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Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébet
Boldog Újévet!
Mit kaptunk a múlttól?
Mit várunk az újtól?
Mérleget készítünk,
Korlátokat feszítünk.
A legjobb az arany középút lenne.
Jó lenne hinni benne!
Legyen a magyar ember kedves,
tisztességes, becsületes!
Álljon helyt az élet minden területén!
Szeretetet, jóságot elültetvén.
Segíteni kéne mind a rászorultakat!
Lezárni a kényes, rázós múltakat!
Abbahagyni az anyagiak harácsolását,
mert elidegeníti vele minden embertársát!
Az út göröngyös és hosszú.
Felesleges a düh és a bosszú.
Új évben újak a remények,
Egyszer könnyűk, máskor kemények.
Élni Békében, Biztonságban,
Bőségben, Boldogságban!
Ha összefogunk és nem félünk:
„Amíg élünk, remélünk!”

Az összefogás ereje
2019. december 21. 7.00 óra. Lelkes, fiatalokból álló kis
csapat sátrat állít a piactéren. Készülnek a Szeretet főzésre.
Azután megérkeznek sorban a többi szervezők is, korra való tekintet nélkül.
Van aki sátrat, van aki a főzés kellékeit, van aki az alapanyagokat szállítja. Többen ruhákat válogatnak, hajtogatnak, játékokat szortíroznak. Sok embert várnak ide
ma!
Azután ahogy telik az idő megérkeznek az első látogatók. A szervezők örömmel látják, hogy van keletje a
sok ruhának, cipőnek, játéknak!
Persze közben készül az ebéd is, gulyásleves lesz a
menü. Előkerülnek az ételes dobozok, gondolván
azokra, akik ma nem tudnak kijönni ide a piactérre.
Megérkeznek a lelkes „ételfutárok” is, felajánlva a kedves segítséget, hogy érkezzen az ebéd időben. Azután
lassan benépesül a sátor, vidám emberek ebédelnek,
beszélgetnek, jól érzik magukat!

A szervezőket jó érzés tölti el, hiszen ez a kezdeményezés egy hónappal ezelőtt fogant meg valakiknek a
fejében, és rögös út vezetett a megvalósításig!
Nagyon sok mindenkit felsorolhatnánk itt, aki segített
valamilyen formában, talán egy oldal is kevés lenne!
Azonban három ember állhatatossága nélkül nem jutottunk volna idáig! Zsuzsi mama, aki kezdeményezett,
tervezett, szervezett, és végig vezényelte az egész napot. Ági és Olivér, akiknek a legnehezebb feladat jutott,
hivatalos formába önteni a rendezvényt, megfelelni
minden előírásnak, szabálynak.
Köszönet illet mindenkit, aki valamilyen formában ennek a napnak a sikeréhez hozzájárult!
Szép kezdeményezés indult el december 21.-én, hagyományteremtő kezdeményezés!
Jó úton járunk Táborfalva!
Nagy Andrásné polgármester
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Kedves Táborfalviak!
A 2019-es esztendő utolsó napjaihoz értünk! Ha végére érünk valaminek, akkor erős
késztetést érzünk arra, hogy visszatekintsünk a magunk mögött hagyott időszakra. Mozgalmas és változásokkal teli évet tudhatunk magunk mögött! Azt kívánom
minden táborfalvi embernek, hogy élje meg ezeket a változásokat pozitívumként, és
használja ki a bennük rejlő lehetőségeket!
Hagyjuk hátra a rossz dolgokat, lépjünk az új esztendőbe nyitott szívvel, készen
arra, hogy befogadjunk minden jót és szépet! Mi a jövő évet is lehetőségnek látjuk,
lehetőségnek, hogy szándékainkat megvalósítsuk. A megkezdett munkát befejezzük
és újabbakba kezdünk. Mindezt a teljes képviselőtestülettel összefogva, egy irányba haladva. Táborfalva fejlődésének irányába.
Kívánok minden táborfalvi embernek, annak is, aki itt él velünk, és annak is, aki elszármazott innen, egészséget,
békességet, és boldog új esztendőt!
Nagy Andrásné polgármester

Mentovics Éva: Boldog, derűs új évet!
Megfáradt már az Esztendő,
lassúbb lett a lépte,
úgy gondolta, ideje lesz
megpihenni végre.
Búcsúzóul összehívta
egész pereputtyát,
s eldöntötték, hogy az Új év
folytatja majd útját.
Boldog, derűs volt az Új év,
ígéretet is tett:
- Ha tehetem, az utamon
mindenkit segítek.
Szilveszterkor a búcsúzó
Óév elé lépett,
s útnak indult, hogy beváltson
minden reménységet.

Impresszum: Táborfalvai Mozaik – közéleti lap • Alapítva: 1993
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.

