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Mikulás járta Táborfalvát...
A Táborfalvi Hagyományőrző Íjász Egyesület Bíró
Brigitta kezdeményezésére eldöntötte, hogy Táborfalva gyermekeit, utcáit meglátogatja a Mikulás.

December 6-án, Mikulás napján délután elindult a Mikulás-taxi. Egyik házról a másik házra járt a Mikulás a
gyermekek nagy örömére. Volt, ahol verset mondtak,
volt, ahol karácsonyi dalokat énekeltek a gyermekek a
Mikulásnak. Idén nem esett hó Mikulás napjára, ezért
a Mikulás szarvasait felcserélte benzines szarvasokra.
Az utcán haladva az emberek megálltak és csodálták a
Mikulást. A Mikulás társaival körbejárta a főtéren lévő
adventi koszorút, ahol összefutott egy kislánnyal, aki
verset szavalt neki és elmondta kívánságait. A nap végén a táborfalvi lakótelepre látogatott el a Mikulás, ahol
egy kisfiú várta izgatottan.
Köszönjük a felajánlásokat Bíró Brigittának és családjának, Nagy Józsefnek és családjának, Kovács Attilának és családjának.
Nagy Bence

Ünnepi fények Táborban
A Honvéd úton haladva fényáradatra lettem figyelmes, közelebb érve láttam, hogy egy társasház udvara
és épülete ünnepi fényben úszik. Besétáltam az udvarra, hogy közelebbről megnézzem, és ott összefutottam két lelkes lakóval, Grexa Ritával és Bagyinszki
Évivel, akiknek kérdéseket tettem fel az ünnepi fényekkel kapcsolatban. Készségesen válaszoltak.
– Kinek az ötlete volt az ünnepi díszítés?
– Már hosszú évek óta terveztük és idén összefogtunk, hogy feldíszítsük az udvart és a házat.
– Kik vettek részt a munkában?
– Bagyinszki Évi és családja, Dr. Hesz Márton és családja, valamint Grexa László és családja.
– Ki volt a kivitelezője a díszek összeállításának
és kihelyezésének?
– Grexa László munkája volt, aki szabadidejében szeret ilyen munkákkal foglalkozni.
– A közösségnek mennyibe került a díszek megvásárlása?
– Évről évre gyarapodott a díszek mennyisége és a
családok összedobják a díszekre való pénzt.
– Mettől meddig szoktak világítani az ünnepi
fények?
– 16 órától 22 óráig.
– Ebből hagyomány lesz?
– Igen, ebből hagyomány lesz! Sajnos, Bagyinszki Évi

és családja elköltözik. Nagyon jó baráti lakóközösséget
kell itt hagyniuk, de ebben a hagyományban a jövőben
is szeretnének részt venni.
– Tervezitek-e, hogy jövőre bővítitek a díszek számát?
– Igen, szeretnénk évről évre újabb díszítéseket készíteni.
– A 2-es szám mit jelképez a főbejárat felett?
– Az adventi fénykeresés 2. napját jelképezi. Ez egy
különleges dísz, mert a 2-es szám mellett Elza látható
a Jégvarázsból. Kihívás volt számunkra, mert pici ablakok vannak és a 2-es szám nem látszódott volna, így
született a döntés, hogy a főbejárat fölé kerüljön.
– Nagyon barátságos lakóközösségbe csöppentem. Gratulálok a kivitelezéshez és az ötlethez!
Köszönöm a beszélgetést!				
Nagy Bence

Újévi köszöntő

2021. január							

Kedves Táborfalviak!

Év végén rendszerint visszatekintünk és számot vetünk az
elmúlt év történéseivel, de egyúttal terveket is szövögetünk,
célokat állítunk fel az előttünk álló esztendőre. Táborfalva
életében nagyon mozgalmas volt a 2020-as év. Településünk
tovább fejlődött és a világjárvány ellenére is bizonyítottuk
magunk és környezetünk számára, hogy ez a falu egy élhető
lakóhely, értékes múlttal, rendezett környezettel és optimista jövőképpel. Visszatekintve a 2020-as évre elmondhatjuk,
hogy eredményes munkát folytattunk Önökkel, Önökért.
Pályázataink, önerős fejlesztéseink, kitűzött és vállalt feladataink végrehajtása jó ütemben haladtak. A vírushelyzet által
kifejtett nyomás nem kímélte hagyományaink ápolását, civil
szervezeteink és intézményeink működését.
A 2021-es év számos kihívást tartogat településünk és az
egész ország számára. Pályázataink lendületes megvalósítása
és elszámolása tovább folyik, de közben stratégiai tervezéssel
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készülünk a következő időszakra a települést érintő legfontosabb fejlesztések tervezésével. Jól látszik, hogy van feladat
bőven az Önkormányzatnak és községünk összes lakójának.
Összefogva könnyebb, tehát arra kérem Önöket, 2021-ben
is fogjunk össze és közösen valósítsuk meg azt, amit elterveztünk Önökkel Önökért!
Ehhez a közös munkához kívánok minden embernek
2021-ben sok örömöt és jó egészséget!
Sikerekben, eredményekben gazdag boldog új évet
Táborfalva!
Nagy Andrásné polgármester
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Önkormányzati hírek						

