
MOZAIKMOZAIKMOZAIK
TÁBORFALVA NAGY KÖZSÉG ÖN KORMÁN YZATÁNAK INGY EN ES LAPJATÁBORFALVA NAGY KÖZSÉG ÖN KORMÁN YZATÁNAK INGY EN ES LAPJA

2022 .  j ú n iu s         X X X .  é v fo l y a m  6 .  s z á m          w w w.ta b or fa l v a . hu

A LA PÍT VA 1993

„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”

Feeder horgászverseny helyezettjei:
balról jobbra: 

beliczki józseF, iFj. benda Ferenc, németh krisztián, vezsenyi attila,
bessenyi zsolt, zumics miklós, virág zoltán



Óvodai ballagás 2022



Bruttó hirdetési árak:
1 oldal: 13.965 Ft – 1/2 oldal: 6.982 Ft.
1/4 oldal: 3.491 Ft – 1/8 oldal: 1.754 Ft.
1/16 oldal: 876 Ft
Köszönetnyilvánítás: ingyenes
Hirdetésfelvétel: Fekete Gyula
Elérhetőség: 0630 499 6404
taborfalvaimozaik@gmail.com

Impresszum: Táborfalvai Mozaik – közéleti lap
Felelős szerkesztő: Fekete Gyula
Elérhetőség: 0630 499 6404 • taborfalvaimozaik@gmail.com
Felelős kiadó: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
Tel.: 06 29 382 028 • Eng. szám: 105/93 Nytsz.: 734675
Lapzárta: kéziratok, hirdetések, fotók átvétele, minden hónap 25-ig!
Grafikai munkák, nyomdai előkészítés: Fekete Bt.
Nyomda: Mátyus Nyomdaipari Bt.
A Mozaik elérhető a Nagyközségi és Iskolai Könyvtár honlapján:
www.taborfalva-konyvtar.hu

A tartalomból:
2  Óvodai ballagás
  Képes beszámoló

4  Ülésezett a Képviselő-testület
  Beszámoló az ülésen történtekről

5  Pünkösdi ünnepkör
  Gregus Erzsébet írása

6  Feeder horgászverseny Táborfalván
  Ez egy igen jól sikerült rendezvény volt

9  I. Csurgay Tchoukball Fesztivál
  Fesztivál hangulat a sportcsarnokban

10 Falunap 2022
  Beszámoló az idei rendezvényről

12 A táborfalvi közoktatás története
  Cikksorozatunk 3. része

15 Könyvajánló
  Két érdekes könyvet ajánlunk figyelmükbe

17 Platthy József Bajtársi Egyesület
  Zenés, táncos mulatság

18 Református Egyház
  Vakációs Bibliahét

Pedagógusnap
kedves táborfalvai Pedagógusok!
Életünk során számtalan kisebb és nagyobb ünnep ad al-
kalmat a tisztelgésre, emlékezésre, embertársaink iránti 
megbecsülésünk kinyilvánítására. Aztán, ahogyan telnek 
az évek, ezek a meghitt pillanatok eggyé válnak egy olyan 
nyugodtsággal és meghittséggel teli emlékgyűjteménnyé, 
ahová – valljuk be – az idő múlásával magunk is egyre 
gyakrabban térünk meg feltöltődni, megerősödni.
Mindannyiunk életében vannak olyan pedagógusok, akikre 
tíz, húsz, harminc év távlatából is hálával és szeretettel 
gondolunk. Nemcsak szakmai tudásuk, hanem emberi, ér-
zelmi értékeik is felejthetetlenné teszik őket. Hiszem, hogy 
jó pedagógus, jó oktató nélkül nem nőhet fel tudással, ér-
zelmi intelligenciával felvértezett generáció.
Hiszen a pedagógus ott van diákjai szavaiban, mozdulatai-
ban, de magunkba pillantva is tetten érhetjük egy-egy régi, 
kedves tanárunk, tanítónk szívünkre helyezett gondolatát, 
kitartását.
Kedves Pedagógusok! Önök azok, akik kaput nyitnak a 
világra, bátorítanak és motiválnak, segítik és vezetik az 
Önökre bízott gyermekeket. Önök azok, akik egy kicsit 
szebbé és jobbá teszik a világot azzal, hogy formálják a 
felnövekvő nemzedéket. Mindezt hálás szívvel köszönöm 

Önöknek településvezetőként éppen úgy, mint nagymama-
ként. Kívánom, hogy tartsák meg a munkájukba vetett hi-
tüket, és vezessék az Önökre bízott gyermekeket továbbra 
is féltő szeretettel.
Munkájukhoz kívánok egészséget, kitartást és szakmai  
sikereket!

nagy andrásné
polgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2022. május 31-én munkaterv szerinti ülést tar-
tott, ahol jelen volt mind a hat képviselő és a polgár-
mester. Az ülésen megjelent a DAKÖV Kft. képviselője, 
valamint a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. képviselője.    
Az ülésen 10  határozat ( 43-52 /2022.(V.31.) született 
és két rendelet került megalkotásra. A testületi ülés 
nyilvános, polgárok által megtekinthető jegyzőköny-
vei alapján, az ülésen hozott határozatok kivonatait 
az alábbiakban közlöm.
A Képviselő-testület:

- meghallgatta és elfogadta a polgármester beszá-
molóját a két ülés között tett fontosabb intézke-
déseiről. 

- Ellenszavazat nélkül elfogadta: 
a.) DAKÖV Kft. beszámolóját a nagyközségi 

vízművek üzemeltetéséről,
b.) SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. beszámoló-

ját a községi temető üzemeltetéséről.  
- Ellenszavazat nélkül elfogadta a 2021.évi költ-

ségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati 
rendeletet, valamint az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosítását. Ez-
zel egyidejűleg elfogadta a 2021. évi belső ellenőri 
összefoglaló jelentést. 

- A Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézmény-
vezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati 
eljárást eredménytelennek minősítette, mivel 
a pályázó nem rendelkezett intézményvezetői 
szakképzettséggel. Az intézmény vezetésével 
2022. július 2. napjától az intézményvezető meg-
bízásáig, de legfeljebb 1 évig az óvoda szervezeti 
és működési szabályzatában meghatározott he-
lyettesítési rendjében foglaltak szerint Omelkáné 
Csernai Andrea intézményvezető helyettest bízta 
meg. Ezzel egyidejűleg döntött a pályázat ismé-
telt kiírásáról. 

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a Települési Ér-
téktár Bizottság elnökének tájékoztatóját a bi-

zottság munkájáról.
- A temető ravatalozójának felújítására és az esz-

közbeszerzésre kiírt beszerzési eljárást eredmé-
nyesnek minősítette. Ellenszavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a 
a) ravatalozó felújításával és a 90 férőhelyes 

urnafal megépítésével a legkedvezőbb 
árajánlatot adó Schön-Bau Kft. (Hernád, 
Váradi u. ) ajánlattevőt bízza meg 
21.307.260 Ft +áfa összegben.

b) új halotthűtő beszerzésére a legkedvezőbb 
árajánlatot adó Gastro Prompt Hungary 
Kft. (Budapest, Anna u. 202.) ajánlatát fo-
gadja el 1.410 000 Ft+áfa összegben. Fel-
hatalmazta a polgármestert a szerződések 
aláírására. 

- A Táborfalva Díszpolgára cím adományozására 
beérkezett ajánlásokat a Képviselő-testület az 
erről szóló rendelet előírásai szerint zárt ülésen 
tárgyalta.
A Képviselő-testület 2022.évben „Táborfalva 
Díszpolgára” címet adományozza Mészáros Já-
nos Pál táborfalvai származású, szentendrei 
lakos részére, elismerve a nemzetközi viszony-
latban szerzett  kiemelkedő sporttevékenysé-
gét, mellyel hozzájárult Táborfalva jó hírnevé-
nek növeléséhez. A díszpolgári cím átadására 
ünnepi testületi ülésen kerül sor.

