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Listákra leadott érvényes szavazatok - Tataháza

Tisztelt Ügyfeleink!
2019. július 15. napjától kezdődően heti rendszerességgel
az alábbi menetrend szerint várja ügyfeleit a Fókusz Takarék Mobil bankfiókja Tataházán
SZERDA

Szabadság tér 4.
Régi Takarék fiók előtti parkoló

09:00
11:30

Az aktuális nyitvatartási idő elérhető helyben meghirdetve,
valamint a www.fokusztakarek.hu honlapon. A menetrend
és a nyitvatartási idő változtatási jogát fenntartjuk. A változásból eredő kártérítési felelősségét a Fókusz Takarék
kizárja.
A Mobil bankfiók szolgáltatási köre korlátozott, ezért javasoljuk, hogy az elérhető szolgáltatásokról tájékozódjon a
+36 30 637 75 54 telefonszámon.

LISTA

ÉRVÉNYES
SZAVAZATOK

SZAVAZATI
ARÁNY

FIDESZ-KDNP
DK
JOBBIK
MSZP-PÁRBESZÉD
MI HAZÁNK
MOMENTUM
LMP
MKKP
MUNKÁSPÁRT

187
42
32
25
25
14
10
6
0

(54,84%)
(12,32%)
(9,38%)
(7,33%)
(7,33%)
(4,11%)
(2,93%)
(1,76%)
(0,00%)

Listákra leadott érvényes szavazatok – Országos
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 7 872 737 fő.

Fókusz Takarékszövetkezet

Megjelent
3 414 317
(43,58%)

E URÓPAI P ARLAMENTI K ÉPVISELŐK
V ÁLASZTÁSA 2019

Nem szavazott
4 458 420
(56,42%)

Tataháza eredményei
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 968 fő.
A lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:

Megjelent
343
(35,43%)

3 488 341
17 775
(0,51%)

Érvényes szavazólapok száma:

3 470 566
(99,49%)

Nem szavazott
625
(64,57%)

Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:
A lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:

0
343
2
(0,58%)

Érvényes szavazólapok száma:

341
(99,42%)

LISTA

ÉRVÉNYES
SZAVAZATOK

SZAVAZATI
ARÁNY

M

FIDESZ-KDNP
DK
MOMENTUM
MSZP-PÁRBESZÉD
JOBBIK
MI HAZÁNK
MKKP
LMP
MUNKÁSPÁRT

1 824 220
557 081
344 512
229 551
220 184
114 156
90 912
75 498
14 452

(52,56%)
(16,05%)
(9,93%)
(6,61%)
(6,34%)
(3,29%)
(2,62%)
(2,18%)
(0,42%)

13
4
2
2
1
0
0
0
0

*M – Megnyert mandátumok száma
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I SKOLAI „P ILLANATOK ”
Március 23-án egy jó hangulatú „TavaszköszöntőHangulatkockakészítő” délelőttöt tartottunk.

Április 11-én 14. alkalommal rendeztük meg a KÉK
BOLYGÓ Környezetvédelmi vetélkedőt a környék iskoláinak 3-4.osztályos csapatai részvételével.

Május 25-én, a Sportpályán, nagysikerű gyermeknapon
szórakozhattak az óvodások ás az iskolások. A rendezvény
szervezői: Községi Önkormányzat, Tataházáért Alapítvány, Üveggolyó Alapítvány, Óvodai és iskolai SZMK,
Iskolai Diákönkormányzat.

