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 Képes válogatás az adventi
	 időszak	eseményeiről



 Tisztelt Olvasók!
Újságunk a megújulás útjára lépett, már elérjük a falu lakóit így, hogy minden ház postaládájába bekerül az újság, 
amely szeretne tájékoztatást adni a falu életéről, fórumot adni az emberek véleményének, ehhez kérjük, hogy 
keressenek meg írásaikkal, hirdetéseikkel, helytörténeti dokumentumokkal.
 A Képviselő-testület döntése szerint ezentúl Borsi Mária a Nagyközségi és Iskolai Könyvtár vezetője segíti köz-
vetlenül a munkámat. Megalakult a szerkesztőbizottság is, melynek tagjai: Nagy Andrásné polgármester, Borsi 
Mária, Fekete Gyula és Sevecsek Péter.
 Ezentúl közvetlenül a könyvtárba is be lehet vinni írásokat, fényképeket, közlésre szánt dokumentumokat.
 Kérjük keressenek minket, hogy közösen egy, a község érdekeit eddigieknél jobban szolgáló, naprakész lapot 
tehessünk az Önök postaládájába.

Elérhetőségeink a következők:
E-mail:        Telefon:
taborfalvaimozaik@gmail.com    0630-4996404
konyvtar@taborfalva.hu     0629-382-952
Személyesen:
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, Iskola utca 7.      Fekete Gyula
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Az Országgyűlés 2000. június 13-i rendelete szerint 
minden évben, február 25-én meg kell emlékezni 
a kommunizmus ál-
dozatairól. 73 évvel 
ezelőtt, február 25-én 
Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt 
főtitkárát a
szovjet hatóságok 
letartóztatták és a 
Szovjetunióba vitték. 
Nyolc évet töltött fog-
ságban a kommunis-
tákkal szembeni kiál-
lása miatt.
 Az eset a demokrá-
cia és a szabadságjogok 
semmibe vételének jelképévé vált, amely a kommu-
nizmus közel 50 éves uralmát jellemezte. Európában 
és szerte a világon a diktatórikus világrend 100 milliós 
nagyságrendben szedte áldozatait. A meghurcoltak, 

bebörtönzöttek, megkínzottak és kivégzettek pontos 
száma csak hozzávetőlegesen becsülhető meg, de áldo-

zatnak tekinthető az is, 
akit vallási hovatartozá-
sa miatt üldöztek. Vol-
tak, akiket megfigyel-
tek, megfenyegettek, 
szakmai pályafutásán 
ellehetetlenítettek.
 „A jövendő nemzedé-
kek előtt kötelességünk 
feljegyezni a XX. szá-
zad bűneit és biztosíta-
ni, hogy azok soha
nem ismétlődhetnek.” 
– írta Milan Kundera 
cseh író. A kommuniz-

mus áldozatainak emléknapja emlékeztet mindannyi-
unkat az emberiség ellen elkövetett bűnökre és újraér-
tékelteti velünk a szabadság fogalmát.

Sevecsek Péter

Polgármesteri beszámoló a december-január
hónapban történtekről

Megtörtént a Német dűlő bejárása, a garanciális javítá-
sok határideje 2020.június 31-ig lett meghatározva.

Egyeztetés történt a TS-Gasztroval a közétkeztetés mi-
nőségének javítása érdekében.

Az orvosi rendelőben és a váróban a lábazat tisztasági
festése megtörtént. (Olaj lábazatot kapott, ami higiéni-
kusabb, mint a régi volt, könnyebben tisztántartható!)

Az orvosi rendelő ajtajainak hangszigetelése folya-
matban van!

Elkezdődött a vérvétel hétfőnként, reméljük, hogy ez
az egészségügyi szolgáltatás mindenki megelégedésére
szolgál majd!

Megjelent az első, ingyenes Táborfalvai Mozaik! Elné-
zést kérünk attól, aki véletlenül nem kapott, az ilyen
malőröket a jövőben igyekszünk elkerülni!

Soós-Győrffy Kató elfoglalta régi álláshelyét a Jókai
Mór közösségi színtérben. Üdvözöljük újra itthon!

Ezzel egyidejűleg Bernát Istvánné Ibolya a Helyőrségi
Művelődési Otthon megbízott művelődésszervezője
lett! Munkájához további sok sikert kívánunk!

A szociális célú tűzifa kiszállítása rendben és folyama-
tosan zajlik.

Sajnos, a körzeti megbízott szolgálati lakásának fel-
újítására benyújtott pályázat (ez még az előző testület 
által benyújtott pályázat) először tartaléklistára került,
majd a tartaléklista megszűnésekor elutasították!

Erre a sorsra jutott a járdaépítés folytatására irányuló
pályázat is!

Figyeljük a 2020-as pályázati kiírásokat és természete-
sen újra pályázni fogunk!

Nagy Andrásné
polgármester

A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA



Ökumenikus imahét 2020. január 19-26.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
(MEÖT) ismét meghirdette az ökumenikus ima-
hetet. Az idei közös imádság központi igéje: „...
nem mindennapi emberséget tanúsítottak irán-
tunk...” (ApCsel 28,2) 
Az imahét anyagát a máltai keresztények készí-
tették. Málta és a hozzátartozó közeli Gozo sziget 
Krisztus-követői minden év február 10-én ünneplik a 
hajótörött Pál apostol szigetre érkezését, a 2020. évi 
imaheti olvasmány Pál apostol viszontagságos tenge-
ri utazásáról szól. A hajó azt az olykor viharos utat 
is jelképezi, amelyen a keresztények együtt haladnak 
az egység felé.
Táborfalván 2020. január 21-én a református imaház-
ban Szakali Tibor római katolikus állandó diakónus 
igehirdetésén vettünk részt, január 22-én az örkényi 
református templomban Németh Sándor római ka-
tolikus plébániai kormányzó, január 23-án az örkényi 
katolikus templomban Nagytiszteletű Szemők And-
rea református lelkész szolgált. Mindegyik alkalmon 
katolikus és református testvérek együtt imádkoztak.