A Képviselő-testület soron következő ülését 2022. 
június 28-án tartja, melyen minden érdeklődőt sze-
retettel vár.

kundra erika
jegyző

Parlagfű- és egyéb gyom-mentesítés
Felhívom Tisztelt Lakosaink a figyelmét, hogy a földtulajdo-
nos, földhasználó, kül-és belterületen egyaránt köteles a par-
lagfű és egyéb károsító gyomnövények  elleni védekezés-
re, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe 
jutásának folyamatos megakadályozására. 
Szintén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni az 
ingatlan előtti járdaszakasz és árok tisztántartásáról és 
gyommentesítéséről, valamint az ingatlanról kihajló, illetve a 
közterületen álló növényzetről behajló ágak és bokrok meg-
felelő nyeséséről.

Táborfalván a belterületi ingatlanok művelésének, vala-
mint a parlagfű és egyéb gyomok elleni védekezés, illetve 
az ingatlan előtti közterület gondozásának betartását a Pol-
gármesteri Hivatal első alkalommal, hivatalból 2022. július 
18-tól helyszíni szemle megtartásával ellenőrzi.

Kérem, hogy az Önök által tapasztalt parlagfüves terü-

leteket az alábbi telefonszámon szíveskedjenek jelezni 
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata részére: 382-
028/107 mellék
 A védekezési kötelezettség elmulasztói részére a polgár-
mesteri hivatal határozati kötelezést ír elő, majd ennek ered-
ménytelensége esetén értesíti a kormányhivatal növény-és 
talajvédelmi hatóságát, aki növényvédelmi bírság kiszabására 
jogosult.  A bírság mértéke belterületen és külterületen is 
egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Kérek minden táborfalvai ingatlantulajdonost és földhaszná-
lót, hogy saját és lakótársai egészsége védelmében, valamint 
a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében 
végezzék el a földterületek és az ingatlanok előtti közterü-
letek gyommentesítését, ápolását.

kundra erika
jegyző 
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Pünkösdi ünnepkör

Áldozócsütörtök
A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök, 
Krisztus mennybemenetelének napja. Neve onnan 
ered, hogy az évi egyszeri áldozás határidejéül az 
egyház ezt a napot szabta. Sok helyen ez a gyerekek 
elsőáldozásának napja is.
Nálunk ez az ünnep az Elsőáldozás, időpontja a Tá-
borfalvi Római Katolikus Templomban: 2022. május 
29. vasárnap délelőtt 11 óra

Pünkösd
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, neve a 
görög pentekosztész azaz ötvenedik szóból ered. 
Mozgó ünnep, május 10. és június 13. közé esik. 
A hívő emberek arra emlékeznek, hogy Jézus feltáma-
dása után az apostolok összegyűltek, majd hatalmas 
zúgás, szélvihar támadt, s a szentlélek lángnyelvek 
alakjában leszállt a tanítványokra. Egyben a keresz-
tény egyház születésnapja is, hiszen a Szentlélek-
kel eltelt apostolok prédikációinak hatására sokan 
megtértek, így alakultak ki az első gyülekezetek. 
A húsvéti ünnepkör lezárása s egyben a természet 
megújulásának és a tavasz köszöntésének ideje. A 
nagy nyári munkák előtt a régi emberek egy kicsit 
megpihentek, ünnepeltek. Imádkoztak a bő termé-
sért, a gyermekáldásért, köszöntötték az új életet. 
A férfiak felöltötték ünneplőjüket, a lányok és asz-
szonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfju-
kat a hagyomány szerint a bal vállukra kanyarították. 
Pünkösdkor több régi búcsújáróhelyen búcsújáróna-
pot tartottak, pl. Máriaradnán, Vodnicán, Andocson, 
Ferencszálláson, Mátraverebélyen. A leghíresebb a 
Csíksomlyói búcsú.
Pünkösdi jelképek
A középkorban a Szentlélek eljövetelét megelő-
ző szélzúgást kürtökkel, harsonákkal utánoz-
ták, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirma-
ival helyettesítették vagy pedig égő kócokkal 
szimbolizálták, amiket leeresztettek a templom 
padlásteréből a hívek közé. Fehér galambokat en-
gedtek szabadon, ami a Szentlélek jelképe volt. 
Magyarországon csakúgy, mint Európa számos or-
szágában a Pünkösd ünneplésében keverednek a 
keresztény, illetve az ősi pogány, ókori (római) ele-
mek. A Római Birodalomban ilyenkor tartották 
Flóra istennő, a növények, virágok istennőjének 
ünnepét. Pünkösd ünneplésében ma is fontos sze-
repet játszanak a virágok, elsősorban természetesen 
a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza. A 
népszokásokban elsősorban a termékenység, a nász 
ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése dominál. 
Azért, hogy távol tartsák a gonosz és ártó szelleme-
ket a házakra és az istállókra zöld ágakat, nyírfaágat, 
bodzát, gyümölcságat tettek. A lányok pünkösdi róz-
sát szórtak a mosdóvízbe, hogy szépek és egészsége-
sek legyenek, a fiúk pedig a kiszemelt lány ablakába 

pünkösdi rózsát tettek.
Pünkösd ételei
Pünkösdkor a parasztcsaládoknál is ünnepi ételek ke-
rültek az asztalra. A hagyományos pünkösdi étel a rán-
tott csirke és a liba uborkasalátával. Azok a gazdák, akik 
tartottak juhot, a pünkösdi bárányból készítették el a 
báránysültet vagy a báránypaprikást. A tojásrántottá-
nak mágikus hatást tulajdonítottak (a tojás termékeny-
ségszimbólum). Sok helyen ettek édes tésztákat, hogy a 
kender sárga legyen, illetve eperrel, cseresznyével vagy 
más friss gyümölcsökkel töltötték meg a tésztákat. 
A bodza leveléből és virágából főzött szörpnek, teának 
minden betegséget gyógyító hatást tulajdonítottak.
Pünkösdi népszokások
Ezek közé tartozik:
Pünkösdikirály-választás
Pünkösdikirályné-járás
Törökbasázás
 Párválasztó pünkösdi szokások
Komatál küldés, mátkatál küldés stb. 

Az ünnepi szentmise időpontja a Táborfalvi Római 
Katolikus Templomban: 
2022. június 05. vasárnap reggel 8 óra

Szentháromság vasárnapja
A pünkösd utáni vasárnap a Szentháromság ünne-
pe. Kultusza a barokk korból ered, a pestisjárvá-
nyok idején szerte Európában emeltek ún. pestis 
oszlopokat. Számos szobrot emeltek a tiszteletére, 
sok templom búcsúnapja. A Szentháromság jelké-
pe a sugárzó nappal vagy istenszemmel kitöltött 
háromszög. Bizonyos vélekedések szerint a pa-
rasztházak napsugaras homlokzatain is a Szenthá-
romság ábrázolása köszön vissza.

A Szentháromság vasárnapi igeliturgia időpontja a 
Táborfalvi Római Katolikus Templomban: 
2022. június 12. vasárnap reggel 8 óra

Úrnapja
Az Oltáriszentség ünnepe. (Corpus Domini): a 13. 
század óta tartott mozgó ünnep, a Szentháromság 
vasárnapját követő csütörtök, amikor az egyház újra 
megünnepli az Utolsó vacsora misztériumát, minthogy 
erre a nagyheti gyász miatt nem volt igazi alkalom. Ez 
az ünnep azt hangsúlyozza, hogy Jézus mennybeme-
netele után is a hívek között maradt az Oltáriszentség 
képében. Mindenütt körmeneteket tartanak, ahol kör-
behordozzák az Oltáriszentséget, a négy égtáj szerinti, 
zöld ágakkal, virágokkal díszített alkalmi oltároknál 
megállnak, imát mondanak.
Az ünnepi szentmise és körmenet időpontja a Tá-
borfalvi Római Katolikus Templomban: 2022. június 
18. szombat este 18 óra

gregus erzsébet
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Feeder horgászverseny Táborfalván

