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A Nőnap remek alkalom arra, hogy kifejezhessük
megbecsülésünket a Nők iránt, akik az év minden
napján megérdemlik tiszteletünket és köszönetünket. Nagyközségünk Önkormányzatának nevében
minden kedves hölgy olvasónknak, táborfalvi lánynak, asszonynak boldog Nőnapot és teremtő életet
kívánunk!
Szerkesztőség

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Szép ez a nap, egy boldog óra
Drága nők, hozzátok szólok ma férfi módra
Nekünk Ti jelentitek a szépet,
Nélkületek unalmas, sivár lenne ez az élet.
Meghallgattok mindig minket
Ti gyógyítjátok sebeinket
Mosolyogtok, sírtok, ha kell
Ha hibázunk sem engedtek el.
Vigyázzátok a családot
A pénzt is jobban beosztjátok
Szaladtok, ha sír a gyermek
Csecsemőket dédelgettek.
Elmondani nem lehet
Mit értünk a nő tehet
Árnyékként követi lépted
A világ végére is elmegy véled.
Szeretet és hála Néktek
Kik életünk szebbé tettétek
Mi álmodunk, Ti éreztek
Ti a szívetekkel beszéltek.
Minden évben eljön e nap
Mit nagyon várunk mi, férfiak
Hogy Nektek tisztelettel fejet hajtsunk
Szép virágokkal elhalmozzunk.
Kovács Attila vadőr verse
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Tisztelt Táborfalviak!
COVID-19… Elkezdődött és folyamatosan zajlik háziorvosi rendelőnkben a regisztráltak oltása az éppen rendelkezésre álló vakcinával. Ezzel egyidejűleg
sokan élnek azzal a lehetőséggel is, hogy a Jahn Ferenc Kórházat keressék fel az oltás beadatása miatt.
Egyelőre nem tudunk olyan esetről, hogy bárkinél
is valamilyen mellékhatás jelentkezett volna. Reméljük, egyre többen fognak élni az oltás lehetőségével.
Tisztasági festés volt a szociális szolgálat és a
csecsemőgondozó helyiségeiben, ezzel komfortosabbá és esztétikusabbá tettük az épület belső megjelenését az itt dolgozók és az ellátást igénybevevők
számára. 2021. januártól új munkatársat köszönthetünk a szociális szférában, Ubornyák Rebeka az
adminisztrációs feladatokat látja el teljes munka-
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időben. 2021. március 1-jétől pedig Bíró Brigitta is
gondozónői feladatokat lát el. Mindkettejük munkájához sok sikert kívánunk!
A fogorvosi rendelőben beszerelésre került az új
fogászati egység és itt is megújultak a régi, kopott
szekrények. Reméljük, hogy Fogorvos Úr még sokáig használja őket egészségben a lakosság örömére
és megelégedésére!
Mindenki által köztudott, hogy a Kormány meghosszabbította a rendkívüli jogrendet 90 nappal. A
járványügyi szabályokban nem történt enyhítés, így
a március 15-i koszorúzás már biztosan elmarad. Az
többi 2021-es rendezvényünkről még nem tudunk
felvilágosítást adni, hiszen még most sem látjuk
előre, hogy a járványhelyzet mit tesz majd lehetővé.
Nagy Andrásné
polgármester
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Tájékoztató a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntésekről
Az előző évben is tájékoztatást adtam arról, hogy a
hatályos jogszabályok értelmében a veszélyhelyzet
idején a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A képviselő-testület és bizottságai ülést nem
tarthatnak.
A képviselő-testület hatáskörében eljáró Táborfalva
Nagyközség Polgármestere által hozott határozatokat
az alábbiak szerint ismertetem.
Képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve:
– 1/2021. (I. 18.) határozatával 2021. december 31-ig
		 meghosszabbította a képviselő-testület által 2020.
		 évben hozott döntését, mely szerint az óvoda ál		 láshelyeinek száma 1 fő pedagógiai asszisztenssel
		bővül.
– Elfogadta és kihirdette az önkormányzat
		 a.)		1/2021.(I.26.) rendeletét a 2020. évi költségve			 tésről szóló 2/2020.(II.19.) önkormányzati ren			delet módosításáról
		 b.)		2/2021. (II.17.) rendeletét az önkormányzat 2021.
				
évi költségvetéséről. (A költségvetés mérleg
			 adatai külön oldalon olvashatóak.)
– 2/2021. (II.17.) határozatával az óvoda intézmény		 vezetői feladatainak ellátására pályázatot írt ki.

		(Óvodavezető asszony vezetői megbízása 2021.
		 július 31-én lejár. A pályázati kiírás az önkormány		 zat honlapján megtekinthető.)
– 3/2021. (II 17.) határozatával a Táborfalvai Szociális
		 Alapellátó Intézmény intézményvezetői feladatai		 nak ellátására pályázatot írt ki. (A Család- és
		 Gyermekjóléti Szolgálatot, valamint az év közben
		 megnyíló bölcsődét az önkormányzat önálló in		 tézményként tervezi működtetni, melynek veze		 tésére került a pályázat kiírásra. A pályázati ki		 írás az önkormányzat honlapján megtekinthető.)
– 4/2021. (II.17.) határozatával – az óvodavezető ja		 vaslatára- az óvodai beiratkozás időpontját 2021.
		 április 21 és 22. napokon határozta meg. (A jár		 ványhelyzetre figyelemmel, a beiratkozás formá		 járól a későbbiekben fogjuk a lakosságot részle		tesen tájékoztatni.)
– 5/2021. (II.17.) határozatával a Napraforgó Óvoda
		 nyári zárva tartását 2021. augusztus 18-tól augusz		 tus 31-ig engedélyezte.
- 6/2021. (II.24.) határozatával egyéni kérelemben döntött.
Kundra Erika
jegyző

Köszönetnyilvánítás
Nagy csapás ért bennünket januárban, leégett a házunk, odalett az otthonunk. A nagy bajban nagyon sokan segítettek nekünk, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Köszönöm Nagy Andrásné Polgármester Asszonynak, a
Képviselő-testületnek és Táborfalva összes lakójának, hogy mellém álltak és mindenben segítettek.
Tisztelettel, Bolesza Istvánné Magdi
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Érkeznek a gépjárműadós határozatok
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat
idén már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.
A NAV megbízása alapján február közepétől kezdi kézbesíteni a Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló
határozatokat. Az adó első részletét 2021. április 15-éig,
a második részletét szeptember 15-éig kell befizetni.
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat)
nem érinti, plusz teendőjük nincs. A fizetendő adóról, az
aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról szóló levelek kézbesítése február közepén
indult. Országosan mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű-üzembentartó érintett, ennyien kapnak a postástól
személyesen átvehető, hivatalos iratot. A levelek gyártása
és kézbesítése akár több hetet is igénybe vehet. A gépjárműadó befizetésével érdemes várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepelnek a pontos információk.
A gépjárműadó első részletét a korábbi években
megszokott március 15. helyett idén elég április 15-éig
befizetni, a második részletet pedig szeptember 15-éig
a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. A
befizetéskor az átutalási bizonylat közlemény rovatába
először az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell
beírni, majd a jármű rendszámát. Ha ez elmarad, akkor
a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett
összeget a befizetőhöz kapcsolni.
Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett,
az fizethet banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül szintén átutalással vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával.
Ha valaki esetleg elveszíti a csekket, akkor újat a NAV