Június 15-én elballagtak nyolcadikosaink:
Bajnóczy László, Barta Nikolett, Bereczki Benjámin, Cselik
Döme Dániel, Gyöngyösi Felícia, Horváth Vivien, Magyar
Kevin Zoltán, Nagy Ákos László,
Orlovácz Zoltán, Papp János Erik, Schoblocher Panna,
Schütz Dzsenifer, Symanski Áron, Szalonnás Gergő, Szűcs
Lukács Martin, Varga Fruzsina, Varga Renátó.
További sok sikert kívánunk Mindenkinek!
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Ó VODAI H ÍREK
2019. június 1-én ünneplő ruhába öltöztek a tataházi óvodások, ekkor tartottuk az évzárói ünnepélyünket. Sajnos a
kiszámíthatatlan időjárás miatt a gyönyörű hársfák adta,
hűvös udvarunk helyett a Faluházba kényszerültünk. Nagy
esemény volt ez gyermekink életében, hiszen sok felnőtt
vendég előtt kellett szerepelniük, ami nem kis szorongást,
izgalmat jelent az ő életükben. Műsorainkat az egész évben
tanultakból állítottuk össze, mondókákat, verseket, körjátékokat és mesejelenetet adtak elő gyermekeink. Örömmel
táncoltak különböző zenékre, ezt boldogan gyakorolták év
közben is. A mikrofon használata nagy élvezetet jelentett
számukra.

A kis-, és középső csoportos gyermekek valamennyien
elköszöntek a nyolc ballagó nagycsoportos pajtásaiktól, ők
szeptembertől már a helyi Általános Iskola tanulói lesznek.
Örömmel fogadtuk Bánóczki Edit igazgató nénit és
Czeglédi Erika tanító nénit, köszönjük, hogy megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel. Ezután pedig - magukban kívánságaikat megfogalmazva – levegőbe röpítették léggömbjeiket, majd boldogan fogadták a vendégeiktől kapott soksok ajándékot. Végül a szülők finom süteményekkel vendégelték meg gyermekeiket.
Mi, óvodai dolgozók megköszöntük a „búcsúzó”szülők
Pálinkás Gabriella, Lőrincz Andrea és Helle-Császár
Brigitta aktivitását, amiért éveken át odaadóan segítették
munkánkat, valamint a Tataházáért Alapítvány képviseletében Lőrincz Szilvia támogatását, ő számos óvodai program szervezésében és finanszírozásában jeleskedett.
Köszönettel a Tataházi ÁMK Óvoda dolgozói

T ATAHÁZÁÉRT A LAPÍTVÁNY
H ÍREK – 2019. ELSŐ FÉLÉV
Pályázati forrásból januárban közel 1 millió Ft értékben
tudtunk a rendezvények szervezéséhez szükséges hangfalakat, mikrofonokat, mikroportot, hangváltót, keverőpultot
és projektort vásárolni.
A Tataházi ÁMK-val közösen február 2-án Busó-napot
szerveztünk a Faluházban a mohácsi Botos- csoport részvételével. A közös télűző séta után pogácsa, tea és Táncház
várta a résztvevőket. A rendezvényen közel 250 fő vett
részt. A szervezésben köszönjük Tanács Judit munkáját.

Szintén pályázati összegből február hónapban lehetőséget
biztosítottunk az iskola 6. , 7. és 8. osztályos tanulói részére az elsősegély nyújtás alapjainak elméleti és gyakorlati
elsajátítására. Ugyanezen korosztály részére februárban
drog és alkohol prevenciós előadást szerveztünk, márciusban a dohányzás káros hatásairól hallhattak Sinka József
mentőstől. Az óvodás és alsó tagozatos gyerekek számára
különleges zenei órák kerültek megszervezésre, ahol sok
új hangszerrel, hangtálakkal ismerkedhettek meg. A kicsik
zenei - és mozgáskultúrájának fejlődésének támogatása
érdekében áprilistól 12 héten keresztül Tánciskolát szerveztünk a Faluházban, ahol 4 fajta táncot tanulhattak meg.
A legkisebbekre is gondolva szintén áprilistól kéthetente
megrendezésre került a Baba-Mama Hangoló, ahol a 0-3
éves babák és anyukáik vehettek részt zenével és hangszerekkel kiegészült fejlesztő foglalkozásokon. A foglalkozásokat Reiner Ivett tartotta. Az áprilisi és májusi időszak a
gyereknapi programok szervezésében telt. A Tataházáért
Alapítvány, az Üveggolyó Alapítvány, az iskolai és óvodai
SZMK, az iskolai Diákönkormányzat valamint a Községi
Önkormányzat közös támogatásával és munkájának köszönhetően május 25-én egy szuper Gyereknapot tudtunk
a sportpályán tartani. Buborékfoci, water-roller,
ugrálóvárak, polifoam íjászat, darts íjászat, foci
célbalövészet és arcfestők várták a gyerekeket, akiket az
élményekkel teli délelőtt után spagettis ebéd várt. A programok szervezése alatt az Emberi Erőforrás Minisztériuma
által kiírt újabb pályázatra nyújtottunk be támogatási
igényt, a pályázatunkat elfogadták, de pénzzel sajnos nem
tudják a munkánkat támogatni. Folyamatosan keressük a
pályázati lehetőségeket, amelyek által támogatni tudjuk a
falu és lakói közösségi fejlesztését.
Lőrincz Szilvia
kuratóriumi elnök