2022. május 15-én rendeztük meg nyílt nevezéses Feeder 
horgászversenyünket. Az előzetes nevezésnél eddig sosem 
látott tempóban, kevesebb, mint 24 óra alatt telt be a meg-
hirdetett maximális létszám. Az időjárás a lehető legszebb 
arcát mutatta, verőfényes napsütésben, kellemes meleg-
ben horgászhattak a versenyzők.
6 órakor kezdtek gyülekezni a horgászok, majd a menet-
rendnek megfelelően sorolás, helyfoglalás után dudaszóra 
indult a megmérettetés 7:00-kor. A halak kapókedve ta-
vunk mindkét öblözetében hasonló volt, de a hátsó tóme-
der hozta meg a nyertes halmennyiséget, ahol már a ver-
seny félidejében látszódott, hogy ifj. Benda Ferenc pontos, 
jól átgondolt horgászata a győzelem felé viszi őt. Mérlege-
lést követően az alábbi eredmények születtek:
- I. helyezett: ifj. Benda Ferenc
- II. helyezett: Németh Krisztián

- III. helyezett: Beliczki József
- IV. helyezett: Virág Zoltán
- V. helyezett: Bessenyi Zsolt
- VI. helyezett: Vezsenyi Attila
A legnagyobb halat Zumics Miklós fogta. A kifogott ponty 
súlya 3100 gramm volt. A helyezést elérőket serlegekkel 
jutalmaztuk és értékes horgászfelszerelésekből választ-
hattak. Eredményhirdetést követően került sor az ebédre, 
melyet egyesületünk vezetősége készített el. A csülkös pa-
calpörköltet Nagy Zoltán, Szagri László és Sevecsek Péter 
főzte. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden 
résztvevőnek a nagy érdeklődésért és Táborfalva Nagy-
község Önkormányzatának a támogatásért!

sevecsek Péter
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Anyák napja
Az egyik legszebb napot ünnepeltük meg a Bölcső-
dénkben, az anyák napját. A kisgyermekek számára 
az édesanya nyújtja a legfőbb támaszt, és jelenti szá-
mára a biztonságot.

Nagy mosollyal és örömmel várták az édesanyjukat és 
a nagymamákat a gyermekek. Verset is tanultak, és 
segítettek az ajándékok elkészítésében. Mindkét cso-

portban egy kis közös kézműveskedéssel tudtak egy 
apró meglepetést készíteni.

Csillogó szemek és hangos kacaj jellemezte ezt a cso-
dás délutánt, ahol megemlékeztünk a család fő össze-
tartó személyéről, az édesanyákról.

Páll krisztina
KisgyerMeKNevelő-bÖlcsődevezető 

Helyreigazítás

A Táborfalvi Mozaik 2022. májusi számában 
a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyről 
szóló cikk írójának neve sajnálatos módon 
lemaradt, amiért ezúton is szeretnénk elnézést 
kérni a szerzőtől, Jarábik Tünde pedagógustól 
és a Mozaik újság Olvasóitól!

a táborFalvi mozaik szerkesztősége

A Dabas Rádió Térségi napló című adásában (2022. 
május 7-én) Béni Benett és Nagy Botond harmadik 
osztályos tanulókkal készült interjú, akik a Csurgay 
Franciska Általános Iskola két díjnyertes csapatának 
képviseletében beszéltek az Országos Curie Környe-
zetvédelmi Emlékversenyen való részvételükről és az 
elért eredményről.

Felkészítő tanáraik Jarábik Tünde és Urbánné Revák 
Anikó voltak.

Gratulálunk a szép eredményhez!

Kép: Béni Benett, Ordasi Brigitta szerkesztő-műsorve-
zető és Nagy Botond a Dabas Rádió stúdiójában

a táborFalvi mozaik
szerkesztősége

Táborfalvi iskolások 
a Dabas Rádióban

(Fotó: Jarábik Tünde)
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A Curie Környezetvédelmi Verseny két döntős csapa-
ta, május 28-án (szombaton) részt vett Dunaharasztin 
a Merlin Ház (Képességfejlesztő és Tehetséggondozó 
Nonprofit Kft.) Jutalomjáték című programján. A já-
tékra azok a csapatok regisztrálhattak, akik a szolno-
ki országos döntőn az első tíz helyen végeztek.

A megnyitó Dunaharasztin, a Laffert Kúriában volt, 
majd a játékokra a Hunyadi János Általános Iskola 
tornatermében került sor. A program A londoni kole-
ra járvány címet kapta, ehhez kapcsolódó kísérleteket 
végeztek el, problémákat oldottak meg a gyerekek. 
A nap egy kvízjátékkal zárult, ahol egyik csapatunk 

(Béni Benett, Simkó Nimród, Simon Levente) 5. helye-
zést ért el, az ő érdemük, hogy tortaevéssel zárhattuk 
a napot!

Ezen a napon, méltó módon lezártuk a köri szakkör 
tanévét. A gyerekek rengeteg új tapasztalatot gyűj-
töttek: mikroszkóppal, 3D-s nyomtatóval, kémcsö-
vekkel, pH-mérővel oldhattak meg feladatokat. Talál-
koztak, ismerkedtek hasonló érdeklődésű diákokkal, 
pedagógusokkal.

jarábik tünde
tanítónő

Jutalomjáték
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Fotók: Jarábik Tünde

I. Csurgay Tchoukball Fesztivál

Szeptember közepétől kezdtem el fog-
lalkozni a hozzám járó gyermekekkel, 
akiknek akkor szerveztem egy kis to-
borzót az ifjúsági tchoukball (ejtsd: 
csukból) válogatott részvételével. Ez 
a nap olyannyira jól sikerült, hogy 3 
korosztályban 3 csapatnyi gyermek-
kel kezdtem meg az edzéseket. Sajnos, 
ez az év sem volt hozzánk túl kegyes 
sportprogramok terén, hiszen a covid 
okozta vészhelyzet miatt elmarad-
tak a magyar bajnokságunk meccsei, 
valamint egy nemzetközi találkozót 
is szerettünk volna most májusban 
tartani, de sajnos, erre sem került sor. 
Ezt orvosolva és a gyermekek játékél-
ményének megszerzése érdekében fel-
vetettem a sportágban tevékenykedő 
edzőknek, hogy szerveznék egy barát-
ságos, ismerkedős találkozót.

Ez valósult meg 2022. 05. 20-án, pénte-
ken iskolánkban. Intézményünk 3 csa-
pata nagyon várta már, hogy mások-
kal is tudjanak végre játszani, nagyon 
izgultak a kicsik és nagyok egyaránt. 
Sajnos, még így is lemondta 2 csapat a 
részvételt, betegségre és egyéb okokra 
hivatkozva, de nagy örömünkre végül 
vendégül láthattuk: a Bálint Márton 
Általános Iskola és Középiskola csa-
patát Törökbálintról, a Szent Ágoston 
Keresztény Általános Iskola és Gimná-
zium csapatát Fótról és a Mendei Géza 
Fejedelem Általános Iskola csapatát. 
Reggel 9-kor kezdődött a program egy 
rövid megnyitóval, majd egy közös 
zenés bemelegítéssel. Ezután szoros, 
feszített tempóban egymás után jöttek 
a meccsek. Iskolánk csapatai nagyon 
ügyesen helytálltak, bár a későbbiek-
ben az izgulást még le kell küzdeni. Ez 
egy igazi csapat sport, az erőszakmen-
tesség lehetővé teszi, hogy a nap végén 
az ellenfelek barátként és ne ellenség-
ként váljanak el, ami a mai világban 

szerintem nagyon fontos szempont. A 
szünetekben és a meccsek között fo-
lyamatosan szóltak a jobbnál jobb ze-
nék, ami meghatározta a nap fesztivál 
hangulatát. A közönség soraiban helyet 
foglaltak a diáktársak is, akik folyama-
tos hangos biztatással buzdították a 
játékosokat. Zárásként a barátságosság 
jegyében minden gyermek részesült ju-
talomban, hatalmas mosollyal vették át 
a csapatok kis kupáikat és csillogó sze-
mekkel csodálták a nyakukba akasz-
tott érmeket. Végül, amikor beálltunk 
a csoportképhez, fotósok hada lepte el 
a csarnokot, úgy érezhettük magun-
kat, mint egy igazi nagy versenyen, 
villogtak a vakuk, mosolygó szülők és 
tanárok örökítették meg a pillanatot.