Táborfalvi katolikus hírek
A 2021-es év húsvétjára való készületben, nagyböjtben
péntekenként délután 4 órakor keresztúti imádságot
végzünk templomunkban, természetesen a járványügyi
szabályok (maszkviselés, kézfertőtlenítés, távolság) betartásával.
A jelenlegi, több szempontból is bizonytalan járványhelyzetben sajnos, nem tudjuk előre pontosan jelezni,
hogy a szent három napon (nagycsütörtök, nagypéntek
és nagyszombat), valamint Húsvétvasárnap mikor lesz
liturgia templomunkban. Ezért tisztelettel kérjük, hogy
a hernádi római katolikus egyházközség Facebook-ol-
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ügyfélszolgálatán kérhet.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással
rendezhetik a befizetést.
A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és
szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV automatikusan figyelembe vette az adó kivetésénél, ezért ezt nem kell újból bejelenteni. A 2021. január
1-jétől keletkezett, módosult és bejelentett mentességek
nyilvántartásba vételéről a NAV nem küld határozatot.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Magyar Posta Zrt.
A Magyar Posta Zrt. a gépjárműadóról szóló leveleket
hivatalos iratként kézbesíti a címzettnek. A hivatalos iratot a címzett és a vele ugyanazon a címen lakó
14 éven felüli személy, illetve a címzett meghatalmazottja veheti át. A hivatalos irat kézbesítését a posta
kétszer kísérli meg. Sikertelen kézbesítéskor értesítést hagy hátra, amin megjelöli, hogy a küldemény
5 munkanapon belül melyik postán vehető át. Ha a
küldeményt nem keresik, a kézbesítő ismét kiviszi.
A levelet a posta így 5+5 napig őrzi, ennek lejárta
után visszaküldi a feladóhoz. A koronavírus-járvány
miatt a személyes átvételt igénylő levelek kézbesítése érintésmentesen zajlik. A küldemény átvételekor a kézbesítő a nála lévő PDA-eszközön rögzíti
az ügyfél személyi igazolványának számát, mellyel
egyidejűleg átvettnek minősíti a küldeményt, aláírás a címzettől nem szükséges. A mintegy 3,2 millió
adózói levél kézbesítése folyamatosan zajlik február
közepétől várhatóan március második feléig.

dalát, valamint templomunk hirdetőtábláját kísérjék
figyelemmel – ezeken a fórumokon, valamint a vasárnapi liturgiákon, melyek reggel 8 órakor kezdődnek, az
ünnepek előtt hirdetni fogjuk a pontos időpontokat és
helyeket!
„Ahogyan a hullám nem önmagáért van, hanem hogy
az óceán hullámzásában állandóan részt vegyen, életem
sem lehet soha önmagáért, mindig csak annak átélésében, ami körülöttem van.” (Albert Schweitzer)
A fenti gondolattal kívánunk mindenkinek betegségtől mentes, áldott készületet a feltámadás ünnepére!
A táborfalvi római katolikus egyházközség
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Kerti hulladékok égetése, növényzet gondozása
Tájékoztatom Tisztelt Lakosainkat, hogy a Kormány
a veszélyhelyzet fennállásának időszakáig nem
léptette hatályba azt a törvényi rendelkezést, mely
megszüntette 2021. január 1-jétől a kerti hulladékok
égetésének a lehetőségét.
Kerti hulladékok égetése
Önkormányzatunk érvényben lévő helyi rendelete
alapján avar és kerti hulladék égetése tavaszi időszakban március, április hónapokban engedélyezett.
Égetésekor a következőket kell betartani:
• Kerti hulladékot nyílt téren, csak megfelelően ki		 alakított tűzrakó helyen lehet égetni.
• Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat
		 más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
		 (PVC, egyéb műanyag, gumi, festék, állati marad		 ványok, veszélyes hulladék stb.)
• A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a
		 környezetét erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz,
		 pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz és
		 robbanásveszélyt ne jelentsen.
• Az égetést 10-19 óra között szabad végezni, szél		 csendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy
		 állandó felügyelete mellett. Égetni csak száraz
		 kerti hulladékot lehet.
• Szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad,
		 a hulladék égetésének helyszínén olyan eszközö		 ket, illetve felszerelést kell készenlétbe tartani,
		 amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
		 illetve a tűz eloltható.
• Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom
		 alól a rendelet nem ad felmentést.
Az évközben esetleg újra változó jogszabályi előírásokról tájékoztatást fogunk adni.

2021. március

Növényzet gondozása
A tavaszi hónapokban a növényzet új hajtásokat növeszt, mely annak szépsége és hasznossága mellett – ha
nincs megfelelően gondozva - közlekedési problémákat
is felvet.
Ezért kérem azokat a lakosokat, akik az ingatlanukon
utcafrontra átnyúló lombozatú fákat vagy bokrokat
ültettek, – vagy a járda mellé közterületre ültettek növényzetet – hogy azokat szíveskedjenek úgy megnyesni, megmetszeni, hogy az ingatlanról kihajló, illetve a
közterületen álló növényzetről behajló ágak a gyalogos
közlekedést ne akadályozzák.
Ez vonatkozik a közút és az ingatlan közti közterületre ültetett növényzetre is, hiszen ebben az esetben a
behajló ágak a gépjárművek közlekedését akadályozzák.
Kérem, hogy ezeket a növényzeteket vizsgálják meg,
s gondoskodó ápolásukkal, karbantartásukkal előzzék
meg azt, hogy a közlekedésben másoknak gondot vagy
bosszúságot okozzon.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy önkormányzati
rendeletünk értelmében az ingatlan előtti közterületen
lévő növényzet gondozása az ingatlan tulajdonosának
a feladata, tekintet nélkül arra, hogy azt ki telepítette.
Szintén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni
az ingatlan előtti járdaszakasz és árok tisztántartásáról
és gyommentesítéséről.
Kérek minden táborfalvai ingatlantulajdonost, hogy
egész évben folyamatosan végezzék el a kerítés melletti növények gondozását és az ingatlanok előtti
közterületek ápolását.
Kundra Erika
jegyző

Bölcsődei álláshelyek
A Táborfalvi Mozaik februári számában is tájékoztatást adtunk arról, hogy bölcsődénk építése a tervezett ütemben halad. Nagyon sokan érdeklődnek az álláshelyek kapcsán. Egyelőre az intézményvezetői álláshelyen kívül
ezek még nincsenek pályáztatás alatt. Kétcsoportos bölcsődét létesítünk, amely 12-12 gyermek fogadására lesz
alkalmas. A gyermekek gondozási szükségleteinek ellátásához négy szakképzett gondozónőre és egy bölcsődei
dajkára lesz szükség. Amikor ezek az álláshelyek aktualizálódnak, a község hivatalos honlapján fogjuk a hirdetéseket közzétenni. A gyermekek beíratásának várható időpontját is ugyanilyen módon tesszük közzé.
Nagy Andrásné
polgármester
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Lakossági felhívás az ingatlanokon felhalmozott
hulladék megszüntetésére

