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Sajnálatos tűzeset

2021. január 19-én sajnálatos tűzeset történt közsé-
günkben. Egy családnak kiégett, lakhatatlanná vált 
az otthona. Önkormányzatunk mind anyagilag, mind 
tárgyilag az elsők között, az első órában nyújtott se-
gítséget. Ezek után számtalan adománygyűjtés indult, 
ahol jó szándékú emberek adakoztak Magdikának. 
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy testvére és an-
nak családja maximálisan mellettük áll, lakást biztosít 
számukra és mindenben segíti őket.
 Magdika azonban vágyik vissza Táborfalvára. En-
nek érdekében felvettem a kapcsolatot a Szegedi Pá-
lyaigazgatóval, Mondi Miklós Úrral, tegye lehetővé 
számukra, hogy a Szeles utcában lévő szolgálati la-
kást megkapják, és ott élhessenek, amíg új otthonuk 
nem lesz. Mondi Miklós Úr nagy empátiával és segítő 
szándékkal állt az ügy mellé, így remélhetőleg, ez a 
lakáskiutalás hamarosan megtörténik, és a család visz-
szaköltözhet ide, Táborfalvára!

Nagy Andrásné
polgármester

COVID-hírek  február 1-jén

2020. decemberében igen aggasztó járványügyi helyzet 
alakult ki a községben. Naponta több családról derült 
ki, hogy pozitív lett a covid-tesztje. Többeknél a 10 na-
pos karanténon túl ismételten elrendelték a megfigye-
lést, ami azt bizonyította, hogy a vírus igen intenzíven 
megtámadta az emberek szervezetét. Teljes zárlat alá 
került az óvoda, volt olyan gyermek csoport, amelyik 
többször is megélte ezt. Bezárásra került az iskola is. 
Több pedagógus átesett a betegségen.
 Csendesen és fegyelmezetten telt el a Karácsony és 
a Szilveszter is. A rendőrség a honvédséggel megerősít-
ve folyamatosan ellenőrizte a karantén elrendeléseket.
 A szociális ellátásunk folyamatos volt, pedig gondozó-
nőink is megbetegedtek, mégis folyamatosan sikerült he-
lyettesíteni, így nem kellett az idősek ellátását lemondani.
 Az orvosi rendelőben dr. Bajmóczy Gézát, dr. Lázár 
Ferenc helyettesítette. A járványügyi szabályokat be-
tartva rendeltek orvosaink. Folyamatosan működött a 
gyógyszertár is.
 A A Polgármesteri Hivatalban csak igazgatási szüne-
tet tartottunk, szerencsére, betegség miatt nem kellett 
zárlatot elrendelni.

 2021. januártól folyamatosan csökkenő tendenciát 
mutat a járvány, mintha decemberben kitombolta vol-
na magát. Mára (február 01.), egy személy van megfi-
gyelés alatt, karanténban.
 Reméljük, ez az állapot most már így is marad, és 
lassan fellélegezhetünk.
 Köszönöm a lakosság részéről tanúsított fegyelme-
zett magatartást és a kormány által hozott szabályok 
betartását!

Nagy Andrásné
polgármester
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Egy évesek lettünk
Tisztelt Olvasóink!
A Táborfalva Nagyközség havilapja a „Táborfalvai 
Mozaik” teljesen átalakult 2020 februárjában. A tes-
tület döntése értelmében 2020 januárjától a lap ingye-
nessé vált és 1350 példányban jelenik meg, hogy min-
den háztartásba eljusson.
 Létrehoztunk egy szerkesztő bizottságot, melynek 
tagjai Nagy Andrásné, Borsi Mária, Sevecsek Péter 
és Fekete Gyula lettek. Borsi Mária teljes jogkörrel 
társszerkesztője lett az újrainduló Mozaiknak. Külön 
megbízás alapján Lázár Nikoletta fotográfus képeket 
biztosít a szerkesztőség számára.
 Az újság külalakja és alapanyaga is megváltozott, 
más, a mai trendeknek megfelelőbb „dizájn”-t kapott és 
magas minőségű műnyomópapírra készül, ami lehetővé 
teszi a fotók és grafikai elemek szebb megjelenítését. 

 Tartalmát tekintve – a szerkesztőség összetételének 
köszönhetően –, jobban fokuszál a helyi emberekre és 
értékekre. Mint felelős szerkesztő elmondhatom, hogy 
a munkamegosztás jól működik, egyszerűsítve ezzel 
a szerkesztési feladatokat. Többnyire most már az a 
„gondunk”, hogy több az anyag mint, ami befér az ak-
tuális számba.
 A változás lakossági visszhangja, a hozzánk vissza-
jutó jelzések alapján jó, de időnként azért kritika is 
megfogalmazódik, ezeket figyelembe véve dolgozunk 
a további számokon.
 A beszélgetések leszervezését és az interjúk elké-
szítését Borsi Marika végzi, akinek lelkes munkája na-
gyon inspirálóan hat a szerkesztőség munkájára.
 Összefoglalva az elmúlt évet, úgy látom, hogy a lap 
jó úton jár. Tartalmát tekintve folyamatosan fejlődik, az 
önkormányzat híreit, közleményeit pedig minden ház-
tartásba eljuttatja.

Fekete Gyula
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Bruttó hirdetési árak:
1 oldal: 13.965 Ft – 1/2 oldal: 6.982 Ft.
1/4 oldal: 3.491 Ft – 1/8 oldal: 1.754 Ft.
1/16 oldal: 876 Ft
Köszönetnyilvánítás: ingyenes
Hirdetésfelvétel: Fekete Gyula
Elérhetőség: 0630 499 6404
taborfalvaimozaik@gmail.com
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Váratlan, nehéz és ki-
számíthatatlan hely-
zeteket teremthet még 
számunkra a COVID-19 
vírus, de ennek ellenére 
az élet nem áll meg.

Önkormányzatunk leg-
fontosabb feladata 2021-
ben is, hogy intézmé-
nyeinket a megszokott 
módon és biztonságosan 

működtessük. Megfelelő színvonalon működjön az 
óvoda, az orvosi ellátás, a védőnői szolgálat, a házi 
segítségnyújtás, a gyermekvédelem, a polgármesteri 
hivatal. Amikor a szigorítások megszűnnek, színes 
programokat tudjunk kínálni a közösségi színtérben 
és a könyvtárban. Lehetőségeinkhez mérten tudjuk 
támogatni az általános iskolát. Folyamatos legyen a 
közterületek, zöld felületek rendben tartása.
 Az önkormányzat bevételei a gépjármű adó bevé-
tellel már csökkentek és még nem látjuk előre az ipar-
űzési adó bevételt sem. Ennek ellenére nem panasz-
kodunk és tervezzük a beruházásokat, fejlesztéseket.
 Sokan sérelmezik, hogy a vasútállomáson lebontás-
ra került a régi mázsaház épülete. 2014-ben bontásra 
ítélte a MÁV, és most aktualizálódott ennek a megva-
lósítása. A helyére egy optikai tornyot fognak építeni, 
ami az állomások közötti kommunikációt segíti majd. 
A volt szolgálati lakás felújítása szintén nem szerepelt 
a MÁV tervei között, és az épület az elmúlt években 
életveszélyessé vált, rendszeres átmeneti szállásként 
szolgált az átutazóban lévő hajléktalanoknak, ezért 
döntöttek itt is a bontás mellett. Nagyon hiányzik 
ezen a területen egy gyalogos átkelő a síneken, hiszen 
itt csak a csapókaros sorompó alatt lehet kerékpárral 
és gyalogosan is közlekedni. Ez megoldódni látszik, 
mert a MÁV-val kötött megállapodás alapján közös 
terveztetés és kivitelezés után, egy figyelemfelhívó 
fényjelzéssel, labirintus korláttal ellátott gyalogos 
átjáró létesül. A Szeles utca felőli kerítés és az ezen 
belül található veszélyes betongödrök is elbontásra ke-
rülnek tavasszal, itt megfelelő tereprendezés után egy 
esztétikus zöld terület kerül majd kialakításra.
 A Szeles utca Kossuth Lajos út és Zrínyi utca kö-
zötti szakasza meleg aszfaltos új burkolatot kap. Po-

