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Épül az orvosi szolgálati lakás Táborfalván
A Magyar Falu Programon keresztül elnyert pályázatnak köszönhetően már látványos a Kossuth Lajos utca 70.
sz. alatt épülő orvosi szolgálati lakás szerkezete. A három szobás, megközelítőleg 187 m2 hasznos alapterületű
épületet a hernádi Schön-Bau Kft. építi.

A bölcsőde külső munkálatai is jó ütemben haladnak

Mottó

„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról”
Sztana Károly idézi 1999-ben Jancsó Miklós filmrendezőt, aki
miután figyelmesen átolvasgatta a MOZAIKot, ezt mondta:
„Tudjátok, fiúk, ennek az újságnak a felbecsülhetetlen értéke az,
hogy táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról. Itt a hollywoodi sztárok labdába sem rúghatnának a Kati néni receptjei mellett.”
(In.: Táborfalvi Mozaik, VII. évf. 6. (77.) szám, 19. p.)
Pontosabb megfogalmazása nem is lehetne annak, hogy miről szól
a Táborfalvi MOZAIK…
Úgy gondoltuk, hogy újságunk mottója lesz: „… táborfalviak írják a
táborfalviaknak, Táborfalváról”.
		 A Táborfalvi MOZAIK első korszakának (1993. február-1999. június) felelős szerkesztője, Sponga Tamás és az egykori szerkesztőbizottság tagja, Sztana Károly beleegyezését adta.
(A Táborfalvi Mozaik régi lapszámai olvashatóak könyvtárunk honlapján:
https://www.taborfalva-konyvtar.hu/)
Szerkesztőbizottság
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Táborfalva Díszpolgára – 2021
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete rendelete alapján minden év április 30-ig
lehet javaslatot tenni a „Táborfalva Díszpolgára”
elismerő címre.
Tisztelt Lakosok!
Díszpolgári cím adományozható annak a
a) Táborfalván született vagy itt élő személynek,
aki a település fejlődése, gyarapítása érdekében a helyi társadalmi, gazdasági életben a köz és lakosság
javára példaértékű, sikeres tevékenységet folyatott
vagy bármely más módon, hosszú időn keresztül a
lakosság érdekeit önzetlenül szolgálta és példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye
köztiszteletben áll
b) személynek, aki valamilyen kiemelkedően
jelentős munkájával vagy egész életművével mind
település, mind pedig országosan vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett,
amely hozzájárul Táborfalva jó hírnevének növeléséhez.
A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amellyel a
település a tiszteletét és háláját fejezi ki, ez a kitüntetett személy részére anyagi javakkal nem jár.
Díszpolgári címre javaslatot tehet minden táborfalvai lakos, szervezet, egyesület, intézmények vezetői, önkormányzati képviselő, képviselő-testület bizottsága, polgármester.
A javaslatot írásban, indokolással együtt a polgármesterhez kell benyújtani.
A javaslatnak tartalmaznia kell : a címre méltónak
tartott személy nevét, lakcímét, tevékenységének,
életművének általános ismertetését továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását.
Az elismerő javaslatokat a polgármester terjeszti a
képviselő-testület felé.
Kérjük Tisztelt Lakosainkat, hogy javaslataikat a fenti tartalom szerint írásban és a támogatók által aláírva a polgármesteri hivatalba április 30-ig eljuttatni
szíveskedjenek.
Kundra Erika
jegyző
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Tájékoztató a veszélyhelyzeti idején meghozott
polgármesteri döntésekről

Veszélyhelyzet idején a képviselő-testület hatáskörében eljáró Táborfalva Nagyközség Polgármestere által
hozott határozatokat az alábbiak szerint ismertetem.
Képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve:
– 7/2021. (III. 24.) határozatával eredményesnek
		 nyilvánította a Szeles utca felújítására kiírt köz		 beszerzési eljárást. Nyertes ajánlattevőnek az
		összességében legkedvezőbb 31.496.059 +ÁFA
		ajánlatot adó Richlik Trans Kft. (2377 Örkény,
		 külterületi út 0373/80 hrsz.) hirdette ki.

Elmarad a népszámlálás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány a koronavírus – járvány terjedése miatt
elhalasztotta a tízévente ismétlődő, 2011. évben esedékessé vált, kötelező népszámlálást.
Az összeírás új időpontjául 2022. október és
november hónapokat jelölte meg.
Kundra Erika jegyző
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Tájékoztatás a táborfalvi Covid-helyzetről
A 2021. április 1-jei adatok szerint egy család van
Covid-19 fertőzés miatt karanténban Táborfalván.
Ez a szám nem azt jelenti, hogy nálunk ilyen csekély mértékben van jelen a betegség. Sajnos, az elmúlt
időszakban nagyon sokan átestünk rajta, időközben a
karantén elrendelések lejártak, de még sokan lábadoznak, hiszen 3-4 hétig is érezni lehet a hatását.
Mindkét körzetünk egészségügyi dolgozói, orvosok,
asszisztensek egyaránt a teljesítőképességük határán
vannak. A napi, nem kevés beteg ellátásán kívül végzik az oltások beadását is. Ez rengeteg adminisztrációs
feladattal jár. Az oltások beadásának sorrendjéről az
ÁNTSZ listája alapján döntenek, amely lista a regisztráció alapján kerül összeállításra.
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Táborfalván a háziorvosi rendelőben 124 embert oltottunk be (a kapott vakcina szerint Pfizer 30 fő, Moderna 10 fő, AstraZeneca 25 fő, Sinopharm 59 fő).
Oltópontra irányítottunk 113 embert a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórházba és a dabasi Doktor Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézetbe (a kapott vakcina szerint
Pfizer 72 fő, Szputnyik 41 fő).
Az oltások folyamatosan zajlanak, eddig 55 ember
részesült mindkét oltásban.
Mindenkit kérünk arra, hogy továbbra is tartsa be a
járványügyi előírásokat, szabályokat!
Nagy Andrásné polgármester

Kérünk mindenkit, hogy saját érdekében
regisztráljon az oltásra!