Tisztelt Lakosaink!
Hosszú ideje okoz környezetvédelmi és közegészségügyi problémát a külterületen illegálisan elhelyezett
hulladékok mellett, a belterületi saját ingatlanon felhalmozott szemét jelenléte.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk
az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult
szemétlerakó helyeket és helytelen szemétgyűjtési
szokásainkon változtassunk.
Kérek mindenkit, hogy feleslegessé vált
hulladékától szabályosan szabaduljon meg!
Ennek egyik módja, hogy az NHSZ-OKÖT Nonprofit
Kft. által működtetett hulladékudvarba (Dabas,
Öregországút 0108/2 hrsz.) nyitvatartási időben (hétfőtől – péntekig 7:00-17.00, szombat 03.01-10.31. között
páratlan héten 8:00-14:00) beszállítja a hulladékát.
Emellett éljen a lehetőséggel és vegye igénybe az
NHSZ-OKÖT Nonprofit Kft-től az évente egyszer
házhoz menő lomtalanítást, mely során évente legfeljebb 2 m3 mennyiségig elszállíttathatja a lomjait!
Elérhetőségük: ugyfelszolgalat.dabas@nhsz.hu
Tel.: (+36) 29/560-290).
Az elektronikai hulladékot, gumiabroncs hulladékot,
valamint a veszélyes hulladékot és az építési és bontási
hulladékot az erre külön kijelölt hulladékudvarba tudja
beszállítani.
Egyre több helyen jelennek meg illegális építési törmelékek, veszélyes hulladéknak számító palahegyek,
festékes dobozok, festékes vödrök. A külterületi ingatlanok, szántók, erdős területek szolgálnak lerakó
helyként, nem kis bosszúságot okozva a területek tu-
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lajdonosainak, és az Önkormányzatnak egyaránt. Nem
szeretnénk senkit jogtalanul megvádolni, bírságolni
pedig végképp nincsen szándékunkban! A legutóbbi
három zsák pala (a mellékelt képeken látható) elszállíttatása és megsemmisíttetése kb. 200 ezer forintjába
került a Hivatalnak. Kérünk mindenkit arra, hogy járjon nyitott szemmel, hiszen ezek a hulladékok nem maguktól kerülnek oda! Egyre több az állati tetem is, ami
még komoly egészségügyi veszélyeket is rejt magában.
Sajnos, a járványhelyzet miatt 2020-ban nem tarthattuk meg a tájsebészeti akciót, és nem lesz ez másként
2021-ben sem. Hiányoznak ezek a szervezett megmozdulások, mert igen jelentős mennyiségű szemetet sikerült minden évben összeszedni. Formáljuk együtt a
köztudatot, vigyázzunk a környezetünkre!
Ez évben kiemelt feladatnak tekintjük a lakosságot
érintő hulladékkezelési előírások érvényesítését. Az
előre be nem jelentett helyszíni szemle során a magántulajdonban lévő ingatlanokon található hulladékok
esetében az ingatlanok tulajdonosai vagy felhasználói
ellen hatósági eljárások indulnak. Az eljárásban minden
esetben bírság kerül kiszabásra.
A hivatalból indított ellenőrzések mellett kérem
a lakosságot, hogy aki a településen, vagy lakókörnyezetében illegális hulladéklerakást, az ingatlanon
hulladékfelhalmozást észlel, haladéktalanul közölje
polgármesteri hivatalunkban a hulladék tulajdonosának személyét! Névtelen bejelentés esetén is kivizsgáljuk a hulladékelhelyezést.
A hatósági eljárások elkerülése és tiszta, egészséges
környezetünk elősegítése érdekében ismételten kérek
mindenkit, hogy ingatlanuk vonatkozásában a megfelelő hulladékkezelésről, a hulladék elszállíttatásáról
gondoskodjon – különös tekintettel a jelenlegi járvány
miatti veszélyhelyzetre.
Nagy Andrásné
polgármester
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Arany János születésnapjára
202 éve, március 2-án, Nagyszalontán született Arany
János, egyik legjelentősebb költőnk, Petőfi Sándor kortársa és barátja. Az alábbi összeállítással emlékezünk
meg róla.
NEMZETŐR-DAL
Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;
Ne félj, babám, nem megyek világra:
Nemzetemnek vagyok katonája.
Nem kerestek engemet kötéllel;
Zászló alá magam csaptam én fel:
Szülőanyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék holtig igaz hozzád!
Nem is adtam a lelkemet bérbe;
Négy garajcár úgyse sokat érne;
Van nekem még öt-hat garajcárom...
Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.
Fölnyergelem szürke paripámat;
Fegyveremre senki se tart számot,
Senkié sem, igaz keresményem:
Azt vegye hát el valaki tőlem!
Olyan marsra lábam se billentem,
Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem:
De a szabadságért, ha egy íznyi,
Talpon állok mindhalálig víni.
(1848 ápr.)
Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2.– Budapest,
1882. október 22.) magyar költő, tanár, lapszerkesztő, a
Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik
legismertebb és egyben legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar balladaköltő, ezért nevezték a ballada
Shakespeare-jének, vállalt hivatala miatt a szalontai
nótáriusnak. ... Fordításai közül kiemelkednek Shakespeare-fordításai.
Szegény református családba született. … Az anyagi javakban nem dúskáló családi háttér ellenére olyan
nagy és sokoldalú szellemi műveltségre tett szert, hogy
felnőttkorára a latin, a görög, a német, az angol és a
francia irodalom remekeit eredetiben olvasta, és jelen-
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tős fordítói munkát is végzett. A magyar nyelv egyik
legnagyobb ismerője, és ennek megfelelően páratlanul
gazdag szókinccsel rendelkezett. Pusztán kisebb költeményeiben mintegy 23 ezer szót, illetve 16 ezer egyedi
szótövet használt.
Irodalmi pályafutása 1845-ben Az elveszett alkotmány című szatirikus eposszal indult, de igazán ismertté az 1846-ban készült elbeszélő költeménye, a
Toldi tette. Már pályája kezdetén is foglalkozott a közélettel, és politikai tárgyú cikkeket írt. Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharcban nemzetőrként vett
részt, majd a Szemere Bertalan által vezetett belügyminisztériumban volt fogalmazó. A bukást követően
egy ideig bujdosott, ám végül elkerülte a megtorlást, és
Nagykőrösre költözött, ahol 1851 és 1860 között tanári
állást tudott vállalni.
Az élete teljesen megváltozott, amikor a Kisfaludy
Társaság igazgatójává választotta, és Pestre költözött.
Itt szerkesztette és adta ki két hetilapját: a Szépirodalmi Figyelőt (1860–1862) és a Koszorút (1863–1865). A
kiegyezés idején a magyar irodalmi és a politikai élet
kiemelkedő és meghatározó képviselője volt . Irodalmi
munkássága kihatott a talán addig kevésbé ismert történelmi szereplők ismertségére is, hiszen a műveiben
megformált alakok közül több neki köszönhetően vált
igazán halhatatlanná. Petőfi Sándor kortársa és barátja
is volt egyben. Költészetükben nagy különbség, hogy a
gyorsan érő és rövid életű Petőfivel szemben az övé lassabban bontakozott ki. Halála is összeköti őket, hiszen
egy meg nem erősített városi legenda szerint, a már
egyébként is gyengélkedő népi költőfejedelem 1882.
október 15-én a pesti Petőfi téri Petőfi-szobor avatásán
fázott meg, és az azt követő tüdőgyulladásban hunyt
el, 65 éves korában.
(Forrás: wikipedia)