gácsás Tibor Úrnak, országgyűlési képviselőnknek 
köszönhetően, erre 40 millió forintos támogatást kap-
tunk. Ez azért örömteli számunkra, mert ilyen fajta 
támogatásban még Táborfalva nem részesült soha. 
Remélhetőleg, ezzel még nem fejeződik be a 2021-es 
útfelújítás, hiszen a Kőrösi út Kossuth Lajos út és Pe-
tőfi utca közötti szakasza is új burkolattal lesz ellátva, 
ez közös együttműködésben a Magyar Közútkezelő-
vel. Sokat hallani mostanság a médiában, hogy ebben 
az évben rengeteg állami fenntartású út fog megújul-
ni. Nagy öröm számunkra, hogy ezek között szere-
pel a Tarcsay út 50-es úttól egészen a Szívós boltig 
tartó szakasza. Régi igénye ez a lakosságnak, hiszen 
nagyobb közútfelújítás Laczkó János Polgármester Úr 
idejében történt.
 2021-ben egyik kiemelt feladatunk lesz a bölcsőde 
beindítása. Tudjuk, hogy nagy az igény rá a község-
ben, és nagymértékben fogja tehermentesíteni az 
óvodát. Az a cél, hogy szakképzett, gyermekszerető 
gondozónők várják majd az ideérkező apróságokat. 
Az épület a kivitelezőnek és nem kis mértékben a 
saját ráfordított energiánknak köszönhetően minden 
elvárásnak és szabálynak megfelel majd.
 Az óvodában is gyökeres változásoknak nézünk 
elébe, hiszen nem titok, hogy Hmíró Ferencné Ági-
ka, Óvodavezető Asszony nyugdíjba készül. Sajnos, 
az óvodapedagógusok közül nem csak ő, hanem még 
Tonka és Anikó óvó nénik is. Három alappillére az 
ovinak, nagy valószínűséggel igen nehéz lesz őket pó-
tolni….
 A leírtakból kiolvasható, hogy előreláthatólag sem 
lesz könnyű dolgunk, és az élet pedig, mint ahogyan 
láthatjuk, egyik percről a másikra képes furcsa dolgo-
kat produkálni.
 Sajnos, ebben az emberek türelmét és tűrőképes-
ségét próbálgató időkben is van olyan ember a köz-
ségben, aki álhíreket, téves információkat közvetít, az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a beruházások-
ról és az intézmények működéséről. Szegényes lelkü-
letre, de még inkább szegényes intelligenciára vall ez, 
hiszen minden nehézség ellenére jól mennek a dolgok, 
előre tekintünk, és haladunk előre!

Nagy Andrásné
polgármester

Nagy várakozással tekintünk előre a 2021-es évre…
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2020. október:
Majoros Lilla
Szülők: Halász Gabriella, Majoros Lajos
Nyitrai Bianka
Szülők: Szabó Anita, Nyitrai Károly
Máté Martin
Szülők: Bócz Regina, Máté Martin
Német Bende
Szülők: Czifra Krisztina, Német Imre
Galacz Nimród
Szülők: Kubas Katalin, Galacz Ferenc
Berki Levente
Szülők: Halász Dóra, Berki István
Sebők Natália
Szülők: Sebők Henriett, Varanyi Richárd
2020. november:
Csonka Anna Bianka
Szülők: Erdős Renáta, Csonka András

Mitták József Zoltán
Szülők: Gáspár Gitta, Mitták József
2020. december:
Tomaiga Balázs
Szülők: Kulhanek Alexandra, Tomaiga Krisztián
Balogh Endre Zalán
Szülők: Merkovics Mária, Balogh Endre
Torma Milán Máté
Szülők: Szabó Bernadett, Torma Tibor
Hornacsek Erika Szilvia
Szülők: Szabó Erika, Hornacsek Tibor
Jobbágy Adél és Jobbágy Bálint
Szülők: Csákó Erika, Jobbágy Bálint
Besse Stella
Szülők: Orosz Renáta, Besse Viktor

Gratulálunk és boldog éveket kívánunk!

Újszülötteink:

Vigh Melinda (Táborfalva)  Polyák Csaba (Táborfalva) 
2020. október 17.
Lapu Ágnes (Táborfalva)  Kecskés Zsolt (Táborfalva) 
2020. december 01.

Berényi Regina Julianna (Táborfalva)  Dohándi Pál 
(Táborfalva) 2020.december 19.

Hosszú, boldog házaséletet kívánunk!

Birinszki János élt 74 évet
Varga Józsefné (Kancsár Márta)      élt 80 évet
Garajszki László Sándor élt 60 évet
Ale László élt 72 évet
Mészáros Sándor élt 77 évet
Debreceni Sándorné (Major Mária) élt 66 évet

Vásáreczki Ferencné (Vásáreczki Katalin) élt 70 évet
Ulicska István élt 75 évet
Nagy Károly élt 87 évet
Kovács Sándorné (Kármán Mária) élt 85 évet
Dudás Károly élt 69 évet

Osztozunk a családok gyászában!

Református hírek

Kedves Testvérek! 

A presbitérium döntése értelmében 2021. január 17-e va-
sárnaptól az Örkényi Református Missziói Egyházköz-
ség Örkényi Istentiszteletén, amely 10.30 órakor kezdő-
dik, újra lehetséges személyes jelenléttel is részt venni 
annyi személynek, amennyi a biztonsági távolság, 1,5 
méter betartásával elfér a templomban. Ez kb. 30 főt 
jelent. A személyes részvétel a biztonsági előírások be-
tartásával történhet, ami fertőtlenítés a bejáratnál, orrot, 

szájat eltakaró maszk viselése, távolságtartás. Az éneke-
ket csendes imádságként magunkban kövessük! Az Is-
tentisztelet továbbra is elérhető lesz online formában is. 
Kérjük, hogy akkor jöjjünk az élő Istentiszteletre, ha nem 
érezzük magunkat betegnek vagy fokozottan veszélyezte-
tettnek. Felelősen vigyázzunk magunkra, egymásra! 
Kérjük, hogy a személyes részvételről telefonon vagy 
messengeren legyenek kedvesek előre jelezni, hogy ne 
haladjuk meg a lehetséges létszámot! Megértésüket na-
gyon köszönjük!
Áldás, békesség!

Szemők Andrea református lelkész

Házasságot kötöttek:

Akiktől elbúcsúztunk a közelmúltban



20 ÉVE TÖRTÉNT...