T ÁJÉKOZTATÁS A T ATAHÁZI V ÉDELMI
A LAPÍTVÁNY ELMÚLT ÉVÉRŐL
A Tataházi Védelmi Alapítvány tevékenységében az elmúlt
1 évben jelentős változások történtek. 2018. augusztus 1jével jelentős mértékben lecsökkent az Alapítvány tagjainak és a kuratóriumának létszáma. Az új 3 fős kuratórium
elnöke Kiss Tamás, tagjai Farkas József, a Tataházi Tűzoltók Egyesületének elnöke és Somoskövi Csaba, a Tataházi
Polgárőr Egyesület elnöke. Az Alapítvány ez évben pályázaton 1,5 millió Ft-ot nyert, amelyet Tataháza Önkormányzatával egyeztetve a falu biztonságának javítására fordíthatjuk. Tervezzük központi térfigyelő kamerarendszer
beszerzését és a két egyesület tevékenységének, működési
feltételeinek anyagi-technikai javítását. A falu biztonságával kapcsolatos javaslatokat tisztelettel fogadunk.
A pályázati összeg felhasználásáról részletes tájékoztatást
fogunk adni!
Kiss Tamás
kuratóriumi elnök
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H ELYTÖRTÉNET
A
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007
azonosítószámú
„A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben” című projekt keretében helytörténeti könyv kiadására nyertünk 1 millió Ft-ot. Elkészítésében nagy segítségünkre van Blazsanik István és Varga János.
Nevem: BLAZSANIK ISTVÁN születtem l945. július 10-én
Baján. Itt jártam általános
iskolába, majd a Bereczki
Máté Kertészeti Technikumban 1963-ban szereztem okleveles kertész technikusi végzettséget. Egész életemben a
kertész szakmában dolgoztam,
annak szinte minden ágában. 2005 óta nyugdíjas vagyok.
Jelenleg is Baján lakom. Édesapám Blazsanik Endre Kisszálláson született, ahol nagyapám Blazsanik András
csendőr őrsparancsnok volt. Őt 1918. január 24-én egy
katonaszökevény megölte. Nagyanyám, mint háromgyermekes özvegy visszatért Zomborba családjához. Édesapám
ott nőtt fel, majd a II. világháború végén, mint már házasember Baján telepedett le. Tataházi kötődésünk, már
gyermekkorom óta tudatosult bennem, hiszen nagyapám
testvérével Blazsanik Mihály bácsival tartottuk a kapcsolatot. Nagyapám 1895-ben bevonul Zomborban katonának és
többé nem tért vissza Tataházára, mert belépett a csendőrséghez és Zomborban nősült meg. Különböző szolgálati
helyek után Kisszálláson hunyt el, mint ahogy fentebb is
írtam, ott is van eltemetve.
Tehát ő volt az, aki elhagyván Tataházát, megszakadt az
akkor már 130 éves helyben lakás folyamata. A családfa
kutatás során sikerült feltárnom a Blazsanik család származását és azt, hogy az 1763-as évi falualapítás egyik első
telepese volt Blazsenyik Tamás és felesége Sztraka Anna,
minden eddig élt és ma élő Blazsanik nevű egyén ősszülei.
Amikor ezt sikerült felkutatnom, tanult barátom Varga
János, született őslakosa a községnek, akivel kollégák voltunk a Bajai Speciális Szakiskolában, felvetette, hogy írjuk
meg a község történetét, ha már a családfa kutatások túljutottunk. Az ő családja is a község alapítói közé tartozik.
Támogatói nyilatkozatot kaptunk a Bajai Türr István Múzeumtól és immár több mint 2 éve végezzük kutatásainkat.
Ezek helyszínei: a Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kecskemét, Kalocsai Érseki Levéltár, Bajai Városi Könyvtár,
egykori újságok, tataházi Római Katolikus Plébánia anya-