Barabás Miklós
Arany János portréja
1884.
Olaj, vászon,
158 x 118 cm
Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén
Ezekben a nehéz időkben is a nemzeti szabadság ünnepi
tiszteletével kell megemlékezni történelmünk talán legbátrabb napjainak eseményeiről. Tennünk kell ezt önkormányzatunk írott és digitális kommunikációra hivatott
felületein keresztül. Nem emlékezhetünk a Polgármesteri
Hivatal előtti kopjafánál óvodások, iskolások jelenlétében,
civil szervezeteink és a Magyar Honvédség képviselőivel,
községünk lakóival közösen. Nem koszorúzhatunk a Klapka induló dallamait hallgatva, nem hatódhatunk meg az
óvodások nemzeti színű szélforgóinak táncába merengve.
Már egy év eltelt, amióta a világjárvány megnehezíti mindennapjainkat, ellehetetleníti közösségi rendezvényeink
nagy részét és a jelenlegi információk szerint még nem
enged szorításából. Mi mégis ezeken a sorokon keresztül
szeretnénk megemlékezni az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulójáról.
A forradalom és szabadságharc a hatalmas túlerőnek
köszönhetően végül ugyan elbukott, a küzdelem azonban
nem volt hiábavaló. A magyarság megmutatta a világnak,
képes az összefogásra, képes arra, hogy egyszerre két
nagyhatalommal is küzdve letegye önállóságának alapjait.
Hazánk visszafordíthatatlanul a polgári fejlődés útjára lépett. Nem feledhetjük gróf Széchenyi Istvánt, aki egy teljes
évi jövedelmét ajánlotta fel Magyarországért, Kossuth Lajost, aki alkut nem ismerve tartotta össze és lelkesítette a
magyarok millióit, hálával tartozunk azoknak az ismert és
névtelen hősöknek, akik önzetlenségükről tettek tanúbizonyságot, amikor életüket áldozták fel, vagy kockáztatták
azt a magyar szabadság és fejlődés szent ügyéért. Nemzeti
ünnepünk alkalmából nemcsak kívül, de legbelül, a lélek is
ünneplőbe öltözik és kitűzzük a kokárdát.
A jelen nemzedék már örökségként kapta meg a szabadságot, és úgy van vele, mint a legtöbben, akiknek nem
kellett az életükkel fizetni érte: fogalma sincs róla, hogy mi
az valójában. Micsoda felelőséggel jár élni – és nem vis�szaélni – ezzel a szabadsággal, ami annyi drága életet követelt! A szabadság kötelesség. Kötelesség a család, a haza
és az egész emberiség felé, hogy munkálkodhasson ki-ki
képességeihez mérten annak mind nagyobb boldogságáért.
Az ünnepünk akkor lesz igaz, ha átérezzük ezt a felelősséget, és adósságunkat, amellyel ’48 hőseinek tartozunk. 1848
üzenete, a vér nélküli forradalom győzelme 173 év elteltével
is mély érzéseket ébreszt bennünk. Példát mutat bátorságból, összefogásból, az egység erejéből és hazaszeretetből.
Teljen el akárhány évtized és évszázad, legfőbb kívánságunk ugyanaz, mint az esőben ázó tömegé volt: Legyen
béke, szabadság és egyetértés! Nagyközségünk Önkormányzata nevében kíván mindenkinek békés, méltó megemlékezést a Táborfalvai MOZAIK Szerkesztőbizottsága!

1848. MÁRCIUS 15. és a kokárda
Az 1848-as forradalom lángra lobbanásáról emlékezünk
meg minden március idusán, nemzeti színű lobogókkal
és kitűzött kokárdával. A kokárda Franciaországból terjedt el, de Magyarországon a francia kokárdától eltérően
nem kalapra tűzve, hanem a kabát hajtókáján, vagy mellrészen, a szív felőli oldalon viselték, viseljük.
1848. március 15-én a pesti forradalom estélyén, a Bánk
Bán előadásán e szavakat mondta Jókai Mór: „Látjátok
ezt a háromszínű kokárdát itt a mellemen? Ezt viselje
minden ember, ki a szabadság harcosa; ez különböztessen meg bennünket a rabszolgaság zsoldoshadától.
E három szín képviseli a három szent szót: szabadság,
egyenlőség, testvériség. Ezt tűzzük kebleinkre mindan�nyian, kiben magyar vér és szabad szellem lángol!”

Petőfi szalagrózsája, a történelmi ereklye. A Magyar
Nemzeti Múzeumban keretbe foglalva őrzött, hitelt érdemlően Petőfitől származó kokárda kívülről befelé piros-fehér-zöld színsorrendű

Az évszázados történelmi hagyományt követő szalagcsokor a magyar pántlikás kokárda

A rendkívül egyszerűen készíthető szalagkokárdahal,
„hajlított kokárda”, szalaghurok amelynél alul természetesen megfordul a színsorrend.
Az 1848. évi XXI. törvénycikkbe foglalt magyar háromszínű rózsa ősi színei a piros-fehér-zöld (erő, hűség,
remény.) A kokárda színeit kívülről befelé kell olvasni.
(Forrás: wikipedia )

Beszélgetés Antal Jánosné Marikával, a Platthy József
Bajtársi Egyesület elnökével
A Platthy József Bajtársi Egyesület 2018. óta szerepel
a Pest Megyei Értéktárban, ez év februárjában a Táborfalvai Települési Értéktárba bekerült Platthy József
életműve.
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
és a Bajtársi Egyesület Platthy József születésének 121.
és a Berlini Olimpia 85. évfordulója tiszteletére 2021ben Platthy József lovasszobrának elkészítését, felállítását tervezi Táborfalván.

– Mit lehet tudni a tervezett lovasszoborról? Ki
készíti, ki finanszírozza és hol lenne elhelyezve?
– A lovasszobor készítéséről az önkormányzat részéről Nagy Andrásné polgármester asszony, Birinyi András alpolgármester volt a kezdeményező. Egyesületünk
csatlakozott a projekthez, hisz vállalt kötelezettségünk
a magyar katonai hagyományok ápolása, katonai emlékhelyek megóvása, azok koszorúzása, karbantartása.
Az ugrató szobrot Páljános Ervin szobrászművész
készíti el.
A tervezett szobor Platthy József születésének 121.
évfordulójára, olimpiai sikerének 85. évfordulójára kerül felállításra.
A finanszírozás terén folynak a tárgyalások, pályázat
útján, vagy adakozásból fog megvalósulni.
A szobor terv szerint a Táborban, a honvédség területén kerülne elhelyezésre. Erről is folynak egyeztetések.
– Az Egyesület 1975-ben alakult meg, mint Fegyveres Erők Nyugdíjas Klubja, 1998-tól a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége tagegyesületeként
működik és 2011 óta viseli Platthy József nevét. A
névválasztás mit jelent számotokra, hogy jelenik
meg az egyesület tevékenységében?

– A névváltoztatás igénye azért merült fel az egyesület részéről, mert szerettük volna nyitottabbá, ismertebbé tenni a szervezetet. A korábbi alapszabályok
szerint csak honvédséghez köthető személyek lehettek
tagok, de igény volt rá, hogy bővítsük a kört, „civilek”
részére is nyíljon meg a lehetőség a tagságra. Azóta
már 50 -50 % az arány, és ami külön örvendetes, hogy
fiatalok is kérték felvételüket sorainkba.
Az előzőekből következik, hogy névváltoztatásra is
szükség volt, olyan személyt kerestünk, aki Táborfalvához, azon belül a honvédséghez köthető. Ezért választottuk Platthy József huszár százados nevét, aki az
1936-os olimpián díjugratásban hírnevet szerzett nemcsak Magyarországnak, hanem az akkori Örkénytábornak is, hisz itt készült fel a versenyre.
Büszkén viseljük a nevét, ápoljuk tevékenységét. A
Tiszti Klub falán emléktáblát helyeztünk el tiszteletére,
melyet jeles évfordulókon megkoszorúzunk, megemlékezünk munkásságáról.
– A koronavírus-járvány miatti bezártság hogy
hatott az egyesület életére? Milyen terveitek vannak?
– Sajnos, a járvány és az evvel járó bezártság nagyon rosszul hat tagságunkra. Többen nyugdíjasok
vagyunk, veszélyeztetett csoport, ezért fokozottan
betartjuk a járványügyi előírásokat. Hiányzik a
rendszeres találkozás, a jó hangulatú rendezvények,
az együtt töltött idő. Hisz ebből merítünk erőt, itt
töltődünk fel. A telefonos kapcsolat nem pótolja
mindezeket. Bízunk benne, hogy hamarosan vis�szatérhet a normális életünk, ezáltal az egyesületi
életünk is. Már nagyon várjuk.