Voltak nyertes és vesztes meccseink, 
de a legfontosabb, hogy minden gyer-
mek örömmel, boldogan, élményekkel 
telve ért a nap végén haza. Ezúton 
szeretném megköszönni Hermán At-
tila intézményvezetőnek a lehetőséget 
és bizalmat, kolléganőimnek a sok se-
gítséget, valamint a lelkes szurkolást, 
Tuza Milánnak a zeneszolgáltatást, 

Túri Xéniának a rengeteg fotót és vide-
ót, a Malata Grafika Kft-nek a kupákat, 
érmeket, A KOM-TECH Automation 
Kft-nek az ellátást és a Ladánybenei 
Zöldségesnek a felajánlott gyümölcsöt.

konczig kitti
testnevelő, edző

Csapattagok:

Táborfalvai Csoda Csapat: Szabó 
Janka Sára, Papp Csenge, Rim Hanna, 
Gazsik Boglárka, Told Viktória, Kap-
csos Viktória, Demcsák Tamás, Sponga 
Vitéz, Gazsó Zsombor, Salacz Martin

Táborfalvai Tigrisek: Krasnyánszki 
Lili, Barta Vivien, Zsigár Tifani, Füzy 
Blanka, Deák Lara, Simkó Nimród, 
Ludányi Gábor, Hamar Kristóf, Papp 
Dominik, Demcsák László, Andrássi 
Martin, Lehóczki Tamás

Táborfalvai Farkasok: Papp Jázmin, 
Szabó Noémi, Sági Noémi, Kapcsos 
Zoé, Rim Georgina, Told Stella Kat-
rin, Szenics Gábor, Vásáreczki Ádám, 
Sponga Hunor, Gráner Bence, Molnár 
Mátyás, Farkas Albert
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A Szarkási Iskola
Szeleczki Lászlóné Marika és Szeleczki László hosszú 
éveken át tanítottak a Szarkási Iskolában, ahová a tá-
borfalviak közül is sokan jártak. Köszönöm a Szeleczki 
házaspárnak, hogy elfogadták meghívásomat és eljöttek 
könyvtárunkba. Fogadják szeretettel visszaemlékezésüket!

borsi mária

Több mint 50 éve 
már, hogy Kor-
sós István, akkori 
lajosmizsei mű-
velődési előadó 
megmutatta kö-
zös éveink első 
munkahelyét, a 
Szobros Iskolát. 
Úttalan utakon, lo-

vas kocsival utaztunk. 1970 augusztusát írtuk. Vertfalú, 
eléggé kopottas iskola, olajos padlójú tágas tanterem, óri-
ási vaskályhával és hatalmas ablakokkal. Természetesen, 
még nem volt villany, s a gyűrűs kútban sem volt víz. Az 
udvar elhanyagolt volt, csak a két gyönyörű, sudár nyár-
fa koronája tört a magasba. Mellettük állt az iskola első 
tanítójának, Boromissza Dezsőnek a katonaszobra. Az 
épület egyik fele tanterem, a másik fele szolgálati lakás: 
két szoba, konyha, egerek, s elég rossz állapotú padló, 
petróleumlámpa.
Készülődtünk a tanévre. Abban az időben a tanító fű-
tötte, takarította a tantermet. Eljött a szeptember 1-je. 
Kiderült az ég. Jöttek a gyerekek első osztálytól nyol-
cadikig. Csillogó szemű, kissé félénk, tiszta tekintetű 
gyerekek. A kisebbeket édesanyjuk kísérte. Két tanu-
lócsoport volt: 1., 2., 3., 4. osztály délelőtt, 5., 6., 7., 8. 
osztály délután járt iskolába. Nekem már volt egy és 
fél éves tanítási gyakorlatom összevont osztályokban, 
és egy sikeres felvételi vizsgám a Bajai Tanítóképző 
Főiskolára. A férjem csak 1972-ben kezdett tanítani. 
Itt született a két fiam, László 1972-ben, Zoltán 1973-
ban. Nem volt könnyű az élet, dolgozni, tanulni, s a 
saját gyermekeket is ellátni. Természetesen, GYES-en 

sem voltam, a gyermekek ellátásában a férjem és a 
váltótanítás segített.
1974 őszén, a jobb lakás reményében, a Szarkási Iskolába 
költöztünk. Itt már volt villany, de a kút szintén el volt 
iszaposodva. A férjem létrán lement a mélybe, s vödörrel 
hordta fel az iszapot, mindaddig, amíg nem lett annyi víz, 
hogy létezzünk. Évekkel később lett fúrott kút különféle 
összefogással (Lajosmizsei Tanács, budapesti szocialista 
brigád), épült fürdőszoba fatüzelésű kályhával, a víz is be 
lett kötve a tanterembe és a lakásba. Mindezek jelentősen 
megkönnyítették a dolgainkat.
Kezdetben alsó és felső tagozat is működött. Én az al-
sósokat, férjem a felsősöket tanította. A gyermekek a 
környező tanyákról jöttek, a legközelebbi is 1 km-ről, de 
hoztak diákokat 7 km-ről is. Az iskola mellett Srp-ék és a 
Mészáros B. család lakott.
Sok hiányossággal küzdöttek ezek a gyerekek. Nem jár-
tak óvodába, nem volt gazdag a szókincsük, a szüleik 
nehéz fizikai munkát végeztek, keveset tudtak segíteni 
nekik a tanulásban. A legnagyobb kincsük a jóság és a 
szeretet volt. A legfőbb feladatunk volt, hogy nagyon ala-
posan elsajátíttassuk velük az alapkészségeket: olvasás, 
számolás, írás, s a beszéd fejlesztése. Fontos cél volt még 
az olvasóvá nevelés. Ennek érdekében rengeteg verset ta-
nultunk, sok-sok mesejátékot, színdarabot dolgoztunk 
fel. Az előadásokra meghívtuk a szülőket. Ha valamiféle 
közgyűlés vagy egyéb rendezvény volt az iskolában, ott is 
szerepeltünk. Ezek fejlesztették a gyerekek önbizalmát és 
beszédkészségét. Azt szerettük volna elérni, hogy a szar-
kási gyerekeket ne érje kudarc, ha más iskolába kerülnek. 

Mozgalmas élet volt iskolánkban. A Bács-Kiskun Megyei 
Továbbképzési Kabinet nagyon jó magnós órákat írt az 
önálló órák hatékonyabbá tételére. Sőt, kísérleti iskola is 
voltunk magyarból és környezetismeretből. Voltak bemu-
tató órák: Kecskemét járás iskoláiból jöttek kollégák, gya-
kori volt a szakfelügyelői látogatás, híres pedagógusok 
(Faragó László miniszteri tanácsos), újságírók (Pásztor 

A táborfalvi közoktatás történetéről III.

Szeleczki Lászlóné és Szeleczki László

Szobros Iskola (Felsőlajos II. sz. Általános Tanyai Iskola) 
(1972) A Szeleczki házaspár László nevű gyermekükkel 
(1970 őszétől 1974-ig tanítottak a Szobros Iskolában)

Szarkási Iskola (1978) Szeleczki Lászlóné magnós oktatást 
tart. Összevont osztályok voltak (1-4. osztály). Az egyik 

osztálynak minden tantárgyhoz kidolgozott oktatás, 
feladatok voltak a magnón, fejhallgatón kapták a szöveget. 
Minden fő tantárgyból volt ilyen óra. Egy időben két aktív 