MOZAIK 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
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TÁJÉKOZTATÓ A SERTÉSTARTÓK RÉSZÉRE

Járványvédelem

Dabasi járási főállatorvos a sertéstartók részére az
alábbi tájékoztatást teszi közzé

- Csak az állatok tulajdonosa, vagy gondozója járhat be rendszeresen az állatok tartására szolgáló
gazdasági udvarba.
- Az állatok gondozásakor arra a célra elkülönített
munkaruhát, és lábbelit kell használni.
- A gazdasági udvarba (vagy a sertések közelébe)
csak kéz és lábfertőtlenítő használatát követően
lehet szabadon belépni és kilépni.
- Idegenek (szomszéd, vadász!, stb.) csak nagyon
indokolt esetben (pl. házi vágás) és az állattartó
által biztosított külön munkaruhában, lábbeliben
vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után mehetnek a sertések közelébe.
Ezt dokumentálni (ki, mikor, miért) is kell.
- Járműforgalom: Bármilyen jármű csak kerék- és
járműfertőtlenítés után mehet be a sertéstartó gazdasági udvarrészbe.
- Állategészségügyi kezeléseket a szolgáltató állatorvosnak az állomány-nyilvántartásban is fel kell
vezetnie. (Állatorvosi vizsgálat, kezelés esetén az
állatorvos nevének és a vizsgálat időpontjának feljegyzése).
- Karámban állandóan vagy időszakosan tartott
állatok esetén biztosítani kell, hogy a házisertéseket kétsoros kerítés válassza el a vadonélő állatoktól. A kerítések egymástól való távolsága legalább
0,5 méter kell hogy legyen és úgy kell kialakítani,
hogy a két sor közötti közrezárt terület rendszeres
karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen.
Magassága legalább 1 méterrel meg kell haladja a
bennt tartott állatok marmagasságát. Zárt tartás
estén folyamatosan biztosítani kell az ingatlan körülkerítetségének épségét, amely alkalmas ember,
kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására. Ha a karám fala az ingatlant határoló kerítés is egyben, annak teljesen zártnak, erősnek, résmentesnek kell lennie. Minden más esetben
külön kerítés szükséges, megfelelő távolságra (minimum 0.50 m) a karámtól, úgy, hogy a közrezárt
terület rendszeres karbantartása, gyomtalanítása
elvégezhető legyen.

Magas kockázatú terület
Az afrikai sertéspestisnek (ASP) Magyarországon
vaddisznókban történt megállapításai, valamint az európai, kiemelten a szomszédos országok járványhelyzetének gyors és drámai romlása miatt fokozott a veszélye annak, hogy a vírus átterjed a hazai házisertés
állományra is.
Ez az ágazatra nézve további súlyos következményekkel (kereskedelmi korlátozások, exportból történő kizárás) járna. Ennek megakadályozása érdekében fokozni
kell a sertéstartó gazdaságok, elsősorban a kislétszámú
állományok járványvédelmi készültségét.Az Országos
Főállatorvos a sertéstenyésztők, sertéstartók érdekeit
képviselő szakmai szervezetekkel közösen meghatározta azokat a minimum követelményeket, amelyek betartásával a vírus házisertés állományba való behurcolása minimálisra csökkenthető. Ezek a követelmények
jelen tájékoztató mellett minden érintett és regisztrált
sertéstartó számára megküldésre kerülnek.
Ezen követelmények betartása a magas kockázatú területen lévő valamennyi kislétszámú sertéstartó részére
javasolt, mint „Jó Sertéstartói Gyakorlat”! Amennyiben
a járványügyi helyzet romlása miatt újabb területeket
kell bevonni a magaskockázatú terület hatálya alá, a
fenti követelmények az ott lévő valamennyi sertéstartóra nézve is javasolttá válnak!
Mit kell tennie Önnek, mint sertéstartónak?
Önnek, mint felelős sertéstartónak nincs egyéb feladata, mint elolvassa és legjobb tudása szerint betartja a
fertőzött területeken kötelező érvénnyel bíró minimum
követelményeket.
A nyilvántartásban nem szereplő sertéstartók számára nem áll módunkban ezen tájékoztatást megküldeni. Ezért, ha tudomása van olyan sertéstartóról, aki
nem kapott tájékoztatót, kérem hívja fel rá a figyelmét, hogy lehetősége van jogkövetkezmények nélkül
bejelenteni a sertéstartást az illetékes járási hivatal állategészségügyi osztályán, ahol TIR rendszerben történő regisztráció is elvégzésre kerül. Ezzel egy időben
az újonnan regisztrált tartóknak is átadásra kerül a
tájékoztató, a követelményrendszer.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 17-én rendkívüli testületi ülést
tartott, ahol jelen volt öt képviselő és a polgármester.
Az ülésen öt határozat (99- 103 /2019.(XII.17.) született.
A testületi ülés nyilvános, polgárok által megtekinthető jegyzőkönyvei alapján, az ülésen hozott határozatok
kivonatait az alábbiakban közlöm.
A Képviselő-testület:
- ellenszavazat nélkül meghozott határozatában
		 elfogadta az önkormányzat 2020.évi belső ellenőr		 zési tervét és elfogadta belső ellenőrzési feladatok
		 ellátására történő szerződés megkötését a Vincent
		 Auditor Számviteli és Szolgáltató Tanácsadó Kft-vel.
		 (Dabas, Tavasz u. 3.)
- Sportegyesület kérelmének megvitatása után egy		 hangúan engedélyezte a 2018-2019-es TAO támoga		tás keretében megvalósított feladatokra az önkor-

