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A DVENTI K ÖSZÖNTŐ
Kedves Tataháziak!
Vasárnap otthonainkban és a templom előtti koszorún meggyújtottuk az utolsó adventi gyertyát. Jó volt látni, hogy milyen
sokan vették a fáradtságot és jöttek el erre a közös együttlétre, közös ünnepre. Úgy gondolom, nem csak a keresztények
érzik, hogy az adventtel legszentebb ünnepünkre készülünk fel.
Adventus Domini!
Az Úr eljövetelére várunk! Advent jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme. Megérkezni és
türelemmel várakozni.
Milyen egyszerűnek tűnik mindez, milyen könnyű kimondani, de milyen nehéz ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban
megvalósítani. Mert olyannyira elfoglalnak bennünket a hétköznapokban a feladatok, kötelezettség, a világnak való
megfelelés kényszere, hogy amikor egy kissé lassítani kellene és szeretteink felé fordulni, bizony csak nehezen vagyunk
képesek a megállásra, az odafigyelésre. Mi ennek az oka? – tehetnénk fel a kérdést. Talán az, hogy a mindennapokban a
várakozás sok-sok negatív élményekkel függ össze. A türelmetlenség tehetetlenséggel párosul, közben a nagy sürgésforgásban oly könnyen feledkezünk meg a hozzánk legközelebb állókról, az otthon nyugalmáról, szeretteinkről, miközben
lelkünk legmélyén csak erre vágyakozunk. Vágyunk arra az érzésre, hogy örömöt szerezhessünk szeretteinknek,
másoknak.
Ez a szent időszak tehát egy olyan átváltozást jelent, amely bennünk zajlik, akarjuk, hogy időben készen álljunk arra,
hogy egymás szemébe nézve, egymás kezét megszorítva valóban átéljük a közösség ünnepét, a családi békesség
nyugalmát, a megváltó Jézus Krisztus születését.
Kedves Tataháziak!
Kívánok Önöknek az ünnepekhez sok-sok türelmet, nyugalmat és tiszta szívet, szeretteik körében eltöltött
Meghitt, Boldog Karácsonyi Ünnepeket!
Vágyjunk arra, hogy beteljesüljön Ady Endre fohásza, amely szerint:
„A nagy Isten Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.”
A közelgő Új esztendő alkalmából kívánok mindenkinek:
Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet!
Tataháza, 2021. december 22.

Vörös István
polgármester

Tataházi HÍRMONDÓ

2021.december

S ZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tataháza Községi Önkormányzat 2021. évben is sikeres pályázatot
nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tűzifa támogatásra. Ennek keretében a szociálisan rászoruló
családoknak lehetősége van tűzifa igénylésre kérelem formájában. A kérelmeket
2021. december 13. és 2022. január 04.
között lehet benyújtani.
Kérelmek elbírálásának határideje:
2022. január 10.
A pontosan, hiánytalanul kitöltött nyomtatványokat és mellékleteit
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában szíveskedjenek leadni.
A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki: aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, pénzbeli vagy
természetbeni települési támogatásra (rendkívüli, lakásfenntartási) jogosult, családjában halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevel vagy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 350%-át (99 750 Ft/fő), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át
(114 000 Ft/fő) és az általa életvitelszerűen lakott lakás fűtését fa vagy szén tüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel
biztosítja.
A támogatás iránti kérelemhez csatolandó igazolások:
a kérelmező és vele egy háztartásban élő személyek nettó kereseti igazolása a benyújtást megelőző hónapra vonatkozóan,
amennyiben a háztartásban élő bármely nagykorú nem rendelkezik jövedelemmel, az erre vonatkozó nyilatkozata (kézzel
írott vagy formanyomtatvány), közös háztartásban élő személyek vagyonnyilatkozatai, valamint a saját és a fenti
ingatlanban együtt élő személyek lakcímigazolványa, TAJ kártyája, valamint a személyigazolvány fénymásolatait.