óra volt, egyet a magnó tartott, egyet a tanítónő.
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Magdolna a Magyar Rádiótól) is ellátogattak hozzánk. A 
tanulóink mindig ügyesek voltak, szorgalmasan végezték 
munkájukat. A tantervi anyagot, a nevelési feladatokat, 
évre, hónapra, napra tervezve, mindig a MIT? MIÉRT? 
HOGYAN? kérdéscsoport alapján terveztük. Sokféle mó-
don ellenőriztük magunkat. Például felvettük óráinkat 
magnóra. Nagyon tanulságos volt.
Jó eredményeket jó szövetségesekkel lehet elérni. Part-
nereink voltak a gyermekek szülei és a többi szarkási, 
szobrosi ember, a Külterületi Iskolák Igazgatósága, a Kos-
suth TSZ, drága Korsós Pista bácsi, akinek nagyon sokat 
köszönhetünk. Az oktatás irányítóinak, Torma László, 
Kemmer Mihály és Sipos Ottó igazgatóknak, Halasi Mi-
hály és Zsiér Sándor igazgatóhelyetteseknek külön sze-
retnénk megköszönni segítőkészségüket, támogatásukat. 
Szeretettel emlékezünk Kiss Karcsi bácsira is, a táborfalvi 
művelődési ház vezetőjére, aki rendszeresen kijárt Szob-
rosba és Szarkásba, hogy meghívja a gyerekeket a tábor-
falvi rendezvényekre. És mi utaztunk a különféle bábelőa-
dásokra, zenei és egyéb műsorokra. (A KTSZ biztosította 
a buszt.) Megismertük a táborfalvi citerazenekart, majd 
Birinyi József irányításával Hajnal István, Jóri Lajos és Ko-
vács László tanította az érdeklődő gyerekeket citerázni 
(1979-1986). Néhány citerát Birinyi Bandi bácsi készített. 
A jó oktatói munka által a gyerekek szép sikereket ér-
tek el. Versenyeken vettek részt, zenei táborban voltak a 
mai Szlovákiában, Pöstyénben. Béres János népzenegyűj-
tő rádiófelvételt is készített dalcsokraikból. Köszönjük a 
táborfalvi citerások áldozatos munkáját!

Táborfalva csak pár kilométerre volt hozzánk, így amikor 
megszűnt a felső tagozat, a gyerekek egy része a tábor-
falvi iskolában folytatta tanulmányait, a többiek a lajos-
mizsei Diákotthonban.
A tanyasi iskola az oktatás-nevelés fő színhelye volt. Ezen 
kívül sok más funkciót töltött be. A lajosmizsei könyvtár 
kihelyezett állományát kölcsönözhették ki a gyerekek és a 
lakosok. A kezdetekben elvittük a tanyákra a könyveket.
A tanteremben rendezvények is voltak. ÁFÉSZ közgyűlé-
sek meghívott előadókkal, TIT előadások (Mozsár András 
kultúrház igazgató, Dr. Kisjuhász Zoltán állatorvos, stb.), 
szentmisék, hitoktatás, választások, növény- és állattartá-
si előadások. Rendszeres filmvetítés volt (a Kossuth TSZ 
fizette). Az adott filmet péntekenként kihozta a férjem 

Lajosmizséről, levetítette, majd hétfőn visszaszállította.

Ahhoz, hogy jó életteret biztosítsunk a gyermekeknek és 
mindannyiunknak, bekerítettük az iskolát, fákat, bokro-
kat, virágokat ültettünk, játszóteret építettünk, lefestet-
tük az iskolapadokat, természetesen, az anyukák, apu-
kák segítségével.

Volt papír- és vasgyűjtés, emlékszem, egyszer öt teher-
autónyi vas gyűlt össze a felnőttek aktív támogatásával, 
melyhez a táborfalvi lakosok is hozzájárultak.

Minden évben kirándultunk, megnéztük hazánk szép tá-
jait, szülők, gyerekek együtt.

Egyéb találkozási pontok is voltak a lakossággal: nép-
számlálás, mezőgazdasági összeírás, családlátogatás.

Mindvégig nem volt telefon. Ha valaki megbetegedett, 
nem tudott kimenni az 5 km-re levő buszmegállóhoz, 
vagy ha az állatokkal történt valami baj, még éjszaka is 
bekopogtak, hogy segítsünk orvost hívni. Hozzánk jöt-
tek, ha hivatalos iratot kellett értelmezni, kitölteni, vagy 
levelet írni. Mindig szívesen segítettünk. Ők ugyanígy vi-
szonyultak hozzánk, soha nem mondtak nemet, ha szük-
ségünk volt valamire.

A sok munka, az együtt töltött idő, egymásra utaltság, de 
főképp a bizalom, hogy ránk bízták legféltettebb kincse-
iket, a gyermekeiket, összekovácsolta a tanyavilág lakóit 
és bennünket. Mindig összeszorul a szívünk, ha hallunk 
volt tanítványainkról. A legtöbbjükről tudjuk, hogyan él, 
mire vitte. Becsületes, szorgalmas, jó emberek lettek.

1986-ban született Ágnes nevű lányunk. Beköltöztünk La-
josmizsére.

A tanyavilág folyamatosan elnéptelenedett. Az oka rész-
ben a Diákotthon megépülése, a fiatalok nem a szülők 
munkáját végezték, hanem főleg a közeli falvakba, példá-
ul Táborfalvára költöztek. Az iskola tanulóinak létszáma 
lecsökkent. Pedagógus sem jelentkezett a meghirdetett 
állásra. 1986 őszén nem kezdődött új tanév.

Az életünk legszebb szakaszát töltöttük a lajosmizsei 
Szobros és Szarkási Iskolában. Örülünk, hogy ott tölt-
hettünk 16 évet. Mindig hálás szívvel gondolunk kedves 
tanítványainkra, szüleikre, szomszédainkra.

(2022)

Szarkási Iskola; kirándulás, Szépművészeti Múzeum, 
Budapest (1970-es évek vége)

Szarkási citeraegyüttes (1980-as évek eleje)
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Két érdekes és értékes könyvet kapott ajándékba 
könyvtárunk helytörténeti gyűjteménye Katona Mi-
hálynétól és Harsányi Tibornétól, amit ezúton is sze-
retnék megköszönni!
Kürti László: Történelem és emlékezet : Lajosmizsei 
fényképek 1896-1946
([Lajosmizse] : Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület, 2002)

A könyvet prof. Dr. 
Kürti László, a Miskolci 
Egyetem tanára, kultu-
rális antropológus írta 
és szerkesztette. Pél-
daértékű, hogy milyen 
szakszerű, áttekinthe-
tő, igényes kiadvány! 
Zsigó Viktor, Lajos-
mizse város polgár-
mesterének előszavából 
megtudhatjuk, hogy az 
egykori jászberényi le-
gelőterület 1877-ben ala-
kult önálló nagyközség-
gé, a könyv Lajosmizse 
hivatalos fennállásának 

125. évfordulója alkalmából jelent meg 2002-ben.
A könyv bevezetőjében Kürti László történelmi áttekin-
tést ad Lajosmizse kialakulásáról, bemutatja a földrajzi 
adottságokat, a társadalmi változásokat, megemlékezik 
azokról a fényképészekről is, akik a kiadványban sze-
replő archív fotókat készítették. A kötetben publikált 
fényképanyag az 1896-1946 közötti ötven évet öleli fel. 
A szerzőknek mintegy 4000 képből kellett kiválogatni-
uk azt a közel 400 fotót, amelyek a kiadványban szere-
pelnek. Ez a négyszáz fotó százötven család képanyagát 
jelenti. A kutatómunka során nemcsak a könyv megje-
lentetése volt a cél, hanem az, hogy létrehozzák a lajos-
mizsei helytörténeti gyűjtemény vizuális adattárának 
alapjait. Valamennyi – közel négyezer – kölcsönkapott 
képet digitalizálták, ezt a munkát a Lajosmizsei Hely-
történeti és Kulturális Egyesület tagjai végezték, a helyi 
polgármesteri hivatal és önkormányzat támogatásával. 
Az Egyesület 2000-ben alakult, Sólyom János elnöksé-
gi tag megfogalmazása szerint létrejöttét elsősorban a 
város múltjának feldolgozatlan volta indokolta. „Az a 
nép, amely a múltját nem ismeri, hagyományait, kul-
túráját nem ápolja, elődeit nem tiszteli, az az idő múl-
ásával elvész.” - ez volt az egyesület létrehozásának 
mottója; tevékenysége, céljai a következő feladatok el-
végzésére irányulnak: a helytörténeti adatok és történe-
ti dokumentumok megmentése és archiválása; hozzá-
járulás a helyi kulturális élet, a civil kezdeményezések 
kibontakoztatásához, az egészséges lokálpatrióta tudat 
és a pozitív városkép kialakulásához; elősegíteni a hely-
történeti oktatást, a városba irányuló idegenforgalom 
megújulását és kiadványok megjelentetését.