Táborfalvi reformátusok

„ …Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki 
házzá… „ ( 1Péter 2)

Az Örkényi Református Missziói Egyházközség 
(2377 Örkény, Arany János u.1.) Táborfalva, Hernád 
és Pusztavacs református híveit egyesíti.  
Lelkészünk: Nagytiszteletű Szemők Andrea lelkész 
asszony.
Presbiterünk: Tóth Levente
Rendszeres alkalmaink Táborfalván:
Istentisztelet a táborfalvi református templomban 
minden vasárnap 9.00 órakor. 
(2381 Táborfalva, Kossuth Lajos u. 72.)
Bibliaóra Táborfalván minden hónap első csütörtök-
jén a hirdetett helyszíneken.

Kérdéseiket, kéréseiket a gyülekezet életével, alkal-
maival kapcsolatosan az alábbi telefonszámon tehe-
tik fel: 06 30 548 38 19

Rendszeres alkalmaink az egyházközségben:
Minden vasárnap 10.30 órakor istentisztelet az örké-
nyi templomban, ugyanebben az időpontban, min-
den hónap első vasárnapján gyermek istentisztelet.

Baba-mama kör édesanyáknak és gyermekeiknek 
Örkényen a gyülekezeti teremben minden hónap 
első hétfőjén 10.00 órakor. 
Férfikör minden hónap első hétfőjén 18.00 órától Ör-
kényen a gyülekezeti teremben.
Kóruspróba a Deo Volente Ökumenikus Kórus tag-
jai számára keddenként 18.00 órától a hernádi általá-
nos iskola ebédlőjében. Szeretettel várjuk a kórusba 
újonnan bekapcsolódni vágyókat is!
Ifjúsági Bibliaóra, azaz ifi minden pénteken 18.00-
20.00 óráig Örkényen a gyülekezeti teremben. Bib-
liaóra minden szerdán reformáció ünnepétől pün-
kösdig 18.00 órakor, helye a hirdetések szerint, de 
általában Örkényen a gyülekezeti teremben. 
Hittanórák az óvodákban és iskolákban az év elején 
megadott időpontokban.
Konfirmációi órák minden szerdán 16.30 órakor Ör-
kényen a gyülekezeti teremben.

Gyülekezetünk számlaszáma, melyre szeretettel 
várunk akár egyházfenntartói járulékot, akár Is-
ten dicsőségére szánt kisebb, nagyobb adományt: 
65500109-11000073

Szeretettel hirdetjük, hogy lehetőség van a hernádi 
református templom építésére nyitott alszámlára is 
adakozni: 65500109-00010640-53500004

Borsi Mária

Táborfalvai Római Katolikus Egyházközség

A Szentmisék rendje:
- Vasárnap reggel 8 óra
- Szerda 18 óra (Táborfalva és Pusztavacs hetente vál-
takozva igeliturgia és szentmise)

Február 22-én közös bált szervez az öt egyházközség 
a táborfalvai Jókai Mór Művelődési Házban. A belé-
pő 4000 Ft, ami tartalmazza a vacsorát. Támogató 
jegy is vásárolható 500 Ft-ért. Jegyvásárlás Gregus 
Erzsébetnél lehetséges. Támogassuk a Római Kato-
likus Egyházközség céljait! Tombola nyeremény fel-
ajánlásokat a szervezők szeretettel várnak!
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Beszélgetés Mészáros József íróval
Mészáros József Az utolsó szerelem című novellás-
kötetét olvasva arra gondoltam, milyen jó volna 
személyesen is megismerni az írót! Mészáros József 
1946-ban született Lajosmizsén, több szállal kötődik 
Táborfalvához, jelenleg Budapesten él.

 - Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást és eljött a 
táborfalvi könyvtárba! Az első, amit szeretnék meg-
kérdezni, hogy milyen módon kötődik Táborfalvához?
 - Táborfalva határától egy kilométerre volt édesapám 
tanyája. Táborfalva jelentette a falut számunkra, ide 
jártunk boltba, templomba, orvoshoz, a kultúrházba, 
ahol először nézhettem filmet és tévét. A fiatalok meg-
lepetésének eloszlatására mondom, hogy tíz tévénél 
nem lehetett több a faluban az adás indulásakor, abból 
is egy csatorna volt, no meg nem volt mindennap adás. 
Táborfalván, Klinger Vilmos atya mellett ministráltam, 
csodálatos ember volt, pótapámként tekintettem rá. 
Megtanultam tőle a tudásra való éhséget, hogy arra te-
remtettek bennünket, hogy minden körülmények kö-
zött meg kell maradnunk embernek, le kell győzni az 
emberi gyengeséget, s ehhez a hit ad erőt. A könyvtá-
rában találkoztam először bőr- és vászonkötésű köny-
vekkel. A könyvek élei olyan színűek voltak, mint a 
kötésük. Mint gyereket, elvarázsoltak az először látott 
gyönyörű könyvek és a bennük lévő kalligrafált betűk. 
Vilmos atya megérdemelné, hogy utcát nevezzenek el 
róla. Táborfalván az ő nevéhez fűződik a kápolna épí-
tése, s nem akármikor, hanem akkor, amikor az egyház 
csak megtűrt volt hazánkban.
 - Hogy alakult életútja?
 - Szüleim elváltak, mikor 6 éves voltam. Édesapám 
nevelt 12 éves koromig, akkor édesanyámhoz kerültem 
a fővárosba. Általános iskolai, főiskolai és egyetemi 
tanulmányaimat Budapesten fejeztem be. Budapesten 
dolgoztam, és ott alapítottam családot.
 - Írásaiban sok személyes élményről olvashatunk...
 - Mindenkiben élnek történetek, van, aki csak el-
mondja másoknak, én leírom. Édesanyám családja tá-
borfalvi, a Német dűlőt anyai nagyapámról, Németh 
Péterről nevezték el, abban a dűlőben volt a tanyá-
ja. Nagyapát, nagyanyát, nagybátyámat és a kétéves 
öcsémet, aki éppen ott volt, internálták a Hortobágyra. 
Éjszaka jöttek értük. A 25 hold, 6 aranykoronás futó-
homok földjét elvették, „ a mezőgazdaság kollektivi-
zálása” címszóval. Kuláknak minősítették, s földön-
futóvá tették. A földjüket betagolták a TSZ birtokába, 
s nincstelenek lettek. Az emberek az éj leple alatt a 