Az idei húsvét a mi keresztünk is
„Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
messzi út porából köpönyeget veszünk...
Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta.
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.
Véreim! Véreim! Országútak népe!
Sokszázéves Nagypénteknek
soha sem lesz vége?
Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Júdás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk. „
Részlet – Wass Albert: Nagypénteki sirató c. verséből

Ismét ránk köszöntött a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Az emberiség bűnbocsánatot és üdvösséget nyert
azzal, hogy Krisztus meghalt a kereszten, majd harmadnapra feltámadt. Ezt a napot, az életet köszönti minden
és mindenki húsvétkor. A téli dermedtség után új remény költözik a szívekbe. Idén húsvétkor és tavasszal
nemcsak a tél, hanem a régóta tartó vírus által okozott
nyomás alóli kiszabadulás vágya is eltölt mindannyiunkat. A korlátozások megzavarják a hagyományokhoz
való ragaszkodásunkat, amelyek hatással vannak életmódunkra, gondolkodásunkra. A járvány miatt még inkább
a felszínre kerül, hogy emberként gyengék, törékenyek
és sebezhetők vagyunk. Rádöbbenünk, hogy mennyire
fontos az összefogás, a türelem, az önfegyelem és az
emberi kapcsolatok tartalmas megélése. Keresztényként
gyakran hangoztatjuk, hogy készen állunk részt vállalni
a kereszt hordozásában, de amikor eljön a kereszthordozás ideje, nyugtalankodva és békétlenül hurcoljuk.
Minden Táborfalvi Polgárnak egészséget, kitartást és a
húsvéti ünnepekből merített megújulást kíván!
a MOZAIK Szerkesztőbizottsága
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Az első lépések
Tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy ellentmondó vélemények vannak egy ADHD-s gyermek
megítélésével kapcsolatban. A nagyobbik baj az, amikor családon belül, szülők között is eltérő a vélemény,
ezáltal eltérő a nevelés is. Ez még jobban fokozza a
problémát. Fontos tudni, hogy alapvetően az ADHD
állapota nem nevelési hiba, DE - evvel senkit sem oldunk fel a felelősség és feladat alól, mert - a nevelési
attitűd sokat tud rontani és javítani is a helyzeten, az
állapoton. Az egyik, ha nem a legfontosabb tényező.
Dr. Csiky Miklós, ADHDoki a téma egyik legelismertebb
szakértője is azt vallja, hogy “ Az ADHD nem egy nevelési hiba, hanem egy alkati, viselkedésbeli eltérés, egy
átlagtól differenciált létezési, reagálási, világlátási mód.”
Ezt vallom én is. Éppen ezért, elsődlegesen a szülőkkel
való konzultációt szoktuk kérni, mint első lépést. Több
okból is. Az egyik, hogy senki sem szereti, amikor füle
hallatára ő a beszédtéma és ráadásul, nem az erényeiről,
hanem ellenkezőleg, a vele kapcsolatos problémákról
esik szó. Ezt a gyermek sem szereti. Éppen elég nehéz
számára azt tudni, érezni, hogy a szülei, a családja, a
környezete problémás gyereknek véli őt. A szülőkkel
való első találkozás alkalmával ezt, így ki is védjük. A
másik ok, amiért első alkalommal szeretünk csak a szülőkkel beszélgetni, hogy megismertessük és megértessük velük a gyermekük működését. Ehhez azonban fel
kell venni egy másik “szemüveget”. Szemléletváltás kell,
elfogadás, másfajta hozzáállás, Csiky doktor urat idézve,
másfajta világlátás. A folyamatban, ezzel párhuzamosan
találkozunk a gyermekkel és végezzük el a célirányos
szűréseket, vizsgálatokat, felvesszük a komplex anamnézist. Arra hívnám fel minden érintett figyelmét, hogy
komoly munkát, esetenként életmódváltást kell eszközölni ahhoz, hogy kézzelfogható eredményt érjünk el. Ez
most lehet, hogy drasztikusan hangzik, de ha a gyermekünk és egymás iránt is jelen van a feltétel nélküli
szeretet, akkor ez nem munka. Akkor ez a szeretetteljes,
következetes, felelősségteljes szülői minőség. Nem mellesleg családi szinten, a változás mindenkinek előnyére
tud válni. Szintén Csiky Miklós doktor úr szavait idézném: “ Ugyan egyre többet beszélünk a toleranciáról, de
a fogyasztói társadalom embere, aki alapvetően kényelemcentrikus, ebből fakadóan nagyon intoleráns.”
A gyermeknevelés sosem a kényelemről szólt, most
sem arról szól, egy ADHD-s esetében meg egyáltalán
nem. Kitartóan, következetesen, szabályt követően,
tervszerűen, türelmesen, pozitívan, dicsérően, példamu-
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tatóan, szeretetteljesen kell bánni velük és a tiszteletnek
minden esetben jelen kell lenni. A tolerancia pedig nem
kérdés. Ha így teszünk, az már fél siker. Ettől függetlenül sajnos a köztudatban még mindig sokan azt gondolják, hogy a gyermek azért rossz, mert neveletlen. Azért
beszél csúnyán, mert otthon is ezt hallja. Azért verekszik, mert otthon is verik. Nem mondom, hogy nincs
ilyen, de nagyon sok családnál erről szó sincs. Minden
esetben meg kell keresni az okot. Vissza kell göngyölíteni sokszor a gyökerekig. A gyermek kihívó viselkedése
egyenlő - nem érzem jól magam. Ezt kell kideríteni, hogy
miért nem. Nagyon sokat segít, ha tudunk beszélgetni a
gyermekünkkel. Ha bizalmi kapcsolatban vagyunk egymással és meg tudja osztani mi bántja. Sokszor olyan
apró dolgok, amikre mi felnőttek nem is gondolunk. A
következő részben ezekre az okokra is rávilágítunk.
Cseri D. Bernadett
Hogyan indultam el a fejlődés útján?
Édesanyám rengetegszer mondogatta, hogy gyakoroljam az önkontrollt.
Sosem ment, mikor eljött az ideje a gyakorlásnak.
Addig nem működött, amíg nem fogadtam el önmagam.
Ahogyan sok idézet is mondja “Érdekes, hogy a változás
csak akkor jön el, amikor elfogadod végre önmagad.”
Az ilyen jellegű mondatokkal teljes mértékben tudok
azonosulni, hiszen én akárhogyan gyakorolhatom az önkontrollt, ha nem fogadom el azt, ami miatt gyakorolnom kell.
Így napról napra elfogadtam önmagam ott legbelül.
Emlékszem, kívülről senki sem látja azt milyen nehéz. Mindent éreztem, ami visszafelé terelgetett, legyen
az gondolat vagy érzelem.
Mindig azt mondogattam magamnak: ez kell!
Ez olyan nagyot dobott minden nap rajtam, hogy egy
szép napon felébredtem, felültem az ágyon és csak gondolat nélküli állapotban néztem magam elé és boldognak
éreztem magam.
Na, ez volt az a pillanat, amikor végre elfogadtam
magam.
Rengetegen kérdezték tőlem az első cikk után, hogy
rendben van, hogy az ADHD fejleszthető, de hogyan?
Nos, őszinte leszek, a saját módszerem szerint, amelyet édesanyámmal ketten építettünk, ahogy teltek az
évek. Csak a hit kell.
Hinned kell önmagadban, hogy sikerülni fog.
Ha a gyermekedről van szó, akkor is elsőként anyuka/apukaként magadban igenis rendbe kell tenned
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azt, hogy neked jobban szükséged van a fejlődésre,
mint a gyermekednek. Hiszen, ahhoz hogy ő fejlődhessen, elsősorban te kellesz.
Ha hiszed, hogy sikerülni fog neked is, akkor érezni
fogja ott legbelül és elkezdi elfogadni és rendbe tenni ő is.
Viszont valamit el kell mondanom, úgy érzem.
Ne gondoljuk azt semmiképp, hogy ez 1 hét, 1 hónap,
fél év vagy 1 év lesz, hiszen gondoljunk bele, iskolába
miért évekig járunk?
Nézzük csak az általános iskolát: nyolc év, nyolc évig
tanuljuk az alap dolgokat. Akkor miért várjuk el azt,
hogy a fent említett időn belül fejlődjünk?
Egyszerű a kérdés - és a válasz is.
A válasz pedig csak annyi, hogy elkényelmesedtünk,
mindent azonnal akarunk.
Ami nem gond, csak ne induljunk a maratonon, ha
csak rövidtávra látunk előre.
Számomra, mikor elfogadtam azt, hogy fejlődnöm kell,
egyértelművé vált az, hogy ez egy maraton és a mai
napig fejlődök minden egyes beszélgetés után.
Röviden így tudom megfogalmazni, hogy hogyan is
indultam el.
Kispéter Nándor Félix
Óvjuk meg magunkat és másokat is az
internet veszélyeitől!
A közösségi médián keresztüli kommunikáció remek
találmány, de társadalmunk számára az egyik legnagyobb veszélyforrás is.
Internetes zaklatások - Cyberbullying
Az internet használata a ma embere számára elengedhetetlen és a mindennapok részévé vált. A régebbi
időkben a gyermekek nem különböző szociális médiafelületeket látogattak, hanem a parkokat, játszótereket,
„grundokat”. Ha visszaemlékezünk, eszünkbe jutnak
viták, rivalizálások, „harcok” egymás között. Napjainkban a gyermekek a legnagyobb áldozatai az internetes
– elektronikus zaklatásoknak, mert ők nincsenek lelkileg, szellemileg felkészülve az ilyen jellegű hatásokra,
sőt társadalmunk felnőtt tagjainak jelentős része sem.
A zaklatás nem személyesen történik, hanem az internet világában: bejelentkezik a „virtuális cukros bácsi”,
aki minden szépet és jót ígér pár képért cserébe. Ezt a
folyamatot a szülőknek meg kell akadályozniuk! Nem
szabad a gyermekek kezébe adni egy csőre töltött fegyvert, azaz az internet korlátlan felhasználásának jogát,
ezt a lehetőséget csak ellenőrzött körülmények között
szabad biztosítani.
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Facebook
A Facebook ártalmatlan közösségi médiafelületnek tűnik (annak is indult), ahol az emberek képeket, tartalmakat, akár életeseményeket oszthatnak meg egymással. A
„Facebook-hiba” ott kezdődik, hogy az esetleges zaklatás behatása alatt álló kiskorúak intim képeket osztanak
meg magukról. Ezek a képek eltávolításuk után sem
tűnnek el és később akár a közösségi médián kívül is
megtalálhatóak lehetnek. Számtalan ilyen példával lehet
találkozni és sajnos, az ilyen tartalmakkal való visszaélések mennyisége is egyre inkább nő. Egy másik hatalmas
probléma a túl sok információ megosztása magunkról,
ilyenek például: telefonszám, bankszámlaszám, lakcím,
otthonunktól távol történő tartózkodás. Ezek közül az
egyik legveszélyesebb a lakcím és a birtokolt értéktárgyak megosztása az oldalon, például: értékes festmények, járművek, műszaki cikkek, bútorok, ékszerek.
Például, ha egy család nyaralásra készül és kiírják, hogy
„nagyon várjuk a nyaralást, már csak két nap és indulunk” vagy bejegyzést hoznak létre a nyaralásról, amely
épp zajlik. Ekkor ez a család nem tudja, hogy mekkora hibát követ el. A potenciális betörő látta, tudja, hogy
nyaralni mennek, és míg ők pihennek, jól érzik magukat, addig a házukat akár fel is törhetik és mindezt egy
„ártalmatlan” Facebook-os önmutogatás miatt.
Idősebbekre irányuló internetes veszélyek
A fiatal korosztályhoz hasonlóan az idősebbek számára
is veszélyes lehet az internet használata. Vannak olyan
idős emberek, akik magányosak, egyedül érzik magukat, kapcsolatokat keresnek az interneten, ezt persze lehet, de körültekintőnek kell lenni. Az internetes
csalók fókuszában kiemelt szerepet kapnak az idősek,
akiktől pénzt, banki adatokat próbálnak kicsalni. Teszik ezt lelkiismeretükre hatva vagy akár fiatalabb családtagjaikkal megzsarolva is.
Az internetes zaklatásnak számtalan formája van, még
olyanok is, melyeket a hatóságok sem ismernek. Kérjük, hogy mindenki szenteljen figyelmet, gyermekei,
családtagjai internetezési szokásaira! Amennyiben internetes zaklatást tapasztalnak, forduljanak a rendőrséghez és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz
(https://nmhh.hu/)!
Nagy Bence
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akasztott hangszereimben. Persze, mondják, hogy a
zene éltet. Ebben bízhatok? „Fúvom a dalt…”, amíg
lehet.