Tisztelt Táborfalvai Lakosok!
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Fenntartható Közlekedés Kutatóközpont Közlekedésakusztikai
Osztálya a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló
280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében elkészítette a települést érintő nagy forgalmú vasúti és közúti
hálózat stratégiai zajtérképeit és intézkedési terveit.
Ezen tervjavaslatokat Önkormányzatunk megkapta,
melynek, nyilvánosságra hozatala és az észrevételek megtételének lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatás

Kedves Táborfalviak!
Az utóbbi időben több lakosunk tájékoztatott arról,
hogy levelet kaptak a budapesti székhelyű Foldana Kft
követelésbehajtótól, amiben értesítették őket, hogy az
NHSZ-OKÖT Nonprofit Kft (hulladékszállítást végző
szolgáltató) által kimutatott tartozás miatt behajtási eljárás indult velük szemben.
Telefonon megkerestük ez ügyben a dabasi NHSZOKÖT Nonprofit Kft-t. A kapott tájékoztatás alapján
azt javaslom az érintetteknek, hogy (levélben vagy
e-mailben) írjanak levelet az NHSZ-OKÖT Nonprofit
Kft-nek (2371 Dabas, Szent István út 133 vagy kintle-
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		 mányzat által vállalt önrész arányos összegének az
		 átutalását 489.081 Ft összegben, valamint jóváhagy		 ta az Önkormányzat és az Egyesület között lévő bér		 leti szerződés módosítását.
- Ellenszavazat nélkül döntött abban, hogy a bölcsőde
		 építésére kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelen		 nek nyilvánítja, mivel a kiírásra ajánlat nem érkezett.
- Szeles utca felújítására beékezett tervezői áraján		 latok közül a MÉR Ipari és Szolgáltató Kft. (Buda		 pest, Frankó u. 14/A) 2.040.000 Ft.+ Áfa értékben
		 tett ajánlatát fogadta el.
- Az „orvosi szolgálati lakás építése „projekt lebo		 nyolítása során a felelős akkreditált közbeszerzési
		szaktanácsadói szolgáltatás ellátására beérkezett
		 ajánlatok közül a TAKTA-OSI Kft (Budapest, Dózsa
		 Gy u. 27.) ajánlatát fogadta el, melynek összege
		 3.500.00 Ft+Áfa.
Kundra Erika
jegyző

az önkormányzatok feladata. A társadalmi egyeztetést
követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.
A fentiek alapján tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy az
érintett tervjavaslatok a www.taborfalva.hu weboldalunkon elérhetők. A tervjavaslattal kapcsolatos véleményüket a muszak@taborfalva.hu e-mail címre tehetik meg a
tervjavaslat közzétételétől számított 30 napon belül.
A közzététel időpontja: 2019. 12. 16.

voseg.dabas@nhsz.hu ), melyben emeljenek kifogást
a kimutatott tőke tartozás összege ellen, mivel eddig
nem kaptak erről a fennálló tartozásról fizetési felszólítást. Kérjenek a hátralék keletkezéséről tájékoztatást
a tartozás keletkezésének évek szerinti kimutatásával
és kérjék a behajtási eljárás szüneteltetését is! Ezt a levelet célszerű a behajtást elindító Foldana Kft-nek is
megküldeni (elérhetőségük a levelükben található), de
annyit mindenképpen szükséges velük írásban közölni,
hogy nem értenek egyet a kimutatott tartozással és ez
ügyben már megkeresték a hulladékszolgáltatót is.
Nagy Andrásné
polgármester
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Beszámoló		

							

Beszámoló az Önkormányzat által 2019-ben támogatott
eseményekről, beruházásokról
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felállított renszert bővítettük további két kamerával.
Padok elhelyezése