tanyát szétlopkodták, csak a csupasz vályogfalak ma-
radtak meg, amit az idő vályogdombbá zsugorított. 
Sztálin halálakor megszüntették az internálásukat, de 
csak 1957-ben jöttek vissza Falvára. Az akkori TSZ-el-
nöknek köszönhetően költözhettek a gyilkos tanyára, 
életük végéig ott élhettek. Sajnálom, hogy elfelejtettem 
az elnök nevét, aki otthont és munkát adott nekik. A 
„gyilkos tanya” Táborban, a Postasoron volt, ahol a fe-
leség a szeretőjével együtt meggyilkolta a férjét. Vagyo-
nelkobzás révén került az állam tulajdonába és a TSZ 
kezelésébe.
 - Mikor és miért kezdett el írni?
 - Táborfalva jelentette nekem a falut, ahogy már az 
előzőekben említettem, édesapám helyett zömében én 
jártam Falvára a boltba. Amikor hazamentem, édes-
apám elmeséltette velem, hogy mi történt. Mondtam 
neki, hogy semmi, megvettem a kiló kenyeret és a pak-
li dohányt. Édesapám kérdezgette, kikkel találkoztam, 
mit láttam, aztán ő ezek alapján történetet kerekített 
köré, hogy mit kellett volna látnom. Mindketten boldo-
gan nevettünk, majd ezt követően „színesre költöttem” 
a „falvai utazásaimat.” Apám minél jobban kacagott, 
nevetett, annál jobban színeztem a mesét. Egyszer az-
tán azt mondta: „Fiam, ezeket írd le!” - így kezdődött.
 - Novelláiban érzékelhető a régi és a mai élet össze-
vetése, a különbségek, változások bemutatása.
 - Az írásnak a korokat átívelőnek kell lennie, hogy ez 
mennyire sikerült, azt az olvasó dönti el.
- Hol jelentek meg írásai?
 - Több antológiában, mint társszerző, országos iro-
dalmi folyóiratokban és megyei napilapokban.
- Az írás „tudományát” hol csiszolta, fejlesztette?
 - Az ELTE szakirányú, kreatív írás képzésén Pál Fe-
rencnél, Tarján Tamásnál és több jeles oktatónál.
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 - Gyakran jár Táborfalván?
 - Igen, élnek itt rokonaim, itt vannak eltemetve nagy-
szüleim, nagybátyáim, unokatestvéreim, ilyenkor a te-
metőben is lerovom kegyeletemet. Sokszor eszembe jut 
Nagyapám, aki megjárta Szibériát, a hortobágyi inter-
nálást, a birtokának elvesztését és mindig azt mondta: 
„Nehéz becsületesnek lenni, de jobb, mint szar ember-
nek lenni” Nagy tisztelettel és szeretettel gondolok rá, 
csodálom azt az életigenlést a hányattatások ellenére, 
amit megőrzött haláláig. Írásaimmal szeretném azt meg-
mutatni a világnak, az embereknek, hogy nincs remény-
telen helyzet, amiből ne lehetne felemelkedni, bármilyen 
mélyről is jött az ember. Madách Imre szavaival: ”… az 
élet küzdelem, S az ember célja e küzdés maga…”, vagy 
Hemingway után szabadon: az embert el lehet pusztíta-
ni, de legyőzni soha, ezért él még ember ezen a földön.
Visszatérve a feltett kérdéshez, örömmel jövök Tá-
borfalvára, a gyökerek, a múlt idehúz. Úgy képzelem, 
hogy az itt élő emberek között most is megvan az a 
közvetlen kapcsolat, ami a városi embereknél majdnem 
kihalóban van. Nagy előnye ez a falusi létezésnek! Ezt a 
közvetlen kapcsolatrendszert hiányolom a fővárosban.

 - Milyen változásokat tapasztal Táborfalván?
 - Gyerekkoromban még csak a jelenlegi Kossuth Lajos 
utca és a Tarcsay út volt úgy, ahogy burkolva, zömében 
földutak voltak és foghíjas utcák. Az emberek nagyrészt 
mezőgazdaságból éltek vagy a honvédségnél, esetleg a 
pusztavacsi erdészetnél dolgoztak. Voltak, akik ingáz-
tak, naponta bejártak Budapestre, de voltak olyanok is, 
akik távolabb találtak munkát és csak hetente, kétheten-
te tudtak hazajönni a távolság miatt. Most úgy tapasz-
talom, hogy nemcsak nagyobbodott a falu, de egyre 
szépül, öltözékében is városiassá kezd válni, kiépült az 
infrastruktúra. Új templomok épültek, katolikus és re-
formátus. Bánatos vagyok amiatt, hogy a tábori katolikus 
templom megszűnt. Örömmel látom, hogy többszörö-
sével nagyobb általános iskolája van a falunak és önálló 

könyvtára. A könyvtárral kapcsolatban meglepett, hogy 
így elrejtve van az iskola egyik szegletében. Külön épü-
letet érdemelne, mert a könyvtár a kultúra temploma. 
Most, a beszélgetés alatt kicsöngettek óraközi szünetre 
és a nyitott ablaknál a kultúra templomába igen vulgáris 
szavak jutottak be a gyerekek ajkáról, amelyek sértik egy 
könyvtár-rajongó meghitt elmélyedését a könyvek között. 
Ez elszomorító. Úgy gondolom, jó volna egy falumúzeum 
vagy a könyvtár részeként egy helytörténeti gyűjtemény!
 - Köszönöm a beszélgetést! További alkotói sike-
reket kívánok!
 - Köszönöm a kedves meghívást, aminek örömmel 
tettem eleget. Kívánom mindenkinek a falu épülését, 
szépülését, megtartó erejének erősödését!

Táborfalva, 2020. január 13.
A beszélgetést lejegyezte: Borsi Mária

Kedves Olvasóink!
Köszönöm a könyvtárnak ajándékozott folyóirato-
kat és könyveket Mankovics Mihályné Erzsikének, 
Torma Imréné Évának és Dr. Maruzs Lászlónak!

A könyvtár szolgáltatásai: könyvkölcsönzés, könyv-
tárközi kölcsönzés, számítógép használat, internet-
használat (275,- Ft/óra), nyomtatás (50 Ft/oldal), fény-
másolás (40 Ft/oldal), szkennelés (70,- Ft/oldal), faxolás 
(115,- Ft/oldal).

