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Részlet - Ady Endre – A Tűz csiholója című verséből:
”Csak akkor születtek nagy dolgok, 
Ha bátrak voltak, akik mertek 
S ha százszor tudtak bátrak lenni, 
Százszor bátrak és viharvertek”

Nemzeti ünnepet nem lehet hatóságilag karanténba 
zárni, elrendelni, nem lehet kötelezővé tenni. Csak 
az a nap lehet nemzeti ünnep, melyet egy nemzet 
valójában a lelkébe zár. 1956 október 23-a torokszo-
rító emlékét minden öntudatára ébredt magyar em-
ber a lelkébe zárta már. Október 23-a több mint egy 
fejezet a történelemkönyvben, vagy egy pirosbetűs 
ünnep a naptárban. Az 1956-os forradalom törté-
nelmünk azon ritka pillanatai közé tartozott, amikor 
szinte az egész ország egy emberként lépett fel egy 
közös ügy érdekében. 1956 októberében nagyon 
sok embernek kellett egész életére kiható döntést 
hoznia. Volt, akinek ez a döntés később az életébe 

került, másoknak hosszú börtönéveket vagy több 
évtizednyi emigrációt/kivándorlást jelentett. Első-
sorban azok emléke előtt tisztelgünk, akik azért ál-
dozták fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket 
is, hogy megteremtsenek egy szabad, független, de-
mokratikus országot. Nem rajtuk múlt, hogy akkor, 
1956-ban ez nem sikerülhetett. A budapesti harcok, 
a szovjet tankokkal küzdő szabadságharcosok hősi-
essége, amelyet a forradalomról szóló megmaradt 
tudósítások, filmek, fotók megőriztek, máig tartó 
megbecsülést szereztek a magyarságnak. A kommu-
nista világrendszer ezt a megrázkódtatást már so-
sem tudta kiheverni. A magyar forradalom hatására 
a nyugati országok politikusai leszámoltak a Szovjet-
unióhoz és a kommunizmushoz fűződő illúzióikkal. 
Ennél sokkal többet mi, magyarok ekkor igazán nem 
tehettünk. A szabad világ azóta is tartozik nekünk 
ennek a meghálálásával.

Sevecsek Péter

1956. OKTÓBER 23.

A SZABADSÁG NAPJA



Kedves Táborfalvaiak!
Lassacskán befejeződik az iskola udvarának térkövezé-
se, a hozzá tartozó tereprendezéssel együtt. Esztétiku-
sabbá válik majd a régi bejárat az Iskola utca felől is, itt 
is térköves burkolat lesz a régi töredezett beton helyett. 
Aktualizálódik a napelemes rendszer bekötése, remél-
jük, hogy jelentős áramdíj megtakarítást fog eredmé-
nyezni. A gyerekek nagy örömére letelepítésre kerültek 
az udvari játékok is az iskola udvarán.
 Egy fő közfoglalkoztatott személy beiskolázásra ke-
rült, annak érdekében, hogy a januártól ellátandó szo-
ciális feladatok adminisztrációját elvégezze.
 Szeptember 1-jével Polyák Sára munkába állt az orvosi 
rendelőben, mint orvos adminisztrátor, szeptember 14-től 
pedig a két nővér délelőtti-délutáni váltásban dolgozik.
 Elkezdődtek az orvosi szolgálati lakás munkálatai. 
Az ezt megelőző tereprendezés rendben, a református 
egyházzal egyetértésben és közös megegyezéssel zajlott.

Az Ő általuk bontásra szánt épületet Gazsó Gábor se-
gítségével elbontottuk, a zöld hulladékot elszállítottuk, 
remélhetőleg, ezután is ilyen jó kapcsolatban mara-
dunk a Református Egyházzal!
 Tájékoztató jellegű levelet írtam Szilvai József At-
tila úrnak a Magyar Közútkezelő vezérigazgatójának, 
melyben vázoltam közútjaink állapotát! Amennyiben 
nem kapunk elégséges választ, úgy személyes találko-
zót fogok tőle kérni, és fényképes dokumentációval 
támasztom alá, hogy igen időszerű lenne egy alapos 
útfelújítás a községben!
 Az idén különleges, rendhagyó módon kerül meg-
rendezésre az Idősek napja, október 13-án, délután.
 Új hagyományt szeretnénk teremteni a gyerekek 
örömét szolgáló „Tök jó nap!”-pal, melynek tervezett 
időpontja október 30. péntek, délután 15-óra.

Nagy Andrásné
polgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2020. szeptember 29-én munkaterv szerinti 
ülést tartott, ahol jelen volt mind a 6 képviselő és a 
polgármester. Megjelent az ülésen  Örkény Rendőrőrs 
parancsnoka, körzeti megbízott, a Csurgay Franciska 
Általános Iskola megbízott intézményvezető helyette-
se , volt intézményvezetője,  a háziorvos, a  fogszakor-
vos és a védőnő. Az ülésen 11 határozat ( 53- 63/2020.
(IX.29.) született és három  rendelet került elfogadásra.   
A testületi ülések nyilvános, polgárok által megtekint-
hető jegyzőkönyvei alapján, az ülésen hozott határo-
zatok kivonatait az alábbiakban közlöm.

A Képviselő-testület:
 - ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester
  beszámolóját a két ülés között tett fontosabb intéz-
  kedéseiről.
 - Ellenszavazat nélkül elfogadta Dabas Rendőrka-
  pitányság tájékoztatóját a településünk közbiz-
  tonsági helyzetéről.
 - Ellenszavazat nélkül elfogadta a Csurgay Franciska
  Általános Iskola 2019/2020-as tanévben végzett te-
  vékenységről, és a 2020/2021-es tanév indulásáról
  szóló intézményvezetői tájékoztatót.
 - Ellenszavazat nélkül elfogadta a település egész-
  ségügyi helyzetét bemutató háziorvosi, fogorvosi
  és védőnői beszámolót.
 - Ellenszavazat nélkül elfogadta a
  - 2020. évi költségvetési rendeletet módosítását 
  - Képviselő-testület Szervezeti és Működési Sza-
    bályzatának módosítását
  - A szociális ellátás helyi szabályiról szóló rendeletet.
 - Ellenszavazat nélkül jóváhagyta a gyermekétkez-
  tetést biztosító Szolgáltatóval kötött szerződés
  módosítását.
 - Ellenszavazat nélkül döntött ingatlanok értékesí-
  tésével és vásárlásával kapcsolatos ügyekben.
 - Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a telepü-
  lés közbiztonságának javítása érdekében bővíti
  a térfigyelő rendszert, s erre a költségvetéséből
  8 000 000 Ft-ot biztosít.
 A következő napirendi pontot a Képviselő-testület 
zárt ülésen tárgyalta, melyen döntés nem született, majd 
ezt követően ismét nyilvános ülésen folytatta a munkáját.
 A Képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját 
október 5-én 17 órára tűzte ki. 

 A napirendi pontok lezárást követően a polgármes-
ter tájékoztatást adott arról, hogy
 - a nyári szünidei gyermekétkeztetést 2 család vette 
  igénybe
 - A Belügyminisztériumhoz benyújtott járdaépítési 
  pályázat nem kapott támogatást.
 - A sportöltöző építési/felújítási  tervének aktualizá-
  lása folyamatban van.
 - a gyermekek részére november elseje környékén
  „TÖKJÓ”  elnevezéssel egész napos programot
  szerveznek a Kiserdő környékén.
 - Az állami közútkezelőt levélben kereste meg a fő-
  közlekedési (Rákóczi-Kossuth -Tarcsay ) utak fel-
  újítása ügyében.
 - A MÁV részéről csütörtökön átadásra kerül az a 
  zöldterület, melyet önkormányzatunk fog ezt kö-
  veten karbantartani.
 - A március 15. emlékére állított Kopjafa a rossz álla-
  pota miatt felújításra kerül.
 - A Tarcsay út mellett pár évvel ezelőtt elültetett fák
  pótlásra szorulnak.
 - A karácsonyi díszkivilágítás bővítésére irányuló ja-
  vaslatát a Képviselő-testület egyhangúlag támo-
  gatta, s a döntés alapján 20 db új elem kerül fel-
  szerelésre a településen.
 - A bölcsőde építése során az eszközbeszerzésre kapott
  állami támogatást valószínű, hogy  saját forrásból
  is ki kell egészíteni annak érdekében, hogy teljesen
  fel legyen szerelve.
 - Az Október 23-i  koszorúzási ünnepséget szeretné 
  az  önkormányzat megtartani.
 - Az Idősek napi rendezvény megtartásában kérte a 
  képviselők véleményét, mely során a testület 5 
  igen szavazattal 2 ellenszavazattal úgy döntött,
  hogy október 13-án,  kedden színházi jellegű előa-
  dást szervez az 55 év feletti nyugdíjas  lakosaink
  részére.