HORGÁSZTÁBOR 2019
A tábor ideje alatt a résztvevők (eddig a legnagyobb
létszám: 38 gyermek) megismerkedtek az alapvető horgászmódszerekkel, a horgászat egyszerűsített jogi hátterével, halfajokkal és azok életmódjával, kötésekkel,
felszerelelésekkel. Kisebb-nagyobb sikerrel próbálták
megkötni a saját spiccbotos-úszós szerelésüket. Maguk kevertek etetőanyagot, és természetesen mindenki
egyedül horgászott. A harmadik tábori napon megrendeztük, a már hagyományosnak mondható, barátságos
focimeccset.
Ami nagyon fontos: mindenki fogott halat!
A táborba minden résztvevő egyénileg érkezett és
távozott, természetesen előzetes egyeztetés alapján
(szülők). A gyerekeknek napi négyszeri étkezést biztosítottunk, gyömölccsel, édességgel kiegészítve. Az
ételeket a tóparti horgásztanya környékén fogyasztották el. Horgászfelszerelést, etetőanyagot, csalit egyesületünk biztosított. Akinek volt saját szerelése, akkor azzal is horgászhatott. nagyon fontos megemlíteni, hogy
a gyerekek magatartásával nem volt semmi probléma,
valamint senki nem sérült meg!
Köszönünk minden segítséget, amit a táborral kapcsolatban kaptunk!

Három darab padot vásároltunk, melyeket 2020 tavaszán fogunk elhelyezni a tóparton. az ülőhelyeket nem
csak a horgásztársak, hanem bárki használhatja, aki kilátogat a partra.
Ezúton is köszönjük táborfalva önkörmányzatának a
támogatást!
Táborfalva, 2019. december 30.
Táborfalvai HE
vezetőség

Mikulás íjász verseny
2019. 12. 07-én szombaton megtartottuk Mikulás
Íjász Versenyünket amellyel lezártuk az évet. Nagyon
sok érdeklődőt vonzott az ország különböző pontjairól. Hálás köszönet mindazoknak akiket a rossz
idő sem tántorított el és megjelentek versenyünkön.
Külön köszönet Nagy Andrásné polgármesternek
hogy jelenlétével megtisztelt bennünket és Pallaga
Norbertnek aki támogatta versenyünket. Köszönjük
a Táborfalvai Polgármesteri Hivatalnak hogy idén is
támogatta egyesületünket. Újult erővel várunk benneteket jövőre is.

Nyílt horgászversenyek 2019
A három nyílt horgászversenyünk sikerrel zárult, mivel
egyesületünk telepítéssel segítette, hogy a versenyzők
jobb fogási eredményeket érjenek el. A pályázati kiírásnak megfelelően nyílt versenyeket rendeztünk, melyekre más horgászegyesületekbe tartozó sporttársak
is nevezhettek. Ennek eredményeképpen a mezőny
80%-a „idegen” volt (összesen 43 fő). A visszajelzések
alapján továbbra is van igény a nyílt versenyekre!
Kamerarendszer 2019
A 2018-as év végére sikerült leszerveznünk, ill. megvalósítanunk egy kamerarendszer kialakítását. Első körben 2db kamerát helyeztünk el a tóparton, melyből az
egyik fix, a másik un. dome rendszerű. internetes kapcsolattal a tóparti mozgás bármikor megtekinthető, és
meghatározott ideig visszanézhető. 2019-ben a tavaly

Ezúton szeretnénk Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánni.
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A könyvtár ajánlata

Kedves Olvasóink!
Boldog új esztendőt kívánok!

Jo Nesbo: Nemeszisz
A könyvtár szolgáltatásai:
könyvkölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép használat, internet használat (275,- Ft/óra), nyomtatás (50 Ft/oldal), fénymásolás (40 Ft/oldal), szkennelés (70,- Ft/oldal), faxolás (115,- Ft/oldal).
2019-ben folyóiratok a könyvtárban:
Bravo Magazin, IPM, Nők Lapja Konyha, Az otthon,
Praktika, Rubicon, Kertbarát magazin, Nők Lapja
Psziché, Könyvhét, Nők Lapja Ezotéria, Rubicon
különszám, Kreatív Horgolás, Kreatív Kötés, Nők
Lapja, National Geographic, Magyar Krónika,
Minecraft, Praktika Varrás, Táborfalvai Mozaik
A könyvtárban megtekinthetők Táborfalva képviselő-testületi jegyzőkönyvei.
Elérhetőség:
Tel.: 29/382-952
E-mail: tfkonyvtar@monornet.hu
www.taborfalva-konyvtar.hu

(Forrás: gyulaanno.hu)