2020-ben folyóiratok a könyvtárban:
Bravo, IPM, National Geographic, Nők Lapja Egészség, 
Nők Lapja Konyha, Otthon Magazin, Praktika Magazin, 
Rubicon, Kertbarát Magazin, Könyvhét, Múlt-kor, Nők 
Lapja Ezotéria, Rubicon különszám, Praktika Horgo-
lás, Praktika Kötés, Praktika Varrás, National Geogra-
phic különszám, Veranda, Nők Lapja, Magyar Krónika,
Táborfalvai Mozaik

A könyvtárban megtekinthetők Táborfalva képvise-
lő-testületi jegyzőkönyvei.

Elérhetőség: Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2381 Tábor-
falva Iskola u. 7. Tel.: 29/382-952 
E-mail: konyvtar@taborfalva.hu
www.taborfalva-konyvtar.hu
Nyitva tartás: (2019. november 1-jétől 2020. március 
31-ig) hétfő, szerda, csütörtök, péntek 12.30-18.00 óra, 
szombat: ZÁRVA

Borsi Mária könyvtáros
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Platthy Iván: Párbeszéd az emberért:
emlékeim az egyházakról és a társadalomról 
(Szeged : Gerhardus Kiadó, 2019)

 A magyar kultúra napja alkalmából 2020. január 25-
én került sor Platthy Iván nyugalmazott egyházügyi 
címzetes államtitkár könyvének bemutatójára Tábor-
falván, a Helyőrségi Művelődési Otthonban. A könyv-
bemutatót Nagy Andrásné, Táborfalva polgármestere 
nyitotta meg. A könyv szerzőjével Tölli Andrea újság-
író, a MAG TV főszerkesztője beszélgetett.

 Megismerhettük Platthy Iván életútját, szívesen 
mesélt Táborfalvához kötődő emlékeiről, hiszen fele-
ségével, Sárikával itt kezdték pedagógus pályájukat. 
Betekintést kaphattunk az 1990-es évek történéseibe, 
amikor a rendszerváltáskor jogutód nélkül feloszlatott 
Állami Egyházügyi Hivatal nyomán egyházi főosztály-
vezetőként előkészítette az új állam új parlamentje 
számára az állam-egyház kapcsolatrendszer törvényi 
szabályozását, majd államtitkárként intézte az egyhá-
zak ügyeit, sokszor nemzetközi tárgyalások résztvevő-
jeként, például a Vatikánnal.

 A könyv a rendszerváltást követő harminc évet fog-
lalja össze, ahogy az előszóban Dr. Kiss-Rigó László 
szeged-csanádi püspök írja: „A magyar szabadság és 
a magyar egyház szabadsága feltámadásának hiteles 
tanúja Platthy Iván, és az ő tanúskodásából hiteles ké-
pet szerezhetünk a rendszerváltásnak és az azt követő 
éveknek az útkereséséről, illetve úttöréséről… Mindez 
jóval több egy memoárnál, mert a dokumentumoknak, 
riportoknak forrásértékük van a kutatók, az egyház- és 
társadalomtörténetet tanulmányozók számára.”

 A könyvbemutató kezdetekor Babits Mihály: Ritmus 
a könyvről című versét, befejezésekor Ady Endre: Kö-
szönöm, köszönöm, köszönöm című versét hallgattuk 
meg Sás Péter színművész előadásában. 

 Az est háziasszonya Bernát Istvánné volt.

 A könyvbemutatón Platthy Iván sok régi kollégája, 
barátja, ismerőse megjelent.

Borsi Mária
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2019. december 27-én tartották a hagyományos jótékonysági vadászatot. A befolyt pénzt kórházak gyermekosz-
tályainak támogatására költik, idén több mint ezren csatlakoztak az akcióhoz. A Pest megyei Bugyin, a Forster 
vadászkastély udvarán gyülekeztek a vadászok. Itt mintegy 90 vadász jelent meg a hagyományos jótékonysági 
vadászaton. A vadászkürtök megszólaltak, majd az eligazítás után elindult a fácánvadászat. Az Örkény-Tábor 
Vadásztársaság 12 fővel vett részt. A vadászat nagyon jó hangulatban zajlott, majd a teríték elkészült és 124 fá-
cánkakas feküdt a ravatalán szépen. A tábortűz ropogása, a vadászkürt szignálok igazán ünnepélyessé tették az 
eseményt. Az itt befolyt összeget a budapesti Heim Pál Gyermekkórháznak ajánlották fel.

A jótékonysági vadászatokat jövőre az egész Kárpát-medencére ki akarják terjeszteni.

Kovács Attila vadőr

Jótékonysági vadászat
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Halápi Mihály visszaemlékezése Táborfalváról,
a Telepről…

Misi bácsi Táborfalva egyik legidősebb embere, 
97 esztendős. Nagy szeretettel, derűvel mesélt a 
régi időkről... Misi bácsit hallgatva arra gondol-
tam, hogy példát ad nekünk életigenlésről, arról, 
hogy minden helyzetben embernek lehet maradni 
és a problémák elől nem elmenekülni kell, hanem 
szembenézni velük.

 Halápi Mihály 1922. szeptember 14-én született Pusz-
tavacson, Ungvári László birtokán, édesapja gépészként 
dolgozott a birtokon. 1933 körül költöztek Táborfalvá-
ra, a mai Rákóczi útra, amit akkoriban Örkénytelepnek 
hívtak. Ez idő tájt jött létre a Telep, a beköltöző csalá-
dok annyi holdat kaptak, ahány gyermekük volt, így 
Halápiék 3 holdat kaptak, a földért fizetni kellett.
 A pusztavacsi nagybirtokról sokan jöttek ide, mivel 
megszüntették a dohánytermesztést, amiből addig az 
emberek éltek. Sokan jöttek a lajosi földekről, Szar-
kásból is. A Telepen a beköltöző családok önálló gaz-
dálkodásba kezdtek, minden kalákában készült. Vol-
tak még földbe vájt házak is és több szoba-konyhás, 
földes kis ház is.