35. jubileumi Csutorás Nemzetközi Népzenei és
Néptánc Tábor 2020. augusztus 2-9. Örkény
Zeng a hegedű, kontra, száll a gyantapor az ajzott
bőgő bélhúrokon. A legkisebb bőgős gyerek alig éri el
a nagytestű hangszer nyakát, de a kedv óriássá teszi,
felnyújtózik a csigafejig, az egekbe és testet remegtető
ritmusfolyammal támasztja a táncban surranó szoknyák suhogását, a deszkapadlón dübörgő legénylábak szaporázó aprózását. A sátor tetejéig rúgja a port
apraja és nagyja az ország közepén, Örkényben, de
ennél is magasabbra szökken egy hétig a jókedv a 35.
Csutorás Népzenei Táborban.
Önző vagyok. Szeretem, ha úgy táncolnak, ahogy én
fütyülök! Zenész apámtól tanultam, aki fáradhatatlan
jókedvvel, múlatva az időt mulattatott, mint a
mesékben, akár három éjjel, három nap. Vezették ujjait a húrokon az elődök sokszor
megélt dalai. Ha kell százszor is szívvel
húzta a hegedűt, pengette a citerát, átható hangon kiáltotta világba kedves
dalát.
„El kell menni katonának messzire, itt kell hagyni a babámat öröke…”
- hasított a maroknyi zeneszerszám, a szájharmonika. Belefújta az otthonhagyott kedvest
megéneklő bakadallamot. Ha ő játszott, egy személyben zengett zihálva néhány sípon az egész zenekar. Igazi szájorgona százhangon, néhány rezgő réznyelvecske, de ráfújta, életre keltette
a világháborús, doberdós dallamot.
Volt kitől, volt miből meríteni. A családi „tiszta forrás” ízét érzem minden dalban, amit fél emberöltőn átadok. A KÓTA 50, a Táborfalvi
Népzenei Műhely 45, a Csutorás
Tábor 35 éves.
Re m é l e m ,
rám mér a
teremtő még
egyszer en�nyit, mert sok
dal van még
a tarisznyámban, hátamra