– Mióta látod el az elnöki feladatokat? Milyen vis�szajelzéseket kapsz a munkádról, kitől kapsz támogatást, segítséget?
– 2019. óta látom el az elnöki feladatokat. Korábban
titkári funkciót töltöttem be, így volt némi tapasztalatom a vezetéssel kapcsolatban. Ennek ellenére sok
új dolgot kellett megtanulnom, elsősorban adminisztrációs feladatokat – pályázatírás, kapcsolattartások,
jelentések, javaslatok készítése stb. Mára ezeket már
elsajátítottam, amiben nagy segítségemre volt a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, a HM Katonai
Igazgatási Központ, a helyi honvédségi szervezetek, és
a községi önkormányzat. Pályázat útján anyagi segítséget nyújtanak, szakmai segítségükre is számíthatunk.
Nehéz körülmények között élőknek pénzügyi támogatást nyújtanak. A jövőben a többi helyi intézménnyel is
meg kell találni a közös együttműködés lehetőségét.
De a legfontosabb támogatóim az elnökség tagjai és a
lelkes, segítőkész tagság.

– Táborfalván több civilszervezet működik, hogy
kapcsolódtok hozzájuk, illetve a helyi intézményekhez?
– Táborfalván 16 civilszervezet működik. Valamen�nyi szervezettel jó kapcsolatot ápolunk, meghívjuk
egymást rendezvényeinkre, együtt veszünk részt községi rendezvényeken - koszorúzások, falunap stb. Az
önkormányzat számít a munkánkra, mi is szívesen teszünk eleget a felkéréseknek.
– Ki lehet tagja a bajtársi egyesületnek?
– Az egyesületnek bárki tagja lehet, aki elfogadja az
alapszabályunkat, értékrendünket, vállalja az egyesület
tevékenységében történő rendszeres részvételt.
Mindenkit szívesen látunk!
– Köszönöm szépen a beszélgetést! További sok
szép, tartalmas programot kívánok Neked és a Platthy József Bajtársi Egyesület tagjainak!
Borsi Mária

A múlt egy darabja...
Táborfalva határában, az erdő mélyén rejtőzik a múlt
egy darabja... a szovjetek által épített egykori lőszerraktár, amely megőrizte a régi időket. A főbejáraton
belépve, mintha legalább 35 évet mentem volna vissza a
múltba. Az egykori őrszoba poros és omladozó épülete
jelezte, hogy itt már nagyon régen semmilyen élet nem
zajlik. A főbejárat után megpillantottam az épületeket,
amelyeken az idő vasfoga dolgozott, beszakadt tetők,
omladozó falak. Mégis, mintha megállt volna az idő.
Csend honolt a területen, talán még a madarak sem
csicseregtek. A természet visszanyerte azt, ami az övé,
a növényzet benőtt az épületekbe. A legérdekesebb egy
kis épület, ami talán iroda, őrszoba vagy akár fogda is
lehetett. Falain orosz írásos vésések… az egyik 1989ből... Ha ez az épület mesélni tudna, biztos rengeteg
történetet hallanék hiányzó családtagokról, szerelmekről. A többi épületben régi bútorok, a szabad ég alatt
szétszórva bútormaradványok... Egy percre megálltam
és láttam magam előtt, ahogy zajlik az élet, még a katonai gépjárművek hangját is elképzeltem…
Aztán 1990-ben vagy talán 91-ben összepakoltak és
elindultak haza.
Nagy Bence
Fotó: Nagy Bence, Gyovai Kevin

Március
Várom a tavaszt, nagyon várom,
Még mindig a hideg bujkál a ruhámon
Fázó tekintettel nézek a távolba
Ugráló nyulacskák bújnak a bozótba
Sakálok tévedtek a környékre,
Cirkáló őzike szalad a vetésre
Fürkésző vadászok távcsöves puskákkal
Lövik a dúvadat végtelen kótával
Felcsillan a napsugár gyenge kis meleggel
A vadőr nyúl a puskáért gyorsuló kezekkel,
De nem azért, hogy bántsa a nyulacskát,
Mivel meglátta a cserkésző vén rókát
Rohanó léptekkel jön a kikelet
A kerti munkákhoz ébresztő emberek
Elő az ásókkal, elő a magokkal
Új világra ébredünk
Ezzel a tavasszal!
Id. Nagy József
hagyományőrző
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Természetvédők
A tavaszi időjárás megérkezésével sétálni indultam. A
Honvéd úton, a régi focipályán jártam, a természet apró
csodáit figyeltem, amikor megláttam egy táblát. Még
messze voltam tőle, de jól észrevehető volt. Közelebb
érve megpillantottam, hogy ez egy szemeteskuka és rajta a következő felirat áll: „Kérlek, ne dobd el a szemetet!” Álltam a kuka előtt és arra gondoltam, kinek az
ötlete lehetett? Ki készítette? Rögtön eszembe jutott két
név, rövid nyomozás után eljutottam hozzájuk. Csajági
Orsolya és Kisér Gábor, akiknek ez a nemes ötletük támadt, hogy készítenek kukákat, hogy az emberek, az
erdő látogatói ne szennyezzék a természetet, hanem a
kukákba dobják a szemetet.
A Honvéd úti focipálya nagyon frekventált terület,
sok ember kimegy focizni, a szabadidejét eltölteni, a fiatalok által is nagyon kedvelt hely. Megkérdeztem egypár
embert, akikkel összefutottam a focipályán, hogy miért
szeretnek ide kijárni, azt a választ kaptam, hogy gyönyörű a táj és harmonikus csend honol.
De térjünk vissza Orsolyához és Gáborhoz, akik itt
nőttek fel a Táborban, szívügyük a természet. Ők nemcsak kukákat telepítettek ki az erdőbe, hanem kutyasétáltatás közben a szemetet is összeszedik.
Sajnos, rengeteg ember ezt a területet arra használja,
hogy saját szemetét ide hordja ki és itt dobálja el, ezzel
szennyezve a környezetet és az élővilágot.