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy jogszabályi változás alapján
2021. évtől kezdődő gépjárműadó kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el.
A NAV honlapján lévő közlemény alapján 2021. évtől
kezdődő időszakra járó gépjárműadót a NAV számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben
kiadandó határozata alapján.
A helyi iparűzési adóztatást érinti a törvényi szabályozás változása.
Az adózó 2021. január 01. napját követően a helyi
iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét –
ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel
való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített
elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

2021. január

Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek, így azok 2021.
január 01. napjától nem lesznek elérhetőek a portálon.
A 639/2020 (XII.22.) Korm.rendelet alapján a mikró-kis-és középvállalkozásnak minősülő adóalanyok
esetében 2021. évben a helyi iparűzési adó mértéke
településünkön 1 %. Az érintett vállalkozások abban
az esetben tudják érvényesíteni adófizetési kedvezményüket, ha 2021. február 25-ig az állami adóhatóságon
keresztül, az állami adóhatóság által rendszeresített
elektronikus nyomtatványon az erre vonatkozó nyilatkozatot megküldik.
Amennyiben a változásokkal kapcsolatosan kérdéseik merülnének fel keressék kollégáinkat az ado@
taborfalva.hu levelezési címen vagy a 06/29-382-028
telefonszámon.
Kundra Erika
jegyző

TÁBORFALVA
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át táborfalvi civil szervezeteknek! Ez Önnek semmibe sem kerül, de nekik nagyon sokat segíthet vele. Válasszon ki egy az Ön szívéhez közelálló, fontos tevékenységgel működő
nonprofit szervezetet és tegye meg nyilatkozatát! Egy adózó csak egy civil szervezetnek tehet felajánlást. Így segítheti a helyi civil szervezetek közhasznú munkáját.
Munkájuk sikere sokszor az Ön kezében van. Várják felajánlásaikat, amivel a településünkön lakók életminőségének javítására fordítanak.
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Református hírek
Kedves Testvérek!
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.”
János 3: 16.
Nagy szeretettel köszöntök minden Kedves Olvasót az
Úr 2021. esztendejében, amikor a koronavírus miatt
másként zajlott az Ünnepre való készület és az Ünnep.
Elmaradtak a nagy közös készületek, hangversenyek,
gyertyagyújtások, ritkábbak, óvatosabbak voltak a személyes találkozások, közös ünneplések a családokban
is, ünnepi Istentiszteleteink is végig az online térben
zajlottak, s bizony sok szomorúság, fájdalom, bizonytalanság ért az elmúlt évben bennünket.
Jó volt azonban megtapasztalni, hogy a gyülekezet
az online lét ellenére mégis élt és tudtunk közösen
készülni és ünnepelni. Köszönjük a Gyermekek Karácsonyi Filmes szolgálatát, ami a gyülekezet facebook
oldalán látható. Köszönjük a gyülekezet varrónői által
készített igés maszkokat, öröm volt közösen dolgozni
rajta, gyönyörűek lettek, s ha még valaki szeretne kapni, lehet jelentkezni. Köszönjük a hittanos csomagokat
a készítőknek, s azoknak is köszönjük a találkozást a
rászánt időt, akik eljöttek a csomagokért a templomba
családonként. Köszönjük az adakozásokat, s köszönjük
az online részvételt az alkalmakon.
Szívből kívánok egy egészségben, közösségben,
szeretetben, hálás örömben bővelkedő Új Esztendőt.

A doni hősökre emlékezve

1943. január 13-án hajnali 3-kor Szabó hadnagy a -40 fokos
hidegben ellenőrzi a lövészárkokba kirendelt katonáit és
azt tapasztalja, hogy egész sorok fekszenek megfagyva, a
még élők pedig csak némán merednek maguk elé.
Tisztában van vele, hogy ha most támadna az orosz,
semmit sem tudnának tenni ellenük. Amíg visszafelé
tartott a parancsnokságra az járt a fejében, hogy innen,
élve el biztos nem jutnak ki. Tudta, hogy hadseregük csak
golyófogó a német alakulatok előtt és Magyarország katonai és politikai vezetése vajmi keveset tett azért, hogy a
katasztrófa ne következzen be. A német birodalom iránti
lojalitás sajnos felülírta 200 ezer magyar katona és azok
családjainak életét.
Pontban 9 óra 30 perckor aztán elszabadult a pokol...