MERJETEK MEGÚJULNI!
A TÁBORFALVI „CSODA”

Az alábbi íráshoz a címet én adtam, mivel nagy örö-
mömre szolgált, hogy egy látens állapotban lévő könyv-
tár, egyszer csak megújul „hamvaiból”, mint a főnix-
madár. Remélem, mások is kedvet, bátorítást merítenek 
Borsi Mária szerény tényleíró soraiból!

(a szerkesztő)

2000 októbere óta vagyok könyvtáros Táborfalván, a 
községi könyvtárban. E Pest megye déli határán lévő 
fiatal, 50 éves település létrejötte szorosan kötődik az 
itt lévő honvédségi alakulatokhoz. Jelenleg kb. 3500 fő 
lakosainak száma, a községben a legnagyobb problé-
mát a munkahelyek hiánya, az itt élők nagy részének 
rossz szociális helyzete jelenti. A község könyvtára a 
művelődési ház egyik helyiségében található, állománya 
kb. 15 ezer kötet könyv.
 Örültem a lehetőségnek, hogy könyvtáros lehetek, 
mert érdeklődésemhez és végzettségemhez közel álló 
feladat (népművelés-orosz szakot végeztem az egye-
temen). Kezdeti örömöm azonban hamarosan aggo-
dalommá változott. A 23 m2-es helyiségben működő 
könyvtár inkább raktárra, mintsem könyvtárra emlé-
keztetett, látogatottsága jelentéktelen volt. Kiderült, 
hogy a könyvek nyilvántartása és az olvasói nyilván-
tartás rendezetlen, katalógus nincs. Röstelkedtem a 
körülmények miatt, és szerettem volna olyan könyv-
tárat, ahová szívesen bejönnek a gyerekek, felnőttek 
egyaránt, ahol a lehetőségekhez mérten színvonalas, 
korszerű könyvtári szolgáltatást lehet nyújtani, ahol 
öröm a munka.
 A változásra 2001 januárjában nyílt lehetőség, ami-
kor találtam egy olyan pályázatot, melyet a Miniszter-
elnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága írt ki 
az információs társadalom kialakítása érdekében. A pá-
lyázatot az önkormányzat támogatásával benyújtottuk 
és március végén nagy örömünkre 2 millió Ft vissza 
nem térítendő támogatást kaptunk, ebből a támogatás-
ból tudtunk venni a könyvtár számára 3 számítógépet, 
fénymásolót, szkennert és tintasugaras nyomtatót.
 A pályázaton nyert gépek elhelyezése elkerülhetet-
lenné tette, hogy a könyvtárat nagyobb helyiségbe köl-
töztessük. Június hónapban a művelődési ház 46 m2-es 
helyiségébe vittük át a könyveket, júliusban és augusz-
tusban a teljes állományt leltároztuk, augusztusban 
megvásároltuk és elhelyeztük a gépeket, és szeptem-

bertől új szolgáltatásokkal, új nyitvatartási időben (heti 
10 óra helyett heti 21 órában) állunk az olvasók rendel-
kezésére. A számítógépek biztonságos működtetéséről 
rendszergazda gondoskodik.
 2001 márciusában állománygyarapítási támogatásra 
pályáztunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
umánál, melyhez Táborfalva Önkormányzat Képviselő 
Testülete 200 ezer Ft-ot ajánlott fel, így a Minisztérium 
ugyanennyi vissza nem térítendő támogatást, plusz 
54 ezer Ft érdekeltség növelő támogatást nyújtott. Így 
2001-ben a könyvtár költségvetésében szereplő 200 
ezer Ft helyett 654 ezer Ft-ot fordíthattunk állomány-
gyarapításra.
 Örömmel állíthatjuk, hogy a könyvtár látogatott-
sága megnövekedett, a számítástechnikai eszközök 
kihasználtsága teljesnek mondható. Nemcsak a gyere-
kek érdeklődésére számíthat a könyvtár, felnőttek is 
gyakrabban veszik igénybe a könyvtár szolgáltatásait, 
az Internetet is (pályázati anyagok kinyomtatására, 
információszerzésre), igény merült fel a szövegszer-
kesztő használatára is. Az új technikai felszereltséggel 
lehetőségünk van a művelődési ház hirdetményeinek 
elkészítésére, sokszorosítására, a civil szervezetek 
(nagycsaládosok egyesülete, nyugdíjas klub, kertba-
rát kör) meghívóinak, írásos anyagainak elkészítésére, 
sokszorosítására.
 Munkámat az önkormányzat támogatta, sok szak-
mai segítséget kaptam Hliva Gézáné örkényi könyvtá-
rostól. A könyvtár olvasói közül is sokan mellém álltak, 
a könyvek, polcok költöztetésében segítettek, csere-
pes virágokat hoztak, hogy minél szebb könyvtárunk 
legyen. Könyveket, folyóiratokat, társasjátékot aján-
dékoztak a könyvtárnak. Elmondhatom, hogy öröm a 
munka, hogy sokan szeretjük ezt a könyvtárat.
 Laczkó János polgármester úr a „Mozaik” c. közsé-
gi lapban 2001 decemberében a következőket írta: „A 
könyvtár szétzilált állapotát megszüntetve átköltöztet-
tük azt. A pályázati pénzből a tervezett számítógépe-
ket, másológépet üzembe helyeztük. A könyvtáros és 
segítői soha nem látott példaértékű munkát végeztek. 
Ma az odalátogató olvasók meglepetten és örömmel 
nyugtázzák a nagy és pozitív változást.”

Táborfalva, 2002. április 16.

(In.: Pest Megyei Könyvtáros 2002;
Szentendre, 45. évfolyam 1. szám, 61-62. oldal;

Szerkesztő: Gerber György)
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Kinek mi szép
 táborfalván?

„… sohasem tudtam megérteni azokat, akiknek 
csak az a szép, ami messze van, és érdektelen-
nek, unalmasnak tartják azt, ami itthon van, bár 
rendszerint éppen ezek azok, akik nem is tudják, 
mi van itthon.”

Rockenbauer Pál

(In.: Csipetnyi Antarktisz, Bp. : Táncsics : Művelt 
Nép, 1970, p. 216)

Kedves Olvasó!

Ha most több olyan dolog is eszébe jutott, amit 
szépnek és értékesnek tart Táborfalván és ezt sze-
retné megosztani másokkal, kérem, keresse meg a 
Táborfalvi Mozaik szerkesztőségét vagy a Települési 
Értéktár Bizottságot!
Elérhetőség:
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
2381 Táborfalva, Iskola u.7.
Tel.: +36 29 382 952
email:  konyvtar@taborfalva.hu
honlap:  https://www.taborfalva-konyvtar.hu/view-
page.php?page_id=7
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Kedves Olvasóink!

Könyvtárunk a továbbiakban is zárva tart a járvá-
nyügyi helyzet miatt.