A biztonsági kamera rögzíti a bankba belépő alakot, aki
a pénztároshoz siet, s azonnal pisztolyt szegez rá. A nő
huszonöt másodpercet kap, hogy átadja a pénzt. Időben át is adja, ám támadója hidegvérrel lelövi. A Vörösbegy című regényből már ismert Harry Hole nyomozó kapja meg az ügyet, amelyhez azonban váratlanul
egy másik is társul. Miközben barátnője Moszkvában
tartózkodik, Harry összejön egy régi szerelmével. Nála
vacsorázik, ám reggel már a saját lakásában ébred, s
az eltelt húsz órából semmire nem emlékszik. Ez pedig több, mint kellemetlen, mivel a nőt ugyanazon a
reggelen agyonlőve találják az ágyában. A kíméletlen
erőszakkal végrehajtott bankrablások folytatódnak,
Harry pedig fenyegető e-maileket kap. Valaki gyilkost
akar kreálni belőle...
Jo Nesbø (1960. március 29. –) norvég író és zenész. Fiatal korában ígéretes labdarúgó tehetségnek tartották,
de ezt fel kellett adnia egy sérülés miatt. Országos hírnevet szerzett zenészként és dalszövegíróként. Regényíróként főként krimijeiről ismert, melyeknek főszereplője az iszákos Harry Hole nyomozó. Regényeinek
erőssége – a duplacsavaros cselekmény mellett –, hogy
társadalmi problémák és összetett karakterek köré
építi történeteit. Könyveit már több mint nyolcmillió
példányban adták el világszerte, és negyven nyelvre
fordították le.
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Rázós életút
Kovács Sándor írása
7. rész
A kiképzőtábor vezetői az idő elteltével úgy látták,
hogy a kiképzés alatt az állomány már mindent megtanult, a lövészettől, és a nyomsávon történő nyomok
ismeretéig. Erkölcsségünk, politikai felkészültségünk
rendben volt. A kiképzésnek vége felé járva részünkre 50 kilométer hosszúságú, harcászati gyakorlással
egybe kötve menetgyakorlatot rendeltek el. Körülbelül
40-50 Celsius fokú hőségben, teljes harcászati felszerelésben, úgy, hogy vizet vagy más folyadékot tilos volt
útközben fogyasztani, mert ahogyan mondták, a víz
meg van mérgezve, és aki a nagy távolságú menetgyakorlatból előbb visszaérkezik a tábor udvarába, az hét
nap szabadságra mehet.
A nagy távolságú harcászati menetgyakorlat közben
voltak, akik megbetegedtek, vagy ha a kapcát nem jól
csavarták a lábukra, azoknak a lába megsérült. Ezeket
a sérült a katonákat a Vippon nevű, egészségügyi terepjáró gépkocsival összeszedték, és az orvosi rendelőbe szállították.
Én személy szerint, nem dicsekvés miatt mondom,
de visszafelé én érkeztem be a tábor udvarába másodikként. Természetesen a hosszú távú harcászati menetgyakorlat sikeres befejezése után, mindenki kapott
hét nap szabadságot. Úgy emlékszem, hogy a szabadságolás június második felében lehetett.
Akik hét nap szabadságra jöhettünk, vadonatúj zsávolyruhát, vagy újszerű ún. utászcsizmát - szép sárga
bokaszíjjal ellátva - kaptunk. Ennek a ruházati ellátmánynak viselésére ebben az időszakban, talán kicsit
büszkék is voltunk.
A hét nap szabadságról visszatérve, tovább tanulmányoztuk a kiképzőtábor nyomsávon esetleges lábnyomok különlegesen előforduló lehetséges formáit. A
gyakori élesben történő riadóktól eltekintve, azért már
érezhetően lassan-lassan könnyebbé tették a kiképzést. Már hétvégeken zárt menetrendszerben színházi
előadásokra is mehettünk, természetesen nótaszóval.
Ilyenkor zengett a város amerre jártunk. Délutánonként, akinek nem kellett napos, vagy kapuőr szolgálatot ellátni, makulátlanul rendesen öltözve, a városba
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mehetett szabad idejében, de a visszaérkezés időpontját pontosan be kellett tartani. A makulátlannak tartott
öltözködés annyit jelentett, hogy például a nadrágszáron látszódjon a vasalt él, az utász nevű csizmának,
tükörfényesnek, a rajta lévő bokaszíjnak szép fényes
sárágának kellett lennie.
A kiképzőtáborban elrendelt élesben történő riadókra azonban még egyszer vissza kell térnem. Meg kell
említenem, hogy a környéken, a határsávon, vagy a határövezetben kb. 15 km-es mélységben, minden gyanús
elemet, vagy csoportokat igazoltatni kellett. Akik hitelt
érdemlően nem tudták magukat igazolni, a további
vizsgálat céljából elő kellett állítani. Ilyen járőrségben én
magam is részt vettem, vonaton történő járőrszolgálatban. Az ilyen akciókon már gyakoribbá váltak az ellenőrzések. Ezeken az akciókon esetenként még a szakácsok is részt vettek négy órás szolgálatban, de a kutyás
már nyolc órás szolgálatot teljesített. Érdekesnek tűnt
az, hogy a már betanított kutya őrmesteri rendfokozatot képviselte, a járőrvezető meg szakaszvezető rendfokozatot kapott, és ők a kiképzőtáborhoz tartoztak.
Vége a kiképzésnek. 1950. Augusztus hónap utolsó
napjainak egyikén, a délutáni órákban sorakozót rendeltek el az udvar közepén. A tábor parancsnoka, és
egy kék óvós tiszt, búcsúbeszédet tartottak részünkre.
Hangsúlyozták, hogy a kiképzés milyen jó eredménnyel
sikerült, és mind a ketten megköszönték a most őrsökre induló katonáknak a keménynek tartott helytállásukat. További eredményes jó egészséget, és jó helytállást
kívánva köszöntek az új őrsökre indulók részére.
Talán nem kell mondanom, hogy mindannyian izgultunk, hogy vajon melyik határszakaszon lévő őrsre kerülünk? A Csepel gyártmányú tehergépkocsikon padok
voltak sorba rakva, a gépkocsik ponyvával voltak letakarva. Semmiféle világítást nem használhattak, mivel
hogy már sötétben indultunk el az ismeretlen cél felé.
Még a cigarettát is takargatnia kellett annak, aki rágyújtott. A gépkocsikísérő egy határügyi őrmester volt.
Már órákon át zötyögtünk, árkon-bokron keresztül,
dombra fel és le, kitaposott út sehol nem volt. Sem a
gépkocsi vezetője, sem a kocsikísérő helyi ismeretekkel nem rendelkeztek. Össze-vissza kóvályogtunk, sok
helyen erdős és dombos területen, teljes sötétségben,
még odafenn az égen a csillagok sem világítottak. Végül már éjféltájban a gépkocsink vezetője észrevett egy
ház alakzatú építményt, amelynek egyik ablakából alig
észrevehetően egy kis homályos fénypont látszódott.
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Ilyen provokációk miatt, és az ilyen nemzetközi helyzet miatt van a magyar határőrség részére frontszolgálat, és tűzparancs, országos viszonylatára elrendelve.
A határjárőröknek kötelező azokat a védelmi rendszereket felhasználni, amelyeket a második világháborús
rendszerekben építettek ki a magyarok. Ilyenek a lövészárkok, a futóárkok, stb. Ezért van maga az őrs épülete is védelmi lövészárkok rendszerével kiépítve.