Egyházi hírek
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Szívből remélem, hogy a megtapasztalt másfajta élet,
lehetőséget ad az elgondolkodásra mindannyiunknak.
Remélem, megtanuljuk értékelni az otthont, a családot,
ahová vissza lehet vonulni, el lehet csendesedni, s a
mégis adódó lehetőségeket a közösségre, még, ha ezek
online alkalmak is, s reménységem, hogy mire újra kinyílnak a közösségi terek ajtói, köztük a templomajtó
is, örömmel és sokkal inkább élünk majd a lehetőségekkel, mint korábban. Remélem, hogy nyitottabbá lesz a
szívünk a fenti ige szerint világot szerető Isten Fiában
való hitre s az általa készített örök életet már itt a földön megragadjuk és a gyülekezet közösségében újesztendőben, újult örömmel örvendezünk majd! Adja meg
a Szentháromság Isten, hogy így lehessen!
A koronavírus terjedése miatt, annak lassítása érdekében, az egymás iránti felelősség okán, Istentiszteleteink továbbra is az online térben kerülnek megtartásra. Templomaink nem látogathatóak, a hétközi
alkalmak elmaradnak, csak a hittanórákat tartjuk meg
az iskolában.
Minden vasárnap, az Úr napján 10.30 órakor kezdődik az Istentisztelet élő közvetítése az Örkényi
Református Templomból, amely az alkalom után is
megtekinthető lesz a gyülekezet Facebook oldalán.
Nagy szeretettel várunk minden kedves testvért a képernyők elé!
Imádkozzunk az alkalmakért, Isten áldásáért, egymásért, hogy ezekben a nehéz időkben Isten Szentlelke
fordítsa magához egyre több ember szívét!
Szemők Andrea
református lelkész
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Kultúra		 						

A magyar kultúra napja – a
Himnusz születésnapja
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra
meg újra meg nem szerzi magának.”
(Kodály Zoltán)
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte
meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.
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Jókai Mór Közösségi Színtér
Az épület terveit Nagy János építészmérnök készítette.

„1955-ben kezdtem tervezni a művelődési házat,
380 fős nagyteremmel. 1957-ben már volt bál, a
betonon táncoltunk szilveszterkor. A hivatalos
átadás 1959-ben volt. A művelődési ház a Jemelka-kastélyból épült. Jemelka Jenőné ajánlotta föl
a kastélyt a község számára, azzal a kikötéssel,
hogy művelődési intézmény épüljön belőle. Jemelkáné temesvári nő volt, idejött férjhez, a férje
honvédtiszt volt. Középiskolai tanárnő volt, nőegyletet alakított 1938-ban, színjátszó csoportot
szervezett. A nők rajongtak érte, sokat tett a művelődésért Táborfalván, megérdemelné a díszpolgári címet. De igaz ez Pálóczi Horváth Istvánra
is, ő is megérdemelné a díszpolgári címet, hiszen
neki köszönheti a falu a létezését. A művelődési
házzal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy
akkoriban a szocialista realista stílust követelték
meg az építészetben is, ezért a mi művelődési házunk, amely inkább kúria-jellegű épület, sok támadást kapott, míg végül megépülhetett…
… Az 1950-es, 60-as években a község önerőből építette föl középületeit, kevés volt a pénz, a
község megvette az anyagot és társadalmi munkában felépítettük. Áldozatkész emberek laktak
Táborfalván.”
(Forrás: Beszélgetés Nagy Jánossal (2010), https://
www.taborfalva-konyvtar.hu/articles.php?article_
id=14)

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a
múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Az emléknapon a magyarság szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről. Kiállításokat
és koncerteket szerveznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak. E naphoz
kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá az
oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos szakmai
elismeréseket is.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_kult%C3
%BAra_napja)

A művelődési ház átadása 1959-ben
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Kedves Olvasóink!

„Ó esztendő így vált vénné,
Háza, kertje csatatér,
Ha még bízni lát az új év
– s anélkül meg mit is ér –
megint mindent megígér.”
(Szarka Tamás)

Szeretetben, sikerekben gazdag boldog új esztendőt
kívánok Mindenkinek!
Könyvtárunk a továbbiakban is zárva tart a járványügyi helyzet miatt.
A változásokról könyvtárunk honlapján és Facebook-oldalán adunk tájékoztatást.
https://www.taborfalva-konyvtar.hu/news.php
Borsi Mária
könyvtáros

			

Könyvtári hírek
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Honvédség és Társadalom Baráti Kör Táborfalvi Szervezete
Beszélgetés Bernát Istvánné Ibolyával, a Baráti Kör
elnökével