A változásokról könyvtárunk honlapján és Facebook-ol-
dalán adunk tájékoztatást.
https://www.taborfalva-konyvtar.hu/news.php

Borsi Mária
könyvtáros

Könyvajánló
  

Murakami Haruki: A színtelen Tazaki Cukuru és 
zarándokévei
[Budapest] : Geopen Kiadó, 2017

„Tazaki Cukuru harminchat éves. Zárkózott, magányos 
férfi, pedig nincs egyedül. Szala, a barátnője úgy érzi, 
Tazaki megrekedt valahol a felnőtté válás küszöbén, és ez 
kapcsolatukat is visszaveti. A Tokióban élő férfi majdnem 
két évtizede elköltözött szülővárosából, ahol középisko-
lás éveit szinte egymáshoz nőve töltötte négy barátjával, 
két fiúval és két lánnyal. Bár az öt fiatal elválaszthatat-
lanul összetartozott, Tazaki közülük is kilógott: két fiú 
és két lány nevében szerepelt egy színt jelölő írásjegy, 
egyedül Cukuru volt „színtelen”. Aztán az öröknek hitt 
barátságnak egyszer csak vége szakadt, de a férfi azóta 
is egyhangúnak tartja magát, mint akinek nincs egyéni-
sége. Szala rábeszélésére Tazaki hazautazik szülőföldjé-
re, hogy megtudja, miért fordítottak neki hátat egykori 
társai. Miközben tizennyolc éve bezárult ajtókat tár fel, 
egyre biztosabb abban, hogy Szalával való kapcsolatának 
is csak akkor lesz jövője, ha megfejti a titkot...
 Murakami Haruki most is az emberi lélek mélyére 
száll. Ahogy a Norvég erdő című, kultikussá vált regé-
nyében, most is a felnőtté válás veszteségeinek, a nagy-
városi ember elmagányosodásának, elvágyódásának és 
elbizonytalanodásának okait kutatja.”

(Forrás: A könyv hátoldalán lévő ajánlás)

Dabasi Járási Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a  
Gyámügyi Osztály és a Hatósági Osztály  ügyfélfogadási 
rendje 2021. február l-től az alábbiak szerint változik:
Hétfő:  8.00-16.00 / Szerda: 8.00-16.00 / Péntek: 8.00-12.00



Táborfalva Községi Sportegyesület
Táborfalván 1958-ban alakult 
meg a községi sportegyesület, 
akkor még sportkör néven. A 
feljegyzések szerint 1961-ben 
a különböző sportágak közül 
labdarúgásban 40-45-en, teké-
ben heten, sakkban hatan spor-

toltak és működött a női röp-
labdacsapat 7 fővel. Komoly viták 

zajlottak arról, hogy hol legyen a sporttelep helye, 
míg végül a 60-as évek közepére eldőlt, hogy az Iskola 
úton, jelenlegi helyén lesz. Kerítést építettek, kimélyí-
tették a tavat, végül  1966-ra felépült a sportöltöző a 
községi és a járási tanács és a termelő-
szövetkezet támogatásával. A labdarúgó 
szakosztály 1962-63-ban járási bajnoki 
címet szerzett, míg a tekézők 1962-ben 
járási első, majd megyei negyedik helye-
zést értek el. 
 Ezt a leírást a sportegyesület honlap-
ján olvastam: www.taborfalvakse.hu.
 Napjainkban gondozott, rendezett, 
igényesen kialakított sportpályát lá-
tunk, az esti edzéseken megfelelő világí-
tással.
 A Sportegyesület elnökével, Gombár 
Ferenccel beszélgetünk az egyesületről.

 – Mióta vagy az egyesület elnöke? Mi-
ért vállaltad el?
 – Tizenhat éve, 2005 márciusában vá-
lasztottak meg a Sportegyesület elnökének. Nem ké-
szültem erre a szerepre, de az előző vezetőség nem 
kívánta tovább folytatni munkáját, így valakinek el 
kellett vállalnia az elnöki pozíciót. Szívügyemnek te-
kintem a táborfalvi sportéletet, mindenekelőtt a labda-
rúgást. Szerettem volna, ha folytatjuk a hagyományo-
kat. Tizenhárom éves korom óta vagyok igazolt játékos 
Táborfalván, jelenleg az öregfiúk csapatában játszom.
 – Úgy tudom, jelenleg csak labdarúgó szakosztály 
van. Miért?
 – Labdarúgás 1958-tól folyamatosan van Táborfalván, 
ennek van hagyománya és ez a legnépszerűbb sportág. 
Egy új sportág bevezetéséhez nagyon elkötelezett em-
berekre és szakmai tudásra van szükség és mindehhez 
még megfelelő anyagi háttér is kell. Mi a labdarúgást 
igyekszünk Táborfalván fenntartani, komoly nehézsé-
gekkel is megküzdve.
 – Valószínűleg rengeteg kiadással jár a sporte-
gyesület fenntartása, működtetése…

 – Valóban így van. Az önkormányzat téríti a rezsi-
költséget (víz, villany, gáz), a TAO támogatásra beadott 
pályázataink önrészét is minden esetben önkormány-
zatunk fizette, amely utánpótlás-neveléshez beadott 
pályázatnál a pályázott összeg 10 %-a, tárgyi eszköz 
beszerzésnél a pályázott összeg 30 %-a.
 Az egyesület fennmaradásához óriási segítséget 
nyújt a TAO Sportfejlesztési Program, amely a társasá-
gi adó felajánlása sportfejlesztési célokra. Ilyen módon 
kaphatunk támogatást különböző vállalkozásoktól. 
A programban résztvevő egyesületeknek a pályázati 
lehetőség mellett további kedvezmény, hogy a verse-
nyeztetési költségek 10 %-át kell csak befizetnünk a 

labdarúgó szövetségnek, amely számszerűsítve a mi 
esetünkben évi 2 millió forint helyett kettőszáz-ezer fo-
rint. A TAO támogatások nélkül életképtelen lenne az 
egyesület.
 Éves költségvetésünk 6-8 millió Ft körüli, ez sok-
nak tűnik, de ha megnézzük, milyen költségekkel jár 
a tevékenységünk, mindjárt kiderül, ez nem is olyan 
horribilis összeg. Igazolt játékosaink száma már több 
évvel ezelőtt 100 fölé emelkedett, ez ma is ezen a szin-
ten van. Jelenleg hét különböző korosztályú csapatunk 
vesz részt versenyszerűen a megyei bajnokságokon, 
négy edző irányításával.
 Két szabványméretű, füves labdarúgó pályát tartunk 
fenn, a fenntartás költsége éves szinten 500-600 ezer 
Ft. Az önkormányzati támogatásból tudjuk megolda-
ni a pályák fenntartását, a csapatok utazását, a mezek 
mosását, az autóbusz üzemeltetési és szervizköltségét, 
ebből tudjuk kifizetni a versenyeztetés költségeit (neve-
zési díj, játékengedélyek, játékvezetői díjak).

Focitábor 2020.