 Ezt követően Halupka Miklós képviselő a hozzá ér-
kezett lakossági észrevételt továbbította a képviselők 
felé, mely az örkényi volt szeméttelepi út mellett lévő 
fák nyesésére irányult, valamint az iskolai játszó eszkö-
zök aljzatának murvával való leterítésére vonatkozott.
 Polyák Csaba képviselő az 50-es főút melletti kerék-
pártároló bővítését, a szelektív hulladék szállításának 
a sűrűbbé tételét javasolta, valamint észrevételezte, 
hogy a háziorvosi rendelőben rendelési időben a tele-
font gyakran nem veszik fel. Az esetleges műszaki hiba 
elhárításában kért intézkedést.
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 Tájékoztatom kedves lakosainkat, hogy az önkor-
mányzat honlapján (www.taborfalva.hu) megtekinthe-
tik a képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegy-
zőkönyveket, a hatályos rendeleteket. A „Közérdekű 
információk” cím alatt közzétételre kerül többek kö-
zött az önkormányzat 5 M Ft feletti  szerződéseinek, a 
közbeszerzési eljárásoknak a kiírása, azok eredményei.
 A Képviselő-testület a következő soros ülését október 
27-én tartja, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

Kundra Erika
jegyző

A felelős állattartásról

Sajnos, az elmúlt időszakban megszaporodtak a köz-
ség területén kóborló kutyákra vonatkozó panaszos 
bejelentések. A közösségi együttélést önkormányzati 
rendelet szabályozza, amelyben a kutyatartás is sza-
bályozva van. Örök érvényű mondás, hogy a kutya az 
ember legjobb barátja, tehát gondoskodjunk róla (ha 
már társul fogadjuk) emberhez méltó módon! Persze, 
kivédhetetlen dolog, hogy ne csatangoljon egyet a házi 
kedvencünk, de ha ilyenkor harci kutyáról van szó, ak-
kor fokozottabb figyelmet kell arra fordítanunk, hogy 
ez lehetőség szerint ne forduljon elő! Persze, vidéken 
élünk, ehhez hozzátartozik a kutyaugatás és a kóbor 
ebbel való találkozás is, mégis figyeljünk házőrzőinkre, 
hogy ne zavarják a környezetünkben élőket! Melléke-
lem az ebtartásra vonatkozó rendeletet.

Nagy Andrásné
polgármester

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
önkormányzati rendelet kivonata

5. Állattartás

6.§ (1) Állattartással összefüggően közösségellenes 
magatartást követ el az, aki:
a) állattartó építményt, trágyatároló műtárgyat nem
  az erről szóló önkormányzati rendeletben megha-
  tározott védőtávolság betartásával létesít.
b) haszonállatot közterületre kiengedi, és ott legelteti;
c) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását,
  hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon átjutni;
d) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok
  ellenőrzésének lehetőségét;
e) az állatok tartására szolgáló helyiséget nem taka-
  rítja, fertőtleníti rendszeresen, indokolt esetben 
  nem szagtalanítja, nem gondoskodik rendszere-
  sen a rovarok és rágcsálók irtásáról,
f) az állatot elhagyja,
g) nem gondoskodik az állattartás során keletkezett
  trágya megfelelő kapacitású zárt, szivárgásmen-
  tes, fedett trágyatárolóba történő elhelyezéséről,
h) nem gondoskodik a trágya elszállításáról 30 na-
  ponta megfelelő helyre, a környezetvédelmi sza-
  bályok betartásával,
i) belterületen nem gondoskodik a földterületre ki-
  szórt trágyának 48 órán belül a földbe történő
  beforgatásáról,
j) állatot – vakvezető kutya, rendvédelmi, honvédel-
  mi és katasztrófavédelmi szervek, valamint a ku-
  tató-mentő szolgálatok kiképzett kutyáinak kivé-
  telével,
   ja) ügyfélforgalmat lebonyolító intézmények
    épületébe
   jb) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális
    intézmények területére
    jc) temető területére beenged, bevisz. 
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A Váci Egyházmegye fenntartásában lévő
Otthon Szociális Szolgáltató ÚJ NEVELŐSZÜLŐK

jelentkezését várja.

„Aki befogad egy ilyen kis gyermeket az én nevem-
ben, engem fogad be”

(Mt. 18,5 – Iz. 1,17)

Nevelőszülőket keresünk családjukat átmenetileg, 
vagy tartósan nélkülöző gyermekek számára.

A jelentkezés feltételeiről, a nevelőszülővé válás me-
netéről az Otthon Szociális Szolgáltató honlapján bő-
vebben tájékozódhat:
www.otthongyermek.hu  és a +36 1 294 64 20 tele-
fonszámon.
Jelentkezés: otthon.szocialis.szolgaltato@gmail.com

A nevelőszülői jogviszony 2014. 01. 01.-től foglal-
koztatási jogviszonynak minősül.

Nevelőszülő az Otthon Szociális Szolgáltatónál csak 
az lehet, aki:
 - 24. életévét betöltötte
 - magyar állampolgár
 - cselekvőképes, büntetlen előéletű
 - fizikailag, pszichésen a jelentkező és a vele egy
  háztartásban lévő nagykorú hozzátartozó is
  alkalmas
 - otthona, környezete alkalmas a gyermekek foga-
  dására– saját jövedelemmel bír
 - házastársa, élettársa hozzájárul a nevelőszülői te-
  vékenység folytatásához– a Katolikus Egyház ér-
  tékrendjét elfogadja, tiszteletben tartja
 - a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon (60 órás) 
  eredményesen részt vett, tanúsítványt szerzett,
  vagy nevelőszülői OKJ-s képzésben részt vesz és 
  a “Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai”
  követelménymodulját sikeresen elvégezte, vagy
  OKJ-s nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik.

Tisztelt lakosok!
Mivel az ortopédiai járóbeteg szakellátás elengedhe-
tetlen része a fizikoterápia, ezért a pandémiás idő-
szak alatt a következő fizikoterápiás kezelésekhez 
juthatnak hozzá önköltséges módon a Dr. Szisz Or-
tomed kft. vezetőségének jóvoltából kedvezményes 
áron a táborfalvai lakosok 2020. október 1-jétől.

(Tel.: egyeztetés: 0630 919 3865)
 
Stima WELL TENS kezelés 4000 Ft/alkalom (keze-
lendő mozgásszervi kórképek: csípő-, derék-, nyak-, 
hát-, vállfájdalom. Gépi masszírozás neuromuscularis 
elektromos stimulációval.  Neurológiai kórképek kö-
zül: migrén és radiculopathia). Kezelés tartama 15 perc/
alkalom. Javasolt minimális kezelési kúra: 5 alkalom. 
Ellenjavallt: addikció, stent beültetés, epilepszia, fer-
tőző bőrbetegség, fémbeültetés, rákos beteg kemo- 
vagy sugárterápiás kezelés ideje alatt.
 
Polarisol (lágylézer / infra / polarizált fény) zuhany 
4000 Ft/alkalom (kezelendő mozgásszervi kórképek: 
ínhártyagyulladás, alagút szindróma, végtagfájdalom, 
sarokfájdalom, térdfájdalom, könyökfájdalom, csípő, 
derék, nyak, hát, váll fájdalom. Neurológiai kórképek 
közül: polyneuropatia, migrén és radiculopathia. Bőr-
betegségek: minden nemfertőző bőrbetegség, bőrfia-
talítás. Pszichiátriai betegségek: stressz, kiégés, álmat-
lanság, stb.). Kezelés tartama 10 perc/alkalom. Javasolt 
minimális kezelési kúra: 5 alkalom.
A polarisol kezelésnek ellenjavallata nincs.
 