A Kárpát-medence értékei az ország közepén!
Örömzene, örömtánc nekem a Csutorás Tábor, ahol
már a tanítványaim tanítják tanítványaikat, ahol alig
várjuk, hogy ismét egyhúron pendüljünk a padkaporban, ahol összeölelkezünk a tábortűz sercegő,
izzó ágai körül, ahol suhanó körtánccal fújtatjuk égi
kovácsként az örök tüzet, a nagy, nagy tüzet. Majd
parázs és hangszervarázs. Dünnyög a furulya, égig
hasít az ének. Visszacseng Gustav Mahler intése: A
tradíció nem a hamu őrzése, a tűz továbbadása. És
tudjuk, féltjük, tartjuk a Móricz novella Kodály által felrepített szállóigéjét: A tűznek
nem szabad kialudni! A hanglétrákon
másszuk meg az égig érő fákat, a felhők fölött összeéneklünk az égi karral.
Tessék, tessék! Próbálja meg! Csináld
magad! A virtuális világból lépj a valóságba! Gazból flótát, nádból sípot, sárból csuprot, csak a jóknak szépen szóló
körtemuzsikát, gyöngyből klárist, vesszőből
kast, fából csábító dorombot, tuskóból madonnát… Csak kéz, ész, hit és szív kell hozzá!
Ráncos kéz vezeti a babamancsot. Családbarát teljes
korolló csattog a kor-határtalan Csutorásban. Fiókák,
derékhad és szépkorúak együtt a mesterségek, a zene,
a tánc élménybe olvasztó kohójában. Büszke sebként ég
belénk a kitörölhetetlen közös zenenyelv. Hányan váltak
ékesszólóvá, világraszóló Aranypávává a Csutorás Tehetségprogramban? A kultúra az emberiség folytonossága, a hagyomány a család, a közösség folytonossága.
Zenélek, táncolok, alkotok, tehát vagyok, és a tanítványokban leszek! Örökségünk a ma élményével
jövőnk alapja.
A tanítványaink közül, ha csak egy magához öleli
esténként a gyerekét és csutorásos dalt dúdol neki, azt
mondom, már megérte!
Birinyi József
a Csutorás Tábor alapítója, vezetője

A 35. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor támogatói:
Agrárminisztérium, Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum, Molnár Zoltán főigazgató • Emberi
Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő EMET Nemzeti Tehetség Program • Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium • Magyarvíz Kft. Lajosmizse, Gulyás Miklós igazgató •
Dabasi Strandfürdő • Dabas TV • Rádió Dabas • Mag Tv • Hatoscsatorna • Kossuth Művelődési Központ Dabas • Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Egyesületek Szövetsége - KÓTA • Táborfalvi Közművelődési
és Népzenei Egyesület • Fejes Imre szakács és Fejes Klára, Csányi Sándor mesterszakács • Media Flash •
Tradíció Stúdió • Szalay Vilmos - Stipa Népi Hagyományőrző Egyesület elnöke • Birinyi András • Kékesi
Attila • Jóri Lajos • Boros András • Szersing József • Tóth Árpád • Tóth László • Héjja Balázs
KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET, TÁMOGATÁST, amellyel hozzájárulnak ahhoz, hogy örökségünk a ma élményével lehessen jövőnk alapja!

Beszélgetés Dibákné Meggyes Annával
A könyvtárunk Facebookoldalán feltett kérdésre:
„Kinek, mi szép Táborfalván?”
a Horgásztóról készített
csodaszép fotósorozat érkezett a következő üzenettel:
„Nekem a Horgásztó, amit
sokszor úgy emlegetünk,
„Táborfalva gyöngyszeme”.
Lelkes amatőr természetfotós vagyok, minden évszakban megörökítem.” Az
üzenet küldője Dibákné Meggyes Anna. Így kezdődött
beszélgetésünk…
– Fotóidat nézegetve arra gondoltam, milyen szeretettel fordulsz a világ felé! Kivételes képesség, hogy
meglátod a szépet és megörökíted azt, ami körülvesz.
Miért éppen a fotózás? Miért éppen a Horgásztó?
– Reményik Sándor szavaival élve:
„Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána”
Hát ezért a fotózás. Képekkel örökítem meg a pillanatot, ami számomra kedves, szép vagy éppen fájdalmas.
Miért éppen a Horgásztó?
Férjem már a Horgásztó születésénél, 1986-ban is a Horgász
Egyesület vezetőségi tagja volt.
15 évig közösen végeztük a gazdasági munkát, ott voltam a versenyeken, minden rendezvényen,
ami a tó körül zajlott. Ott lakom
a tó mellett és minden olyan pillanatát meg tudom örökíteni,
amit éppen látok. Napfelkeltét,
naplementét, jeget, vihart… és
mindent, ami történik. Nem kell
messzire mennem az élményért,
mint mondtam, a Horgásztó számomra Táborfalva gyöngyszeme.
– Honnan ez a szeretet a természet iránt?
– 1954-ben születtem Budapesten. Szigetcsépen nőttem fel, a
Csepel-sziget kicsiny falujában. Onnan a Duna, a víz, a
természet tisztelete és szeretete. Kisgyermekként édesapámmal sokat jártam az erdőt, a vizes, mocsaras területeket is. Megismertette velem a növényeket, állatokat, a

vízi lények világát. Gyermekkori élményeim mindig meghatározói voltak az életemnek.
1974-ben úgy hozta a sors, hogy Táborfalvára költöztem
és lányaim már itt nőttek fel.
Öt éve kezdtem el csak
úgy fotózgatni. Először a virágokat az udvarban, majd a
tó környékét és egyre távolabb és távolabb jutottam, bár
fotóim nagy része a közvetlen környezetemben készült.
– A Horgásztóról készített fotóidból akár önálló albumot is készíthetnénk, mondhatjuk, hogy Te vagy a
Horgásztó állandó fotósa… De más témájú felvételeket is készítesz, a 2021. évi Táborfalva falinaptárból is
ismerhetjük néhány képedet.
– A Mozaik szerkesztője, Fekete Gyula keresett meg a
naptár készítése kapcsán, ami megtisztelő volt számomra. Biztos, hogy rengeteg képem készült a Horgásztóról
és azt gondolom, még fog is. Ilyen értelemben valóban
állandó fotósa vagyok a tónak, de azt gondolom, ma már
a tóról mások is sok fotót készítenek.
– A világ bármely pontján lehet szép és jó dolgokat
találni, jó emberek között lenni és megteremteni azt a
környezetet, közeget, amiben jól érezzük magunkat,
ami inspiráló. De ehhez jelen kell lenni, részt kell venni, nem másra várni. Milyennek látod Táborfalvát?
– Én a Duna mellett nőttem fel és nekem a Csepel-sziget
a „világ közepe” a mai napig, de a szépség mindenütt ott
van, csak meg kell látni, talán Rodin mondta, de én is ezt
vallom. Így Táborfalván is itt van.
Sok szépet látok, csak szét kell
nézni! Rendezett, nyugodt, szép
faluban élünk, ahol van minden,
ami a mai világban szükséges
a kényelmes élethez és bizony,
van látnivaló is! A Horgásztó, a
Betyárdombi Tanösvény, a Vadászház, udvarán a kocsi múzeummal, amelynek anyagát
Szalay Vilmos hosszú éveken át
gyűjtötte össze, úgy, mint a Birinyi-család is a hangszereket. Van
egy méltán híres népzenei együttesünk, citerazenekarunk. Jó pár
működő klub, egyesület, ahol
mindenki megtalálja a számára
kedveset.
– A fotózáshoz kapsz-e szakmai segítséget? Milyen bemutatkozási lehetőségeid vannak?
– Nem tanultam a fotózást, azt szoktam mondani, nem
tudok, csak szeretek fotózni. A visszajelzésekből hallom,
hogy jó szemmel és jó érzékkel látom meg azt, amit más