 – Mire fordítjátok a TAO támogatásokat?
 – Általában utánpótlás-nevelési feladatok ellátása 
és tárgyi eszköz beruházás jogcímekre pályáztunk. 
Az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása keretén belül 
sporteszközök (labdák, 5x2 méteres kapuk, 3x2 méte-
res kapuk, 2x1 méteres kapuk, kapuhálók, bóják, ko-
ordinációs eszközök, edzést segítő eszközök stb.) és 
sportfelszerelések (mezgarnitúrák, megkülönböztető 
trikók, melegítők) beszerzésére, az edzői díjak kifizeté-
sére, valamint a téli időszakban a sportcsarnok bérleti 
díjainak kifizetésére fordítjuk.
 Tárgyi eszköz beruházás keretében az elmúlt 7 év-
ben kialakítottunk egy új, füves edzőpályát automata 
öntözőrendszerrel és pályavilágítással, 2 db nagymére-
tű kapuval. A centerpályán (régi pálya) is automata ön-
tözőrendszer került kiépítésre. Ezenkívül 18 személyes 
autóbuszt, fűnyíró traktort, motoros fűkaszát vásárol-
tunk. A reményeink szerint hamarosan elkészülő öltöző-
épületünkbe is vettünk már öltözőpadokat, asztalokat, 
székeket, számítógépet, nyomtatót. Ezek a tárgyi eszköz 
beruházások összesen 35 millió forintba kerültek.
 Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az ösz-
szegyűjtött támogatásokat szigorúan csak a arra lehet 
felhasználni, ami a sportfejlesztési programban elfoga-
dásra került. A támogatások jogcímenként elkülönített 
alszámlákra érkeznek, melyekről csak számla ellené-
ben, átutalással történhet kifizetés a kivitelezőnek, il-
letve a terméket forgalmazónak.
 A sportfejlesztési program befejezése után évente 
nagyon szigorú szabályok alapján pontos elszámolást 
kell készíteni és a TAO Ellenőrzési Osztály vizsgálja a 

Bozsik-program, Dabas, 2020.

beruházások és vásárlások program szerinti megvaló-
sulását.
 – Úgy hallottam, hogy jelenleg a sportöltöző fel-
újítását tartjátok a legfontosabb feladatnak.
 – 2016 óta pályázunk a TAO program keretében az 
öltözőépület felújítására és bővítésére. Az MLSZ-hez 
benyújtott pályázatunk úgynevezett elvi támogatást 
kapott, ami azt jelenti, hogy indokoltnak tartják a be-
ruházást, amelyhez 30 % önrészt kell biztosítanunk, a 
maradék          70 %-ot pedig a TAO keretében kell 
összegyűjtenünk a vállalkozásoktól. Sajnos, ez évek óta 
megoldatlan helyzet, mert állandóan új költségvetést 
kell benyújtanunk az emelkedő építőanyag- és kivite-
lezési költségek miatt, valamint még kb. 6 millió forint 
hiányzik a feltölthető összegből. Eddig 34 millió forint 
támogatást sikerült összegyűjtenünk, mely a NAV el-
különített számláján várakozik. A beruházás utófinan-
szírozott, így a támogatás csak az épület készültségi 
szintje alapján, három ütemben kerül átutalásra a ki-
vitelező részére. Bízunk abban, hogy 2021. június 30-ig 
elkészül a várva várt öltözőnk!
 – Milyen sporteredményeket értetek el eddig?
 – Az eredményeknél lényeges figyelembe venni, fő-
leg az utánpótlás bajnokságok esetén, hogy lényegesen 
nagyobb lélekszámú községek és városok csapataival 
kell megküzdenünk. Ennek ellenére sikerül szép ered-
ményeket felmutatni, mely bizonyítja, hogy sok tehet-
séges fiatal rúgja a labdát Táborfalván és rúgta az el-
múlt években is.
 Felnőtt csapatunk esetében az eredményességnél azt 
a körülményt is figyelembe kell vennünk, hogy a kör-
nyező települések jelentős részénél a játékosok mérkő-
zésenként vagy havonta komoly összegeket tehetnek 
zsebre szereplésükért. A mi egyesületünkben nem 
kapnak juttatást a játékosok, emiatt a legtehetségesebb 
játékosainkat nehéz megtartanunk, mert folyamatosan 
csábítják el a környező csapatok pénzkereseti lehető-
séggel.

A Táborfalva KSE eredményei 2006-tól

Táborfalva KSE csapatai a 2006 óta eltelt 13 befejezett 
évadban tizenkétszer szereztek érmet:

Utánpótlás:
2006/2007 U14 Ócsai körzet 1. helyezett
2008/2009 U19 Pest megyei III. osztály 3. helyezett
2010/2011 U19 Pest megyei II. osztály 1. helyezett
2011/2012 U19 Pest megyei II. osztály 3. helyezett
2012/2013 U19 Pest megyei II. osztály 2. helyezett
2016/2017 U14 II. osztály Déli csoport 3. helyezett
2017/2018 U15 Keleti csoport felsőház 3. helyezett
2018/2019 U15 Déli csoport 3. helyezett



Felnőtt:
2008/2009 - Pest megyei III. osztály - 1. helyezés
2009/2010 - Pest megyei II. osztály - 3. helyezés
2014/2015 - Pest megyei III. osztály - 3. helyezés
2015/2016 - Pest megyei III. osztály - 1. helyezés

 – Mit szeretnétek nyújtani a táborfalvi embe-
reknek?
 – Szeretnénk biztosítani a sportolni vágyó tábor-
falvi lakosoknak a versenyszerű sportolás lehetőségét 
szakképzett edzők irányításával. Már óvodás és kisis-
kolás kortól kezdődően foglalkozunk a gyerekekkel a 
Bozsik-program keretében, ehhez minden támogatást 
megkapunk az óvoda és az általános iskola vezetésé-
től. Fontosnak tartom, hogy minél több fiatal kezdjen 
el sportolni, ugyanis az egészséges életmód mellett a 
sport az életre is nevel.
 Csapatsport lévén nő a csapattársak iránti felelős-
ségtudat, fegyelmet és rendszerességet tanulhatnak 
edzőiktől.
 Ha öltözőépületünk elkészül, akkor elmondhatjuk, 
hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a mai kor igényeinek 
megfelelő körülmények között sportoljanak játékosa-
ink.
 – Az igazolt játékosok hozzájárulnak-e valamivel 
az egyesület működéséhez?
 – Az igazolt játékosok havi 1000 Ft tagdíjat fizetnek, 
melyet az ő javukra igyekszünk visszafordítani. Alkal-
manként sporttelepünk karbantartásában, szépítésé-
ben vesznek részt a szülőkkel együtt.
 – Milyen támogatásra lenne szükségetek?
 – Ameddig a TAO támogatási program működik, 
addig biztosítható az egyesület működése, azonban 
sportfejlesztési programunkat csak akkor tudjuk meg-

valósítani, ha az elnyert támogatás összegét sikerül fel-
töltenünk. Ebben segíthetnek nekünk a társas vállalko-
zások fizetendő társasági adójuk felajánlásával, illetve 
magánszemélyek adójuk 1 %-ának felajánlásával.

Táborfalva KSE öregfiú csapat, 2020 november

 
 – Elnöki feladatod ellátásához milyen segítséget 
kapsz?
 – Sajnos, az egyesület vezetésével kapcsolatos te-
endők intézése során nagyon magamra maradtam. A 
napi feladatok mellett elsősorban a folyamatos pályá-
zati programokból adódó teendők miatt ez évről évre 
egyre több munkát és szabadidő felhasználást igényel. 
Remélem, a jövőben többen veszik ki részüket a teen-
dőkből és segítenek a feladatok ellátásában!
 – Köszönöm szépen a beszélgetést! További sport-
sikereket és eredményes munkát kívánok a Sporte-
gyesület tagjainak és vezetőinek!

Borsi Mária

Forrás: A fotókat Gombár Ferenc bocsájtotta rendelkezésünkre.