Református hírek
Kedves Testvérek!
2021-ben Nagypéntek április 2-án, a húsvéti ünnepek
április 4-én és 5-én lesznek.
Istentiszteleteink az
örkényi református templomban vasárnaponként 10.30
órakor kezdődnek, melyek online formában, az Örkényi
Missziói Református Egyházközség Facebook-oldalán is
elérhetőek.
Lehetséges személyes részvétel is, a biztonsági előírások betartásával.
Kérjük, kövessék a hirdetéseket az istentiszteleteken,
illetve az Örkényi Református Missziói Egyházközség
Facebook-oldalán, ahol az ünnepi istentiszteletek időpontját is hirdetni fogjuk!
Mindenkinek mély és bensőséges felkészülést és áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Szemők Andrea református lelkész
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Arra kérünk mindenkit, aki kimegy a természetbe,
hogy ne dobálja el a szemetét, ne hordja ki! Őrizzük meg
a természet szépségét és védjük meg az állatokat!
Nagy Bence

A húsvéti ünnepkör református hagyománya
Ünnepeink közül a húsvét több évezredes múltra
tekint vissza, gyökerei az ószövetségi páska ünnepben vannak. A húsvét volt az első keresztyén ünnep, elnevezése a magyar nyelvben a nagyböjt utáni
húsevésre vonatkozik. A tartalma, hogy a keresztyén
világ Krisztus feltámadására emlékezik, változatlan
maradt, az időpontja azonban változó. Húsvét mozgó ünnep, a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozta meg
pontos időpontját: a tavaszi holdtölte után következő első vasárnap. Legkorábban március 22-én, legkésőbb április 25-én lehet húsvét. Így változik a böjti
időszak kezdete is. Az ünnep előtti negyven nap a
böjti időszak, Krisztus szenvedéseire való emlékezés
kezdete.
A református ember megőrizte a böjti hagyományokat, de számára nem a külsőségek hangsúlyosak,
hanem a belső, lelki felkészülés az ünnepekre.
Forrás: http://regi.reformatus.hu/)
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A világ közepe
A Kárpát-medence vadvirágaiból
Megjelent a Csutorás Együttes 40’ CD
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület, 2020
Na jó, nem a világé, csak az országé. A jelenlegi határok
között, Magyarországé. És az is igaz, hogy nem egészen a hivatalosan kikiáltott Pusztavacs, hanem 7 km-re
tőle: Táborfalva. Akik itt élnek, valóban úgy gondolják,
hogy ez a futóhomokból kinőtt falu a világ közepe, hisz
elég régóta és igen
gyakran veri fel sokak
örömére a zeneszó
a közösségi tereket.
Ahol pedig muzsikálnak, ott minden más
is jó lehet. Állítják - „a
világ közepe ott van,
ahol megteremtik maguknak.”
45 éve, elsők között jött létre az országban és működik
a Táborfalvi Népzenei
Műhely, benne látott
napvilágot több mint
40 éve a Csutorás
Együttes. Alapítója,
vezetője
kezdetektől az intézményes népzene-oktatásban úttörő Birinyi
József néprajzkutató, népi hangszer történész, szólista, aki maga is számos hangszeren játszik. 36 éve valósítják meg az igazi családbarát programot, évente
megrendezik az ún. Csutorás Tábort, ahol korosztályi
keveredéssel, óvodástól időskorúig mindenféle ember
tanulhat hangszeren játszani, énekelni, táncolni vagy
kézműveskedni. Stílust teremtenek. A Kárpát-medence
hagyományait elhozzák az ország közepére, ahol a itthonról és a világból érkező nagyérdemű apraja nagyja
merülhet, életre szóló indító élményt, tudást kaphat.
Birinyi 1975-ben alapította meg gyermekkorának
színhelyén, egyetemistaként hazajárva Budapestről,
Táborfalván a Népzenei Műhelyt. Három évvel később
ő és Hajnal István irányításával elkezdődött az utánpótlás nevelése, gyermekzenekart, népzenei szakkört
szerveztek a helyi iskolásokból, ahol a citera mellett
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furulyán, bőgőn, tekerőn, facimbalmon, okarinán, dorombon, bőrdudán, töröksípon, kobzán és nádsípon is
tanulhattak a fiatalok. Meglepő és megkapó ez a sokszínűség, de megértéséhez ismerni kell Birinyit, aki
saját gyűjtésű, közel másfélezer hangszer tulajdonosa,
legtöbbjének megszólaltatója.
Az egyéni módszerrel tanított, szárnyait gyorsan bontogató gyermek együttes 1984-ben elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere kitüntető címet, idővel több tag egyénileg is Ifjú Mester lett. A vízfelszínre ejtett csepp körbe
hullámokat vert. Sok együttes, népzenei iskola, táncház
jött létre általuk. A Kiváló Együttes címet kiérdemelt
Csutorás Zenekar csúcsot állított fel, mert kétszer is
eljutott a nyolcvanas években a hírneves televíziós Ki
mit tud? döntőjéig.
A Birinyi-féle gyűjtemény Európa egyik legnagyobb,
legteljesebb és szakmailag dokumentált,
feldolgozott
népi
hangszer
magángyűjteménye, amely
mintegy 1400 darabból áll. A gyűjtemény
kisebb részben családi készítés, örökség,
nagy részben saját
gyűjtés, főleg a Kárpát-medencéből, de
nemcsak itthonról,
hanem a világ legtávolabbi helyeiről is.
Hangszerbemutatókat, kiállításokat szerveznek ezekből idehaza és külföldön nagy sikerrel. Koncerteztek
a Sevillai Világkiállítás Héttorony magyar pavilonban,
elvitték a magyar zene hírét Koreába is.
Ez az együttes adta most ki CD formájában az elmúlt
negyven év történetét, dalokban elmesélve. Miután a
vidék népművészeti hagyományokban nem túlságosan
gazdag (vagy csak nem akadt olyan gyűjtő, aki mélyre
ás), a szűkebb haza, az Alföld mellett főként más, akár
távoli vidékek zenéjét mutatják be. Bár különböző terekben és időben készült felvételeket hallunk, nem tűnik fel ez, olyan élő, egészséges és arányos a hangzás. A
lemezen hallható tizenöt számból hetet az együttes ad
elő, a többit szólisták (Birinyi József, az alapító tanár és
a már fiatalon a Csutorás tanítványok közül kitűnt, azóta szintén hangszerkészítő és előadó, a Népművészet
Ifjú Mestere címet 15 évesen begyűjtő, Kovács László).
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Hallhatunk egy már-már történelminek is nevezhető
felvételt, amelyen a fiait zenei hanglétrán indító néhai
prímás, id. Birinyi András hangszerkészítő kíséri szájharmonikával az énekeseket. Első hallásra lehet, hogy
furcsa ez a hangszer, de a paraszti világban előszeretettel használták a két világégést követő, búfelejtő és katonadalokhoz lüktető, ziháló taktust adó „egyszemélyes
zenekart”. Az együttes énekesekből és citerásokból áll
egyébként, néhol furulyát, nádsípot, dudát, ill. tekerőt,
bőgőt is hallhatunk. Legtöbb hangszer a helyi Birinyi
családi műhelyből került ki, főleg ifj. Birinyi András
népi iparművész kezei közül.
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rondóformára épülő szám, amit a különféle hangolású
citerákkal, hangszerekkel ér el a Csutorás Együttes. A
hetvenes évek végén stílust alapító, virtuóz Dudaimitációt is hallunk, ráadásul citerán. Megkapó líra sejlik fel
a Párosítókban és a Kinyílt a rózsa c. összeállításban.
De egészen odáig elmerészkednek, hogy egy erdélyi
pontozó dallamot is eljátszanak két citerán, dorombon,
nem is akárhogyan. A Szerelem, szerelem c. somogyi
összeállításban hosszúfurulya kíséri az éneket, ami valóban olyan finoman szól, ahogyan Birinyi hangszerbemutatóin gyakran elmondja: olyan a hangja ennek a
hangszernek, hogy ha a betyár a bokor egyik oldalán
fújta, a zsandár a másikon nem hallotta…
A borító meglehetősen szűkszavú, szinte csak képeket tartalmaz. De minden benne van, látjuk a Kárpát-medence vadvirágait csokorba szedve, a legjelentősebb események dokumentumait, a zenében üzenő
mestert és tanítványait idehaza, és a világban.
Múlik a falusi élet? Néhol néptelenednek a falvak, a
kisebb települések? Sokan látják ezt így, mert sokfelé
így is van. Pedig csak egy ember kell, aki kovászként
megsokszorozza az erőt, magához hívja a többieket
és valami olyant ad nekik, amit talán ők is tudnak, de
közösségben jobban megy. Sokan tudnak „egy húron
pendülni”. Nagy varázslat, még nagyobb erő! Az otthoni hamuba sült pogácsával, sikerrel indultak világútján.
Ez, vagy ehhez hasonló dolog történt Táborfalván majd
félévszázada. Valahogy – szerencsénkre - nem akar ez
abbamaradni. Bizonyára azért, mert jó.
dr. Fehér Anikó