talán észre sem vesz az élet apró szépségeiből, mert, mint
mondtam, a szépség mindenütt ott van. Képeim nagy
része tájfotó, de szívesen fotózok növényeket, állatokat,
madarakat. Ez az én világom, na meg a családom, akik
folyamatosan biztatnak. A férjem, aki sokat segít abban,
hogy minél jobban ki tudjak teljesedni ebben a világban.
Szűkebb és
tágabb
(Facebook) környezetemben élők
biztatására jutottam el odáig,
hogy 2018-ban
itt, a Táborfalvi
Jókai Mór Művelődési Házban
megnyílt első
önálló kiállításom, amely két
hétig volt látható 40 db fotóval.
A vendégkönyv
sok szép bejegyzése ma is melengeti szívemet. Nagy meglepetésemre eljöttek megnézni a kiállítást gyermekkori barátnőim, kecskeméti, dabasi, örkényi ismerőseim is a szép számmal
megjelenő falunkbeliek mellett. Fogalmam sem volt, hogy
a kiállítás után hová teszek 40 db bekeretezett képet, így
kitaláltam, hogy önköltségi áron meg lehet vásárolni. A
befolyt összeget, igazoltan,
befizettem a Bátor Tábor
Alapítvány javára. Ebben
a táborban a daganatos
beteg gyermekek vehetnek részt a hosszú kórházi
kezelés után, hogy újra be
tudjanak illeszkedni társaik
közé. Tagja vagyok az Örkényben működő Alföldi
Képzőművészeti Szabad
Szalon fotós tagozatának,
több fotós csoportnak az
interneten. A Media-Press
Kft. által kiírt fotópályázaton a Híd című képem a közönségszavazatok alapján 2. helyezést ért el 2019-ben.
Szakmai segítséget nem kapok és nem is keresem, mert
a magam szórakoztatására kezdtem el fotózni. Én nem
szerkesztem a képeimet (nem is tudom), a maga természetes valójában mutatom meg, ahogy azt én abban a pillanatban megláttam. Semmiféle informatikai utómunkát

nem végzek rajtuk, pedig ma
már
nemigen
lehet fotópályázaton nyers fotókkal érvényesülni. Számomra
a természet a
maga valójában,
a maga szépségében tökéletes.
A természet csodákra képes.
– Gratulálok
az elismerésekhez! Többször
eszembe jutott már, hogy milyen jó volna egy Táborfalvi Alkotóműhely létrehozása, hiszen Táborfalván
többen foglakoznak művészeti alkotótevékenységgel:
fotósok, írók, költők, képzőművészek, kézművesek,
zenészek…
A művészek találkoznának, közös
programokat, kiállításokat rendeznének, nyáron alkotótábort, a gyerekek számára szakköröket szerveznének. Mi a véleményed? Lenne érdeklődés, részvétel?
Szívesen tagja lennél egy ilyen közösségnek?
– Ez jó gondolat a részedről. Már nekem is eszembe jutott
hasonló, hiszen a Horgásztónál is több éve rendezünk tábort
gyerekeknek, hogy megismerjék a természetet, hogy hasznosan töltsék szabadidejüket. Miért ne lehetne alkotótábort
szervezni? Biztos vagyok
benne, hogy sikeres lenne!
– Milyen terveid vannak?
– Terveim? … Nem
nagy álmok. Szeretném
bejárni még a környéket,
tavaszra tervezem a dabasi
Szent Jakab sétány bejárását, itt van a szomszédban
és még nem láttam. A lehető legtöbb helyet megnézni a Csepel-szigeten, mert
hiába ott nőttem fel, fiatal
koromban nem volt lehetőségem mindent látni, amit szerettem volna. Talán a nyugdíjas évek ezt lehetővé teszik.
– Köszönöm szépen a beszélgetést! További sok szép
évet kívánok!
Borsi Mária

Túra a természetben
Táborfalván a természet kedvelőinek színes és tartalmas programlehetőség kínálkozik: a Betyárdombi
tanösvény, amely egy 2,8 km hosszú sétaút a természet lágy ölén. A tanösvény bejáratánál lehetőség van
parkolásra is. Hat állomása van az ösvénynek, amelyet táblák jeleznek, ezeken a táblákon az itt megtalálható állat- és növényfajokról olvashat a túrázó.
A túraút dombos, lejtős, emelkedős. A tanösvény
útvonalát fehér alapon piros C jelzések mutatják. A
tanösvény bejárásának a vége felé megérkezünk a
Betyárdombhoz, melynek tetején meg is pihenhetünk és a kilátás is gyönyörű. Remek kikapcsolódási
lehetőség a természetben.
Nagy Bence
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TÁMOGATÓI FELHÍVÁS
Platthy József, díjugrató olimpiai bronzérmes lovasszobrának megvalósításához
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata és a Platthy
József Bajtársi Egyesület Platthy József születésének
121. és a Berlini Olimpia 85. évfordulója tiszteletére
2021-ben Platthy József lovasszobrának elkészítését,
felállítását tervezi Táborfalván.
Táborfalvához (az egykori Örkénytáborhoz) több szálon kötődik Platthy József, hiszen az 1930-ban Budapestről Örkénytáborba áthelyezett Magyar Királyi
Lovagló és Hajtótanárképző Intézet egykori növendékéből az olimpiai díjugrató csapat tagja, majd 1940-től
annak vezetője lett.
		 Platthy József alezredes (Karancskeszi, 1900. december 17. – Budapest, 1990. december 21.) a magyar
díjugrató sport kiemelkedő, nemzetközi 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. Az olimpiára
Táborfalván (az egykori Örkénytáborban) készült fel.
Díjugratásban nyolcszor szerzett magyar bajnoki címet, több mint száz magyar és tizenhét nemzetközi lo-

vasverseny győztese. Kiemelkedő huszár, parancsnok
és lovaglótanár, a legmagasabb lovas kitüntetés, a gróf
Széchényi István Emlékérem kitüntetettje.
Táborfalván a Helyőrségi Művelődési Otthonban
emléktábla, valamint az ott működő
Platthy József
Bajtársi Egyesület őrzi emlékét, életműve Táborfalva
megbecsült, elismert, a Települési Értéktárban szereplő
helyi értéke.
A „Platthy József ugrató lovasszobor” felállításának
tervezett helyszíne: Táborfalva, Köztársaság tér 2. (a
Jókai Mór Közösségi Színtér előtti park)
A szobor alkotója: Páljános Ervin szobrászművész.
Kérjük, támogassák a lovasszobor megvalósítását!
Kérjük, hogy adományaikat, melyeket nagy köszönettel fogadunk, a Platthy József Bajtársi Egyesület
alszámláján helyezzék el: 50437502-15556947
A szoborral kapcsolatos további tájékoztatás, információ Birinyi András Alpolgármester Úrtól kérhető a
+36 20 978 2627 telefonszámon.
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Újszülötteink:
2021. január:
Boros Bianka
Szülők: Boros László és Huszti Nikoletta
Pákozdi Vanessza
Szülők: Pákozdi György és Papp Tünde
Lakatos Mira Franciska
Szülők: Molnár Zsolt és Turó Erika
Pénzes Ákos
Szülők: Pénzes József és Pityó Erzsébet Anna
Iván Benedek
Szülők: Iván Imre és Tulecz Tímea
Bársony Noel Elemér
Szülők: Oláh Ferenc és Bársony Anna