A könyvben látható fotók időutazásra hívnak bennün-
ket… Témák szerinti fejezetekben láthatjuk őket: Ké-
peslapok; Nagyközség, hivatal, tisztviselők; Egyház, 
vallásosság, rítusok; Mezőgazdaság, gazdák, tanyasi 
élet; Iparosok, kereskedők, mesterek; Gyermekkor, 
ifjúság, iskola; Katonaság, háború; Család, rokonság; 
Kultúra, szórakozás.
A mű befejezéseként a szerző köszönetet mond mind-
azoknak, akik segítették a könyv megjelenését, majd 
részletes képjegyzék következik. A könyvben szereplő 
szövegek magyar, angol és német nyelven olvashatóak.
Kürti László: Fényképes történelem : Lajosmizse a 
20. században
(Lajosmizse : Helytörténeti és Kulturális Egyesület, 2010) 

A könyv a Helytör-
téneti és Kulturális 
Egyesület megala-
kulásának 10. évfor-
dulója alkalmából 
jelent meg a Lajos-
mizséért Közalapít-
vány támogatásával. 
A mintegy 10 év 
alatt összegyűjtött 
több tízezernyi 
fénykép közül 2000 
fotót választottak 
ki, amelyek még be-
mutatásra várnak. 
A kötetben ezek 
közül jelenik meg 

az első válogatás az 1960-as, 1970-es évekig bezárólag. A 
fekete-fehér képek itt is fejezetekbe rendezve láthatóak: 
A régi Lajosmizse; Gazdaság, ipar; Egyház, vallásos élet; 
Oktatási intézmények, pedagógusok, tanulók; Katonák, 
I. és II. világháború. 
A kiadvány bevezetője az 1990 óta eltelt két évtized fej-
lődését mutatja be: Lajosmizse 1993-ban városi rangot 
kapott, új művelődési ház és könyvtár, új városháza 
épült, több újság és honlap tájékoztatja a lakosságot. Új-
jáéledtek a civilszervezetek, évek óta itt rendezik meg a 
Csutorás nemzetközi népzenei és népművészeti tábort. 
A várost és környékét jól működő tanyasi-falusi ven-
dégfogadók, éttermek teszik közkedveltté. A rendszer-
váltást követően egyes vállalatok átalakultak, a jelenlegi 
iparfejlesztés alapját a már meglévő és az idetelepült 
vállalatok és ipartelepek jelentik.
A bevezető után Süveges István plébános mutatja be 
a Szent Lajos Római Katolikus Egyházközség történe-
tét, amely gyakorlatilag az 1896-ban épült lajosmizsei 
templom története is. Bérces István lelkipásztor a La-
josmizsei Református Egyházközség és a református 
templom (1902) történetét írja le.
Sok táborfalvi számára személyes kötődést jelent Lajos-
mizse és környéke, dédszüleik, nagyszüleik vagy saját 
ifjúságuk története jelenik meg itt fényképeken elbeszélve.

borsi mária

Könyvajánló
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!

2022. június 6-án (Pünkösd hétfőn) és június 13-tól 
19-ig könyvtárunk ZÁRVA tart.

2022. június 20-tól augusztus 31-ig, az iskolai ta-
nítási szünet idején a könyvtár a szokásos nyári 
nyitvatartás szerint látogatható:

hétfő   12.30 - 18.00 óra
szerda   12.30 – 18.00 óra
péntek   12.30 - 18.00 óra
szombat     8.00 - 12.30 óra
Bejárat az Árpád utca felől.

Könyvtárunk online katalógusának címe: 
http://0912.netlib.hu/katalogus

Elérhetőség:

Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2381 Táborfalva, 
Iskola u. 7.

Tel.: +36 29 382 952 

e-mail: konyvtar@taborfalva.hu

honlap: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/

A Pető-tanya
Táborfalván ma Boldog Tanyaként ismerik, előtte 
1993-tól hosszú évekig Öregtanya néven hagyo-
mányos falusi vendéglátással, egy eredeti hangu-
latú alföldi tanyán fogadta látogatóit az egykori 
Pető-tanya.

„A Tanyát 1887-ben vásárolta meg a Pálóczi Hor-
váth-családtól - akik a környék földesurai voltak 
- az egyre nagyobb mezőgazdasági sikereket elérő 
Pető-család, melynek leszármazottjai ma is élnek 
Táborfalván. Az egyre gyarapodó birtokon álló kis 
Tanyát a 30-as évek végéig bővítették, fejlesztget-
ték, ekkor a környék gazdasági központjának szá-
mított cséplőgéppel, jószágokkal. Az államosítás és 
az azt követő nehéz évek szinte a teljes pusztulásba 
vitték a birtokot. 1987-ben vásároltam meg azzal 
a céllal, hogy a magyar falusi vendéglátás hagyo-
mányait megőrizzük és visszaadjuk régi méltósá-
gát.” – írja Dobos Attila az Öregtanya honlapján.  
(https://www.oregtanya.hu/oregtanyatortenet.html)

A tanya egykori tulajdonosa, Pető Vince is látható 
azon a fényképen, amely Kürti László: Fényképes 
történelem c. könyvének 48. oldalán látható.

Köszönet
Minden Kossuth Lajos utcai lakó és a falu „főútját” rendszeresen használó vagy azon csak átutazó – 
sétáló, babakocsit toló, kerékpározó és autót vezető – nevében szeretném megköszönni, hogy hosszú 
évek után nem kell a kátyúkat kerülgetni, illetve az út közepén menni, hogy haladni tudjunk. Köszön-
jük, hogy az útfelújítás végeztével végre a Kossuth Lajos utca teljes szakaszán jól lehet közlekedni.

egy táborfalvi úthasználó

Cséplés a Jászgulyás tanyán, Közös. Balról áll 
Géró János, mellette unokaöccse Géró József, 
középen Jászgulyás Erzsébet, balról áll Géró Pi-
roska, mellette testvére, Géró Katalin, jobbról áll 
Pető Vince tulajdonos (1942)

borsi mária
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alsónémedibe keresünk csomagszortírozó munka-
társat 1 műszakos állandó délutános munkavégzés-
re (16:30–01:30). Feladatok: konténer kipakolása és 
szétválogatása szalagra, csomagok válogatása méret 
és irányítószám szerint, összekészítés kiszállításra. át-
lag nettó bérezés 230.000–260.000 Ft. céges buszok: 
budapest, Örkény, dabas, hernád, táborfalva, gyál, 
gyömrő, sülysáp, tápiószecső, Úri, kiskunlacháza, 
szalkszentmárton, tass, bugyi, Felsőbabád, kunadacs, 
kunszentmiklós, inárcs, kakucs, nyáregyháza, ócsa, 
bénye, monor, Pánd, Pilis, vasad. érd: 06-70-419-0680
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Zenés, táncos nap a Platthy József Bajtársi Egyesületnél

Immár hagyományosan, tavaszköszöntő rendezvé-
nyünkre meghívtuk a Pilisi Vidám Tavasz Nyugdí-
jas Klubot. 
Évek óta jó kapcsolatot ápolunk, kölcsönösen 
meghívjuk egymást egy-egy programra.
Május 14-én került sor a találkozásra. Mindig 
örömmel készülődünk, hisz egy vidám, szórakozni 
szerető csapatról van szó.  Nem volt ez másképp 
most sem.
A jó hangulatról Boros József és Szabi gondosko-
dott, akik igazi jó zenét játszottak. Meg is hálál-
tuk, roptuk a táncot egész nap.
De, hogy bírjuk energiával, ehhez kellett egy fi-
nom ebéd is. Az egyesület főzőcsapata  gondos-
kodott erről. Köszönet nekik. Nagyon finom volt 
a sok-sok sütemény, melyet tagjaink sütöttek. A 

hangulatot fokozta egy-két pohár finom bor is. 

Ebéd után a pilisiek vidám műsorral kedveskedtek 
nekünk, köszönjük szépen nagyon szórakoztató 
volt!

A táncolás után kicsit megpihenve, a sok-sok tom-
bola nyeremény is kihúzásra került, melyet tagja-
ink hoztak. Izgatottan figyeltük a szelvényeket, 
mindenki gazdagodott egy-egy nyereménnyel.