A CD kapható, ill. rendelhető:
Birinyi József tel.: +36 209346032,
Fejes Klára tel.: +36 204660448
A CD ára 2500 Ft.
A megvásárolt CD-k teljes árát felajánljuk az
alábbi felosztásban:
500,- Ft a Magán ZOO részére;
2.000, - Ft az önkormányzat által tervezett
Platthy József szobor felállításához.
Kérjük, akinek módjában áll támogassa
egyesületünket adója 1%-val.
Adószámunk: 19169943-1-13
Ötletes, a népzenei újhullámban először alkalmazott
hangnemváltásokkal örvendeztet meg virtuóz citera,
tekerő, furulya, facimbalom játékkal a Kanásztáncok c.

Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület
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Aszfaltozott útjainak kronológiája

Természetes, hogy minden táborfalvit érdekel a helytörténet. Miként, hogyan alakult, változott, épült
és szépült településünk az elmúlt évtizedekben?
Februári számunkban hírt adtunk az idén várható
útfeljesztésekről, melyre több észrevétel is érkezett
szerkesztőségünkbe, ezért ebben a számban közzétesszük Táborfalva Nagyközség úthálózatának fejlődési kronológiáját 1990-től kezdődően.
Szerkesztőbizottság

Hogyan építették meg a falu első szilárd burkolatú
útjait?
1935-ben országgyűlési képviselő-választásokat tartottak Magyarországon. A vidéki választások március 31. és április 4-e között zajlottak. Ezt megelőzően
választási nagygyűléseket, kortes körutakat szerveztek a képviselőjelölteknek, akik megválasztásuk
esetére több ígéretet is tettek. Ilyen jelölt volt Pálóczi
Horváth István veje Hoffer (Miklós?) is. Az ő egyik
ígérete volt, hogy Örkénytábor már meglevő útjai
szilárd burkolatot kapnak. Hoffer képviselő lett, a
mai Rákóczi és Kossuth úton pedig dolgozni kezdtek a munkások. A burkolatot azonban csak egy
sóderes töltés jelentette, így a helyi népnyelv ezt a
megoldást „hofferbetonnak” nevezte el.
(Megjelent: Szelei Pál: Múltidéző, Táborfalvi Mozaik, 1993. október, nyolcadik oldal)

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

Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!
A járványügyi korlátozásokról szóló rendeleteket
újabb 90 nappal meghosszabbították, ennek megfelelően előreláthatólag márciusban, áprilisban és
májusban könyvtárunk továbbra is ZÁRVA tart.
Kérjük megértésüket és türelmüket!
A változásokról könyvtárunk honlapján, Facebook-oldalán és a Táborfalvi Mozaikban adunk tájékoztatást.
Borsi Mária
könyvtáros
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Kopjafaavatás
1997. március 15-én avatták fel a polgármesteri hivatal előtti parkban
látható Kopjafát, Varga János képzőművész alkotását. Hagyomány
született, azóta minden március 15-én itt emlékezünk a márciusi
ifjakra, itt helyezzük el a koszorúkat, virágokat.
„Ötvözöm a nő és a férfi jelentését. Ötvözöm a katonával, a harcossal. A kopjafa tetején van egy huszárcsákó, ami utal a katonára.
Nem tudom, mennyire látható?! Ha fát faragok, annak motívumának kell lennie. Arra gondoltam, hogy olyan jelképeket örökítsek
meg, melyek 1848-ban is aktuálisak lehettek.” – mondta el Varga
János, az alkotó a Táborfalvi Mozaik 1997. júliusi számában a vele
készített interjúban.
(A teljes interjú olvasható könyvtárunk honlapján:
Mozaik egykor https://www.taborfalva-konyvtar.hu/ mozaik/
mozaik_1997julius.pdf)

Könyvajánló
Kedves Olvasóink!
A kiadás évében mindkét könyv Az év természetvédelmi gyermekkönyve lett!
BODZA, A TERMÉSZETMENTŐ 1.
BAJBAN AZ ÖREG TÖLGY (2019)
Bodza Budapesten él, és imádja a fákat, virágokat, madarakat… egyszerűen a természetet. Modern, vidám
nagyijával együtt felcsapnak madárfigyelőnek. Kedvencük egy öreg tölgy, ami számtalan csodálatos madarat csalogat és ezernyi más élőlénynek ad otthont.
Ám nagy baj van, a különleges tölgyet ki akarják vágni!
Vajon sikerül-e megmenteni Bodzának és Nagyinak a
környék legöregebb fáját?
BODZA, A TERMÉSZETMENTŐ 2.
BŰNTÉNY A SAS-HEGYEN (2020)
Egy sas-hegyi kirándulás alkalmával Bodza igazi gaztettnek lesz tanúja, amikor egy gyanús bácsi felháborító módon zsebre rak egy kis piros hím bikapókot.