könyvei és irattára. Dibusz Gyula tanár úr, egykori tataházi
tanító 1962-ben megjelent tanulmánya óta nem jelent meg
csak egy kisebb írás a Bács-Kiskun megyei települései
sorozatban Tataházáról az l990-es évek elején Harton Edit
bácsalmási könyvtárigazgató szerkesztésében.
Szeretnénk feltárni és megismertetni Tataháza dolgos,
szorgalmas lakóival községük múltját, hiszen a múlt nélkül
nincs jelen, a jelen nélkül nincs jövő.
VARGA JÁNOS nyugdíjas gyógypedagógus vagyok, aki
1950-ben született Tataházán. Az őseim az első betelepülők közül valók, akik az egykori Jankovácz településről a
jobb élet reményében költöztek
ide és várták, hogy a sorsuk
jobbra forduljon. Több, mint
fél évszázada nem élek a falunkban, de a múltja és a jelene
igazán érdekel. Olyan utcában
nőttem fel, aminek neve sem volt, most ugyan van, de a
helyrajzi szám az értékesebb volt. Édesapám lesoványodott
egykori hadifogoly, míg édesanyám cseléd volt. Akkor
járta, hogy egybekel a két nincstelen. Volt és van egy falu,
aminek múltja van, de elvész az idők homályában. Amikor
rájöttünk arra a Blazsanik kollégámmal, hogy a környező
települések kivételével a mi csodálatos falunk története
nincs feldolgozva, így a családfakutatás után kezdtünk bele
ebbe a több éves munkába. Csírájában megvolt Dibusz
Gyula tanár úr 1962-ben írt igen-igen eltitkolt munkája a :
Tataháza község története 1910-ig szakdolgozata, ami
ismert volt a falu népe előtt is, de nem volt publikus. Köszönet a bácsalmási Vörösmarty könyvtárnak, hogy lehetővé tették ennek a megismerését. (Talán nekem is, hogy
minden (érdeklődő számára megosztottam). Hatalmas és
több éves kutatás eredménye volt feldolgozni Bács-Kiskun
Megyei Levéltár rengeteg anyagát Kecskeméten. Különösen izgalmas volt a Kalocsa Főegyházmegyei Levéltár
dokumentumait tanulmányozni, ami az oktató-nevelő
munkáról ad hű képet. A bajai Türr István Múzeum egykori igazgatója: dr. Solymos Ede és Solymos Edéné, akik
1969 ez év májusában a :Vegyes néprajzi adatok Tataházáról című munkájukban igen tartalmas beszélgetést folytatnak Borsodi Gergely és felesége Krizsán Marcellel. A
beli adatgyűjtésünk során kiemelkedő helyett foglal el
Szarvas Lászlóné és Erdész Lászlóné, akiket minden tisztelet és hála megillett. Mi jelentéktelenek vagyunk ugyan, de
a múltunk kötelez bennünket.
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