A nap végére kissé elfáradva, de örömmel, elége-
detten, feltöltődve fejeztük be a rendezvényt.

Köszönet a vendégeknek, a tagjainknak, a zené-
szeknek, mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, 
hogy egy szórakoztató napot tölthettünk együtt.

antal jánosné
elnök
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Vakációs Bibliahét
  Református hittanos napközis tábor

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az 
Úr - jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes 
jövő az, amit nektek szánok” Jeremiás 29: 11.
Az Örkényi Református Missziói Egyházközség idei 
hittanos tábora

2022. június 27-től július 1-jéig lesz Örkényen a refor-
mátus templomban és kertjében, napközis formában. 

A tábor fő célja a Szentháromság Istennel és egymással 
való örömteli közösség megélése.

A táborban délelőttönként éneklés, ige, beszélgetés, já-
ték, csocsó, pingpong, délutánonként kézműveskedés, 
kirándulás, vetélkedő, strandolás lesz a program. 

Amit még tervezünk: sátorozás a templom körül, tá-
bortűz, szalonnasütés, éjszakai túra, filmvetítés, közös 
játék, nevetés, pihenés…

A tábor zárónapján, pénteken Szarvasra szeretnénk 
kirándulni a gyermekekkel, autóbusszal, ahol megnéz-
nénk az arborétumot, a Mini Magyarországot és hajó-
káznánk is.

A tábor díja 20 ezer Ft, amelyet bármikor, de legkésőbb 
a tábor kezdetéig lehet befizetni, amely tartalmazza a 
tábor programjain való részvételt, napi háromszori ét-
kezést és a kirándulást is. Táborfalva Nagyközség Ön-
kormányzata 7000 Ft/fő támogatást nyújt, amit ezúton 
is szeretnék megköszönni Nagy Andrásné Polgármes-
ter Asszonynak és a Képviselő-testületnek. Külön kö-
szönöm azt a támogató, segítő hozzáállást, amit együtt-
működésünk során mindig megtapasztalok!

Ha a szülők vagy a gyülekezet tagjai szívesen részt 
vesznek a táborban, a teendők végzésében, vagy a 
programok lebonyolításában, akkor őket is örömmel 
látjuk! 

Kérdéseikre örömmel válaszolok a 06/30-548-38-19 tele-
fonszámon. 

Nagy szeretettel várjuk a táborozók mielőbbi jelentke-
zését!

szemők andrea
lelkész

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet  

mindazoknak, akik

Özv. Horváth Mihályné
temetésén részt vettek, gyászunkban, mélységes 

fájdalmunkban őszinte részvéttel osztoztak. Sírjára 
koszorút, virágot helyeztek.

Gyászoló család

Június 4. nemzeti összetartozás napja
A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-
as trianoni békeszerződés aláírásának év-
fordulójára emlékező nemzeti emléknap. 
Június 4-ét, az 1920-as trianoni  békedik-
tátum napját az Országgyűlés a Nemzeti 
Összetartozás melletti tanúságtételről szó-
ló 2010. évi XLV. törvényben nyilvánította a 
Nemzeti Összetartozás Napjává.
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szakértők segítségével a lakásvásárlásnál is könnyebb  megtenni a következő lépést
A lakásvásárlás, egy fontos lépés az éle-
tünkben, ami hosszú távra szól. Legyen szó 
lakásról, vagy családi házról, számos ténye-
zőt kell figyelembe venni, melyek közül az 
egyik legfontosabb, hogy miből vásároljuk 
meg a kiválasztott ingatlant. Jelenlegi infor-
mációk szerint, év végéig az állami támo-
gatások egy része megszűnik, ezért annak, 
aki most vásárol ingatlant, érdemes ezzel is 
számolnia. Az OTP Csoport szakértői már 
a lakáskereséstől kezdve segítenek az ügy-
feleknek megtalálni a legjobb megoldást.

Évnyerő hitel

Az otthonteremtés soha nem könnyű fela-
dat, mert jelentős kiadással jár, ráadásul a 
kiszemelt ingatlan megvásárlása csak az első 
lépés utána is vannak még felmerülő költsé-
gek. Május 16-tól az OTP Bank elsők között 
vezet be a lakáshitelpiacon türelmi idős ter-
méket. Az Évnyerő Lakáshitelek 12 hónap tü-
relmi időt biztosítanak az ügyfeleknek. A fu-
tamidő első évében csak kamatot fizetnek az 
ügyfelek, így a felszabaduló törlesztőrészlet 
különbséget a lakásvásárláshoz és költözés-
hez kapcsolódó egyéb kiadásokra fordíthat-
ják. A konstrukció használt vagy új lakás vá-
sárlásra, bővítésre és építésre is igényelhető.

„Az OTP Bank folyamatosan figyeli az ügy-
felek igényeinek változását, hogy innovatív 
megoldásokat és széleskörű termékportfó-
liót biztosítson számukra. A türelmi idő be-
vezetésével egy olyan megoldást kínálunk 
ügyfeleinknek, ami segíti őket lakáscéljaik 
megvalósításában és egyszerűbbé teszi 
számukra a kezdeti időszakot– mondta 
Majzik Adrienn, az OTP Bank Lajosmizsei 
Fiókjának vezetője.

CSOK és falusi CSOK

A piacon számos támogatás érhető el a la-
kásvásárláshoz. Az egyik ilyen termék a Csa-
ládi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), 
ami egy vissza nem térítendő állami támo-
gatás. Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleknek 
nem kell visszafizetniük a támogatást, ha 
teljesítik a szerződés feltételeit. A maximá-
lis támogatás 10 millió forint lehet.  Új lakás 
vásárlás vagy építés esetén lehet 10 millió a 
támogatás (3 gyermek esetén), a használt 
lakásvásárlásra ettől alacsonyabb összegű a 
támogatás (3 gyermek esetén 2,2 millió, 4 
gyermeknél pedig 2,75 millió).

Ha egy csendesebb, kisebb településen kép-
zeljük el az életünket, érdemes megnézni, 
hogy igénybe vehetjük-e a Falusi CSOK-ot. A 
támogatást a jogszabályban meghatározott 
úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet 
igénybe venni, korszerűsítésre, bővítésre 
vagy használt lakás vásárlással egybekötött 
korszerűsítésre, bővítésre. Utóbbi esetben a 
lakás vásárlására megállapított összege nem 
haladhatja meg a támogatás 50%-át. A tá-
mogatás legfeljebb 10 millió Ft lehet.

A több gyermekes családok vagy gyermeket 
vállaló házasok a támogatás mellé, maxi-
mum 15 millió forint 3%-os fix kamatozású 
hitelt is igénybe vehetnek. Az igénybe vehe-
tő hitel összege függ a gyermekek számától 
és a hitel céljától.

Otthonfelújítási hitel

Ha már megvan az otthonunk, az otthon-
felújítási támogatás segítségével lehetősé-
günk van arra, hogy a felújítási költségek 
legfeljebb 50%-át visszaigényeljük, ha meg-
felelünk a jogszabályi feltételeknek. Az igé-
nyelhető maximum összeg 3 millió forint. Az 
igénylés egyik feltétele, hogy az igénylő(k) 
lakóhelye egy éve a felújítandó ingatlanban 
legyen, kivéve, ha az ingatlant egy éven belül 
vásárolták. Tehát ha felújítandó használt la-
kás vásárlásban gondolkodik az ifjú pár, nem 
kell megvárni az egy évet.

„A támogatás utólagos, ami azt jelenti, 
hogy a felújítás költségeit nekünk kell meg-
előlegezni, majd a számlákat be kell nyújtani 
az egyéb előírt dokumentumokkal, például 
a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés-
sel együtt a Magyar Államkincstárhoz. Ha 
a felújítás előfinanszírozása gondot jelent, 
megoldást nyújthat az otthonfelújítási hitel, 
amelynek maximális igényelhető összege 6 
millió forint. A hitelt akkor tudjuk felvenni, 
ha jogosultak vagyunk otthonteremtési tá-
mogatásra. Hitelfelvétel esetén az otthon-
felújítási támogatást a MÁK közvetlenül a 
banknak utalja át. Ezt az összeget a bank 
díjmentesen a hitel előtörlesztésére számol-
ja el, így csökken a tőketartozás és a havi 
törlesztőrészlet”-mondta Majzik Adrienn, 
az OTP Bank lajosmizsei fiókvezetője.