Ultrahangkezelés 5000 Ft/alkalom ( kezelendő moz-
gásszervi kórképek: sarok-, térd-, csípő-, derék-, 
nyak-, váll-, kéz-, csuklófájdalom. Egy héttel a kúra-
szerű kezelés megkezdése előtt jelezzék igényüket! 
Kezelés tartalma 6 perc/alkalom. Javasolt minimális 
kezelési kúra: 5 alkalom.
Az ultrahang kezelésnek ellenjavallata nincs.

Törzs, nyak, váll Massage 3500 Ft/félóra.
Egyeztetés szerint, tel.: 0670-603-9403
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Polgármesteri tájékoztató a 2020. szeptember 18-án
megjelent Kormányrendelet védelmi szabályairól

1. A száj és az orr kötelező eltakarása
 2020. szeptember 21. napjától a hatodik életévét be 
nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles az 
alábbi helyeken orvosi maszkot, munkavédelmi masz-
kot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot 
(a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, 
hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. ( A sál 
és kendő viselése már nem elfogadott!)
 a) tömegközlekedési eszközön és minden olyan he-
  lyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre 
  várakoznak,
 b) kereskedelmi üzletben (kivéve vendéglátóhely)
  történő vásárlás, illetve az üzletben történő mun-
  kavégzés során,
 c) a bevásárlóközpont területén,( vendéglátó üzlet 
  vendégei, továbbá az irodák, sportolás céljára
  szolgáló helyiségek kivételével)
 d) a fellépők kivételével az előadó-művészet vala-
  mennyi ágának fellépése céljából megtartott ese-
  mény helyszínén, függetlenül annak nyilvánossá-
  gától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet,
 e) a mozi területén,
 f) könyvtárakban, közművelődési és kulturális in-
  tézményekben, levéltárakban
 g) ügyfélfogadási időben
  - a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva 
   álló területén,
  - postán
  - minden egyéb olyan helyiségben, amelyben
   ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a 
   helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is bele-
   értve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkod-
   nak egy időben,
 h) egészségügyi intézmény területén
2. A rendelet betartatása és a rendelet megszegésé-
nek következményei
 Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a 
helyiségben vagy a tömegközlekedési eszközön tartóz-
kodók a maszkot az előírások szerint viseljék.
 Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető felszó-
lítására sem viseli vagy nem a meghatározott módon 
viseli, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, (ke-
reskedelmi üzlet esetében a kiszolgálást megtagadni) és 
gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve 
a területet elhagyja.
 A tömegközlekedési eszközön: az a személyt aki a 
tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üze-

meltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli 
a meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja 
el a tömegközlekedési eszközt, azt a tömegközlekedési 
eszköz vezetője köteles az utazásból kizárni és a rend-
őrségnél szabálysértési eljárást kezdeményezni, a gon-
doskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről 
történő leszállításáról.
 A kormányrendelet betartatásának ellenőrzését a kor-
mányhivatal, kereskedelmi hatóság és rendőrség látja el.
 A kormányrendeletben meghatározott védelmi in-
tézkedés megszegése szabálysértésnek minősül.
 Amennyiben a kereskedelmi egységek és mozik üze-
meltetői nem tartják, illetve nem tartatják be a maszk 
viselésének szabályait úgy a helyiség ideiglenes bezárá-
sát is elrendelheti a hatóság.
3. Köznevelési védelmi intézkedések
 A Kormányrendelet értelmében a köznevelési intéz-
ményekben (óvoda, iskola,) október 1. napjától:
 - kötelező a hőmérséklet mérése. A gyermek, tanuló
  akkor léphet be az intézménybe, ha a testhőmér-
  séklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos
  által meghatározott mértéket,
 - kizárólag a kormányrendeletben meghatározott
  személyek léphetnek be az intézmény területére.
 A gyermeket, tanulót kísérő egy fő nagykorú sze-
mély a maszk kötelező viselésével az intézmény terüle-
tére a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.
4. A zenés, táncos rendezvények megtartására és 
a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó 
rendelkezések
 Zenés, táncos rendezvényeken részt vevők száma (zárt 
és nem zárt helyeken egyaránt) nem haladhatja meg az 500 
főt. A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak 
kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tartózkodni tilos.
 A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az 
ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. 23.00 
óra után kizárólag az élelmiszer elvitelre történő megren-
delése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából 
és időtartamára megengedett a tartózkodás.
Tájékoztatom Táborfalva lakosságát, hogy a település 
minden önkormányzati intézményében kötelező a maszk 
viselése és a kihelyezett kézfertőtlenítő használata. A 
tavaszi járványt a lakosság fegyelmezett viselkedésének 
köszönhetően megbetegedések nélkül éltük meg, amit 
most is megköszönök Önöknek. Kérek minden tábor-
falvit, hogy a következő időszakban ismét fogadja el és 
tartsa be a járványvédelmi előírásokat saját egészsége, 
családja egészsége és így együtt településünk lakóinak 
egészsége érdekében.

Nagy Andrásné polgármester
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Örömíjász verseny

 A Táborfalvai Hagyományőrző Íjász Egyesület 2020. 
szeptember 5-én, szombaton megtartotta őszi örö-
míjász versenyét. A verseny jó hangulatban telt és az 
idő is kedvező volt. 
 
A versenyen nagyon szép számban megjelentek a ver-
senyezni vágyók és az érdeklődők. Nagyon szépen kö-
szönjük azoknak, akik részt vettek versenyünkön és 
gratulálunk a szép eredményekhez. Köszönjük Nagy 
Andrásné polgármester asszonynak, hogy jelenlétével 
megtisztelete versenyünket.
 Az ebéd nagyon finom volt, amit Nagy Józsefnek 
köszönhetünk. Köszönjük a 2377 fórumnak, hogy ver-
senyünket megörökítették az utókornak.

Nagy Bence

TÁBORFALVA

Mindennapi hősök

Viselik a kesztyűt meg a maszkot.
Lelki és testi bajokat szereznek.
Nem lesik, várják a hasznot,
Képességük a figyelés, szeretet.

Életünk összegubancolódott,
De ki kell valahogy csomózni!
A megelőzés ad rá módot,
Amit az orvosok tudnak fokozni.

Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébet
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A táborfalvai katolikus egyházközség hírei

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén temploma-
inkban és temetőinkben várhatóan az alábbi liturgikus 
események lesznek:
 Szentmise lesz 8 órakor Táborfalván, 9.30-kor Tatár-
szentgyörgyön, 11 órakor Örkényen.
 Igeliturgia lesz 8 órakor Pusztavacson, valamint 
9.30-kor Hernádon.
 Ugyanezen napon lesznek falvaink temetőiben a sír-
szentelések, mégpedig az alábbi rendben:
10.30-kor a hernádi; 12 órakor az örkényi, 13 órakor a 
táborfalvai, 14 órakor a tatárszentgyörgyi, 15 órakor a 
pusztavacsi temetőben.
 A táborfalvai temetőben lévő sírok szentelésére a 
kéréseket Kiss Mária sekrestyésnél kérjük jelenteni 
legkésőbb október 31-ig; a többi faluban az ottani 
sekrestyéseknél.
 A táborfalvai templom urnatemetője október 31-én 
(szombaton), november 1-jén (vasárnap) és november 
2-án (hétfőn, halottak napján) szabadon látogatható 
lesz 9-16 óra között.
 A mindenszenteki és halottak napi ünnepi időszakon 
kívül az altemplom minden vasárnap 7.15–9.15 között 
látogatható szabadon.
 Tisztelettel kérjük, hogy halottainkra szeretettel, 
méltósággal emlékezzünk, a temetőkben, az altemp-
lomban imádságos lélekkel, csendesen, türelemmel, 
másokra figyelemmel viselkedjünk!
 Táborfalván november első hetében csütörtökön (no-
vember 5.) este 18 és 19 óra között is nyitva lesz a temp-
lom, bárki betérhet csendes imádságra!

 Egyházközségi életünk fontos kötelezettsége templo-
munk, plébániánk, a plébániai élet anyagi fenntartása, 
illetve támogatása. Ezt az egyházi hozzájárulást (régi 
nevén „egyházi adót”) vasárnaponként a liturgia előtt 
vagy után lehet befizetni a sekrestyében. A befizetés 
tényéről elismervényt állítunk ki. Érezzük fontosnak, 
hogy a plébánia működésének biztosítását ilyen módon 
is támogassuk!