– Úgy tudom, Ibolya,
hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Táborfalvi Szervezete a Te kezdeményezésedre jött létre.
Mikor történt ez? Milyen
céllal alakult meg az egyesület?
– A Honvédség és Társadalom Baráti Kör (rövidítve: HTBK) a honvédséghez
kötődő civil szervezet, ebből adódik, hogy a működési
helyünk jelenleg is a helyőrségi klub (HEMO).
De mielőtt válaszolnék a kérdéseidre, néhány gondolattal ismertetném a Honvédség és Társadalom Baráti
Kör létrejöttét.
1994-ben két országosan ismert közéleti személy: Nemeskürty István közíró és dr. Gyuricza Béla ny.vezérezredes, országgyűlési képviselő négy lényeges célkitűzés
kijelölésével alapította meg az első ilyen jellegű civil
szervezetet:
• a honvédelem ügyének támogatása,
• a polgári lakosság és a katonák kapcsolatának
		erősítése,
• a fiatalok hazafiasságra nevelése,
• a Kárpát-medence népei közötti kapcsolat és biza		lom megerősítése.
A zászlóbontást követően sorra alakultak e célok érdekében a baráti kör egyesületei, s az évezred fordulójára országos szervezetté terebélyesedett. A tevékenységi
kör kibővült a hadiemlékek ápolásával, hadisírok feltárásával és rendbehozatalával. Országhatárunkon kívül
is csatlakoztak a helybeli lakosok és hozták létre baráti
köreiket. Így jelenleg hazánkban 34, Erdélyben 7, Felvidéken 2, Kárpátalján pedig 1 baráti kör tevékenykedik.
A baráti körök és a HM közötti kapcsolattartó szerepet tölti be a Honvédség és Társadalom Baráti Körök
Országos Közhasznú Szövetsége, mely szervezet nem
csak szakmailag, de anyagiakkal is segíti a baráti körök
éves programjainak megvalósítását. Ebben a szervezetben választott elnökségi tag tisztségét töltöm be.
– Hogyan alakult meg a HTBK Táborfalvi Szervezete?
– A HEMO intézményvezetői beosztásomnak köszönthetően 2002-ben Szentesen a Tiszai Euro-atlanti
Nyári Egyetemen vettem részt és itt ismertem meg a
HTBK célkitűzéseit, tevékenységi köreit, különböző
programjait. Az első gondolatom az volt, hogyan lehet-

ne ezt Táborfalván megvalósítani, milyen programokkal tudnánk támogatni a honvédelem ügyét?
Minta nem volt, mert az akkor meglévő baráti körök városi szinten működtek, sokkal több lehetőség állt
rendelkezésükre. (Ez jelenleg is így van, mi vagyunk az
egyetlen „vidéki” szervezet.)
Felmértem a helyzetet, a támogatottságot, figyelembe vettem a helyi adottságokat, elkészítettem az
alapszabályt a baráti körre jellemző célkitűzésekkel és
2003-ban 28 fő alapító taggal létre jött a Honvédség és
Társadalom Baráti Kör Táborfalvi Szervezete.

3 fős elnökség (Fotó :Galambos Sándor)

– Milyen programokat szerveztek? Milyen a látogatottsága a programoknak? Mekkora a taglétszám?
Ki lehet a tagja a Baráti Körnek? Kik látogatják a
rendezvényeket?
– A mi célcsoportunk elsősorban az általános iskolások. Részükre laktanya látogatásokat, katonai akadályversenyeket, katonai ruházati és haditechnikai kiállításokat szervezünk, hogy ismerjék meg a honvédséget, a
katonai életet és lehet, hogy lesz köztük olyan tanuló,
aki majd annak idején a katonai pályát fogja választani.
Ugyancsak részükre, a történelem mélyebb megismerése céljából szellemi vetélkedőket tartunk. Kezdetben
csak a táborfalvi iskolások részére hirdettük a vetélkedőket, de az utóbbi időszakban már az örkényi és a
tatárszentgyörgyi iskolások is meghívást kaptak.

Katonai akadályverseny (Fotó: Bernát Istvánné)

Programtervünkben álladó jelleggel szerepel a Honvédelem Napja alkalmából történő megemlékezés. Ez
meghirdetett rendezvény, bárki látogathatja:
• 2018-ban a községi művelődési házban volt látható
		 a „170 éves a Magyar Honvédség” című vándor		kiállítás,
• 2019-ben pedig a HEMO-ban a  „Magyarországon
		 települt NATO egységek” című kiállítás.

