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A LA PÍT VA 1993

„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”



Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 73. évében, 
2021. május 1-jén elhunyt Szagri László, Táborfalva 
Nagyközség Díszpolgára, önkormányzati képviselő.

Kiváló embert veszítettünk el személyében, aki Tábor-
falva fejlődését, az itt élő emberek életének jobbá téte-
lét egész élete során meghatározó, örömmel felvállalt 
feladatának, hivatásának tekintette.
 Szagri László 1949. január 1-jén született Tatárszent-
györgyön.
 1952-ben a család Táborfalvára költözött.
 A táborfalvi általános iskolai tanulmányok befejezé-
se után egy budapesti szakmunkásképző iskolában vas- 
és fémesztergályos szakképesítést szerzett.
 Tanulmányait követően Telek Gyula kisiparosnál, 
majd a Vörös Csillag Trak-
torgyárban, a NEFAG Zrt-
nél és a hernádi Március 
15. MGTSZ-nél dolgozott.
 1968-70-ig Táborfal-
ván teljesített sorkatonai 
szolgálatot az MN 7576 
alakulatnál.
 1975-ben mestervizsgát 
tett és még ebben az év-
ben kisiparosként, majd 
később egyéni vállalkozó-
ként folytatta esztergá-
lyos mesterségét.
 Sport iránti vonzalma már fiatalkorában a labdarú-
gás felé irányította. Az 1960-as évek közepétől a ’90-es 
évek közepéig a községi sportkör labdarúgója volt.
 1984-ben a Horgásztó létrehozásában jelentős szere-
pet vállalt. 1986-ban alapító tagja a Táborfalvi Horgász 
Egyesületnek, melynek megalakulásától kezdve vezető-
ségi tagja volt.         A horgász-sport mindig szívügye 
maradt, az egyesületet önzetlen munkájával és anyagi-
lag is támogatta.
 Igazi lokálpatriótaként számos alkalommal végzett 
társadalmi munkát. Nevéhez fűződik többek között a 
nagyközségi temető vízhálózatának kialakítása, a ku-
tak kiépítése és folyamatos karbantartása.
 Számtalan dologgal segítette a település vezetőit, 
az önkormányzat intézményeit, munkával, eszközzel, 
minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül. 
Képviselői tiszteletdíjáról a civilszervezetek támogatá-
sa javára lemondott.
 Közéleti szereplőként elvitathatatlan érdemei van-
nak nagyközségünk önállóságának „kivívásában”. 

1990-ig az Örkényi Közös Tanácsban képviselte a 
táborfalvi emberek, a község érdekét. A képvise-
lő-testület tagjai közül Ő az egyetlen, aki a lakosság 
bizalmából 1990. szeptemberétől, az első önkormány-
zati választástól kezdődően, élete végéig betöl-
tötte ezt a megtisztelő, felelősségteljes tisztséget.
 1990-ben a Népjóléti Bizottság (majd később Szo-
ciális Bizottság) tagja, 1991-től élete végéig elnöke. 
A ’90-es évek elején induló, mára hagyománnyá vált 
„idősek napi” megemlékezés szervezésében, valamint 
a kisgyermekek számára a Mikulás-napi csomag össze-
állításában, kihordásában aktívan kivette részét kétkezi 
munkájával és gépkocsija biztosításával.
 A Szociális Bizottság elnöki feladatkörének ellátása 
komoly és nehéz felelősség, mely időként lelki megter-

helést is jelentett.
  A képviselő-testület bi-
zalmából több éven át 
képviselte önkormányza-
tunkat a Dabas és Környé-
ke Vízügyi Kft-nél, mint 
felügyelő bizottsági tag, 
majd elnöke volt a Tábor-
falva Településfejlesztő és 
Üzemeltető Kft. felügyelő 
bizottságának.
  Az Örkényi Takarékszö-
vetkezetnek több mint 30 
éven át küldöttje és helyi 

intéző bizottságának 20 éven át tagja volt.
 Szagri László egész életét az önzetlen segítségnyúj-
tás jellemezte, sokan fordultak hozzá bizalommal.
 Bár életvitelszerűen családjával több évtizede Hernád 
községben élt, azonban mindig is táborfalvinak vallotta 
magát.
 Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Szagri Lászlónak a közéletben betöltött 
több évtizedes tevékenységéért, valamint a nagyközsé-
gért végzett áldozatkész munkája elismeréseként 2011-
ben a Táborfalva Díszpolgára címet adományozta.
 Őszinte együttérzéssel osztozunk a Család gyászában.
 Néhai Szagri Lászlót Táborfalva Nagyközség saját 
halottjának tekinti. Nyugodjék békében!
 Emlékét megőrizzük.
 

Táborfalva Nagyközség Képviselő-testülete és
Önkormányzata,

Nagy Andrásné
polgármester

In memoriam Szagri László
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Örömmel fogadjuk javaslataikat az újság 
tartalmára, témáira vonatkozóan, hirde-
téseket, olvasói leveleket, mert ezzel hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy a Mozaikban mi-
nél több olyan kérdés jelenjék meg, melyek 
Olvasóinkat érdeklik, foglalkoztatják.

„Egy kép - egy történet” címmel szeretnénk 
bemutatni a MOZAIKban Táborfalvához 
kapcsolódó eseményeket, személyiségeket. 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

       
Fekete Gyula

szerkesztő

Kedves Olvasóink!
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Tájékoztató a gyermeket nevelő családok otthon-
felújítási támogatásának igénybevételéhez.

Kedves Lakosaink!