 Mindenkinek bensőséges megemlékezést kívá-
nunk Isten áldásával!

Római katolikus plébánia
Táborfalva

Táborfalvi reformátusok

Kedves Testvérek! 

A gyülekezeti alkalmak előreláthatólag a szokott 
rendben lesznek megtartva, az esetleges változások 
a járványhelyzettel, illetve a táborfalvi református 
imaház felújításával kapcsolatosan fordulhatnak elő! 
Kérjük, kövessék a hirdetéseket az istentiszteleteken, 
illetve az Örkényi Református Missziói Egyházközség 
Facebook-oldalán!

Istentisztelet Táborfalván minden vasárnap reggel 9 
órakor!

Kérjük, hogy viseljenek szájmaszkot az istentiszte-
leteken! A kézfertőtlenítés lehetősége biztosított.
 
OKTÓBERTŐL INDUL A KONFIRMÁCIÓI ELŐ-
KÉSZÍTŐ, JELENTKEZÉS SZEMŐK ANDREA LEL-
KÉSZNÉL! Tel.: 0630-548-3819

Tóth Levente
presbiter

Október 31. A reformáció emléknapja

Luther Márton (Martin Luther) a szász választófeje-
delemség Bibliamagyarázó professzora, német Ágos-
ton rendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki 
a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt 
téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása 
érdekében tett közzé. Luther téziseiben elutasította a 
búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, 
illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök 
pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és 
kiközösítette. Ezt követően Luther III. (Bölcs) Frigyes 
szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, 
ahol 1522-ben lefordította németre az Újszövetséget. 
Nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa ve-
zetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is ra-
dikálisabb, Kálvin János (Jean Calvin), genfi reformátor 
vezette irányzat a református vallás alapja. A történel-
mi protestáns felekezetek A REFORMÁCIÓ EMLÉK-
NAPJÁN emlékeznek meg az ellenreformáció áldoza-
tairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról.

    (Forrás: https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_
reformacio_emleknapja)



Beszélgetés Gazsik-Doricsák Virginiával

Ginát gyermekkora óta ismerem. Emlékszem Ginára, a 
Kisboróka Együttes tagjára, később hallottam Gináról, 
az óvónőről, aztán Gináról, a jógaoktatóról és nemrég 
a Mindenmentes Gyümölcsfalva lekvárról láttam egy 
kiváló videót, amelyben Gina saját terméküket mutatja 
be.     Ki is valójában Gazsik-Doricsák Virginia? Miért 
mutatkozik be a videóban Kovács Virginiaként? 
 A kérdéseimre adott válaszokat szeretettel ajánlom Ol-
vasóink figyelmébe!

Borsi Mária

 – Nagyon tetszett a videó, kérlek, mutasd be ezt 
a terméket! Hogy született meg az ötlet, hogy tud-
játok megvalósítani, hol lehet beszerezni? Miért Ko-
vács Virginia?
 – Először is, most már, mint Kovács Virginia mu-
tatkozhatom be nektek, hiszen már 3 éve élek boldog 
házasságban a férjemmel, Kovács Mátéval. Mivel le-

ánykori nevem sajátossága nem igazán tette lehetővé, 
hogy még egy kötőjel legyen a nevemben, így teljes 
mértékben Kováccsá váltam, amire nagyon büszke va-
gyok. Minden más elfoglaltságunk mellett, elkezdtünk 
gyümölcsfeldolgozással is foglalkozni. Jelenleg most ez 
még csak azt jelenti, hogy lekvárokat készítünk cukor 
és tartósítószer hozzáadása nélkül. Az egész onnan 
ihletődött, hogy már régebb óta nem fogyasztok cuk-
rot, de nagyon szeretem a lekvárokat, viszont a bol-
tokban, még a bioboltokban sem jutok hozzá normá-
lis minőségű alternatívákhoz. Többjük alig tartalmaz 
gyümölcsöt, tele van töltve zselésítő anyagokkal és tar-
tósítószerrel, ízesítőkkel. Ellentétben a mi termékeink 
100%-ban a gyümölcsöt tartalmazzák, ha a gyümölcs 
még igényli, akkor pedig a Szafi 4x erősségű édesítőt 

használjuk, amit cukorbetegek, inzulin rezisztensek és 
egészségüket megőrizni kívánó emberek is fogyaszt-
hatnak. Már a kis üzemünk szinte teljesen készen van, 
jelenleg a hatóságok engedélyeire vár a folyamat. Amint 
ezek mind meglesznek, nálunk, háznál lehet őket meg-

vásárolni. A célunk kezdetben 1 új munka-
hely megteremtése Táborfalván, illetve a fő 
profilunk jövőre a bérbefőzés lesz, amire 
már sok jelentkező van. Azoknak szeret-
nénk ezzel segíteni, akiknek nincs idejük a 
befőzésre, de szeretnének finom, egészsé-
ges lekvárokat eltenni télire.
   – A videóból és eddigi benyomásaim 
szerint életed középpontjában az egész-
séges életmód, a testi-lelki jóllét megva-
lósítása áll, nemcsak saját életedben, de 
a többi ember életében is, hiszen akár 
óvónőként, akár jógaoktatóként, akár 
egy egészséges élelmiszer létrehozójaként 
hatással vagy az emberekre. Hogy alakult 

ki ez a szemlélet benned? Úgy látom, hogy tudatos 
életvezetésről, akár pályamódosításról is szó van!
 – Nagyon jól érzékeled ezt. Számomra az egészséges 
a lélekből fakad. Ha én magammal elégedett vagyok, jól 
érzem magam a bőrömben, lelkileg rendben vagyok, 
akkor az élet többi területén is sokkal könnyebben 
vagyok boldog. Ha a lelkem rendben van, akkor már 
könnyebben megy az egészséges, változatos táplálko-
zás, a rendszeres testmozgás. Ehhez pedig elenged-
hetetlen az önismeret, önvizsgálat folyamata, hogy ki 
is vagyok én? Mi tesz boldoggá? Miért reagálok ösz-
tönösen dolgokra? Miért provokálok másokat? Miért 
játszom szerepet? Miért vannak folyton konfliktusaim 
másokkal? Biztosan benned is felmerültek már ilyen 
vagy ehhez hasonló kérdések, mint mindnyájunkban.



Csak erről nem igazán tudunk beszélni, mert nagy bá-
torság kell ahhoz, hogy felvállaljuk gyengeségeinket, 
félelmeinket. Sajnos, az emberek 80 %-a még mindig 
csak ösztönösen él, nem törődve a lelke fejlődésével. 
Ha elkezdjük megismerni magunkat, a mentális folya-
mataink is egyre tisztább tükröt adnak Önmagunkról. 
Ez nem könnyű munka, levetkőzni önmagunkat és 
változtatni. Ami még izgalmasabb, hogy folyamatosan 
változunk, nem tudunk ugyanolyanok lenni, mint akár 
10 éve. Ez egyben csodálatos, viszont folyamatos mun-
ka is, önmagunkkal. Számomra innen ered minden. Ha 
lelkileg kiegyensúlyozott vagyok, csak ezután tudok a 
családommal, a társadalommal jól együtt élni, szeretet-
ben és elfogadásban. Az elfogadás nagyon fontos az éle-

temben, elfogadni, hogy mindannyian más értéket kép-
viselünk, más rendszer szerint élünk, más a hitünk. Ha 
a másiknak megengeded, hogy önmaga legyen, anélkül, 
hogy megváltoztatnád, meggyőznéd bármiben, na, az 
igazi szeretet! Óvónőként mindig ezt tartottam szem 
előtt, hogy a gyerekek egymást elfogadják, hiszen na-
gyon sok olyan gyermekkel találkozhatnak, akik má-
sok, mint ők, akár színben, akár testileg vagy szelle-
mi képességekben. Óvónőként nagyon sokat tanultam 
a gyerekektől, ahogy ők a világról gondolkodnak és 
ezt a tudást igyekeztem a jógaoktatói minőségembe is 
belecsempészni. A jógaoktatás évekig az óvónői mun-
kámmal párhuzamosan folyt, azonban 1 évvel ezelőtt 
döntenem kellett, mert a jóga kinőtte magát. Azóta jó-
gaoktatóként telnek a mindennapjaim Kecskeméten és