Egyesületünk valamennyi községi rendezvényen
képviselteti magát. A községi falunapon a főzésen kívül többször megjelentünk. Kezdetben gyermekelőadásokat, hagyományőrző bemutatót hozattunk. 2014-ben
a Magyar Honvédség fegyverzettechnikai kiállítása
mellett bemutatásra kerültek a brit katonai felszerelési
tárgyak az „1983 Falkland szigeteki konfliktus”-tól az
„1991 Sivatagi Pajzs - Sivatagi Vihar hadművelet”-ig.
Többek között szemléltető eszközök (makettek-modellek), könyvek, egyenruhák, fegyverek, felszerelési tárgyak és egy Land-Rover ( L.W.B.).
A falunapon több alkalommal a gyerekek részére rajzversenyt hirdettünk meg: „Mit jelent nekem a
HONVÉDSÉG?” címmel.

Emlékpark rendbetétele (Fotó: Torma Imre)

A Honvéd úton található katonai emlékművet 2009ben HM pályázati támogatással felújítottuk, visszaadva
az eredeti formáját és az emlékművet egy emléktáblával egészítettük ki, hogy a halottak napi koszorúzáskor
ne csak a katonai hősökre, hanem azokra a katonákra
is emlékezzünk, akik egykor a helyőrségben szolgáltak és már nem lehetnek köztünk. Az emlékmű mögé
padokat, virágtartókat helyeztünk el. 2010-ben már a
lovas társadalom is ezt a helyszínt választotta az emlékfa ültetéshez, valamint az emléktábla elhelyezéséhez.
Az így kialakított parkot 2019-ben összefogással ismét
rendbetettük, a fegyvernemi jelvényeket ábrázoló tábla helyére új tábla került kihelyezésre, mely az egykori Örkénytábor mítoszát jelképezi a „Magyar Királyi
Honvéd Lovagló-Tanárképző és Hajtóiskola 1930-1944
Örkénytábor” felirattal.

Falunapi rajzverseny (Fotó: Torma Imre)

2018-ban ünnepeltük megalakulásunk 15. évfordulóját és ez alkalomból felvállaltuk, hogy a három napos
Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Találkozóját megrendezzük. Az ország különböző részéről
48 fő vendég érkezett, többségük a helyi baráti körök
vezetői. A helyőrség alakulatain túl megismerhették
községünket, Birinyi József hangszer bemutatóját, Örkény-tábor lovas múltját, lovas kocsikázással az egykori vágtapálya helyszínét és nem utolsó sorban az egyesületünk vendégszeretetét.

Halottak Napja-koszorúzás (Fotó: Torma Imre)
Országos találkozó (Fotó: Torma Imre)

A halottak napi koszorúzást az emlékműnél minden
évben megszervezzük, melyre meghívást kap az önkormányzat, a honvédség és a Platthy József Bajtársi
Egyesület.

Egyesületünket egy vidám, családias, segítőkész,
összetartó társaság alkotja. Részükre rendszeresek a
tagi összejövetelek: jelmezes farsang, nőnap, férfinap,

szabadtéri sütögetések, szilveszter, születésnapok.
Programtervünkben rendszeresek az egy- vagy kétnapos kirándulások is.

János ny.alezredes, hadtörténész, a hadtudomány kandidátusa, egyetemi docens lenne.
Továbbra is része lesz az éves programunknak a
Honvédelem Napja, a katonai emlékmű halottak napi
koszorúzása, a kirándulások és a tagságot összefogó
rendezvények.

Pákozdi kirándulás (Fotó: Torma Imre)

Tagságunk létszáma jelenleg 60 fő. Az életkor szerinti összetétel 29 évestől a 82 évesig terjed. A tagság
soraiban megtalálhatóak: aktív katonák, nyugalmazott
katonák, nyugalmazott honvédségi dolgozók, valamint
civil személyek.
Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki
az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. A belépési szándékot egy „Belépési
nyilatkozat”-tal lehet megtenni és a tagfelvételről az
egyesület elnöksége dönt.
– Az elmúlt évek alatt kialakult-e valamilyen hagyománya annak, hogy milyen programokat rendeztek meg minden évben, illetve milyen terveitek
vannak a jövőre vonatkozóan?
– Igen, az elmúlt évek megmutatták, hogy mire
van igény és az egyesületünk mit tud megvalósítani.
Természetesen lesznek majd új kihívások is, melyeket
most még nem ismerhetünk.

Honvédelem Napja-kiállítás (Fotó: Torma Imre)

– Nagyon sokszínű, tartalmas klubélet képe bontakozott ki számomra az elmondottak alapján. A
Baráti Kör vezetőjeként milyen visszajelzést kapsz a
munkáddal kapcsolatban?
– A honvédelem ügye érdekében végzett tevékenység elismeréseként a honvédelmi miniszter három alkalommal adományozott kitüntetést a „HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍMET”.
A Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos
Szövetsége is elismeri a baráti köri mozgalom érdekében végzett munkámat:
• 2014-ben  „Tóth Zsigmond emlékérmet”,
• 2018-ban  „GYURICZA  EMLÉKGYŰRŰT” ado		mányozott részemre.

