Sport legyen a
tied! programra.

Október 23-a eseményeiről a 8. osztály által előadott műsorral emlékeztünk meg.

Az 5. osztályosok fecskegyűrűzésen jártak Mátételkén június 1-jén.
Tíz tanulónk búcsúzott az iskolától a tanév végén:
Bezsán Dávid Gergő, Bodor Zoltán, Bűnös Bettina, Dugolity Noémi Natália, Rácz Gergő,
Symanski Károly, Szabó Melinda, Temesvári Natália, Varga Ervin, Volenszki Viktória
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November 11-én Márton-napi lámpás felvonulást
szerveztünk az óvodásokkal, az uzsonnát a két
intézmény szülői szervezete finanszírozta.
December 6-án a Mikulás iskolánkba is megérkezett a krampuszaival, hol az SZMK által biztosított
csomagokat osztotta ki a gyerekeknek.

2015/2016-OS TANÉV VERSENYEREDMÉNYEI

K&H Vigyázz! Kész! Pénz! pénzügyi versenyen
a HERCEG OLIVÉR, BODOR BÁLINT, INOTAI CSABA, GYOVAI SZEBASZTIÁN összetételű csapat a regionális középdöntőn 6. helyezést
ért el, a CSEH BALÁZS, TANCSIK REGINA,
SZALAI CSILLA, SLONSZKI VALENTINA,
HOMAN DOMINIKA összetételű csapat a regionális középdöntőn 9. helyezést ért el.
Járási katasztrófavédelmi versenyen a CSEH
BALÁZS, HERCEG OLIVÉR, BODOR BÁLINT,
GYOVAI SZEBASZTIÁN, INOTAI CSABA alkotta csapat a 3. helyezést érte el, míg a
TANCSIK
REGINA,
SZALAI
CSILLA,
SLONSZKI VALENTINA, HOMAN DOMINIKA, FÜZESI PETRA összetételű csapat az 5. helyen végzett.

December 9-én Mikulás-bulit szerveztek a 7. osztály tanulói.
A Bácsalmási Judo Klub iskolánkban is tart edzéseket, illetve két alkalommal tömegsportfoglalkozást is tartottak az érdeklődő 1-5.osztályos
tanulóknak.

Honismereti versenyen iskolánkból 4 tanuló indult. NAGY JÚLIA megyei 4. helyezést ért el.
CSEH BALÁZS, BODOR BÁLINT és HERCEG
OLIVÉR pedig egyaránt megyei 6. helyen végeztek.
Az országos Pénzokos-kupára több mint 500
csapat nevezett. A verseny célja az általános iskolás diákok pénzügyi ismereteinek fejlesztése. Iskolánkból 3 csapat nevezett, mindhárom csapat az
első százban végzett. Jutalmuk egy-egy „Értem a
pénzem” társasjáték. A versenyzők: TANCSIK
REGINA, SZALAI CSILLA, SLONSZKI VALENTINA, CSEH BALÁZS, HERCEG OLIVÉR,
INOTAI CSABA, BÁCSKAI EVELIN, FARKAS
BERNADETT, BICZÓK VIVIEN
Bánóczki Edit
Együtt környezetünkért

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kíván
az iskola dolgozói nevében:
Piukovics Miklósné
tagintézmény-vezető
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Ebben az évben is megrendezésre került iskolánkban a „KÉK BOLYGÓ” természetvédelmi vetélkedő. A rendezvénynek intézményünk ad otthont
immár 15 éve. A harmadikos, negyedikes diákok
csapatversenyben mérik össze tudásukat, ügyességüket a témában. A vetélkedőt komoly előkészületek előzik meg, hiszen a színvonalas és érdekes
rendezvényen minden esztendőben a környező
falvak iskolái is képviseltetik magukat. Az idén 10
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faluból érkeztek csapatok. Reményeink szerint
ezzel a programmal is hozzájárulunk ahhoz, hogy
gyermekeink óvják, szeressék környezetüket. Ösztönözzék egymást arra, hogy Földünkre a „KÉK
BOLYGÓRA” vigyázni kell.
Tehetséggondozás, tanulmányi versenyek
A Bácskai Általános Iskola Alsós Munkaközössége
második évben hirdetett meg tanulmányi versenyt
intézményen belül. Matematika, szövegértés,
nyelvtan tantárgyakból volt lehetőségük a gyerekeknek a gyakorlásra, ismereteik bővítésére. A
háromfordulós versenynek nagy sikere volt minden
tantárgynál, hiszen a részvétel nem jelentett anyagi
költséget. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tataházi
iskolások is nagy számban vettek részt ezen a versenyeken és szép sikereket tudhatnak magukénak.
Büszkék vagyunk rájuk!