Táborfalván is. A gyermekkapcsolatot szeretném visz-
szahozni az életembe, mert nagyon hiányzik, a jövőben 
tervem, hogy gyermekjóga oktatást is tartok.
 – Milyen további terveid vannak? Esetleg Tábor-
falvához kapcsolódóan?
 – Tervünk az van bőven. Mindig együtt tervezünk, 
ötletelünk, igazi szövetségesek vagyunk Mátéval, a 
férjemmel. Ha a gyümölcsfeldolgozásra gondolok, itt, 
ahogy említettem, jövőre a bérbefőzés a csapásirány, 
ősszel pedig a savanyítás, hasonlóan cukor- és tartósí-
tószermentesen. Már készül a weboldalunk is, viszont 
azt csak az engedélyek megléte után fogjuk élesíteni. 
Tervezzük egy nagyon érdekes és innovatív gép meg-
vételét, ami szintén az élelmiszerek tartósításában fog 
szerepet játszani, méghozzá teljesen természetesen, 
viszont erről többet még nem szeretnék elárulni. :) A 
jógaoktatást szeretném tovább népszerűsíteni és elosz-
latni a tévhitet, hogy a jóga a hajlékonyak mozgása. 
Ez egyáltalán nincs így, a jóga végcélja a hajlékonyság, 
mind fizikailag, mind mentálisan is. Hogy rugalmas 
legyen a testünk, így sokkal kevésbé leszünk sérülé-
kenyek, és hogy rugalmas legyen az elménk is a hétköz-
napok zakatolásában és a stressz leküzdésében.
 – Sok sikert kívánok! Köszönöm a beszélgetést!

Elérhetőség:
Kovács Virginia
+36203137768
www.yogina.hu



1990. Nehéz elhinni, de ma már történelem. Nekem 
olyan, mintha tegnap történt volna.
 ’89 őszén és ’90 tavaszán volt valami a levegőben, 
ami más volt, új, üde és friss. A szabadság és az új-
rakezdés illatát lélegezhettük be. Hol voltak még az 
üzletemberek, kereskedelmi tévék, az olajmaffia és 
az internet?
 Nézegetve a korabeli fotókat az emberekről, rólunk, 
mindenki mosolyog rajtuk. Egy pillanatra volt össze-
fogás, megértés, szeretet és bizalom a másik iránt.

Jómagam 1989. augusztusi leszerelésem után azonnal 
kerestem a kapcsolatot az akkori demokratikus ellen-
zékkel, és mire október 23-án Szűrös Mátyás kikiáltotta 
a köztársaságot, már lelkes aktivistaként „szervezked-
tem” Óbudán a Tímár utcai Fidesz irodában, illetve 
Gyovai Zolival, Mészáros Józsi bácsival, Ábel Gyulával, 
Varga Janival és a többiekkel a táborfalvai SZDSZ cso-
portban. Szép idők voltak, jó volt a részesévé válni.

1989. október 23-án Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnö-
ke, ideiglenes köztársasági elnök Budapesten kikiáltotta 

a Magyar Köztársaságot.

Végigvinni a „négyigenes” szavazás1 kampányát, majd 
’90 tavaszán az első szabad parlamenti választások 
előtti politikai küzdelmeket.
 Külön könyvet lehetne szentelni annak a fél évnek, 
annyi minden történt. Talán a legemlékezetesebb az 
volt, amikor 1990. február 24-én a „művházban” be-
mutattuk Mala Ferencet. Telt ház várta Táborfalván, 
felvezetésként fellépett Bródy János és az Omegából 
Benkő László, de beszélt többek között Kiss János és 
Rajk László is. A kisteremben pedig fotókiállítás volt. 
A program végeztével a fellépőket el kellett irányíta-
nom Újhartyánba a kampánykörút következő állomá-
sára. Benkő kocsija ment elől, én ültem mellette, mint 
helyi erő, alighogy kifordultunk az „5-ösre”, láttuk, 
hogy a temető utáni kanyarban egy rendőrautó áll 
és egy fehér civil rendszámos Lada, emberek állnak 
mellettük az úton és távcsővel néznek felénk. Ki is 
szedtek mindenkit, igazoltatás és az adatok felírása 
következett. Világos volt, hogy ez nem egy szimpla 
közúti ellenőrzés, mivel egyik autót sem vizsgálták 
meg, csak az utasok nevére és az úti célra voltak kí-
váncsiak az elvtársak. Túl voltunk már a „Duna Ga-
te-en”2 és sok máson, de ’90 februárjában azért még 
mindig működött a tiktosszolgálat. Ez a szösszenet 
csak egy volt a sok közül. :-)
 Április 25-én aztán lezajlott az első szabad választás, 
két héttel később pedig, a második fordulóban bizo-
nyossá vált, hogy Dr. Fodor István függetlenként fogja 
képviselni választókerületünket a megalakuló szabad 
parlamentben. A mi jelöltünk Mala Ferenc végül harma-
dik lett szoros versenyben. Fodor a szavazatok 37,6%-
át, az MDF-FKGP jelöltje Horváth István 32,1%-át, Mala 
pedig az SZDSZ színeiben a voksok 30,3%-át kapta.
 Kis pihenő után kiderült, hogy szeptember 30-án 
megrendezésre kerül az első szabad önkormányzati vá-
lasztás, így újra munkának láttak a pártok és az egyéni 
jelöltek, valamint Táborfalva Község Tanácsa is.
  1990. augusztus 17-én a községi tanács ülé-
sén határozatot hoztak a szeptember 30-i válasz-
tás lebonyolitásáért felelős választási bitottságról. 
Az ülés levezetője Laczkó János tanácselnök volt.

1 1989. november 26-án tartották az első országos népszavazást 
Magyarországon. A „négyigenesnek” elnevezett referendumon a 
köztársasági elnökválasztás időpontjáról és módjáról, a munka-
helyi pártszervezetek megszüntetéséről, az MSZMP vagyonelszá-
moltatásáról, valamint a munkásőrség feloszlatásáról döntöttek a 
választópolgárok. (forrás: www. mult-kor.hu)
2 1990. január ötödikén az SZDSZ és a Fidesz sajtótájékoztatóra 
hívta az újságírókat az egykori Bányász Moziba. A találkozó célját 
nem közölték, csak ott derült ki, bizonyítani tudják, az állambiz-
tonság alkotmányellenesen gyűjt adatokat az ellenzéki politiku-
sokról és semmisít meg iratokat. (forrás: www.hvg.hu)
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Nagy remények



A bizottság titkára Bagyinszki István, tagjai pedig 
Horváth Zoltán, Torma Imre, Nagyné Vásáreczki Ildi-
kó és Simon Józsefné lettek, póttagnak pedig Kresák-
né Kovács Ilonát illetve Szikora Ferencet választották.
 Községünkben meglepően nagy volt az érdeklődés 
a polgármesteri és az önkormányzati képviselői posz-
tokért egyaránt. Polgármesternek négyen, képviselő-
nek 28-an (!) jelentkeztek.
 A polgármesteri posztra Ábel Gyula, id. Horváth 
Béla, ifj. Horváth Béla és Laczkó János akkori tanács-
elnök jelenteztek.
 Képviselőnek pedig Antal János, Birinyi András, 
Bodzsár Pál, Boros István, Csák Imre, Dibák József, 
Dombai Imre, Doricsák István, Fekete Gyula, Fokk 
András, Gattyán Sándor, Gazsó József, Harmincz Mi-
hály, Horváth Zoltán, dr. Kolek István, Kovács János, 
Mészáros József, Sápi Kálmán, Szabados Jánosné, Szag-
ri László, Szalayné Zátrok Éva, Szivós Ferenc, Sztancs 
László, Takács Gyula, Torma Imre, Varga János, Vásá-
reczki Mihály és Vásáreczki Tibor jelöltette magát.
 Emlékeim szerint a kampány nyugodtan zajlott, kü-
lönösebb esemény nélkül. A művelődési házban voltak 
a bemutatkozó rendezvények. Egy konkrét eset nagyon 
megmaradt bennem. A nagyterem szokás szerint tele 
volt érdeklődőkkel és jó hangulatban zajlottak a bemu-
tatkozások – így utólag azt gondolom, hogy igazából 
akkor még mindenkit a jobbító szándék vezérelt, ezért 
nem is voltak igazi csörték –. Rám került a sor, elmond-
tam a kis programomat és jöttek a kérdések. Leginkább 
a fiatalságom volt a téma (22 éves voltam ekkor), illet-
ve a Fidesz és az SZDSZ (hiszen az ő jelöltjük voltam). 
Ezért kaptam hideget-meleget egyaránt, de inkább hi-
deget. Végül aztán szólásra jelentkezett egy bácsi, erős 
MSZMP attitűddel – amit ki is fejtett – és megkérdezte, 
hogy ugyan mondjam már meg, hogy ha ennyire okos 
vagyok, miért görbe a kifli? Harsány kacaj futott végig 
a termen, az én arcomra viszont ráfagyott a mosoly.
 Végül eljött a választás napja, készen álltak a sza-
vazókörök és a szavazatszedő bizottságok tagjai is. 
Az 1. szavazókör a Művelődési Házban volt, a bizott-
ság tagjai pedig Szabó Dénes elnök, Kőnigh Józsefné 
titkár, Szikora Olga, Sztana Károly és Sponga Tamás 
voltak. A 2. szavazókör a MIKÖV3 épületében volt. 
Itt a bizottság tagjai Schimo Ferenc elnök, Birinyi 
András titkár, Harsányi Tiborné, Vásáreczki Pálné és 
Jung Istvánné voltak. A 3. szavazókör a Rákóczi úti 
Járókaüzemben volt. Az itteni bizottság tagjai pedig 
Molnár József elnök, Vásáreczki Ferencné titkár, Szi-
kora Katalin, Mészáros József és Batta Anna voltak.
3 Ma a Táborplaszt Kft. telephelye, itt szavaztak a táboriak is.