Lőszerkiállítás (Fotó: Torma Imre)
Korabeli katonai öltözék bemutatója (Fotó: Torma Imre)

Az iskolásokkal kapcsolatos programjainkat továbbra is folytatjuk: laktanya-látogatások, szellemi vetélkedők. Szeretnénk részükre rendhagyó történelmi órát
szervezni (akár sorozatban is), ahol megismerhetik
Örkény-tábor történetét. Az óratartó dr. Szabó József

Nem tagadom, jól esnek az ilyen elismerések, de az
igazi visszajelzés az, amikor a tagság egy csokor virággal köszöni meg a vezetői tevékenységemet.
– Gratulálok az elismerésekhez és eredményes,
szép munkátokhoz! Köszönöm szépen a beszélgetést. További sikeres, örömteli éveket kívánok!
Borsi Mária
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Bízzunk a jövőben! / A 2021. évre
A vírussal szemben csatát nyerünk,
Még nem tudni, utána mi lesz velünk…
De még nincs vége az életnek,
Ebben senki sem tévedhet.
Nem fogy el a kedves szó,
Előbújik majd minden jó!
Szól a zene, nóta s perdül a tánc,
Mert jó erős a szeretetlánc.
Országunk teljes életet él,
A Remény elindult és révbe ér.
Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébet

TÁ B

ORF

A LV

A

Alsónémedibe keresünk csomag szortírozó
munkatársat 1 műszakos állandó délutános
munkavégzésre (16.30 -01.30).
Feladatok: konténer kipakolása és szétválogatása szalagra, csomagok válogatása méret és irányítószám
szerint, összekészítés kiszállításra.
Ingyenes céges busz Táborfalva irányából megoldott.
Átlag nettó bérek: 220.000 Ft.
Érdeklődni lehet:
0670 419 0680

Teljes körű ügyintézés Táborfalva Kossuth L. u. 77.
Tel.: 06 70 2074964 Éjjel-nappal ügyelünk.

Gyóni temetkezés

Szomorúan hallom az elhunytak hozzátartozóitól, hogy csak a
SZIGÜ temethet Táborfalván. Nem tudom, miért kell ezt a hírt terjeszteni,
mert nem igaz. Mi is temethetünk.
Tisztelettel,
Jobbágyné Kiss Mária

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik testvérem Vásáreczki Ferencné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik részt vettek
(a kialakult járványhelyzet ellenére) drága édesanyánk, Kovács Sándorné, Marika néni temetésén
és koszorút, virágot hoztak!