Főmagtári pusztavacsi elemi iskola I-II. Osztály, 
1929-1930; Halápi Mihály a leghátsó sorban,

jobbról a harmadik fiú

 Halápi Mihály 6 osztályt végzett, a 7., 8. osztályt fel-
nőtt korában, munka mellett végezte el a jelenlegi ál-
talános iskolában, amely akkoriban csak két tanterem-
ből állt és központi iskolának nevezték. A Telepen is 
működött iskola, ahova a környékbeli gyerekek jártak 
alsó tagozatba, összevont osztályokkal (1-3. osztály, 2-4. 
osztály). Osztott órák voltak, csöndes, hangos. Egy-egy 
osztályban általában negyven gyerek volt. A telepi isko-

la 1920 körül épült a Pálóczi Horváth István téglagyárá-
ból kikerült címeres, jelzéssel ellátott téglákból. A két 
tanteremből álló iskolaépülethez két nagyméretű szol-
gálati lakás tartozott. 1971-ig volt itt tanítás, az iskola 
megszűnéséig.
 Misi bácsi a többi fiatal fiúhoz hasonlóan levente* 
oktatásra járt, ez katonai gyakorlatot, lőgyakorlatot 
jelentett. A leventeoktatást Matyófalvi Ferenc, az ör-
kénytábori iskola tanítója tartotta.
 Legényemberként Budapestre járt dolgozni bicik-
livel a ferencvárosi vasútállomásra, ahol fűtőinasként 
alkalmazták. Akkoriban többen jártak Táborfalváról 
Budapestre dolgozni. Hétfőn reggel 7 órára mentek, 
biciklivel, egy hétig dolgoztak 5-6 pengő heti fizetsé-
gért. Munkásszállásokon laktak, például  Kőbányán a 
Gergely utcában. Szombatonként jöttek haza, biciklivel.

Halápi Mihály
(fűtőinas, Budapest, 1940 körül)

 Akkoriban az emberek hatalmas távolságokat tettek 
meg nagyrészt gyalog vagy ökrös szekéren vagy bicik-
lin. Később, a 60-as években már Dongó-motoros bicik-
livel járt Misi bácsi, ezzel gyorsabb volt a közlekedés.
 A második világháború idején, 1943-tól tüzérként 
szolgált a Magyar Királyi Bercsényi Miklós 2. Tüzér 
Hadosztályban. A kiképzés után Jászapátiba került, 
majd a frontra, Kijev környékére. A visszavonuláskor 
Németországig mentek. A háború végén a Rajnánál vol-
tak, indultak volna haza, de 1945. május 9-én hadifog-
ságba estek. Az oroszok Bécsben bevagonírozták őket 
és mentek valahová keletre, amiről nem tudták, hová.
Ceglédnél megálltak, ki sem szállhattak. A vonat ment 
tovább Romániába, Királyhágón, Brassón keresztül 
elérkeztek a nagy kikötővárosig, Konstancáig. Itt 2-3 
hetet várakozni kellett, rakodóként kellett dolgoz-
ni. Azután hajóra rakták az embereket, a Fekete-ten-
geren vitték őket tovább, a hajón vérhasjárvány volt. 
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Magyar Királyi Bercsényi Miklós 2. Tüzér Hadosztály, 
2. üteg; Halápi Mihály honvéd elölről a második sor-
ban, jobbról a második; Budapest, 1943. november 12.

 Megérkeztek valahová, ahonnan még napokig vona-
ton vitték őket és végül eljutottak a lágerbe. A legkö-
zelebbi város Tbiliszi volt, a lágerből az Ararát hegyét 
látták, németek, magyarok, csehek, több nemzet egy-
kori katonái. Vasutat építettek. Halápi Mihály pék is 
volt egy időben. A lágerben mindig volt valami étel, ha 
egy vagon répát hoztak, akkor azt ette mindenki. Tá-
borfalváról Lestár Lajos bácsi, Rubos Gyuri bácsi is ott 
volt, együtt raboskodtak, együtt jöttek haza 1947-ben. 
Debrecenben voltak karanténban, ott feljavították őket 
darával, féreg- és tetűirtás történt.
 Halápi Mihály 1947-ben a telepi öreg házba érkezett 
haza. Testvére, Halápi István 1941-ben a Don-kanyarnál 
esett el, „eltűnt” értesítést kapott a család.
 A hazatérést követően három napon belül jelent-
kezni kellett a vasútnál. Ócsán, az állomáson tejesített 
szolgálatot. Az 1950-es évek elején Halápi Mihályt visz-
szahívták továbbszolgálatra a honvédséghez, ahonnan 
1953-ban leszerelt és visszament a MÁV-hoz, Dabason 
és Táborfalván dolgozott. 1966-ban idegggyulladás mi-
att leszázalékolták.

Halápi Mihály MÁV alkalmazott
(1950 körül)

 1948-ban kötött házasságot Drozdik Terézzel.
 1953-tól felesége a honvédségnél dolgozott szakács-
nőként, majd a mosodában és aztán nyugdíjazásáig a 
MN7576 alakulatnál, újra szakácsnőként.
 Két gyermekük született, 1950-ben Mária (Har-
mincz Mihályné), aki 40 éven át tanított földrajzot és 
rajzot a táborfalvi általános iskolában és 1955-ben Mi-
hály, aki villanyszerelőként és raktárosként dolgozott, 
jelenleg karbantartó.

Halápi Mihály esküvői képe, felesége Drozdik Teréz 
(Hernád, 1948. október)

 A mostani ház a régi helyén épült 1956-57-ben. A 
Rubos-féle vályogos gödörnél (a jelenlegi horgásztó 
mellett) verték a válykot a szülők, Halápi Mihály és fe-
lesége Lakó Pista bácsival együtt egy évig. 1000 vályog-
téglát kellett verni, hogy felépüljön az új ház. A régi 
házat lebontották, és amíg épült az új, a család, a gyere-
kek sátorban vagy a szomszédoknál laktak. Akkoriban 
az egész falu így építkezett. Az 1950-es években nem 
volt pénz téglára, beadási rendszer volt. Halápi Mihály, 
Móra János, Gazsik Ferenc sok helyen dolgoztak együtt 
építkezéseken, a saját ház megépítésénél szerzett gya-
korlatot másnál is tudták kamatoztatni. Szárnya Józsi 
bácsi volt az építőmester, nagyon sok ház a Rákóczi 
úton az ő irányításával épült. Az 50-es, 60-as években, 
de még a 70-es években is kalákában épültek a házak 
a faluban. Az emberek összefogtak, segítették egy-
mást. Misi bácsi ma is lát erre példát, fiatal szomszédai 
ugyanilyen segítőkész emberek.
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Halápi Mihály (1966. körül)