Kovács Sándor határőr (1952)
osztrák-magyar határ lovas járőrszolgálat, Bozsok,
a háttérben Mátyás király vadászkastélya látható
Az épülethez közelebb érve már tudhattuk, megérkeztünk Ritkaházára, a határőrsre, ahol már régóta
vártak bennünket.
Az őrsparancsnok törzsőrmesteri rendfokozatot,
a helyettese meg őrmesteri rendfokozatot viselt. Az
őrsparancsnok megkérdezte a gépkocsi vezetőjétől,
hogy: - Hol jártunk ilyen sokáig? - Hát ez úgy történt,
hogy eltévedtünk, mert a határügyi őrmester sem rendelkezett erre felé helyi ismeretekkel itt a szerb határ
közelségében – válaszolta.
A gépkocsiról négyen szálltunk le. Leraktuk a fegyverzetünket, lőszert, és mindent, ami személyes, vagy
katonai felszerelésünk volt. Az épületen belül villanyvilágítás csökkentett világítási lehetőséggel üzemelt, a
szerbek gyakori provokációja miatt.
Az őrsparancsnok, a helyettes, és az ügyeletes fogadott bennünket. Legtöbben már aludtak, volt olyan
járőr, aki éppen most vonult be a járőrszolgálatból, és
voltak, akik éppen készültek rá. Az őrsön a parancsnokok meleg szavakkal bemutatkoztak. Azt javasolták,
hogyha már végeztünk a fegyverzetünk, és ruházataink elrendezésével, azt jelentsük az ügyeletesnek, aki
megmutatja melyik szobában, melyik ágyon alhatunk.
A ránk következő reggelig nem sok időnk volt, de mégis mind a négyen, aki tudott aludhatott.
Reggel mi is felkeltünk. Szólt az ügyeletes, hogy reggelizzünk meg, mert utána szolgálatba indulunk az őrsparancsnok helyettessel, aki majd megmutatja melyik
határszakaszon haltak meg magyar határőrök, vagy
sebesültek meg a szerbek átlövöldözéseik miatt.