Szabadidő programok
Általános iskolánk jó kapcsolatot ápol a Bácsalmási Művelődési Központtal. Rendszeresen látogatjuk színvonalas programjaikat. Igyekszünk
minden lehetőséget megragadni, hogy diákjaink
szabadidejüket hasznosan töltsék, és jól szórakozzanak. Köszönet a Tataházi Önkormányzatnak,
hogy a lehetőséget mindig biztosítja számunkra és
ott lehetünk ezeken a rendezvényeken.
Így volt alkalmunk ebben az évben is részt venni
több érdekes és értékes programon, mint például
az új tanösvényhez kapcsolódó, szórakoztató játékdélutánon, több kreatív foglalkozáson. Nagy
érdeklődéssel hallgattuk a képes úti beszámolót
Japánról és élvezettel tekinthettük meg a különleges origami kiállítást is.
Czeglédi Erika

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS TATAHÁZÁN!
Az FBH-NP Kft. ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló
hulladék rendszeres díjmentes begyűjtését. A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése során az ingatlanoknál, kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A zöldhulladékot kizárólag a díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve maximum
70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben (max. 0,5m3) kévékbe kötve az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint
hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható
legyen. A zsákok cseréjét az FBH-NP Kft. biztosítja, gyűjtési napokon.
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények,
kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék:
- fűrészpor, faforgács, száraz szalma

Kérjük, hogy a zsákba ne kerüljön szilárd hulladék,
illetve állati ürülék!

Konyhai hulladék:
- zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok,
élelmiszer-maradék
Gyűjtési napok 2017. évben:
- január 10
- február 7
- március 7
- április 4
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FALUNAP KÉPEKBEN
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2016

Születések
Sörös Szilvia Gréta

/2016.01.26./ anya: Kiss Erika

Hajdú Fanni Mária

/2016.02.24./ anya: Tóth Csilla

Fiedler-Gömöri Gergő /2016.09.26./ anya: Gömöri Ildikó
Gyöngy Natália

/2016.10.08./ anya: Polyák Orsolya

Hajdú Zsuzsa

/2016.10.28./ anya: Kalmár Zsuzsa

Vizin Dávid

/2016.11.19./ anya: Pálinkás Barbara

„Azért mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!”
/ Donkó László /

Házasságkötések
„Hiszem, hogy egymást szeretve,
egymást megértve, könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk érni.”
/ Ady Endre /

Dominek Zoltán
♥
Börcsök Anita
/2016.07.16./
Neszvecskó Zoltán ♥
Kabai Szilvia Erzsébet
/2016.11.19./
Jegyugya Dániel
♥
Varga Bettina
/2016.12.10./

Elhunytak
Elhunyt neve:
„Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a
fülem fogta, a simogatást a kezem érezte,
szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok
a fejemben születtek, mint az ég távoli
villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte
össze, és belőle lett minden, ami Szeret.”
/ Fekete István /

Halálozás ideje

Élt

 Pásztor József

/2016.01.05./

81 év

 Savanya Istvánné (Biczók Anna)

/2016.01.08./

95 év

 Nagy Mária Magdolna

/2016.02.05./

69 év

 Horváth Imréné (Hidvégi Eszter)

/2016.02.20./

84 év

 Ádám Imre

/2016.02.26./

79 év

 Molnár Mártonné (Kollár Irén Brigitta) /2016.03.11./

94 év

 Bozsó Károlyné (Vér Julianna)

/2016.03.16./

86 év

 Fődi László

/2016.04.13./

62 év

 Juhász Gábor

/2016.04.14./

77 év

 Rác Jenőné (Borsódi Jolán)

/2016.04.21./

51 év

 Dibusz Lászlóné (Juhász Mária)

/2016.06.26./

82 év

 Kalmár István

/2016.07.12./

91 év

 Kalmár Istvánné (Mészáros Margit)

/2016.10.30./

90 év

 Nagyhegyesi Lajosné (Husla Rozália)

/2016.11.25./

80 év

 Kollár Mártonné (Busa Rozália)

/2016.12.15./

82 év
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