Sportöltöző…..
Senki előtt nem titok, milyen áldatlan állapotban van községi sportegyesületünk öltözője. Az elmúlt 
évek alatt sajnos, a nagy igénybevételnek köszönhetően elhasználódott a vizesblokk, tönkrementek 
a nyílászárók, a padló megkopott, a falak festése bepiszkolódott, elavult a fűtésrendszer. 2016 óta 
gyűjti az egyesület a TAO támogatást egy új öltöző felépítésére, több-kevesebb sikerrel. 2021-ben van 
utoljára arra lehetőség, hogy ilyen formájú támogatást is igénybe tudjunk venni. Természetes, hogy 
az Önkormányzat is részt vállal önrész formájában az építkezésben.
 A TAO támogatást csak bizonyos határidőn belül lehet felhasználni, amely határidő már nem egy 
ízben meghosszabbításra került. Nagyon reméljük, hogy az Önkormányzat és a Sportegyesület közö-
sen, az idén meg tudja valósítani ezt a projektet is!
 Köszönjük azoknak a vállalkozóknak, akik a TAO felajánlásukkal hozzásegítik az egyesületet céljuk 
eléréséhez!

Nagy Andrásné polgármester
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A Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság 1/2021 
(I.28.) számú határozatával döntött           Platthy Jó-
zsef életművének felvételéről a Települési Értéktárba 
sport kategóriában.

Platthy József alezredes (Karancskeszi, 1900. de-
cember 17. – Budapest, 1990. december 21.) az Ör-
kénytábori 1 Magyar Királyi Lovagló és Hajtótanár-
képző Intézet legmagasabb sportsikereket elérő 
lovasa, a magyar díjugrató sport kiemelkedő, nem-
zetközi szinten is elismert alakja, a lovassport első és 
eddig egyetlen magyar olimpiai éremszerzője, az 1936. 
évi berlini nyári olimpiai játékokon vadászugratásban 
bronzérmet szerzett a Sellő nevű angol telivér kancával.

Platthy József az 1936-os berlini olimpia zárónapján.

 Díjugratásban nyolcszor szerzett magyar bajnoki 
címet, több mint száz magyar és tizenhét nemzetközi 
lovasverseny győztese. Kiemelkedő huszár, parancsnok 
és lovaglótanár, a legmagasabb lovas kitüntetés, a gróf 
Széchényi István Emlékérem kitüntetettje.
 Platthy József, becenevén Zsiga bácsi fiatalkorától 
kezdve haláláig elválaszthatatlan volt a lovaktól és a lo-
vaglástól. A második világháború utáni években, mint 
korábbi ludovikás tiszt, nem volt szívesen látott személy. 
Pár évig kétkezi munkát kapott csak, de páratlan lovas-
tehetsége és szorgalma visszasegítette a lovakhoz. Az 
1950-es évektől haláláig több lovarda és ménes is örül-
hetett, hogy Zsiga bácsi náluk edzhette szeretett lovait 
és lovasait.   A magyar és a nemzetközi lovassport őrzi 
emlékét, hiszen lovasstadiont, iskolát, művelődési intéz-
ményt neveztek el róla. A rendszeresen megszervezett 
1 Az egykori Örkénytábor a mai Táborfalva része.

Platthy József Emlékversenyeken a vadászugratást Plat-
thy József emlékszámnak nevezik. Olimpiai érmét, elis-
meréseit Sárváron, a Huszármúzeumban őrzik. A Kin-
csem Parkban mellszobrot állítottak Platthy Józsefnek.
 Táborfalvához (az egykori Örkénytáborhoz) több 
szálon kötődik Platthy József, hiszen az 1930-ban Buda-
pestről Örkénytáborba áthelyezett Magyar Királyi Lo-
vagló és Hajtótanárképző Intézet egykori növendékéből 
az olimpiai díjugrató csapat tagja, majd 1940-től annak 
vezetője lett. Platthy József a magyar huszárhagyomá-
nyok, a lovasképzésre épülő lovassport nemzetközi-
leg elismert, kiemelkedő alakja, versenyzője, oktatója. 
A lovastiszti és honvédképzés világhírű örkénytábori 
módszertani központjában készült fel, tudását oktatás-
ban, harcászatban, lovassportban egyaránt kamatoz-
tatta. Az Örkénytábori Magyar Királyi Lovagló és Haj-
tótanárképző Intézet leghíresebb sportolója, hírvivője.
 Táborfalván a Helyőrségi Művelődési Otthonban 
emléktábla, valamint az ott működő Platthy József 
Bajtársi Egyesület őrzi emlékét, életműve Táborfalva 
megbecsült, elismert helyi értéke, méltó a Táborfalvi 
Települési Értéktárban történő elhelyezésre.

Pllathy emléktáblája a tiszti kub bejáratánál

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata és a Platthy 
József munkásságát, életművét bemutató, ápoló Plat-
thy József Bajtársi Egyesület Platthy József születésé-
nek 121. és a Berlini Olimpia 85. évfordulója tiszteletére 
2021-ben Platthy József lovasszobrának elkészítését, 
felállítását tervezi Táborfalván.

Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság

Platthy József, díjugrató olimpiai bronzérmes életműve
bekerült a Táborfalvi Települési Értéktárba
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ADHD - Négy betű, egy élet

Az ADHD egy olyan állapot, amelyet a köznyelv sze-
ret betegségnek nevezni. Csak most kezd bekerülni a 
köztudatba a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar, 
amellyel azok is küzdenek, akik talán sosem kapnak 
erről hivatalos diagnózist. Amikor egy gyerek “rossz” 
az óvodában, iskolában, amikor “nem lehet vele bír-
ni”, sokszor fel sem merül, hogy az ADHD-nál kellene 
keresni a forrást. Egyszerűbb a gyereket felcímkézni, 
vagy a szülei nevelési gyakorlatát megkérdőjelezni.

Táborfalva lépett előre egyet a témában. Kötetlen be-
szélgetés keretében találkozott 
egymással Nagy Andrásné pol-
gármester és Cseri D. Bernadett, 
az ADHD Magyarország Pálföl-
di Alapítvány elnöke, valamint 
Kispéter Nándor ADHD előadó.
 A találkozó lényege az ismer-
kedésen túl az volt, hogy közösen 
keressenek megoldást azon ne-
héz helyzetekre, amelyek során 
az ADHD-val, azaz a figyelem-
hiányos hiperaktivitási zavarral 
küzdő gyermekeket és szüleiket 
segítik és a pedagógusok szak-
mai munkáját is támogatják.
 Igen sok gyermek és szülő 
érintett e témában. Már az óvo-
dában is megmutatkoznak azok 
a sajátos működésre utaló jelek, 
amelyek megnehezítik a gyer-
mek közösségbe való beillesz-
kedését, a kortársak általi elfogadását, esetleg a fog-
lakozásokon megmutatkozó részképesség zavarokat. 
Iskolába kerülve pedig a nagyobb osztálylétszámmal, 
iskolai elvárással, kötöttségekkel ezek a problémák to-
vább fokozódnak. Annak érdekében, hogy megelőzzük 
ezeket a nehéz helyzeteket, vagy az atipikus viselke-
dést kezeljük, a tanulási nehézséget fejlesszük, muszáj 
a kooperatív együttműködés a gyermek, a szülők és a 
szakemberek kontextusában. Az Alapítvány részéről is 
több ötlet felmerült, amelyre az Önkormányzat part-
nerséget és nyitottságot tanúsított. A közös siker remé-
nyében folytatják egyeztetéseiket, és amint a kialakult 
pandémiás helyzet konszolidálódik, előreláthatóan már 
a szakmai jelenlét is kézzelfoghatóvá válik. Addig pedig 
egy-egy rövid írással beavatjuk olvasóinkat az ADHD 
világába. Először ismerkedjenek meg az Alapítvány 