Maga az őrs épülete nemrégen épülhetett, és a környéke a katonák által szépen gondozott volt. Az épület
előtti rész, az udvar különböző helyeinél virágágyások
díszelegtek. Mivel Ritkaházán az őrs élelmiszer szempontjából önellátó volt, ezért az udvar egyik távolabbi
sarkában szépen megépített kemence, az udvar másik sarkában meg sertés ólak voltak. Körös-körül (fiatal) öt-hat éves lucfenyők, erdőszerű területtel volt
álcázásszerűen kialakítva, amelynek szélein egészen a
nyomsávig, vagy a műszaki zár rendszeréig volt látható. Amikor a karácsonyi ünnepek közeledtek, innen
Ritkaházáról hoztam magammal karácsonyfának valót.
A második nap délutánján, amelynek egy része belenyúlt az éjszakai szolgálatba, fegyverzetem és felszerelésem: dobtáras géppisztoly 142 darab lőszerrel, két darab
kézigránát, járőrtáskába bilincs, egészségügyi doboz,
távcső, és egy nagyobb csőlámpa, amely három darab
Góliát nevű elemmel működött. A felszereléshez még
hozzá tartozott egy rakétapisztoly, amelynek lövedéke
arra szolgált, hogy sötétben, ha valamilyen zajt, vagy
emberi hangot hallunk a terepet megvilágítsuk vele.
Valamivel könnyebb lett a járőr helyzete, amikor már
a nyomsáv mellett a szögesdrótkerítés két sorban elkészült, és az aljzatot, taposó és érintő aknamezővel
látták el. Az előforduló aknarobbanásnak okát a járőrnek mindig ki kellett vizsgálni, és ha kellett, megfelelő
színű jelzőrakétával az őrsöt is.
Amikor már megismerkedhettem ezen az őrsön az
ottani szokásokkal, különböző gyakorlatokkal, kritériumokkal, a Belügyminisztérium határőrizeti osztálya
létrehozott egy olyan rendelkezést, hogy időközönként
az őrsön szolgáló katonákat cserélgeti, és egy másik
határszakaszon működő őrsre vezényli. Ezáltal minél
több határszakaszt ismerjünk meg. Ez a belügyi rendelkezés személyemet is érintette.
folytatás a következő számban
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2019. november 30.-án tartottuk a Táborfalvai
Napraforgó Óvoda gyermekeiért rendezett Jótékonysági bálunkat.
A bált nagy érdeklődés övezte és remek hangulatban
telt. Elnézést kérünk azóktól a vendégektől, akiket nem
tudtunk fogadni, de a terem befogadó képessége véges.
Nagyon örülünk, hogy ezt az estét sikerült létrehozni, s mind ez egy óriási összefogásnak az eredménye:
fenntartónk, óvoda belső közössége: szülők, gyerekek,
az óvoda dolgozói, külső emberek: vállalkozók, magán
emberek részvételével, segítségével.
Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki valamilyen formában támogatta rendezvényünket. El-
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A Szluka Étteremnek a finom vacsoráért! A Rím házaspárnak, akik a biztonságunkról gondoskodtak.
Köszönet a műsorban fellépő gyermekeknek, s a szüleiknek, hogy elhozták szerepelni a gyerekeket! A kicsiknek: óvodánk nagycsoportjának, a Mókus csoportnak,
a színvonalas műsorért, amivel az Idősek napján is óriási siket arattak. Köszönjük a műsort betanító óvónőknek: Gungli Juditnak és Jeruska Zoltánnénak!
Szokásunkhoz híven a műsort az óvónők műsora zárta.
Béres Ferenc óvodatitkárnak, aki a hangosítást végezte.
Az adományozóknak: akik támogatójegyet vásároltak
és anyagilag segítettek minket:
Madarász Béla, Gazsó Gábor, Motokrom Kft., Pekker Gábor (Blue Steel Kft.),
MRD Járműtechnika Kft., Jung Istvánné,
Birinszki László, Kapcsos Leventéné, Horacél Kft., Oláh Viktória, Batta Károlyné,
Máténé Szekeres Zsuzsanna, Szekeres István, Gajdácsi és Társa Kft., Pataky Erika,
Marticzik Zoltán, Gazsó Gumiszerviz,
Ludányi Gáborné, Papp család, Gomola
Attila, Szagri László és családja, Sándor
László, Halupka Miklós és családja, Bagyinszkiné Molnár Éva, Oscar Kft., Kur
Gyuláné.