 A választás törvényesen és rendben lezajlott, az eredmé-
nyek pedig a következőképpen alakultak: A polgármester 
Laczkó János lett. Az első szabadon választott képvise-
lő-testület tagjai pedig ifj. Birinyi András, Bodzsár Pál, 
Dombai Imre, Doricsák István, Gattyán Sándor, Har-
mincz Mihály, Horváth Zoltán, dr. Kolek István, Sápi 
Kálmán, Szagri László és Szalayné Zátrok Éva lettek.4

Laczkó János, Táborfalva első polgármestere

 1990. október 8-án megtartotta történelmi alakuló 
ülését Táborfalva Község Önkormányzati Képviselőtes-
tülete. Bodzsár Pál korelnök nyitotta meg az ülést és tett 
javaslatot a napirendre vonatkozóan. Bagyinszki István 
tartott először beszámolót a választásról, mint a válasz-
tási bizottság titkára. a 2. napirendi pont a polgármesteri 
tisztség betöltése volt, vita bontakozott ki arról, hogy 
főállású vagy társadalmi megbizatású legyen a poszt. 
Laczkó János végül a társadalmi magbizatást vállalta 
fel, tiszteletdíját pedig 16 250 Ft-ban állapította meg a 
testület, ami az akkori miniszteri fizetések 25 %-a volt. 
Titkos szavazással a képviselők ezek után megválasztot-
ták Bodzsár Pált alpolgármesternek. A megyei közgyűlés 
küldötteinek pedig Laczkó Jánost, Bodzsár Pált és Dom-
bai Imrét. Az alakuló ülés krónikájához tartozik még, 
hogy ekkor írták ki a jegyzői posztra is a pályázatot.
 Három pályázat érkezett be, köztük az akkori vb-tit-
kár Faragóné Kundra Erikáé, aki jelen is volt az ülésen, 
a másik két pályázó nem jelent meg. Titkos szavazással 
végül egyhangúlag választották meg őt, így 1990. de-
cember 1-jén ő lett Táborfalva Önkormányzatának első 
jegyzője, aki azóta is betölti hivatalát.
 Ezzel az testületi üléssel Táborfalván is lezárult a 
rendszerváltás folyamata és immár demokratikus elvek 
mentén működött az önkormányzat.

Fekete Gyula

4 Az eredeti jegyzőkönyvek rendelkezésemre bocsájtásáért köszö-
nettel tartozom Kundra Erika jegyző asszonynak és a hivatal dol-
gozóinak!
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Kedves Olvasóink!

Köszönöm Antal Jánosnénak a könyvtárnak ado-
mányozott könyveket és             köszönöm Tulecz 
Jánosnak a folyóiratokat!

2020. OKTÓBER 3-ÁN, 12-ÉN ÉS
OKTÓBER 20-TÓL 31-IG 

KÖNYVTÁRUNK ZÁRVA TART!
 
Nyitvatartás (október 31-ig):
hétfő, szerda, péntek 12.30-18.00 óra
szombat 8.00-12.30 óra
Elérhetőség:
Tel.: +36 29 382-952
Email: konyvtar@taborfalva.hu
honlap: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/

A KÖNYVTÁRBAN A VÍRUSHELYZETRE ELŐÍRT 
RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁT KÉRJÜK (TÁVOL-
SÁGTARTÁS, MASZKVISELÉS, KÉZFERTŐTLENÍ-
TÉS)!

Kérem Olvasóinkat, hogy azokat a könyveket, me-
lyeknek kölcsönzési ideje lejárt, hozzák vissza 
könyvtárunkba!

Könyvajánló

Diridongó: Válogatás 70 év legszebb verseiből 
óvodásoknak
[Bp.] : Móra, 2020.

„A Móra Kiadó a 70. születésnapját ülte júliusban…
… A Diridongó című válogatás a kiadónál valaha meg-
jelent legszebb verseket gyűjti egybe óvodásoknak, 
Szlukovényi Katalin válogatásában. A nagy klassziku-
sok – Kassák Lajos, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ág-
nes, Csoóri Sándor, Zelk Zoltán, Tamkó Sirató Károly, 
Tandori Dezső, Szilágyi Domokos mellett a klasszikussá 
vált gyermekírók – Donászy Magda, Gazdag Erzsi, Csu-
kás István is helyet kapnak a kötetben, illetve kortárs 
szerzők is szép számban és kellő arányban szerepelnek 
Kiss Ottótól, Miklya Zsolton, Nyulász Péteren, Finy 
Petrán, Bartos Erikán, Tóth Krisztinán, Kántor Péte-
ren, László Noémin, Varró Dánielen, Szabó T. Annán át 
Lackfi Jánosig vagy Kis Judit Ágnesig. Találunk itt ver-
seket növényekről és állatokról, városról és otthonról,

valamint az álmokról. A kiadvány illusztrátora a nem-
zetközi porondon is elismert Láng Anna, aki maga is 
részben ezeken a verseken nőtt fel. „

(In.: Könyvhét, XXIV. évfolyam, 2020. 2. szám, p. 15)

A kötet megérkezett könyvtárunkba!

Borsi Mária könyvtáros
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Örkénytábor története

Kedves Olvasóink! 

2020. októberében emlékezünk az Örkénytábori Ma-
gyar Királyi Lovagló és Hajtótanárképző Intézet meg-
alakulásának 90. évfordulójára. Sajnos, a tervezett 
ünnepi rendezvényre nem kerülhetett sor a járvány-
helyzet miatt.
 Szeretettel ajánljuk figyelmükbe Matyófalvi Ferenc 
(1907-1989) általános iskolai igazgató írását Örkény-
tábor történetéről, amelyet Táborfalván, 1965-ben 
jegyzett le, és leánya, Ritterné Matyófalvi Judit ado-
mányaként került a táborfalvi Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtár helytörténeti gyűjteményébe 2018-ban.

Borsi Mária
könyvtáros

Az 1867-es kiegyezés után kezdte az osztrák-magyar 
hadsereg lőtérnek használni az Örkény község terü-
letéhez tartozó és a Várady család birtokát képező, a 
község nyugati részén elterülő homokbuckás pusztát.