2021. február:
Dohándi Pál József
Szülők: Dohándi Pál és Berényi Regina
Egri Lilien Rebeka
Szülők: Egri László és Kovács Gabriella
2021. március:
Huszák Lilianna
Szülők: Huszák Dániel és Vasvári Andrea
Papp Zsófia
Szülők: Papp László és Goga Andrea
Mészáros Zsófia
Szülők: Mészáros Gábor és Garas Marianna

Gratulálunk és boldog éveket kívánunk!
Házasságot kötöttek:
Dézsi Dóra (Táborfalva) Szabó Viktor Zsolt (Táborfalva) 2021. március 06.

Hosszú, boldog házaséletet kívánunk!
Akiktől elbúcsúztunk a közelmúltban
Kanyik István
Mészáros Erika
Janik Istvánné Balla Mária
Matyók Mihály

élt 59 évet
élt 50 évet
élt 95 évet
élt 77 évet

Lantos József Mihály
élt 63 évet
Jobbágy Sándorné Homoki Gizella
élt 88 évet
Gecser János				 élt 82 évet

Osztozunk a családok gyászában!

Táborfalva, Kossuth Lajos utca 10.

Tel.: +3670 420 1392

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 8:00-17:00 Szombat: 8:00-13:00 Vasárnap: ZÁRVA
Személygépjármű alkatrészek • Tehergépjármű alkatrészek • Motorkerékpár alkatrészek
Kenőanyagok, akkumulátorok • Professzionális kézi szerszámok, villáskulcsok, csavarhúzók
Autókozmetikai, ápolási kellékek • Munkavédelmi kesztyűk, cipők, munkaruházat
Izzók, biztosítékok, elektronikai alkatrészek • Gyári és utángyártott alkatrészek
egyéb termékek széles választékban.

Folyamatos akciókkal várjuk kedves ügyfeleinket!
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Régi ballagási tablók, csoportképek…
A fényképet Schenk Istvántól kaptuk, aki elmondta,
hogy 1955-ben készült a jelenlegi iskolaépületben, az általános iskola befejezésekor. Hetedik osztálytól jártak
az új, központi iskolába. (Schenk István hátsó sor, balról az első.)
Táborfalván 1950-ben épült fel két tanteremmel az
úgynevezett központi iskola, amelyet azóta többször
bővítettek, korszerűsítettek, ez a mai Csurgay Franciska Általános Iskola.
Tanárainkra és az elmúlt diákévekre szeretnénk emlékezni könyvtárunk honlapján az évtizedek során készült tablók bemutatásával. A honlapon látható fotók
az iskola falain, padlásán fellelhető tablókról készültek.
Feltehetően voltak olyan osztályok is, akik a ballagáskor csoportképet készítettek - illetve jó néhány tabló
elveszett, megsemmisült.
Köszönettel fogadjuk a hiányzó tablókról készített
fényképeket és az általános iskolához kapcsolódó

fotókat, csoportképeket, - melyeket csak egy szkennelés idejére kérünk el, illetve örömmel várjuk e-mail-ben
is, jó minőségben szkennelve!
Borsi Mária könyvtáros
e-mail: konyvtar@taborfalva.hu
honlap: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/

Kedves Olvasóink!
Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébet
Tavaszvárás

A járványügyi korlátozásokról szóló rendeleteknek
megfelelően
könyvtárunk továbbra is ZÁRVA tart.

A természet törvénye,
Az időjárás, a frontok örvénye,
Befolyásolja napjainkat,
Letaglózza tagjainkat.
Szép álmok jönnek és remények,
A hidegek már nem olyan kemények.

Kérjük megértésüket és türelmüket!
A változásokról könyvtárunk honlapján,
Facebook-oldalán és
a Táborfalvi Mozaikban adunk tájékoztatást.

Örömmel sétálunk át
A Tavaszba. Lássuk hát
A lüktető, csodás varázst!
Színes szirmokon szagló darázst…
Jönnek a meleget árasztó napok,
Csak mosolyt és szeretetet kapok.
Virágillatokat finoman fújó szellő
Aranyló napsugár, égszínkék felhő
Gyöngéd simogatással érint a Tavasz,
Bár néha kissé tréfásan ravasz,
Szépségesen pompázó Kikelet!
A virágzó fák csipkeruhát öltenek.

Borsi Mária
könyvtáros

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
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Április 11. - A magyar költészet napja
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük.
Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal tisztelegnek
a magyar líra előtt. József Attila (Budapest, 1905. április 11. – Balatonszárszó, 1937. december 3.)
Buda Ferenc
Lennék kisgyermek

Ezen a napon emlékezünk Márai Sándor magyar íróra,
költőre, újságíróra, aki szintén április 11-én született.
(Kassa, 1900. április 11. – San Diego, 1989. február 21.)

Foganni könnyű. Világra jöttem,
suhogó kések között születtem,
s felnőttem én is, mint más, dologra,
akár az apám s az anyám: a gondra.
Csináltam ezt-azt, így-úgy megéltem arasznyi múltam el nem cserélem.
Mi volt, mi nem lett eddig, mindegy már
Felnőttem. Élek. Enyém a leltár.
Valami mégis megszakadt félbe.
Egy évig egyszer játszani kéne.
Szánkázni télben, fürödni nyáron,
csücsülni hajlós cseresznye-ágon.
Lennék kisgyermek, maszatos magzat
álmomban raknék kardokból kazlat.
Édesem, hallod? Te kis esendő,
orcád ha sápadt, síró kiskendő,
játszani kellene! elég a vasból!
Csördül a zápor, ezüstös ostor,
teteje ezüst, arany az alja,
gurul a szívünk, két iker-alma,
játszani gyerünk! játszani! jól van!
„Kiskacsa fürdik fekete tóban” Nem megy a játék. Kezemben vas súly
Zubogó vérem verése, lassulj.
Pókok türelme segít, ha láz van,
gondok közt fekszem, zörgő vaságyban.
(Fohász)
Álmatlan arcon simulj ki, gyűrés,
ujjunk ne vágd el, sikító fűrész,
sátorozz sötétség! Jó álom jöjj el,
kályhánkat fűtsed gyémánttal gyönggyel.
Buda Ferenc
(Debrecen, 1936. november 3.)
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és József
Attila-díjas magyar költő, műfordító. Az Írószövetség Duna–
Tisza-közi csoportjának titkára.