sősorban Önöknek kedves vendégeink, örülök, hogy
ilyen sokan eleget téve meghívásunknak megtiszteltek
minket a jelenlétükkel, s velünk töltötték ezt az estét.
Hisz Önök, nemcsak azért jöttek el, hogy eltöltsenek
egy kellemes estét, hanem azzal a nemes céllal is, hogy
támogassák óvodánkat, hogy minél jobb körülményeket tudjunk teremteni az idejáró gyermekeknek. Amit
igen nagyra értékelünk és köszönünk.
Legnagyobb támogatónknak a PARTY BAND zenekarnak, akik, évek hosszú sora óta grátiszként szívvel-lélekkel zenélnek, s remek hangulatot teremtenek!
A Virgonckodók képviselőinek, akik végig kísérték a
bál eseményeit. Az óvoda dolgozóinak, és a SZMK-nek,
akik most is, sokat fáradoztak azon, hogy ez az est
sikeres legyen! Régi segítőinknek, a Besenyi családnak,
és az Ulicska családnak, akik a büfében szorgoskodtak!

Valamint, azoknak, akik ajándéktárgyaikkal járultak hozzá a tombolához:
Német Imre és felesége, Makai Krisztina,
Major Ágnes, Hornacsek Lászlóné, Lódri-Bezzeg Zsuzsanna, Szőrös Zsuzsanna, Lénárt Andrea,
Birinyi András, Dudás Beatrix, Juhász Magdolna, Lénárt
Zoltánné, Lutz Lászlóné, Arany Kozmetika (Örkény),
Bernát István Jánosné, Csordásné Horváth Mónika, Táborfalvi „Ügyeskedünk” kézműves csoport, Nagy Andrásné, Vidra Péter, Horváth Kata - Griff Gentleman,
Hungarpet Kft.(Örkény), Belusz Mónika, Járműtechnik
Kft. (Inárcs), Kiss Eszter, Szívós Bolt, Jakabné Kovács
Erzsébet, Nyíri Edina, Béni Virágkertészet.
A bál bevételét az udvari játékok fejlesztésre használjuk
fel.
Reméljük mindenki, jól érezte magát, s jövőre is számíthatunk megjelenésükre!
Hmiró Ferencné óvodavezető
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Advent negyedik vasárnapja
“Háztól házig, szívtől szívig, az egyik helytől a másikig – a karácsony melege és élvezete mindannyiunkat közelebb hoz egymáshoz.” (Emily Matthews)
December 22-én 15 órakor vette kezdetét a Deo Volente Ökumenikus Kórus kiskoncertjével adventi
rendezvénysorozatunk záróakkordja. A rossz idő ellenére sok érdeklődőt vonzott rendezvényünk, mely
nagy örömünkre szolgált.
Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hétről-hétre segítségünkre voltak színvonalas műsoraikkal, vendéglátásukkal, illetve bármiben, amivel emelni lehetett eme
szép rendezvénysorozat sikerét:
- A Táborfalvai Karitász Csoportnak, akik az első
vasárnapon látták vendégül az érdeklődőket!
- A Második gyertya meggyújtásakor Nagy
András és családja vendégszeretetét élveztük. Köszönjük Nagy Józsefnek, hogy élményt
hozott a gyerekeknek Mikulás jelmezében és Mészáros Gábornak, hogy „szállította” a Mikulást!
- Advent harmadik vasárnapján a Táborfalvai Ökörkör Közösség látott mindenkit vendégül magas színvonalon, melyet ezúton is köszönünk nekik!
- December 22-én, a negyedik gyertya meggyújtásakor pedig a Táborfalvai Református Egyházközség

és a Deo Volente Ökumenikus Kórus összefogásának
köszönhetően egy színvonalas kiskoncertben és vendéglátásban is részesülhettünk.
- Köszönet az Oláh családnak, akik négy vasárnapon
keresztül térítésmentesen ajánlották fel hangulatos
kisvonatjukat a gyermekek nagy örömére!
- Köszönet a Napraforgó Óvoda pedagógusainak,
óvodásainak és a Csurgay Franciska Általános Iskola
tanulóinak, tanárainak magas színvonalú, emlékezetes műsoraikért!
- Köszönet rendszeres segítőinknek és önkormányzati intézményeink dolgozóinak, akik folyamatosan
részt vettek az előkészületekben! Köszönjük Bernát
Szilárdnak a karácsonyi hangulatú térzenét, melyet
minden vasárnap délután szolgáltatott számunkra!
Köszönet illet mindenkit a megható összefogásért,
az együtt gondolkodásért, a mérhetetlenül sok segítségért és önzetlenségért, melyet rendezvénysorozatunk alkalmával tapasztalhattam!
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönet Önöknek, kedves Táborfalviak, akik hétről-hétre eljöttek
és velünk együtt élték át a karácsonyt megelőző
várakozást, az adventet!
Nagy Andrásné
polgármester
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