képviselőjével, az Alapítvány munkájával és Nándival, 
aki 21 évesen ADHD-s fiatalként kíván segíteni.
 Cseri D. Bernadett az ADHD Magyarország-Pál-
földi Alapítvány kuratóriumának elnökeként széles 
körben képviseli az érintett gyermekeket és családjai-
kat. Munkája során mindig a család van a fókuszban. 
Tanult pszichológiát, gyermekrajz elemzést, pár- és 
családterápiát, majd egységes embernevelést, ami a 
szívügye, most pedig szociálpedagógiát tanul. Azt 
vallja, hogy nem elég csak a gyermek fejlesztésével 
foglalkozni, a hangsúly a gyermek mikrokörnyeze-
tén van, azaz a családon (testvér, szülők, nagyszülők, 
vagy akikkel a gyermek napi szinten találkozik), va-

lamint a tágabb környezetén is, 
hiszen az óvodai, iskolai közös-
ség rendkívül nagy befolyással 
bír a gyermek viselkedésére, 
személyiségfejlődésére. A Pál-
földi Mentor Program alapját is 
ez képezi. Cegléden, a fejlesztő 
központban ez a szemlélet ha-
tározza meg a gyermekek szű-
rését, majd pedig a terápiák, 
fejlesztések felépítését. Szakmai 
kollégák (gyógypedagógus, lo-
gopédus, fejlesztő pedagógus, 
védőnő, mentálhigiénés szak-
ember, konduktor, pszicholó-
gus, stb.)  egyéni felmérése, 
szűrése mutatja meg az esetle-
ges fejlettségi szintet, elmaradá-
sokat, vagy a gyermek részké-
pesség zavarait, de a teljeskörű, 
részletes anamnézis, ami igazán 

“beszédes”. A gyermek viselkedése már egy okozat, 
valaminek a következménye. Ezt mindig megelőzi va-
lamilyen ok és nem fordítva. Ezeket az okokat kell 
felderíteni és ha ezeket sikerült, akkor közelebb ke-
rülünk a megoldási javaslathoz. Együttműködés nél-
kül nem fog menni. Szükség van a szülők, a család 
elfogadására, tenni akarására és tetteire is, valamint 
az oktatási intézmény, a nevelők támogató hozzáál-
lására is. Nagy teher van jelenleg minden érintetten 
és egyedül senki sem tudja megoldani. A tutit pedig 
senki sem tudja megmondani. Nincs ilyen. Minden 
gyermek más, így a terápiák, alternatív megoldások 
is gyermekenként eltérők lehetnek. Azt tudjuk meg-
mondani, hogy melyik fejlesztés miben segít, de hogy 
adott gyermeknél ez valóban hatékony-e, azt csak an-
nak alkalmazása során lehet megtapasztalni.
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 Kispéter Nándor Félix vagyok, e sorok írója - 21 éves.
 19 éves koromban arra az elhatározásra jutottam, 
hogy beszélek arról, amit nagyon sokáig titkoltam és 
szégyelltem. Azonban rá kellett jönnöm, hogy az AD-
HD-t nem szégyellni és titkolni kell, hanem inkább 
megbecsülni és beszélni róla. Így arra az elhatározás-
ra jutottam, hogy segítem és szolgálom elsősorban az 
ADHD-s gyermekeket.
 Beszélünk arról, milyen nehéz ez, de valójában csak 
az tudja milyen, aki átéli. Aki hallja azokat a gondo-
lat-áradatokat, amiket mi. Aki megéli mindazt, amiket 
egy ADHD-s gyermek. Nagyon nehezen fogadtam el 
önmagam, hogy itt vagyok, hogy igenis fejlődni kell. 
Erről írtam meg életem második könyvét az „ADHD - 
Hogyan Indulj egy Pozitív irányba” címmel.
 Hihetetlenül hálás vagyok, hogy már van olyan csa-
lád, ahol segíthettem mind személyes tapasztalataim-
mal, mind a könyvemmel. Édesanyámnak köszönhe-
tem, hogy most itt vagyok. Azonban ha nem fogadom 
el azt, hogy fejlődnöm kell minden áron, nem lennék 
most itt. De itt vagyok, így biztosan mondhatom, hogy 
az, amit én átadok, egy kis ösvény a fejlődés útján.
 Ezeket a „módszereket” osztottam meg első köny-
vemben és osztom meg Önökkel az előadásaimon,

továbbá itt az újságban is. Ezért is örülök annak, hogy 
a sors, élet lehetőséget adott, hogy csatlakozhassak egy 
fejlesztőközpont létrehozásának folyamataihoz.

Kispéter Nándor

TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Gazdálkodó!
 Értesítem, hogy új értékesítési betétlapok letölthe-
tőek a NAK honlapjáról.
Az alábbi linken éritek el: https://www.nak.hu/hatosa-
gi-ugyek/ertekesitesi-betetlapok-letoltese
 Külön betétlap készült az őstermelők számára és kü-
lön az ŐCSG-ben tevékenykedő őstermelők részére!

Letenyei-Stróbl Orsolya falugazdász
Pest Megyei és Fővárosi Igazgatóság

Dabas Körzetközpont, 2370 Dabas Szent István út 67.
Telefon: +36 70/479-6751, E-mail: strobl.orsolya@nak.hu

Alsónémedibe keresünk csomag szortírozó
munkatársat 1 műszakos állandó délutános

munkavégzésre (16.30 -01.30).

Feladatok: konténer kipakolása és szétválogatása sza-
lagra, 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

Szociális célú tűzifa támogatás 2021-ben

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2020-ban 3.181.350 forint támogatást nyert szociális célú tűzifa 
támogatásra. Ez az összeg 167 erdei m3 fára volt elegendő, amely helyi rendeletünk szerint került kiosztásra.
167 háztartást tudtunk ily módon támogatásban részesíteni, további 15 háztartásba pedig települési támogatás 
alapján juttatunk fát.

Nagy Andrásné
polgármester
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Rázós életút
Kovács Sándor írása
19. rész