Képeslap 1908-ból

 1878-ban a fenti család, a mai tiszti lakótelep északnyu-
gati részén 6 kat.hold területet „ajándékozott” a hon-
védelmi minisztériumnak, hogy azon ideiglenesen ba-
rakkokat építhessen a katonák elszállásolására. A XX. 
századfordulón a honv. minisztérium ehhez megvásá-
rolt 30 kat. holdat s azon lovastábort rendezett be. Ezt 
a vételt nyomon követte a 4500 kat. holdat kitevő lőtér 
megvásárlása. Ezzel végleg a honvédség kötelékébe tar-
tozott a terület s ennek délnyugati részén lőszerraktárt 
építettek. A katonai tábort és a lőszerraktárt iparvasút 
kötötte össze a vasútállomással és a mai Jaj majort is. A 
Madarasi-tó mellett pedig lőporraktárt építettek fából.
 Örkénytábort elsősorban a fővárosi és környékének 

tüzéralakulatai használták lőtérnek. 1912-ben itt próbál-
tak ki egy ágyút, melynek során csőrobbanás történt s 
6 cseh nemzetiségű tüzér halt meg. Ugyancsak 1912-ben 
elszabadult egy katonai megfigyelő léggömb, melyben 
egy cseh főhadnagy és egy tüzértizedes tartózkodott. 
Mindketten meghaltak. Emlékművük az általános isko-
la és a posta közötti térségen áll.
 Az első világháború kitörése után a frontra induló 
káderek kiképzését szolgálta a terület. A csatornától 
északnyugatra egy 600 m-es gyalogsági lőteret léte-
sítettek, hadipuska és gépfegyver kiképzés céljaira. 
Ennek „golyófogója” ma is látható. a világháború előtt 
alakult meg a „Lőkísérleti Állomás” is. Ugyancsak eb-
ben az időben épült a lőkísérleti állomás mellett egy 
faépítményű orosz fogolytábor, melyet később lóállá-
sokká alakítottak át. A századfordulón épült a posta is. 
Ebben az időben a tábor személyi állománya egy lőté-
raltiszt, Mayer Gyula őrmester s néhány honvéd. Az I. 
világháború alatt volt először tiszt parancsnok, akinek 
a neve ismeretlen.
 Az I. világháború után vitéz Hadnagy Domonkos 
tábornok az állandó parancsnok, aki később kormány-
párti képviselő lett, mint nyugdíjas tábornok. Lánya, 
Hadnagy Zsuzsanna áll. tanítónő a Csurgay-majori 
elemi iskolában tanított. Altiszti állományban Peles-
key Ödön őrm. nyert beosztást. 1930-ban a Budapes-
ten nem megfelelő körülmények között elhelyezett 
Honv. Tiszti Lovagló Tanárképző Iskola részére több 
milliós építkezésbe kezdtek. Megépült egy 35 x 140 
m-es és egy 60 x 35 m-es fedett lovarda, Andrássy út 
néven megépültek a Budjonnij-úti tiszti lakások. 1931-
ben leköltözött a fenti tiszti iskola s ekkor létesítették 
a katonai gyengélkedő helyiségében az elemi iskolát 
is. A parancsnok Szunyogh Albert huszárezredes, aki 
1934-ig tábor- és iskolaparancsnok egy személyben.

A tábori vágtapálya bejárata az 1930-as években
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Segédtisztje a táborparancsnokságon Lejtényi Gyula szds., 
az iskolaparancsnokságon  Ján Miklós tüzérszázados.
 A lovagló tiszti iskola tanárai: Kókay Pál szds., Hazs-
linszky Géza szds., Binder Ottó őrgy., Haidekker László 
s Reznek Jenő szds-ok. Ebben az időben használta gya-
korló területül a „Ruisk” (Rendőr újoncképző iskola) 
fedő néven az első páncélos kiképzés területként a tá-
bort Rionfalvy alez. psága alatt. 1932-ben még csak egy, 
az első világháborúból visszamaradt páncélvonat, mely 
8 cm-es lövegével a lőteret használta gyakorló területül 
a mai garázs melletti csonka vágányról. Századparancs-
nok Törcsváry János szds.

A híres-hirhedtt örkényi csúszda

 Közvetlenül az első világháború után az enten-
te missziók ellenőrzése miatt a háborús lőszerrak-
tár anyagát a lőszerraktártól délnyugatra elásták egy 
lőszertemetőbe, melybe így még Uchácius lövedékek is 
kerültek. Ezek 1950 körül kerültek megsemmisítésre.

Az első világháborúból visszamaradt vegyi gránátok
megsemmisítése

Az 1930-as években kettéválasztották a fenti lovag-
lóiskola parancsnokságot és a táborparancsnokságot. 

A táborparancsnok Malanotti vőrgy. lett s Szunyogh 
ezds nyugdíjazása után pedig Binder Ottó lett az is-
kolaparancsnok. Segédtisztje Makkay Attila őrgy. 
Malanotti vőrgy.-ot Béschán altbg. váltotta fel, annak 
nyugdíjazása után pedig Háger Ottó vőrgy. lett a táb-
prpk. Ezt követően Binder Ottó lett a táborpk. és az 
iskolapk. pedig Kánya N. huszárezredes. Vezérkari 
tiszti beosztásban Tartsay Vilmos vk szds., majd Ko-
szorús Ferenc szds. szerepeltek.

Háger Ottó parancsnok és vezérkara

 A II. világháború alatt huszárárkász kiképző csoport 
alakult Irgi N. ezds. parancsnoksága alatt, segédtiszt-
je Feuchsterlében őrgy. Ebben az időben került ide a 
Margittai hadkiegtől a 201-es zsidó munkaszázad egy 
tartalékos fhdgy psága alatt (neve ismeretlen). Ez a 
munkaszázad végezte a gyakorlótér építését és építette 
a tábori templomot. A Szovjet Hadsereg 1944 nov. else-
jén érte el a tábort, s az evakuálást Binder Ottó vőrgy. 
psága alatt végezték. Az egész tisztikar fogságba került 
Szilsárkányban, ahol Binder Ottó vőrgy. megadta ma-
gát a Szovjet Hadsereg parancsnokságának.
 A táborban a Vörös Hadsereg hadikórházat rende-
zett be, a tiszti klub volt a műtő és a kórház, az isko-
lában pedig a konyha. Tekintettel arra, hogy itt har-
cok nem voltak, mert a Vörös Hadsereg Lajosmizsétől 
Ócsáig egy nagy zsákba zárta a területet, háborús ká-
rok nem keletkeztek, csupán a környék lakossága fosz-
togatott, mert a visszavonuló németek és a felszabadító 
Szovjet Hadsereg közötti terület rövid ideig gazdátlan 
volt. Az első szovjet pk. rendbe hozatta a vízvezetéket 
és megóvta az egész tábort a további fosztogatástól.
 A felszabadulás után először lógyűjtő állomás volt a 
tábor a HM kötelékében, majd átvette a Lósport.
 A tábor parancsnokai közt meg kell említeni Pong-
rácz Pál altb-ot, aki 1946 után felszámolta a Vitézi Szék 
vagyonát, a HTI-n Bercsén Miklós alez-t, aki átmenetileg 
parancsnoka volt a Kísérleti Állomásnak. A Lógyűjtő Ál-
lomás parancsnokát, Battha György őrnagyot, Babochay  
Sándor szds-t, aki mint lószakértő nyert beosztást.

(Táborfalva, 1965.)
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Rázós életút
Kovács Sándor írása
15. rész

Apámnak még aznap elmeséltem, hogy mit mondott a 
tűzoltó. Egyébként most, amikor már itt a munka vége 
felé járunk, lassan újabb munkát kell keresnem. Megkér-
deztem apámtól, szerinte a rendőrség szimpatikusabb, 
de a tűzoltóság munkáját sem szabad lebecsülni. Hosz-
szasan elgondolkodtam a véleményén. Végül arra jutot-
tam, ha már sem gyermekkorom, sem fiatal korom nem 
lehetett, esetleg csak látszatra, így talán meg kell pró-
bálnom a még előttem nem nagyon ismert életmódot.
 Így került sor arra, hogy 1953. november hónap utol-
ján, az egyik napon kerékpáromra 
pattantam, és meg sem álltam Ör-
kényig, ahol a rendőrőrs bejárata 
előtt kerékpáromról leszálltam, 
és az őrs ajtaján bekopogtattam. 
Az őrsparancsnok Zatykó József 
őrmesteren kívül még három ren-
dőr tartózkodott. A köszönésemet 
elfogadták, de mindannyian ülve 
maradtak.
 - Na, miben segíthetünk? – kér-
dezte a parancsnok.
 - Az iránt érdeklődöm van-e a 
rendőrségen felvétel?
 A kérdésemre mindannyian 
felugrottak a székekből, határ-
talan kíváncsi tekintettel néz-
tek rám, és mindannyian kezet 
nyújtva ülőhellyel kínáltak. Az 
első kérdésük az volt, hogy vol-
tam-e katona, és hogy hol lakom?
 Amikor elmondtam, hogy az államvédelmi határőr-
ségnél sorkatonaként őrvezetői rendfokozattal szerel-
tem le, az őrsparancsnok nagyon megörült ennek, és 
mondta, hogy magát talán most az Isten küldte hoz-
zánk, hiszen olyan kevesen vagyunk, hogy talán azt 
maga el sem hiszi! Az őrmester nagy mohósággal olvas-
ta el a már általam írott önéletrajzot, és közölte velem, 
hogy ilyen szépen írott okmányt még nem is látott.
 - Most azonnal elkészítem a felvétellel kapcsolatos 
iratokat, és azokat majd a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság személyzeti osztályán fogják a kérelmet és javas-
latot felülbírálni. De magát mi úgy tartjuk számon, hogy 
már most is közénk tartozik. – Mondta a parancsnok.