A Gyászoló család

A Gyászoló család
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Rázós életút
Kovács Sándor írása
18. rész
Az esküvői ceremónia összességében igen szokatlanul,
és furcsa körülmények között zajlott le. Hallgattuk a
„néprádiót”, és olyan híreket mondott, hogy Budapesten és vidéken többfelé fegyveres harcok dúlnak, és
például Budapest szerte igen sok a halott. E körülmény
miatt már a vonatforgalom is szünetel ország szerte.
Ezért volt az, hogy az esküvői szertartásra a meghívott
vendégek hiányoztak. Apám is úgy került haza, hogy
a budapesti munkahelyéről gyalog Vecsésre ment, onnan szintén gyalogolt, de a családi ünnepségre mégis
hazakerült. Az esküvői szertartásról hiányzott, illetve
később tudott a násznagy uram is megjelenni, de ezt a
feladatot végül a felesége betöltötte. A násznagy Gecser
István nagybátyám lett volna.
Letelt a hét napig tartó szabadságom ideje. Szörnyen
kíváncsi voltam, hogy mi történhetett a szabadságom
ideje alatt a munkahelyemen. Fogtam a 26-os nagyságú
Botond nevű és gyártmányú újonnan vásárolt kerékpáromat és elindultam Dabasra. Útközben találkoztam a KMB szolgálatot betöltő Miska bácsival, és azt
mondta: - Sándor, ne menjen tovább, mert a rendőrséget szétverték a sári tótok! Megsérült, illetve vállon
lőtték az őrsparancsnokot, leszúrták Kovács Imrét a
SZIG osztályvezetőjét, feldúlták az irodákat és mindent
elégettek vagy elvittek. Meghalt Biksza Miklós párttitkár, akit gépkocsi után kötöttek, és az utakon végighurcoltak, addig, amíg a sérüléseibe bele nem halt.
A kíváncsiság azonban mégsem hagyott nyugodni,
mert a szekrényemben különféle iratokat, igazolványokat, a határőrségen kapott elismerő és dicsérő okleveleket, kiváló határőr feliratú szépen kidolgozott jelvényemet tartottam. Ahogyan az őrs épületébe nyitott kapun
át bementem, senkit nem láttam, csak a romokat, a
lövöldözések nyomait, a felborított és szétvert szekrényeket, és a bokáig érő szemetet. Sem ismerőssel, sem
ismeretlen személlyel nem találkoztam. Ezen a látogatáson nem viseltem egyenruhát, a pisztolyom azonban
nálam volt.
A rendőrség szüneteltetése közben én magam a házassággal, és az azzal járó minden ceremóniával kapcsolatos tennivalóival voltam elfoglalva. Egészen addig,
amíg 1956. november 7-e után néhány nap elteltével
megalakult és létrejött a magyar kormányzat, és folyamatos tempóval több helyen a rendőrség is. Ezen be-
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lül Örkényben újra létrejött a rendőrőrs is, ami ugyan
még a régi helyén, de valamilyen oknál fogva néhány
évig hol a mozi épület egyik helyiségében, hol a kultúrházban üzemelt tovább. Ez addig tartott, míg újra meg
nem alakult a KMB szolgálati rendszer. Jómagam, a dabasi vonzás körében hol járőrszolgálatra, hol ügyeletes,
hol meg az őrizetes fogvatartott személyek őrzésére
lettem beosztva.
Az egyik napon éppen a kapitányság udvarában ös�szetalálkoztam Udvardi János alezredes úrral (akkor
még elvtárs volt a hivatalos megszólítás), aki azzal a
kérdéssel állt elém, hogy mit szólnék hozzá, ha engem
neveznének ki Táborfalvára KMB szolgálatra? Mivel
váratlanul érintett a felajánlás, néhány percig tanácstalanul álltam előtte. Az alezredes úr (most már mondhatom így), így folytatta a beszélgetést: - Tudja mit, Kovács elvtárs? Ha vállalja Táborfalván a KMB szolgálatot,
holnap már nem is kell ide befáradnia, hanem holnaptól kezdve már saját maga irányítja a saját községében
a szolgálatot, bár meg kell említenem, hogy elég nagy
felelősséggel is jár. – Majd folytatta tovább: - Én most
azért gondoltam magára, mert tudom, hogy ott ahol
lakik, jó személyi és helyi ismeretekkel rendelkezik, és
már számunkra is több esetben bizonyította azt, hogy
alkalmas a KMB szolgálat ellátására. Üsse kő! Vállaltam
tehát a feladatot. Másnap már nem is mentem Dabasra.
Ehelyett megjelentem Kovács Mihály KMB szolgálatot
még e pillanatban ellátó irodájában, ahol a folyamatban
lévő ügyiratokat átvettem. Miska bácsi éppen egy falopásról szóló ügyben keletkezett iratokat rendszerezte,
és mint mondta, még két tanút kell kihallgatni az ügyben ahhoz, hogy a nyomozást be lehessen fejezni. A
két tanút közösen hallgattuk ki, és az iratok átvételével
megkezdtem a KMB szolgálatot is. Ezzel az életemben
egy új korszak kezdődött.
Azt ugyan, hogy a KMB rendszerben a szolgálat igen
rendszertelenül és kiszámíthatatlanul működik, eddig
is tudtam, hiszen a mindennapos váratlanul bekövetkező események és a tapasztalatok ezt hűen bizonyítják.
A rendőrség szolgálati szabályzata ugyan foglalkozik
azzal a témával, hogyha egy-egy esetben a rendőr egyedül kevésnek bizonyul intézkedése során, az elkövető
bűnözők elfogása érdekében hívjon segítséget, függetlenül attól, hogy az esemény nappal vagy éjszaka történik. Az ilyen esetekben elsősorban az önkéntes rendőrségi szervezeteket kell felkérni.
folytatás a következő számban.
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Csapatkivonás
December 13-án volt 30 éve, hogy az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet hadsereg táborfalvai alakulatai elhagyták laktanyáikat és elindultak haza a
Szovjetunióba.
Biztosan sokan emlékeznek, hogy mekkora csindaratta
volt aznap a vasútállomáson. Nagykövetek, katonai attasék, fotósok és sok kíváncsi ember.
Sajnos, nem sok fotó maradt fenn az eseményről. A
legismertebb fotósorozatot Mónos Gábor az MTI fényképésze készítette.
Karácsony előtt, érdekes (általam eddig nem ismert)
fotók landoltak az elektronikus postaládámban.
Az összesen 10 darabból álló sorozatból hatot sikerült beazonosítani, ami biztosan Táborfalván készült,
ezekből szemezgettünk.
Fekete Gyula
Szovjet tiszt a táborfalvi buszmegállóban

A táborfalvi szovjet tüzérezred katonái integetnek a vonat
ablakából a vasútállomáson. Fotó: Mónos Gábor/MTI

BMP lövészpáncélos a Madarasi-tóban

A tiszti lakótelep télen

T 72-es harckocsik a laktanyaudvaron

Szovjet tisztek a vasútállomáson
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Jónak lenni jó Táborfalván is

2019. év végén Vízer Lászlóné Zsuzsika kezdeményezésére, szervezésében elhatároztuk, hogy a „Jónak lenni
jó!” országos programhoz hasonlóan karácsonyi jótékonysági akciót szervezünk Táborfalván.