 Szívesen és szeretettel mesélt Misi bácsi azokról az 
emberekről, akik egykor a Telepen éltek. Sok meste-
rember volt közöttük. Az 50-es években „Úr”-nak szó-
lították azokat, akiknek szakmájuk volt vagy idősek 
voltak: Kompusz Úr, a csizmadia, Lutter Úr, a kovács, 
felesége varrónő volt, Méhész Jani bácsi, az órás, egyet-
len a faluban, Nagy Karcsi bácsi, a fodrász, Schenk Úr, 
a szabó, Mádi Úr, a cipész, László Laci bácsi (László 
Úr), a hentes, Hegedűs Laci bácsi, kőműves, László 
Nándi bácsi (László Úr), a boltos, Dormány Mihály Úr, 
vegyesboltos, Hajdrik Úr, akinek fagylaltos kocsija volt. 
Szárnya Józsi bácsi és Vásáreczki Jani bácsi kőművesek, 
Kerepeczki Béla kocsmáros. A Telepen élt Hajdúk Pista 
bácsi, egykori továbbszolgáló katona, őrmester. Itt élt a 
harangozó, akit „vak Mészárosnak” neveztek, ő haran-
gozott minden délben az iskola udvarán lévő harangláb-
nál. Ezt a haranglábat vitték át később László Laci bácsi-
hoz, az ő házában lett aztán a római katolikus templom.
 A Rákóczi út végénél, a jelenlegi felüljárónál volt 
Csákó Bandi vegyeskereskedése. A Dormány-sarokkal 
szemben volt Laczkó Jani bácsi hentesmester üzlete. 
Jani bácsi fia, ifjabb Laczkó János lett később Táborfal-
va tanácselnöke, majd polgármestere.
A Telepen élt Laczkó Mihály gazdálkodó, a majdani ál-
lomásfőnök, Laczkó Ferenc édesapja.
 Misi bácsi mesélt arról is, hogy Pityák-saroknak hív-
ták a faluban a Rákóczi út végén az utolsó házat, ahol 
Nagyék laktak és ahol később az autópályát létesítették.
 Laczkó allé: Laczkó Jani bácsiék laktak a telepi isko-
lával szemben, az ő földjük végén volt egy szép, ligetes 
rész, sima, selymes fű volt és akácos. Ezen a részen 
mindenütt akácfák voltak, a tölgyes erdők a Pálinka-
háznak nevezett majornál, hivatalos nevén az Ágos-
ton-majornál kezdődtek. A majorban volt egy nagy 
erdészház, cselédházak, pálinkafőzde és istállók. A Pá-
linkaházi út a Dormány saroktól indult Pusztavacs felé.

 A pusztavacsi tölgyes telepítésében Halápi Mihály is 
részt vett gyerekkorában, a 30-as években. Mára már 
ennek a tölgyesnek nagy részét kivágták.
 Az allé előtt tehénlegelő volt, gulyás vitte ki a te-
heneket. A 300 holdas legelőt a telepi emberek Pusz-
tavacstól kapták osztatlan közös tulajdonba, az egész 
utca hossza legelő volt, kutakkal, itatókkal, mára ebből 
semmi sem maradt.
 Az allé mögött egy részen telepített fenyves erdő is 
volt, ennek is nagy részét már kivágták. Érdekesség, 
hogy ezt a fenyves erdőt lányom telepítette kezdő ta-
nár korában az általános iskolában tanuló gyerekekkel.
 Ezeket az erdőket lénia utak tagolták. A lénia utak 
számozott földutak voltak, egy kocsinyom szélességű-
ek. Az egyik legismertebb volt a „Nagy út”, ez széle-
sebb földút volt és Ceglédre vezetett.
 A Telepen aztán sok minden megváltozott, sokan 
meghaltak vagy elköltöztek, az új lakók közül vol-
tak, akik bekapcsolódtak a közösségbe, voltak, akik 
jöttek, mentek.
 
*A leventék  „A trianoni békeszerződés a hazai ka-
tonai viszonyok terén is változást hozott. Az általá-
nos hadkötelezettségen alapuló hadsereg fenntartá-
sa helyett, a katonai előképzés legfontosabb színtere 
a leventeintézmény lett, ami kettős irányítás alatt 
működött. Az egyik az Országos Testnevelési Tanács 
volt, a másikat a tanács tábornoki rangú társelnö-
ke vezette. Egy 1921. évi törvénycikk meghatározta, 
hogy az iskolát elhagyó férfiaknak 12 éves koruktól 
21. életévük betöltéséig kötelezően részt kell venni a 
leventeképzésben.
A leventeintézmény elsősorban azt a célt szolgálta, 
hogy - elsősorban a sport terén - megadja azt a fi-
zikai nevelést, ami az ifjúságot egy esetleges hábo-
rús szolgálatra is felkészíti és megedzi. Ezen kívül 
kialakította a tudatos nemzeti érzést is.” (Forrás: 
https://multunk-portal.hu/html/jobb_menu/A%20
leventek.html)

Táborfalva, 2019. november 30. 
                                                                                                              

Elmondta:
Halápi Mihály                                                                                                                                      

Lejegyezte:
Borsi Mária
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Bemutatkozik az Örkény és Térsége Mentőalapítvány