A szálak a Hamis Dzsungel Állatkereskedéshez vezetnek… Vajon sikerül-e megmenteni a bajba jutott
állatokat?
(Szeged : Könyvmolyképző Kiadó)
A könyvek írója Lovranits Júlia Villő biológus, akinek
szívügye a természet megszerettetése.
Ne félj, Természet, jövünk!
A könyvek rendelkezésre állnak könyvtárunkban,
felolvasásra 5 éves kortól, olvasásra 8 éves kortól
ajánljuk!
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Rázós életút
Kovács Sándor írása
20. rész
Hogy a további problémákat megelőzzem, felvettem
a kapcsolatot az építkezés vezetőjével, aki elmondta,
hogy ezek az emberek közül már többet elmenesztettek, mert sokszor nem vették fel a munkát, hanem
valahol itt a faluban ittak és csavarogtak. Amikor a
munkahelyen mégis megjelentek, zavarták a rendesen
dolgozókat azzal, hogy kérjenek több fizetést, stb. A
magam részéről tehát ezt az ügyet lezártam.
Már nem emlékszem, melyik nyáron, három hónap időtartamra érdekesnek látszó felmentést kaptam
mindenféle szolgálatban felmerülő ügyek intézése alól.
Ugyanis az egyik napon éppen az irodában dolgoztam,
mikor két férfi lépett be hozzám, a nevükre már nem
emlékszem, de az egyikük a Dabasi Rendőrkapitányság
közrendvédelmi alosztály vezetőjeként mutatkozott be,
a másik férfi a Belügyminisztériumból érkezett, és őrnagyi rendfokozatot viselt. Az őrnagy, aki civil ruhában
volt, a hóna alatt egy jó nagy tekercs, szép fehérszínű
kartonpapírt szorongatott. Szabaddá tettem az íróasztalt, a tekercset kihajtottuk, és mind a ketten elmondták, hogy miért is kerestek fel engem:
– Szeretnénk magát arra kérni, hogy mivel itt Táborfalván több katonai laktanya, és azzal kapcsolatos
létesítmények vannak, a település polgárságához is
tartozó objektumokat is bele értve, ezen a kartonpapíron térképszerűen felmérné, beleértve még az utcákat,
tereket, és üzleteket is. Szeretnénk, ha a katonai objektumokat piros színnel jelölné, míg a magán objektumokat olyan színnel, amelyik magának jobban tetszik. Ez
a munka tudjuk igen terjedelmes, de annál fontosabb,
hogy elkészüljön. – Mondták a küldöttek, majd így
folytatták:
– A feladat elvégzését Udvardi János, a kapitányság
vezetője engedélyezte, és azt is, hogy három hónapig
semmilyen más munkát nem kell csinálnia.
– No, és mi lesz akkor, ha a község területén például közúti balesethez hív valaki? – Kérdeztem vissza az
ügyintéző küldöttséget.
– Jó, hogy mondja, mert ez esetben bizony éppen
úgy, mint eddig ki kell menni a balesetekhez, és ha
15.000 forint kárértéken belül van a kár, a KMB szolgálatot ellátó rendőrnek kell intézkedni. Ha kárérték
meghaladja a 15.000 forintot, ez esetben hívni kell a megyei helyszínelőket, ahogyan eddig is – válaszolták.
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A küldöttek ezek után elővettek a táskájukból
egy doboz különböző színű filctollat, egy háromszög
műanyag vonalzót, és egy 30 méter hosszúságra húzható mérőszalagot, kisegítésként.
– A vázlatot elkészíteni mi nem kívánjuk hajszálpontossággal, mert ez a térképészek feladata. – Mondotta
az őrnagy és megköszönve kiléptek az ajtón.
Így került sor arra, hogy Táborfalva északi határától,
a déli határáig a távolságot az MZ-125-ös motorkerékpárommal, a kilométert jelző órával mértem fel, és e
szerint az óra állása 11 km-es távolságot jelzett. Ezen
belül úgy jött ki ez az adat, hogy a közbeeső utak amerre haladtam, a hosszúságukat is be kellett számítani, a
terület teljes hosszában. Szerencsére a rendelkezésemre
meghatározott három hónapig tartó ügyiratmentesség
alatt közúti balesetnél nem kellett intézkednem, így
nyugodtabb körülmények között tudtam a belügyminiszteri, területi vázlatot elkészíteni. Ezzel a feladattal
jó, hogy már elkészültem, mert az egyik napon a Dabasi Rendőrkapitányságról érdeklődtek, hogy:
– Sándor! Hol tart a munka a vázlat elkészítése ügyében? – A telefonnál a kapitányság vezető helyettese beszélt.
– Jelentem, hogy készen van! – hangzott részemről a
válasz.
Ez a telefonbeszélgetés reggel nyolc óra tájékán
történt, amikor a KMB irodába, a már összehajtott tekercset még egyszer széthajtottam az asztallapon és
ellenőriztem, hátha mégis valamit nem jól csináltam.
A magam részéről a poszter-szerű papíron és terjedelmességén hibát nem találtam. A térképszerű vázlat elkészítése során votl rá eset, hogy a feleségem puszta
kíváncsiságból néhányszor megnézte, és tetszett neki.
A vázlat, egy kis jóindulattal mondva, hűen ábrázolta
községünk arculatát.
Alighogy a tekercset összehajtottam, talán két óra
elteltével megérkezett a Moszkvics nevezetű gépkocsi,
ugyanazokkal a személyekkel, akik ezelőtt kettő és fél
hónapja megbíztak a vázlat elkészítésével. Ez a „futárszolgálat” igen nagy mohósággal terítette szét a lapot.
Előbb néhány percig szótlanul nézték a vázlatot, majd
amikor felálltak a hajlongásból, mind a ketten majdnem egyszerre mondták, hogy mindenre számítottak,
csak arra nem, hogy a vázlat ilyen szépen sikerüljön,
hiszen minden ábrázolva lett, amire kíváncsiak voltak,
sőt például a magánlakások esetében még a baromfiól,
az udvari WC, a sertésól is.
folytatás a következő számban.

Farsang Témahét a Táborfalvi Napraforgó óvodában
„Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák járják a bolondját,
Dínomdánom vígalom, nincs a táncra tilalom,
Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot,
Takarodjon el a tél, örvendezzen aki él”
Január 6-tól, vízkereszttől kezdődnek a farsangi mulatságok. Ez a tavaszvárás időszaka, mely hamvazó szerdáig, a húsvét előtti 40 napos böjt kezdetéig tart.
A farsang tetőpontja a „karnevál”, amit a farsang
farkának is neveznek. A néphagyomány szerint, ez a
farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó 3 napos mulatság.
Az idei évben a járványhelyzet miatt nagyon körültekintően, a hagyománytól eltérő módon tartottuk
meg, zárt formában, csoportonként a Farsang Témahetünket.
Az óvónénik képzelete, fantáziája határtalan, így
most is sok vidámságban, élményben volt részük az
idejáró gyermekeknek.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki a hét folyamán
valamilyen formában hozzájárult rendezvényünk sikeréhez.
A mulatságot a téltemető népszokással, a kiszebáb
égetésével zártuk most is. A bábu a tél, a betegség megszemélyesítője. Elégetésével az emberek távolra űzik
ezeket a kellemetlen dolgokat maguktól, és várják a jó
időt, a tavaszt, a jó érkezését. Mindezt télűző rigmusokkal, zajkeltő hangszerekkel kísérik:
„Jer, jer kikelet,
Seprűzd ki a hideget,
Ereszd be a meleget,
Dideregtünk eleget!”
Reméljük, hogy nekünk is sikerült minden rosszat, és
a telet elűznünk és idecsalogatni a tavaszt, a meleget!
Hmíró Ferencné
óvodavezető

Farsang a Táborfalvi Csurgay Franciska Általános Iskolában
2021. február 19-én, pénteken tartottuk meg farsangi
témanapunkat a járványügyi helyzetre való tekintettel,
a szabályok szigorú betartásával.
Az első 2 órában készültek el a vidám farsangi jelmezek, álarcok, fakanál kiszebábuk, rajzok, dekorációk az
osztályokban. Gyermekeink kreativitásban brillíroztak.
A pedagógusok és a diákok változatos, ötletekkel teli
jelmezekben töltötték a napot, táncoltak, mulattak, vigadoztak. A hangulat szuper volt!
Lehetett filmet nézni farsangi szokásokról, például
a mohácsi busójárásról vagy más népek szokásairól. Az
osztályfőnökök vidám játékokkal színesítették a napot, ezt követően az osztályok felváltva, zeneszó mellett, kurjongatásokkal elégették a tél szimbólumait, a
kiszebábukat az udvaron, így nyitottak utat a közeledő
tavasznak. Lehetett zsákbamacskát vásárolni, finom
fánkot és süteményt fogyasztani, a bohócnál fényképet
készíteni.
Tanulóink szavazati jogukkal élve, kiválasztották
maguk közül a szerintük legkreatívabb jelmezbe öl-

tözött diákokat és pedagógust. Így a következő lett a
verseny eredménye:
Alsó tagozaton:
1. Páll Csaba 4.o.
2. Vén Barbara 1.a
3. Simon Levente 2.o
Felső tagozaton:
1. Prigyeni Krisztofer 6.o
2. Farkas Dorina 6.o
3. Horváth Amanda 5.b
A pedagógusok közül Tarpai Gyula bácsi vitte el a
pálmát.
Hálásan köszönjük a szülőknek, a szülői munkaközösségnek az ízletes fánkokat, süteményeket és a
zsákbamacskát. Köszönjük pedagógus társainknak
a nap szervezési és lebonyolítási munkáit és minden
segítséget, amely farsangi témanapunk sikerességéhez
hozzájárult.
Doricsák Ildikó