A piactéren volt főzés, ruhagyűjtés a rászoruló családok és idős emberek részére.
Sikeres volt, ezért a kezdeményezést hagyománnyá
kívántuk tenni. Zsuzsika összegyűjtötte a csapatot,
megbeszéltük a tennivalókat. Sajnos, a pandémia keresztülhúzta számításainkat, el kellett engedni a ruhagyűjtést, a jótékonysági főzést sem lehetett megtartani
a korlátozások miatt.
Zsuzsika ismét ötletelt és elkezdte szervezni a tartós
élelmiszer gyűjtést.
Felhívást tett közzé a közösségi oldalon és megkereste az élelmiszer- és zöldségbolt vezetőit, akik szívesen vállalták, hogy a boltokban gyűjtődobozokat helyezzünk el, melyekbe a vásárlók által adományozott
tartós élelmiszerek kerültek.
Érdemes megemlíteni őket név szerint is, hisz nagy
segítség volt, amit ezúton is köszönünk.
Jung ABC / Jung Istvánné
Aprajafalva Bt / Dudás Andrea
Szívós-bolt / Szívós Mariann
Zöldségbolt / Birinszki Elek
Szépen gyűltek az adományok, 60 db csomagot tudtunk összeállítani az adományokból. Köszönjük szépen
minden táborfalvi lakosnak, aki hozzájárult a kezdeményezéshez és lehetővé tette, hogy értékes csomagokat
tudtunk összerakni.
Voltak, akik pénzzel támogatták az akciót: Tara Lajos, aki táborfalvi születésű, jelenleg külföldön él
Horváth Ferencné
Horváth Katalin
Borsi Mária
Antal János
Szuhányi Zsuzsanna
Nagy Lajosné
Köszönjük szépen, így ki tudtuk egészíteni az adományokat.
December 17-én az angyalok segítségével megtörtént
az elosztás.
A rászorulók névsorának összeállításában segített az
Táborfalvi Szociális Szolgálat, polgármester asszony és
nem utolsósorban, Zsuzsika helyismerete.
Önkéntesek vállalták a kiszállítást, mindenkinek
házhoz szállították a csomagokat.

Vízer Lászlóné - Horváth Kata
Major Ágnes - Racskó Jánosné
Pernyez Lajos - Szalai Istvánné
Horváthné Pánya Judit - Horváth János - Német Imre
Összefogásra volt szükség, hogy ez az ötlet megvalósuljon.
Táborfalva bebizonyította, hogy ha szükséges, a jó
ügy mellé áll.
Ezenkívül szükség volt még egy csapatra, Zsuzsika
angyalaira, hisz szükség volt a szorgos kezekre:
Nagy Andrásné
Horváth Katalin
Antal Jánosné
Major Ágnes
Racskó Jánosné
Nagy köszönet illeti Vízerné Zsuzsit, hisz nemcsak
az ötletgazda volt, hanem szabadidőt, energiát nem kímélve szervezte, összefogta e nemes kezdeményezést.
Bízunk benne, hogy 2021-ben is tudjuk folytatni ,
túljutunk ezen a nehéz időszakon, visszatérünk a megszokott életünkbe.
„Az ajándékban, ha kapjuk, csak a magunk örömét
érezzük, de ha adjuk, az az öröm is a miénk, amelyet
az érez, aki kapja”
Ezt éreztük valamennyien.
Kívánunk minden táborfalvi lakosnak békés, nyugodt új esztendőt!
Antalné Pető Mária

Karácsonyfa-készítő verseny
A Jókai Mór Közösségi Színtér 2020 novemberében karácsonyfa-készítő versenyt hirdetett meg az
óvodában és iskolában.
A kiírás szerinti elvárás volt, hogy kb. 120 cm magas, ne élő fa legyen és a résztvevők saját ötleteiket,
kreativitásukat, kézműves tudásukat mutassák be!
Összesen 12 fa érkezett a Napraforgó Óvoda óvodásai és óvónői, valamint a Csurgay Franciska Általános Iskola tanulói (1. a, 1. b, 2. o, 3. o., 4. o., 5. a, 5. b, 6. o., 7. o.) és pedagógusai részéről.
A karácsonyfa-készítő verseny lezárult. Az emléklapokat és az ajándékokat december 18-án adtuk át.
A szép, kreatív fákat 2021. január 6-ig lehet megtekinteni a színtér teraszán.
Gratulálunk a résztvevőknek!
Soós-Győrffy Katalin
művelődésszervező