 Néhány nap elteltével levelet kaptam a Pest Megyei 
Rendőr-főkaptányság személyzeti osztályának vezető-
jétől, hogy minél előbb menjek be az osztályra átvenni 
a felvétellel kapcsolatos okmányokat. Nem vártam so-
káig, a legközelebbi napon (ez hétfő volt) megjelentem 
az osztályon. Átvettem az iratokat, és jó egészséget, 
sikeres jó munkát kívánva szakaszvezetői rendfokozat-
tal, be kellett mennem az egyenruházati szabósághoz, 
ahol testreszabott, kimenő és gyakorló egyenruha mé-
retet vettek. Egy hét elteltével vehettem át, az anyagi 
osztályon pedig az oldalfegyvert (pisztolyt), lőszert, 
járőrtáskát, bilincset, sebkötöző csomagot, gumibotot 
átvehettem. Így most már alkalmas voltam a rendőri 
szolgálat ellátására.
  Amikor már minden felszereléssel járó anyagi feltéte-
lem meg volt, egyenruhába öltözve szakaszvezetőként 

újra megjelentem Örkényen, az őr-
sön. Mindenkivel, akivel találkozhat-
tam, gratulálva fogadott a szakasz-
vezetői rendfokozat miatt.
  Már szolgálati minőségben az őr-
sön jó néhány napomat azzal töl-
töttem el, hogy meg kellett ismer-
kednem az őrs működtetésével, 
rendelkezésekkel, szabályzatokkal, a 
körözési értesítő naprakész állapot-
ban tartásáról szóló iratokkal stb. és 
az egyetlen ütött-kopott Mercedes 
nevű írógéppel, amelyen a próbaírá-
sokat végezhettem.
  Mivelhogy ez időtájban még alig 
múlt el a második világháború és an-
nak minden hátrányos következmé-
nye, az őrs igen szegényes körülmé-
nyek között működött az általános 
közrend és közbiztonság sikeres 
fenntartását illetően. Gondoljunk a 

madzaggal ellátott puskára, az agyonra elhasználódott 
Mercedes nevű és gyártmányú írógépre, és arra, hogy 
minden rendőr a saját kerékpárját használhatta. Az idő 
haladtával azonban, ha lassan is, fokozatos ütemben 
javult az anyagi ellátmány. Ez a lehetőség megnyilvá-
nult abban, hogy létre jött Budapesten az Öv utcában 
az anyagi osztály, és már új írógépet kapott az őrsünk.
Működésbe léphetett a KMB (körzeti megbízott) rend-
szer is, valamint az a körülmény, hogy az anyagi osz-
tály akár néhány új kerékpárt és feljavított kerékpá-
rokat is szétoszthatott az őrsök részére, vagy a KMB 
szolgálatot ellátók részére.

folytatás a következő számban.

Kovács Sándor dabasi járőrszolgálatban 
járőrtársával (1960-as évek); a kép bal 

oldalán Kovács Sándor



171 évvel ezelőtt 1849. október 6-án végezték ki 
Aradon a magyar szabadságharc honvédtáborno-
kait, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első fele-
lős magyar kormány miniszterelnökét. A kommu-
nista diktatúra éveiben a hatalom ferde szemmel 
nézte a spontán megemlékezéseket, akár a Bat-
thyány örökmécsesnél, akár Aradon vagy bárhol a 
Kárpát-medencében. 2001 óta ez a nap a magyar 
nemzet gyásznapja.

A magyar történelem során sokszor gyászoltunk, ritka 
az örömteli ünnep. A tatárjárás Muhi csatája, a mohá-
csi vész évszámai ismertek számunkra, azonban a na-
pokról kevesebbet beszélünk. A világosi fegyverletétel, 
amely gyilkolási vágyat ébresztett a császárban. Ez volt 
az előzménye az aradi vérontásnak, hiszen nem az 
osztrákok előtt kapituláltunk, hanem az oroszok előtt 
tettük le a fegyvert. A vértanúk halála szörnyű, azon-
ban a nemzet függetlenségéért küzdőket nem félemlíti 
meg, bátorít, ösztönöz.
 A szabadságharc ugyan elbukott az osztrák és orosz 
túlerővel szemben, de a nemzet áldozata nem volt hiá-
bavaló. A küzdelem társadalmi vívmányait: a jobbágy-
felszabadítást, a közteherviselést és a törvény előtti 
egyenlőséget már nem lehetett elvenni tőle. Az a hő-
sies katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor 
felmutatott, olyan rokonszenvet váltott ki Európa-, sőt 
Amerika-szerte, amely a nemzet reményeit táplálta, 
hogy egy kedvező fordulat alkalmával, egyszer végle-
gesen kivívhatja a függetlenséget.

Sevecsek Péter

Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 
1849. október 6-án végezték ki, a bécsi forradalom 
és Theodor Baillet von Latour császári hadügymi-
niszter meggyilkolásának első évfordulóján. Azóta 
a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának 
gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. Bár az 
Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, 
a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a 
napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon. 
Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív, 
vagy kilépett császári tisztek voltak, a szabadság-
harc végén a honvéd hadseregben közülük egy al-
tábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi 
rangot viselt. Az 1848–49-es szabadságharcban 
játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok 
példát akartak statuálni.

Képek forrása: www.oktober6.kormany.hu

Az aradi vértanúk emléke



JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltó munkakörre. 
Most van arra lehetőséged, hogy tűzoltónak jelentkezz! Várjuk azokat, akik nem riadnak vissza 
a kihívásoktól, és azt a hivatást választanák, amit az emberek a leginkább elismernek. Minden 
érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

A hivatásos állományba vétel feltétele:

- 18. életév betöltése
- büntetlen és kifogástalan életvitel
- cselekvőképesség
- magyar állampolgárság
- legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai végzettség)
- alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
- Előny: "C" kategóriás jogosítvány

A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell!

Hogyan lehet valaki tűzoltó?

Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az előzetes fizikai, egészségügyi és 
pszichikai vizsgálaton történő alkalmasság. Az alkalmassági vizsgálat menetét, tartalmát az 
57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PTNM együttes rendelet szabályozza. A fenti alkalmassági vizsgála-
ton túl ún. kifogástalan életvitel ellenőrzésen is át kell esnie a jelentkezőknek.
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150.000 forint/hó támogatás, 
egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést térítés-
mentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.

Mit adunk Neked?

- Csapatot - hogy tartozz valahova.
- Megbecsülést - hogy érezd, fontos vagy.
- Hivatást - ami több egy átlagos munkánál.
- Hivatást - ami büszkévé tesz.
- Ingyenes sportolási lehetőséget.
- 24/48 órás munkarendet (24 óra szolgálat után 2 nap szabad).

Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakmai iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a 
06-1/ 469-4105/21-129 mellék telefonszámon vagy a pest.human@katved.gov.hu email 
címen lehet.



2020. SZEPTEMBER 19. – NOVEMBER 22.

MEZŐGAZDASÁGRÓL  
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. és november 22. között  
a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű  
mezőgazdasági összeírást hajt végre.

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu

www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják  

bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors 

és szakszerű lebonyolításában!  

 

Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság  

aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai  

és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában,  

ezért a pontos válaszadás közös érdekünk. 

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ.