250 ÉVES ISKOLAÉVFORDULÓ T ATAHÁZÁN
A XIX. Tataházi Hagyományőrző Falunap „felvezetéseként” 60 osztály osztálytalálkozójának megszervezésével
ünnepelték a tataházi iskola fennállásának 250 éves évfordulóját a tataháziak.
Augusztus 28-án 9 órára érkeztek a régi diákok és pedagógusok az iskola melletti térre, ahol a számukra osztályonként
előkészített asztalokon egy-egy névvel, végzés évével ellátott kitűző is várt mindenkit. A szervezők nagy örömmel látták,
hogy a meghívott osztályokból összesen több mint hatszáz diák eljött, illetve itt volt egy 1954-ben végzett hajdani diák,
aki egy régi fényképpel lepte meg társait. Egy 1955-ben végzett diák feleségével érkezett, ők egy hatalmas kupával
ajándékozták meg volt iskolájukat. A rendezvény nyitásaként Bánóczki Edit tagintézmény-vezető köszöntötte a
megjelenteket, majd felsorolta az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztéseit, beszélt a pedagógus hivatás fontosságáról.
Ezután a találkozóra érkezett hajdani diákok és tanítóik végig járták az „alma mater” épületét, ahol a jelenlegi
pedagógusok várták és kalauzolták őket. Ez bizony hosszabb ideig tartott, hiszen nagyon sok emlék köszönt vissza a
hajdani diákokra. Ugyanakkor elismeréssel nézték végig a Bajai Tankerületi Központ pályázatai, illetve a Tataháza
Község Önkormányzata anyagi támogatásával megvalósult fejlesztések tárgyiasult formáját. A legnagyobb sokadalom az
iskola tornatermében alakult ki, ahol az eddigi összes tabló előtt nosztalgiázott diák és tanár.
Az iskola épületének bejárása után az asztalokhoz osztályonként visszatérő vendégeket egy régi diák fia, Nagyhegyesi
Zoltán színművész és színésztársa szórakoztatta az iskolai élethez kapcsolódó irodalmi művekkel, anekdotákkal.
Előzetesen a Faluház nagytermében egy iskolatörténeti kiállítást állítottak össze az iskola dolgozói régi fényképekből,
ballagótarisznyákból, tankönyvekből, tárgyi emlékekből (tintásüveg, tollszár, jelvények, újságok stb.). A kiállítás
megnyitójaként hat volt diák irodalmi műsor keretében köszöntötte a diákokat és tanáraikat, megemlékezve az
elhunytakról is. Az irodalmi műsor zárásaként az iskola jelenlegi dolgozói együtt énekelték a „Mi vagyunk a Grund”
című dalt. A kiállítás megnyitása után került sor a közös ebédre, amelyre az önkormányzat hívott meg minden jelenlévőt.
A nagyszabású rendezvény zárásaként Simon Boglárka, a Madách Színház művésze és Kiss Zoltán, az Operettszínház
tagja népszerű operettrészletek előadásával fokozta a már addig is fenomenális hangulatot.
A hajdani diákok és tanáraik közül többen még maradtak a rendezvény folytatásaként kezdődő falunapi programokon is,
folytatva a találkozásokat-beszélgetéseket.
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A NYAKÖNYVI H ÍREK 2021
Születések
Paplógó Dóra /2021.01.04./ Pipicz Mónika
Grósz Olivér /2021.01.08./ Suhajda Viktória
Lakatos Ramiz Krisztián /2021.01.09./ Lakatos Noémi
Somoskövi Bendegúz /2021.03.11./ Kovács Éva
Marosi Ármin Tamás /2021.03.16./ Piller Krisztina
Csincsák Erik /2021.03.26./ Andorka Zsuzsanna
Werth Nátán /2021.05.03./ Végel Zsuzsanna
Mányik Mirkó Máté /2021.06.14./ Kelemen Zsuzsanna

Tompa Léna /2021.06.19./ Berényi Nikolett
Sörös Luca /2021.06.24./ Juhász Zita
Szabados Hanna /2021.09.17./ Kurdi Alexandra
Rendek Nolen /2021.10.04./ Selymes Edina
Kovács Zoltán /2021.10.14./ Gömöri Zsuzsanna
Szabó Bercel /2021.10.31./ Mincsik Veronika Szabina
Neszvecskó Nimród /2021.11.28./ Kabai Szilvia
Ádám Kristóf /2021.12.17./ Kollányi Erika

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
Jacsa Richárd ♥ /2021.11.13./ ♥
Várhegyi Bianka
Tóth János
♥ /2021.11.26./ ♥
Ocsenás Csilla

Elhunytak

„Nem múlnak Ők el,
Kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”

 Kovács Ferencné (Somoskövi Katalin)
 László József
 Hóman Mihályné (Czeglédi Margit Katalin)
 Dibusz László
 Kollár Mihályné (Szebellédi Erzsébet)
 Neszvecskó Tibor
 Borsodi Margit
 Turi Antalné (Cseh Mária)
 Salamon Róbert
 Nagy Imréné (Lipka Ilona)
 Salac Benedek
 Vörös Istvánné (Franek Mária)
 Nagy János
 Hódos János
 Sárköziné Horváth Eszter (Horváth Eszter)
Tánczos
Vincéné
(Juhász Irén)
/
Fekete
István
/
 Varga József
 Viszmeg István
 Ballai András Pongrácné (Sándor Zsuzsanna Irén)
 Nagy József
 Fábián István
 Bóka István
 Kovács Imre
 Soós Róbert
 Németh Imréné (Szőke Aranka Franciska)
 Pintér Lászlóné (Szalai Veronika)
 Bertók Mátyásné (Fábián Teréz Luca)
 Péter-Szabó László
 Kránicz József
 Pozsgai Istvánné (Rozinka Rozália)
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/2021.01.01./
/2021.01.04./
/2021.01.24./
/2021.03.27./
/2021.03.27./
/2021.03.28./
/2021.04.01./
/2021.04.04./
/2021.04.13./
/2021.04.17./
/2021.04.28./
/2021.05.18./
/2021.06.07./
/2021.06.18./
/2021.06.19./
/2021.07.04./
/2021.07.09./
/2021.07.19./
/2021.08.06./
/2021.08.13./
/2021.08.13./
/2021.09.03./
/2021.09.03./
/2021.09.12./
/2021.09.14./
/2021.09.20./
/2021.10.02./
/2021.10.28./
/2021.11.13./
/2021.12.17./

Élt: 84 év
Élt: 51 év
Élt: 73 év
Élt: 90 év
Élt: 79 év
Élt: 71 év
Élt: 96 év
Élt: 87 év
Élt: 51 év
Élt: 82 év
Élt: 58 év
Élt: 82 év
Élt: 81 év
Élt: 63 év
Élt: 65 év
Élt: 73 év
Élt: 61 év
Élt: 61 év
Élt: 70 év
Élt: 67 év
Élt: 72 év
Élt: 65 év
Élt: 83 év
Élt: 34 év
Élt: 58 év
Élt: 87 év
Élt: 88 év
Élt: 80 év
Élt: 64 év
Élt: 93 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.