„Mindig az igazságot kell írni. De írhatja-e az író mindig
az igazságot? Végre is, „költeni”, ez a hivatása, kitalál
történeteket, megszépíti a részleteket, told, hozzáfűz, tökéletesít. Nem írhatja az anyakönyvi igazságot: ez nem
irodalom, csak ismétlés és unalom. De mindig igazat ír,
ha a látomásához hű marad. A látomásához, amely a
költő meséjéből sugárzik. Ez az írói igazság: hűség a látomáshoz. Minden más csak híradás, beszámoló lehet.”

ÁPRILIS
Kitavaszodott, zöldellnek a fák,
Virágba borult a barackfaág.
A természet él, pezseg az élet,
Minden azt hirdeti, vége a télnek.
Az április szép, friss és lüktető,
Szerelmet hozó, borút feledtető.
Megérkeznek a fecskék és a gólyák,
A rigók, hogy élni jó, csak azt dalolják.
E hónapban nyílnak a virágok,
S az erdőben ibolyát szednek a lányok.
Az április a legdrágább nekem,
Testvérei közül én őt szeretem.
Kovács Attila vadőr verse
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Beszélgetés Soós Tamással
Helyi, fiatal vállalkozókat bemutató cikksorozatunk aktuális részében Soós Tamással beszélgetünk. Tamás a
Gajdácsi és Társa Kft. ügyvezetője. Műanyagipari és tisztítószer készítéssel foglalkozó családi vállalkozást vezet.
– Mutatkozz be azok kedvéért, akik nem ismernek!
– 1990-ben születtem, tősgyökeres táborfalvi vagyok. Általános iskolai tanulmányaimat itt, a településen végeztem el. Örkényben, a Pálóczi Horváth István
Szakképző Iskolában szereztem szakmámat, amely
eredetileg vendéglátós. Sosem gondoltam, hogy valaha
vállalkozóként fogok dolgozni, de látva szüleim kitartó
és sikeres munkáját, úgy döntöttem, hogy csatlakozom
a családi céghez. Időközben megnősültem. Feleségemmel és kislányunkkal itt élünk Táborfalván, cégünk telephelye mellett.

– Milyen út vezetett a Gajdácsi és Társa Kft-ig?
– Gajdácsi István, aki eredetileg lakatos-hegesztő
szakmával rendelkezik, évtizedekkel ezelőtt megismerkedett a műanyaggyártással, majd 1999-ben
megépítette első saját flakonfúvó gépét, így akkori vállalkozása profilt váltott, amely a mostani cég
alapjainak tekinthető. 2005-ben ismerkedtek meg
édesanyámmal, Markó Évával. Ezt követően egyesített erővel építésre került egy 100 nm-es épület,
melyben nagyobb tételben és új alapokon elindulhatott a műanyag flakonok gyártása. Nehézkesen léptünk egyről a kettőre, minden megtermelt forintot
visszaforgatva, és a piaci igényeket kiszolgálva további fejlesztésre volt szükségünk, ezért 2007-ben
beszereztük első komolyabb gépünket. Ez a gép elengedhetetlen volt ahhoz, hogy további piacokon is
megjelenjünk termékeinkkel. Cégünk fejlődésének
hatalmas mérföldköve volt ez a lépés, így tudtunk
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tovább és tovább fejlődni. Mára több mint 1000 nmes üzemmérettel rendelkezünk és a gyártási – előkészítési folyamatokban részt vevő ipari gépeink száma
meghaladja a 9-et.
– Hogyan működtök a mindennapokban?
– Fő profilunk a műanyag flakonfúvás, fröccsöntés, PET palack fúvás, tisztítószer gyártás. A gyártás
3 műszakos munkában történik. Jelenleg 18 főt foglalkoztatunk. Termékeink között megtalálhatók élelmiszeripari, kozmetikai, motorolajos és vegyipari csomagolóanyagok is. Termékeink jelen vannak itthon és
számos külföldi ország piacán is.

– Milyen hatása volt/van a cégre a több mint egy
éve húzódó koronavírus helyzet?
– Figyelembe véve a termékpalettánkat, szerencsére,
a vírus nem igazán hátráltatott minket.
– Melyik az a három tulajdonság, amely véleményed szerint sikeres vállalkozóvá tehet?
Odafigyelés, kitartás, motiváció.
– Hogyan látod családi vállalkozásotok jövőjét?
A jelenlegi gyártási színvonal megtartása mellett, további új termékekkel szeretnénk a változóban lévő piaci igényeket kielégíteni. A cég vezetése mellett kevés
szabad idővel rendelkezem, ezért tervezem, hogy bővítem a munkavállalók számát egy szakirányú végzettséggel rendelkező kollégával.
– Köszönöm a beszélgetést, terveid megvalósításához sok sikert kívánok!
Sevecsek Péter
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Rázós életút
Kovács Sándor írása
21. befejező rész
A Belügyminisztériumból érkező tisztek alig tudtak
hálálkodni a szépen, gondosan elkészült vázlat miatt,
amely egyébként nagy, piros színű betűkkel titkosítva
volt. Ezt a műveletet tehát örömmel elfogadták. Talán
két vagy három nap múlva meg kellett jelennem a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányságon, ahol Szilágyi János ezredes a dicsérethez még 500 forintot is adományozott
(ebben az időben még 500 Ft ért is valamit).
A 25 évig tartó rendőri szolgálatom alatt többféle
megyei és Belügyminisztérium által adományozott
elismerő, dicsérő oklevelet kaptam, illetve a közrendvédelmi ezüst, és arany fokozatú kitüntetésekben, és
érdemrend kitüntetésekben részesülhettem.
Mellesleg megjegyzem, hogy a KMB szolgálat viselése miatt sosem kívántam magasabb rendfokozatot,
vagy magasabb beosztásba kerülni, és ha lehetett,
mindig az egyszerű ügyintézésekre törekedtem. Nekem pont annyi ügyintézés elég volt, amennyi a különböző rendőri szervek, gyárigazgatók vagy honvédségi vezetők megkeresésére adott válaszokat jelentette.
Legtöbb megkeresés a honvédség részéről érkezett,
mert aki valamelyik laktanyánál polgári alkalmazási
állásra jelentkezett, arról a személyről mindenre kiterjedő környezet-tanulmányt kellett elvégeznem itt,
a faluban. Az ilyen információs adatokat természetesen titkos adatokként kellett kezelni. Feltehetően ez a
szabály ma is így működik.
Tudom, a KMB szolgálat igen sokoldalú ellátásból
tevődik össze, én például a járőri szolgálatot láttam
eredményesebbnek. Itt, a faluban is a járőrszolgálatom gyakori ellátásának köszönhetően három üzleti
betörés elkövetőit sikerült elfogni, akik ellen országos
körözés volt elrendelve, minden üzleti betörés után a
kár megtérült.
1979. május 1-jén rendőr-főtörzsőrmesteri rendfokozattal kerültem nyugállományba. Jellemző volt rám az
a tulajdonság, hogy sosem voltam munka nélkül. Például megemlíthetem azt a lehetőségemet, hogy 1984-85
évek között itthon a családi ház átalakításával (bővítésével) járó munkálatokban vettem részt, illetve ebben a munkában az egész család részt vett.
1985. decembertől több éven át, itt helyben, az általános iskola területén, mint fűtő, karbantartó, park-
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gondozóként, három év elteltével pedig az óvoda területén folytattam az előbb említett munkát, mindaddig, amíg a szovjet katonai alakulatok ki nem vonultak. A laktanyák elhagyása után azonnal létrejött,
és megalakult az őrség. Három csoportban végeztük
a laktanyák, és az úgynevezett tiszti lakások őrzését,
24 órás váltóműszakban, így az egyik csoportnak én
is tagja voltam. A szolgálatot alig használt katonai
terepszínű gyakorló egyenruhában végeztük, derékszíj
használatával, és katonai, úgynevezett surranó nevű
csizmával voltunk ellátva. A fegyverzetünk gumibot,
bár ez ugyan inkább a kényszerítő eszköz kategóriába
tartozott jobban, épp úgy, mint a (kézi) bilincs. Ebben
a szolgálati minőségemben kettő és fél évig dolgoztam.
Ezek után éreztem, hogy valóságban, és tényszerűen is nyugdíjba kell vonulnom, hiszen az életkorom
igen gyorsnak tűnő előrehaladtával, egészségem romlása tapintható szintre emelkedett.
Ma, 90 éves életkorban járva ott tartok, hogy az
írásom kezdetén a családi emlékeinket tartogató díszes láda fedelét felnyitottam, az emlékeinket még
egyszer áttekintettem, és a díszes láda fedelét szépen,
lassan most vissza lehajtom abban a reményben, hogy
a rázós életutamnak végéről talán még néhány esetben visszanézhetek.