Babaváró

Amennyiben nincs meg a megfelelő önerő 
a lakáshitel felvételhez, akkor a Babaváró 
kölcsön jó megoldás lehet a gyermekvállalás 
előtt álló házaspároknak. A felvehető köl-
csön szabad felhasználású, összege akár 10 
millió forint is lehet.

Fontos határidők

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint 
egyes állami támogatások kivezetésre kerül-
nek ebben az évben. Lakásvásárlás tervezé-
sénél ezeket a határidőket is érdemes szem 
előtt tartani.
•	 Falusi támogatások (CSOK és a hoz-

zá kapcsolódó hitel, valamint az Áfa 
visszaigénylés) 2022. június 30-áig 
igényelhető.

•	 Babaváró Hitel 2022. december 31-
éig igényelhető.

•	 Otthonfelújítási támogatás  2022. 
december 31-éig igényelhető.

•	 Lakásépítési áfa  2022. december 31-
éig igényelhető.

•	 Az újépítésű lakások vásárlása ese-
tében az 5 százalékos áfa akkor al-
kalmazható, ha az építési engedélyt 
2022. december 31-ig megszerezték 
vagy az egyszerű bejelentést megtet-
ték és az értékesítés 2026. december 
31-ig megtörténik. 

•	 Adó visszatérítés: saját építésnél 
a 27%-os áfatartalom maximum 5 
millió forintig való visszaigénylése, 
illetve ill. a CSOK-os lakásvásárlásnál 
valamint generálkivitelezős építésnél 
az 5% áfa visszaigénylése megszűnik 
az év végén.

Fejlesztések a gyorsabb hitelezésért
Az OTP Bank legfrissebb kutatásából ki-
derült, hogy az online ügyintézés iránt is 
megnőtt az ügyfelek igénye, de a lakáshitel 
felvétele esetén továbbra is fontos a szemé-
lyes találkozás¹. Az OTP Bank mindkét ügyfé-
ligényre jól működő megoldást tud biztosí-
tani. „Digitális fejlesztéseink eredményeként 
elsők között vezettük be a hazai piacon a 
statisztikai értékbecslést. A szolgáltatásnak 
köszönhetően a lakáshitel igénylési folyamat 
gyorsabb és költséghatékonyabb lehet az 
ügyfelek számára” – tette hozzá Majzik Ad-
rienn, az OTP Bank lajosmizsei fiókvezetője.

A családi ott-
honteremtési 
kedvezmény, a 
többgyerme-
kes családok 
otthonterem-
tési kamat-
t á m o ga t á s a 

Magyarország Kormánya által nyújtott tá-
mogatás. Az OTP Bank a kölcsönt a Magyar-
ország Kormánya által biztosított babaváró 
támogatással nyújtja.

A cikk megjelenését az OTP Bank támo-
gatta.  A tájékoztatás nem teljes körű és 
nem minősül ajánlattételnek. A Bank a 
hitelbírálat és a kondíciók módosításának 
jogát fenntartja, az egyes feltételek a hi-
telbírálat eredményétől függően változ-
hatnak. A THM meghatározása az aktuális 
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt, értéke a fel-
tételek változtatása esetén módosulhat.
Ingatlanfedezetű hitelek igénybevételéhez 
vagyonbiztosítási szerződés megkötése vagy 
megléte szükséges a fedezetül felajánlott 
ingatlanra. A kölcsön fedezete ingatlanra 
bejegyzett jelzálogjog. A THM értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát és nem tar-
talmazza a vagyonbiztosítás díját. A kölcsönt 
az OTP Jelzálogbank Zrt. nyújtja, az OTP 
Bank Nyrt. közvetítőként jár el. További rész-
letekről kérjük, tájékozódjon az OTP Bank 
fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) 
közzétett üzletszabályzatokból és hirdetmé-
nyekből.

¹Az OTP Bank megbízásából, a Kantar Hoff-
mann által készített reprezentatív kvantita-
tív kutatás a lakásvásárlással és hitelfelvé-
tellel kapcsolatos döntési szempontokról. 
Mintanagyság: 701 fő, 18-59 év közötti ma-
gyarországi lakosok, akik az elmúlt két évben 
jelzáloghitelt vettek fel és egyedül vagy va-
lakivel közösen döntéshozók voltak a folya-
matban. Adatfelvétel időszaka: 2021. július 
8-augusztus 10.

Falusi csOK + Hitel – tHM 3,4%
csOK+ Hitel – tHM 3,3-3,4%

Évnyerő Hitel – tHM 3,3-10,9%.
Otthonfelújítási Hitel – tHM 3,2%

babaváró Kölcsön
– tHM kamattámogatással: 0,4%

– tHM kamattámogatás nélkül: 9,0%



A művelődési intézmények elérhetőségei:
Jókai Mór Közösségi Színtér
2381 Táborfalva, Köztársaság tér 2.
Soós-Győrffy Katalin
művelődésszervező
Telefon: 06/29/382-029
E-mail: muvelodesihaz@taborfalva.hu
Jókai Mór Közösségi Színtér Facebook oldala

Helyőrségi Művelődési Otthon
2381 Táborfalva, Honvéd u. 2.
Nagy Bence
Mobil: 06/70/942-0730

A Jókai Mór Közösségi színtér 2022. júniusi programja
13. Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub klubdélután      14.00-16.00
  Színjátszó szakkör gyerekeknek       16.00-18.00
  Női torna          18.30-19.30
  Csutorás Együttes próba        18.00-20.00
14. Baba-Mama Klub         09.00-10.00
  Kyokushin karate         18.30-19.30
  Hatha Jóga Ginával         18.30-20.00
15. „Ügyeskedünk” kézműves kreatív csoport szakkör     17.00-19.00
  Női torna          18.00-19.00
16. Baba-Mama Klub         09.00-10.00
  Angol nyelvtanfolyam felnőtteknek – kezdő szint     18.00-20.00
  Jóga Nikivel          18.00-19.00
  Kyokushin karate         18.30-19.30
17. Családi rendezvény
18. Családi rendezvény          16.00
20. Női torna          18.30-19.30
  Csutorás Együttes próba        18.00-20.00
20-24 DRÁMÁZNIÉR Színjátszótábor 6-14 év közötti gyerekek részére
21. Baba-Mama Klub         09.00-10.00
  Kyokushin karate         18.30-19.30
  Hatha Jóga Ginával         18.30-20.00
22. „Ügyeskedünk” kézműves kreatív csoport szakkör     17.00-19.00
  Női torna          18.00-19.00
23. Baba-Mama Klub         09.00-10.00
  Angol nyelvtanfolyam felnőtteknek – kezdő szint     18.00-20.00
  Jóga Nikivel          18.00-19.00
  Kyokushin karate         18.30-19.30
25. Nosztalgia és Hagyományőrző Kulturális Egy. összejövetele     18.00
27. Színjátszó szakkör gyerekeknek       16.00-18.00
  Női torna          18.30-19.30
  Csutorás Együttes próba        18.00-20.00
28. Baba-Mama Klub         09.00-10.00
  Kyokushin karate         18.30-19.30
  Hatha Jóga Ginával         18.30-20.00
29. „Ügyeskedünk” kézműves kreatív csoport szakkör     17.00-19.00
  Női torna          18.00-19.00
30. Baba-Mama Klub         09.00-10.00
  Angol nyelvtanfolyam felnőtteknek – kezdő szint     18.00-20.00
  Jóga Nikivel          18.00-19.00
  Kyokushin karate         08.30-19.30

Helyőrségi Művelődési Otthon 2022. júniusi programja
11. Honvédség és Társadalom Baráti Kör zenés-táncos rendezvénye
18. Platthy József Bajtársi Egyesület I. félévi névnap, születésnap köszöntés
25. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szent Iván napi mulatság