Ha az önkéntes rendőri szolgálat jól meg van szervez-
ve, érdemes segítségül hívni például járőr szolgálat-
ra, egy-egy személy vagy események megfigyelésére, 
adott rendezvények felügyeletére, bűncselekmények, 
szabálysértések megelőzése érdekében a rendőrség fi-
gyelmét felhívni, stb.
 Az önkéntes rendőri szolgálat jó, hogy volt, vagy 
talán ma is van? Ezt most nem tudom. Azt viszont 
tudom, hogy esetenként, amikor kellett volna a segít-
ségüket kérni a cselekmények kiszámíthatatlansága, 
és a technika hiánya miatt, semmiféle segítségre nem 
számíthattam. Hogy éreztessem ennek hiányát, most 
elmondok egy példát a lehetséges többiek közül.
 KMB szolgálat keretében főtörzsőrmesterként már 
rendelkeztem egy MZ nevű 125 köbcentis motorkerék-
párral, amellyel az egyik napon kisegítő szolgálatot 
kellett ellátnom Tatárszentgyörgy községben. Az ottani 
körzeti megbízott egészségének megromlása miatt se-
gítettem a már lejárt ügyiratokat rendezni. A szolgála-
tomat nehezítette, hogy egész idő alatt zuhogott az eső.
 A szolgálatom ideje belenyúlt az éjszakába, már éj-
félre járt az óra, amikor bőrig elázott állapotban haza 
érkeztem. A lakásom, illetve a kapu előtt egy idősebb-
nek látszó asszony, Ő is bőrig ázva, hangosan sírt és a 
kapu kilincsével próbálkozott, bár a kapu kulccsal volt 
zárva. Leszálltam a motorról, és kérdeztem, hogy mi-
ben segíthetek? Az asszony zokogva arra kért, hogy 
menjek el a MÁV állomáshoz közel lévő lakásához, 
mert ott, akik munkásszállásként laknak 15-en vagy 
20-an részeg állapotban további szeszes italt, pálinkát, 
bort követelnek, és kezd elfajulni a helyzet. Felismer-
tem az asszonyt, és Ő is bemutatkozott. Mondom neki, 
Hosszú néni menjen haza, siessen, hiszen maga is bőrig 
van ázva, és nem kell félni, mert én is megyek, még 
előbb is odaérek mint maga.
 Hosszú néni háza régebben vendéglátó üzletként 
működött, és a régi (nagyterem) vaságyakkal, székek-
kel és egy asztallal volt berendezve. Amikor a ház köze-
lébe értem, igen nagy hangon lármáztak, káromkodtak, 
egymással voltak elfoglalva, az asztalterítő összegyűr-
ve a padlón, a bor és pálinka majdhogynem patakként 
folyt. Volt, aki az asszonyt „vén k*-nak” nevezte, volt, 
aki az épület felgyújtásával fenyegetőzött. Az ajtó sar-
kig nyitva volt. Az ajtóban megálltam, felmértem azt a 

lehetőséget, melyik fenyegetőzik hozzám legközelebb, 
közben felszólítottam az ott lévőket, hogy a garázda-
ságot hagyják abba, és mindenki adja át a személyiga-
zolványát. A felszólításom inkább csak azért történt, 
hogy azt Hosszú néni is hallja, és csak a formaságot 
szolgálja.
 A garázda vendégek közül az egyikük azt kiáltotta a 
többieknek, hogy oda ne adjátok az igazolványt, ti mar-
hák, és felém közeledve az inge ujját próbálta felgyűrni, 
de a gumibot már csattant is a pofáján. Ezek után folyt 
a kényszerítő eszköz, a gumibot használata, igyekez-
tem célzottan használni, és válogatás nélkül, akik közel 
kerültek hozzám, azt egy ütéssel eltávolítottam ma-
gamtól. Volt a vendégmunkások között egy itt helyben 
lakó férfi is, aki egy széken ült, és remegett nehogy 
a kényszerítő eszköz őt is utolérje. Végül aztán mégis 
csak utolérte. Azt mondta: - Sanyikám, nem ismersz 
meg? Ebben a pillanatban érte a gumibot, és hatására 
lefordult a székről.
 Már alig voltak, talán csak ketten vagy hárman, 
akik még tántorogtak előttem, de ezek már részemre 
nem jelentettek különösebb veszélyt. Amikor röviden 
és jó hatásfokkal véget vetettem Hosszú néni lakásán 
a vendégmunkásainak garázdaságával, egybe kötött 
életmóddal, a néni most más miatt kezdett el aggódni. 
A szállásként kiadott helyiségben a takarók, lepedők, 
padlózat egy része és a vaságyak véresek lettek, és 
azokat a szennyeződéseket bizony neki el kell távolí-
tani. Hosszú néni több esetben megköszönte a gyors 
és hatékony segítséget. Én viszont még már „pihenés-
ként” rendőri jelentést írhattam, és küldhettem a kapi-
tányság részére. Az ebbéli szolgálatom után már reggel 
nyolc óra tájban átöltöztem, és a nappali helyiségben 
lévő heverőn próbáltam egy-két órát pihenni. Amikor a 
feleségem az udvarban tartózkodott, akkor egy ember 
köszönés nélkül bejött a nappaliba, megállt a heverő 
előtt és azt kérdezte tőlem, hogy: - Fő úr! Miért bántott 
bennünket az éjszaka?
 A gumibotom a mellettem lévő ajtófélfán csüngött, 
és mikor nyúltam érte, hogy válaszoljak a garázda ven-
dégnek, a választ nem várta meg, hanem olyan gyorsan 
távozott, hogy még a bejárati ajtót is elfelejtette maga 
mögött becsukni. Ez alatt az idő alatt a kapu előtt 10-
en vagy 12-en turbánszerű fejkötésben várakoztak arra, 
aki a lakásunkban megjelent.
 Ezek az emberek Szabolcs megyéből Újfehértó kör-
nyékéről kerültek ide Táborfalvára, akik mint segéd-
munkások részt vettek a honvédségi laktanyák, és tisz-
ti lakások építkezésében.
 folytatás a következő számban.



Február

A tél már a vége felé jár,
Búcsúzunk tőled, február

Szép ez a hónap, fehér a határ,
De a természet már a tavaszra vár…

Rügy pattan az ágon, kisnyúl didereg,
Ő sem szereti már a hideget

A tél ősz szakállal visszavonul már
Elég volt a fagyból, viszlát, február!

Bíborszínű az ég, lemegy már a nap
Varázslatos a táj, az erdő elhallgat

Hallani a csendet, mely most oly közel
Az erdőt járva nem cserélnék senkivel

Lassan sötétedik, az erdő mesél
Felettem bagoly suhan át, mely zsákmányt remél

Majd neszt hallék, odébb őzcsapat vonul
S visszanéz a fák közül tanácstalanul.

Kovács Attila
vadőr

Meddig tudunk még
bezártan élni?
A koronavírus járvány miatt az emberek nagy többsé-
ge nem jár más helyre, csak dolgozni. Egy kicsit gon-
doljunk csak bele, mindennap ugyanaz, reggel felkel 
az ember és elmegy dolgozni és utána délután haza-
megy. Mindennap ugyanez, mint egy végtelen spirál... 
De  nézhetjük ezt a diákok szemszögéből is, a diákok 
is reggel felkelnek, odaülnek a gép elé és tanulnak, il-
letve hallgatják az órát és mindennap ugyanez, tanul-
nak és figyelnek. Az emberek nem tudnak elmenni 
kikapcsolódni és kiszakadni abból a megszokott kör-
nyezetből, amiben élnek, tehát az otthonukból. Nem 
tudunk elmenni moziba és megnézni egy jó filmet, 
tudom, otthon is meg lehet tenni, de azért a mozi, 
az mozi, de nemcsak a mozi, hanem például egy ét-
terembe beülni és enni egy finomat és közben társa-
logni... Itt a hangsúly a társalgáson van. Hogy fognak 
felnőni a fiatalabb gyerekek? Bezárva? Elszigetelve? 

Nagy Bence

A tervezett ütemben halad a bölcsőde építése



COVID-19 elleni védőoltás
a háziorvosi rendelőben
COVID-19 elleni védőoltás
a háziorvosi rendelőben

2021. 02. 04-től elkezdődik Táborfalván a  COVID- 19 elleni védőoltás beadása a 
háziorvosi rendelőben. Első körben azok a 80 év feletti személyek fogják megkap-
ni, akik a kormányportálon regisztráltak. Mindenkit a háziorvosa fog felhívni telefo-
non, vele kell majd egyeztetni az oltás beadásának időpontjáról. Természetesen 
még nem késő regisztrálni mindenkinek, aki szeretné megkapni. Elsődleges infor-
mációink szerint Pfizer-vakcina érkezik a rendelőbe.

Nagy Andrásné
polgármester