Vége

Sanyi bácsi írása a végéhez ért.
Személy szerint én lelkes támogatója voltam az írás
megjelentetésének, még úgy is, hogy tudom men�nyire megosztó a mai napig a 2. világháború és a
rendszerváltás közötti időszak.
Talán azért, mert nem telt még el annyi idő, hogy
érzelemmenetesen tekinthessünk vissza arra a korra.
Sajnos, nagyon kevés írás keletkezik erről az időszakról, ezért is örülök annak, hogy volt Táborfalván valaki, aki kicsit közelebb vitte az érdeklődőket az u.n. szocialista idők mindennapjainak a
megértéséhez.
Ma még nem tűnik olyan fontosnak egy ilyen memoár, de gondoljunk csak bele, hogy mi lenne, ha
annak idején nem jegyzik le, hogyan élték mindennapjaikat őseink a történelem folyamán.
Köszönet érte Sanyi bácsinak, akinek ezúton is kívánunk még sok-sok szeretetben eltöltött évet.
Fekete Gyula
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Óvodánk napjai a veszélyhelyzet idején...
Sajnos, az idei nevelési évünk néhány napos időeltolódással a tavalyi évhez hasonlóan alakult a veszélyhelyzet miatt.
A Kormány a veszélyhelyzetre való tekintettel rendkívüli szünetet rendelt el az óvodákban, ezért 2021.
március 8-tól bezártunk.
A kormány 111/2021.(III.6.) rendeletének megfelelően
ügyeletet biztosítottunk erre az időszakra.
Az ügyeletet azok a szülők igényelhették, akik dolgoznak és ezt munkáltatójuk által igazolni is tudják.
Prioritásként kezeltük a jelentkezés során az egészségügyben dolgozó és a közfeladatot ellátó szülők gyermekeit.
Fenntartónkkal egyeztetve korlátozott számban,
összesen 20 főben, csoportonként 5 főben határoztuk
meg az ügyeleti szolgáltatásban résztvevők létszámát.
Az elmúlt időszakban ez a létszám 6-15 fő között
mozog.
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata az otthon
maradt iskolás és óvodás gyermekek részére (akik igényelték) étkezést biztosít. Külön köszönet, hogy az önkormányzat az ebéd házhoz szállítását is megszervezte,
így a szülőknek nem kellett bejönniük érte.
Az ügyeletet a szigorú járványügyi előírásoknak
megfelelően szerveztük meg.
Az élet az óvodában ugyanúgy folyik, mint máskor,
csak jóval kevesebb gyermekkel.

Közérdekű
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Az óvónénik az otthon lévő gyermekekről online
módon gondoskodnak, őket sem hagyják magukra.
Köszönet a szülőknek, akik segítik ebben a gyerekeket. A megoldott feladatokról visszajelzést küldenek az
óvónőknek. Így legalább az éteren keresztül kapcsolatban vagyunk egymással, ebben a mindenki számára
nagyon nehéz helyzetben.
Az ügyelet alatt elvégezzük az óvodában a nagytakarítást, az összes eszközünk, textiliánk tisztítását, fertőtlenítését, javítását.
A tavaszi szünet után kezdünk az udvar szépítéséhez, parkosításához.
A BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. az „Ovis
labdaprogram” keretében 434.401.-Ft értékű sportszercsomagot adományozott óvodánknak. A csomag az
elmúlt héten meg is érkezett mindannyiunk örömére.
Ezúttal is köszönjük a nagyvonalú támogatást!
Ha van valakinek fölösleges évelő virága, bokor, facsemete, árnyékliliom, virághagyma, szívesen elfogadjuk és előre is köszönjük!
Sajnos, a nyitás időpontja a jelenlegi helyzet miatt
eltolódik 2021. április 19-re, amit már nagyon várunk,
hogy találkozhassunk a Napraforgó Óvoda otthon lévő
kis lakóival is!
Addig is kitartást, türelmet, jó egészséget kívánunk
mindenkinek!
A Napraforgó Óvoda dolgozói

„Versek a szobából” online iskolai szavalóverseny
Iskolánkban február végén alsó tagozaton meghirdettük a „Versek a szobából” című online szavalóversenyt.
A szülők és a tanító nénik segítségével a gyerekek kiválasztották és megtanulták a verseket. A videókat feltöltötték intézményünk megújult weboldalára, ahol mindenki megtekinthette a produkciókat.
https://csurgay-taborfalva.edu.hu/versek_a_szobabol_2021

Szakmai zsűri: Szabóné Nagy Annamária magyar szakos tanárnő és Borsi Mária könyvtáros értékelte a 39
ügyes tanuló színvonalas versmondását.
Helyezések:
1-2. osztályos korcsoportban:
1. helyezett: Sponga Vitéz Magor
2. helyezett: Papp Csenge
3. helyezett: Hamar Kristóf
Különdíj:
				
Batonai Adél
				
Gazsik Boglárka
				
Lakatos József

3. osztályos korcsoportban:
1. helyezett: Ludányi Eszter
2. helyezett: Meskó Ivett
3. helyezett: Batta Krisztofer
Különdíj:
				
Füzy Blanka
				
Krasnyánszki Lili
Jarábik Tünde tanító
Kissné Juhász Erzsébet alsó tagozatos mk. vez.