1997 augusztusa óta működik Mentőállomás Örkényben. 
Táborfalva, Hernád, Pusztavacs és Tatárszentgyörgy is hoz-
zánk tartozik. Tapasztalva, hogy egyre több a mentőszolgá-
lat munkája, a sürgősségi betegellátás nehezen birkózik meg 
a megnövekedett feladatokkal.
 2019 februárjában  megalapítottuk az Örkény és Térsége Men-
tőalapítványt! Jelmondatunk az Együtt értünk-Együtt értük!
 Célunk a lakosság és a mentőszolgálat összefogása. 
Egységben az erő, ahogy azt láthatjuk. Ilyen és ehhez ha-
sonló civil szervezetek alakulnak országszerte a mentőál-
lomások környékén.
 Jól látható, hogy az önsegélyező gondolatokat tettek is 
követik! Lakosság és segítő szándékú  cégek valamint az Ön-
kormányzatok támogatásával néhány hónap alatt kimagas-
ló eredményeket értünk el. Sikerült mindkét mentőautóba 
olyan műszereket megvásárolni, melyek nagy biztonságot 
jelentenek a térségünkben lakó embereknek. Az életmentő 
eszközök átadása a lakosok és a támogatók nagylétszámú 
jelenlétében történt. Ünnepélyes átadón az Országos Men-
tőszolgálat vezetői is jelen voltak. Az összefogást és az ön-
kéntes munkát elismerték és hozzájárultak két nagyértékű  
műszer átadásával a mentőautók felszereléséhez.
 2020-ban is folytatjuk mentőautóink felszereltségé-
nek bővítését. Tervezettek szerint vákummatracok lesz-
nek újakra cserélve, mivel a régiek nagyon elhaszná-
lódtak. Mindenből kettőre van szükség, hogy mindkét 
mentőautó egyforma felszereltségű legyen. Nagy a terület 
térségünkben ahol a sürgősségi betegellátástl látnak el.
 Az öt település összefogásával jelentős eredményeket ér-
hetünk el. Miénk! Az itt lakó emberek és munkahelyek ke-
rülnek nagyobb biztonságba és jobb ellátásba.
 Céljaink között a lakosság és a mentőszolgálat valamint 
az Örkény és Térsége Mentőalapítvány együttműködésével 
olyan színvonalú rendezvényeket szeretnénk biztosítani, 
mint novemberben a laikus életmentő képzés  volt.
 Tanúsítványt kaptak az Országos Mentőszolgálattól a fel-
adatokat sikeresen teljeítő résztvevők!
 Gratulálunk Táborfalvának a nagylétszámú résztvevők-
höz! Önkormányzat, Óvoda, Iskola képviselte a települést és 
Önkéntes életmentőként tértek haza.
 Következő tavaszi programunk az önkéntes véradás lesz. 
Hamarosan jelentkezünk a részletekkel.
 Szűrőbusz telpüléseken való programját tervezzük, hogy 
a lakóknak ne kelljen utazni a vizsgálatokért.
 2019 év sikeres programja az óvodában, iskolában és mun-
kahelyeken az egészségprogram keretein belül az elsősegély-
nyújtás és a laikus életmentő oktatás. 2020 évben folytatjuk 
ahol igény lesz rá.

 Táborfalva támogatóinak ezúton köszönjük a bizalmat 
és az adományt, mellyel hozzájárultak a többi településsel 
együttműködve a fejlesztések megkezdéséhez.  Önkormány-
zat, a Rega–Metal Kft, MRD Járműtechnik Kft. (benzinkút), 
Tóth Attila (Lion) és családja, Makai Krisztina pénzbeli tá-
mogatásukat. Nyíri Tibor és családja közreműködését a ren-
dezvényünkhöz.
 Bízunk az együttműködésben! Abban, hogy Táborfalva 
lakói és cégei fontosnak tartják munkánkat!
 Szíves visszajelzését, kérdését az alábbi elérhetőségeken 
várjuk!
 Munkánkat és rendezvényeinket követhetik a facebookon:  
Örkény és Térsége Mentőalapítvány oldalunkon.
 Ötleteikkel vagy kérdéseikkel irhatnak nekünk: orkenyi-
mentok@gmail.com
 Támogatást köszönettel fogadunk sárga csekken vagy Taka-
rékbank: 65100503-16186066-00000000 számú bankszámlára.
 Fontos, hogy az ide befizetett adomány itt marad térsé-
günkben és az itteni lakosok élvezhetik előnyét!
 Figyelemmel kisérhetik az eszközök beszerzését! Részesei 
lehetnek a programoknak és a jobb betegellátás kiépítésének.

Hrubosné Gombár Gabriella Alapító
Budavári Norbert Kuratórium Elnöke
Kuratóriumi tagok: Kulcsár Etelka, Gomola-Opoczki Tamara, 
Zsíros József, Sáfrán Tamás

Mindenkinek jó egészséget és balesetmentes
közlekedést kívánunk!

A közelmúltban többször takarították,
szépítették településünk több pontját is

Az elmúlt hetekben több alkalommal sor került telepü-
lésünkön szemétszedésre, takarításra, kerítésépítésekre. 
Megszépült a temető környezete, az Arany János utca 
és az 5-ös Főút közötti földútról egy konténer szemetet 
szedtek össze, ill. új kerítéseket építettek.
 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak, 
akik vállalták ezen munkálatok végzését: Lutz Lászlóné-
nak, Lutz Lászlónak, ifj. Nagy Andrásnak, Német Imré-
nek, Varga Márk Péternek!
 A köszönet mellett sajnálatos módon arról is tájékoz-
tatnunk kell a tisztelt lakosságot, hogy a megtisztított 
területeken ismét megjelent a szemét. Ezúton kérünk 
mindenkit, hogy ügyeljen községünk tisztaságára, ren-
dezettségére, környezetünk védelmére! Figyelmeztessük 
azokat, aki szemetelnek!

Sevecsek Péter



2020. január 10-én nagyközségünkben jeles szüle-
tésnapost köszöntöttünk. Harazin Péternét köszön-
tötte kilencvenedik születésnapja alkalmából Nagy 
Andrásné polgármester. Egészségben eltöltött bol-
dog éveket kívánunk a Képviselő-testület és az egész 
Nagyközség nevében! Isten éltesse Rózsika nénit!

A Kárpátok Repülő Farkasai Alapítvány szom-
batonként edzés lehetőséget biztosít Táborfalván az 
általános iskolában. Az amatőr röplabda iránt érdek-
lődő kezdőket és újrakezdőket is egyaránt várjuk. 
Tervezett kezdés 15.00 órakor. Az eseményen való 
részvételhez ajánlott az előzetes regisztráció. Lásd: 
www.sanc.hu oldalon a Repülő Farkasok Alapozó 
programnál. A részvétel ingyenes! Jelentkezni direkt 
módon is lehet: Horváth János Tel: +36 30 8489157

Gratulálunk György László táborfalvi ultrafutónak!

A 15. Nemzetközi Ultramarathon Fesztiválon Athénban 
György László Táborfalvát képviselte a 6 napos verse-
nyen, amely 2020. január 10-én kezdődött. 
„A versenyen indulók közül 1954-es születési dátummal 
a harmadik legidősebb versenyző voltam. Két hónappal 
ezelőtt volt egy ínszalag sérülésem, 280 km körül be-
dagadt a lábam, ezért kénytelen voltam négy nap után 
befejezni a versenyt. 435 km-t teljesítettem, 99:19:15 óra 
idővel. Kiváló ellátást kaptunk, a szervezéssel elégedett 

voltam. Az időjárás szeles, plusz 15 °C volt. A verseny 
több kategóriában, 24 óra, 48 óra, 72 óra, 1000 mérföld, 
5000 km, 4000 km, 3000 km, 2000 km, 1000 km zaj-
lott Athén egy régebben bezárt repülőterén, csarnokon 
belül 100 méteres, kint 900 méteres pályán, mindenütt 
aszfalt. Itt futottam 435 km-t.” (György László)

A Napraforgó Óvoda állást hirdet

2 fő helyettesítő óvodapedagógus munkakör betölté-
sére határozott időre

2020.02.24. – 2024.10.30. illetve
2020.02.24.-2022.05.31. (akár azonnali belépéssel is).
Érdeklődni lehet: a 29-382-008, és a 06-70-501-0467 
telefonszámon, illetve: az ovoda@taborfalva.hu 
email címen.

Hmiró Ferencné, intézményvezető
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TÖBB MINT BIZTOSÍTÓ
Mi a szolgáltatást
házhoz visszük

Ügyeinek intézését bízza rám!
Módné Csaba Magdolna

2381 Táborfalva, Zrínyi u. 48.
0630-213-4408   0630-450-7911   0629-382-915

- életbiztosítás (kiegészítőkkel)
- időskori biztosítás
- nyugdíjbiztosítás (20% állami támogatással)
- lakásbiztosítás (40% kedvezmény az éves díjból)
- baleset biztosítás
- betegség biztosítás
- kárrendezés



Hetvenhét évvel ezelőtt, 1943. január 12-én kezdődött a 
második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg tá-
madása a Don-kanyarban. Ennek következtében a 250 
ezres 2. magyar hadsereghez tartozó honvédek és mun-
kaszolgálatosok közül 125-130 ezren estek el, sebesültek 
meg vagy estek fogságba. Tragikus sorsuk, „feláldozá-
suk története” a magyar történelem egyik legszomo-
rúbb fejezete.
 A megemlékezésről szóló képes beszámolót hadd 
egészítsem ki Vitéz Bányai József géppuskás szakasz-
vezető édesanyjának írt levelével:

„Drága Anyukám!

Nagyon várt válaszlapotokat ma kaptam meg keze-
imhez. Nagy sokára jött. Ne várjatok most már tőlem 
levelet és ti se küldjetek...Az orosz itt valami nagyra 

készül, mi meg a végsőkig kitartunk. Erre esküdtünk 
meg. Küldtem haza november 14- én 105 pengőt, abból 
Ágikának vegyetek keszkenőt. Remélem, hogy Pista 
öcsém derekasan átveszi a helyemet a családban, neki 
a zsebórámat hagyom örökül. Neked Anyukám, csak 
az örökké élő szeretetemet és az utolsó mosolyomat 
tudom adni. Nagyon szeretlek! Istentelen hideg van. Itt 
ülök a géppuskám mellett és a kezem az üres csajkához 
fagy. Tudom, hogy mire ezt a lapot megkapod, addigra 
én már nem fázom és elmúlik az éhségem is. Itt halunk 
meg. Kérlek, hogy ne haragudj rám!

Kezedet csókolja:
Hű fiad: Jóska, 1943. I. 11.”

Szöveg: Sevecsek Péter
Fotó: Nitta Portré | www.nittaportre.hu
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Táborfalva település kéményseprőipari közszolgáltatója 
a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete. 
Ezzel a változással a településen a lakossági tulajdonú 
ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek 
rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szak-
emberei végzik el.
 Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább 
egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési 
technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a 
készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantar-
tás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztá-
sa. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak 
biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.
 Amennyiben családi házban él és a házba nincs beje-
gyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés 
ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a 
kéménytulajdonos időpontot foglal.
 Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs beje-
gyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő 
értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen 
elvégzi a sormunkát.
 2018. december 21. óta hatállyal módosított 2015. 
évi CCXI. kéményseprő törvény alapján a helyi önkor-
mányzat tulajdonában lévő lakások bérlői számára is 
térítésmentessé vált a kéményseprői ellenőrzés, tisztí-
tás és felülvizsgálat.
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Állandó programok:
Hétfő:
Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub klubdélután    14.00-16.00 (a hónap első hete)
Női torna        18.00-19.00
Csutorás Együttes próba      18.00-20.00
Kedd:
Baba-Mama Klub       09.00-11.00
Kyokushin karate       18.30-19.30
Szerda:
Szabás-Varrás tanfolyam kezdőknek     17.00-19.00
Női torna        18.00-19.00
Jóga         19.00-20.30
Csütörtök:
Gyógytorna        17.00-18.00
„Ügyeskedünk” kézműves szakkör     17.00-19.00
Angol nyelvtanfolyam kezdőknek     18.00-20.00
Kyokushin karate       18.30-19.30
Szombat:
„Álarc” Irodalmi Klub (havi egy alkalommal)

13.  „Fafúvósok bemutatkozása a könnyűzenében” című előadás. Kezdés: 13.30 óra
  Csurgay Franciska Általános Iskola alsó tagozatos tanulói részére.
15.  Családi összejövetel.
19.  Állásinterjú. Kezdés: 13 óra
21.  Óvodások Farsangja.
22. Katolikus Egyház Bálja.
29. Horgászegyesület Közgyűlés. Kezdés: 15 óra
29. Színházlátogatás a Kecskeméti Kelemen László Kamaraszínházba. A darab címe: Liliomfi