A Magyar Államkincstár honlapján megtalálható az  ott-
honfelújítási támogatásról szóló tájékoztató, melynek ki-
vonatos formáját az alábbiakban tessszük közzé:
 A Kormány a gyermeket nevelő családok ott-
hon-felújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) 
Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 
foglaltak alapján igényelhető egyszeri támogatás-
sal lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő csalá-
dok lakhatási körülményeiken javítsanak. Ehhez a 
Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
közreműködésével a Rendeletben meghatározott fel-
tételekkel a központi költségvetésből vissza nem térí-
tendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási 
támogatás vehető igénybe 2021. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig.
 – Hol lehet tájékozódni a Rendelet tartalmát illetően?
 – A Rendelet letölthető PDF formátumban elérhető a 
Kincstár honlapján (Főoldal > Lakossági ügyfelek > Ott-
honfelújítási támogatás >) az Általános tájékoztató me-
nüpontban és a www.uj.jogtar.hu honlapon is. A Rendelet 
január 1-jétől hatályos szövegét az otthonfelújítási hitel 
bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módo-
sításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet több 
részletben módosította, illetve kiegészítette a használt 
lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi ott-
honteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. 
rendeletet az otthonfelújításhoz kapcsolódó kamattámo-
gatásos kölcsön felvételének lehetőségével. Ezek a ren-
deletek is megtekinthetők a már jelzett jogszabálykereső 
honlapon.
 – Hogyan igényelhető a támogatás?
 – A támogatási kérelem 2021. január 1-je után az alábbi 
módokon nyújtható be a Kincstárhoz:
 - elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést köve-
tően a SZÜF felületén (TULAJDON > Ingatlan menüpont 
alatt) elérhető elektronikus nyomtatvány („Kérelem gyer-
meket nevelő családok otthonfelújítási támogatására”) 
kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt 
dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával;
 - A Kincstár honlapjáról – Főoldal > Lakossági ügyfe-
lek > Otthonfelújítási támogatás > Kérelem benyújtásának 
nyomtatványai menüpontból – letöltött és kitöltött kére-
lem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez elő-
írt dokumentumok másolatainak postai úton történő meg-
küldésével (cím: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest);

 - Személyesen bármely kormányablakban a Kincstár 
honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatko-
zatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentu-
mokmásolatainak leadásával. Az elektronikusan kitölthe-
tő és a papír alapon benyújtható formanyomtatványok 
a Kincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/
hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanaknyomtat-
vanyai) elérhetőek.
 – Ki igényelheti a támogatást?
 – A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy ne-
velő személy, mint igénylő igényelheti, vagy az azonos la-
kóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, 
együttes igénylőként igényelhetik.
 – Igénylő lehet az a
a) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki ma-
gyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló 
törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
b) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező szemé-
lyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghala-
dó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja.
 – Hány alkalommal vehető igénybe a támogatás?
 – A támogatás ugyanazon igénylő által – együttes 
igénylők esetében is – csak egyetlen alkalommal vehető 
igénybe. Ha a kérelem elutasításra kerül, akkor a jogsza-
bályban nyitva álló időszakban 2022. december 31-éig az 
utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon 
belül ismételten igényelhető a támogatás.
 – Milyen ingatlanra igényelhető a támogatás?
 – Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilván-
tartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jel-
leggel nyilvántartott ingatlanok, valamint tanya, vagy bir-
tokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú 
épületeinek (a továbbiakban: lakás) felújítására igényelhe-
tő a támogatás.
 – Melyek az igénylés alapvető feltételei?
 – Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igény-
lők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket ne-
veljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve 
a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, 
amelyben az igénylő vagy igénylők, valamint velük együtt 
élő kiskorú gyermekeik együttes tulajdoni hányada érje 
el legalább az 50%-ot. Lakóhelynek a lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogad-
ható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítá-
sára a támogatás nem vehető igénybe. A fenti – egy 
éves lakóhelyre vonatkozó – kitétel alól kivételt képez 
a magzat, illetve az egy évnél nem régebben szüle-
tett gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett
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lakástulajdonjogának megszerzésére, vagy az igény-
lő (együttes igényléskor házastársa vagy élettársa), 
illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken 
felépült lakás ingatlannyilvántartási bejegyzésére a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven 
belül került sor.
 – Melyek az igénylés további feltételei?
	 •	Az	igénylő	vagy	együttes	igénylés	esetén	legalább	
az egyikük rendelkezzen egy év társadalombiztosítási 
jogviszonnyal.
	 •	 Az	 igénylő,	 együttes	 igénylés	 esetén	 házastársa	
vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóság-
nál nyilvántartott köztartozással.
	 •	A	Rendeletben	meghatározott	építési	tevékenysé-
gekre vonatkozóan a kivitelezést végző vállalkozóval 
2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell ren-
delkeznie az igénylőnek.
	 •	Az	igénylővel	vagy	házastársával/élettársával	a	fel-
újítási munkák elvégzésére szerződött vállalkozó nem 
lehet sem az igénylőnek, együttes igénylés esetén pe-
dig sem a házastársának vagy élettársának a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a további-
akban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, illetve sem 
ők, sem a közeli hozzátartozóik nem rendelkezhetnek 
tulajdoni részesedéssel vagy nem tölthetnek be tisztsé-
get ezen vállalkozásban.
	 •	A	felújítási	munkákat	2021.	január	1-je	után	ki-
állított és teljesített számlák másolatával kell iga-
zolni. A számláknak vagy az igénylő, vagy együttes 
igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és címé-
re kell szólniuk.
	 •	 Olyan	 számla	 nem	 fogadható	 el	 a	 felújítási	 tevé-
kenységek vállalkozási díját, illetve a felhasznált anyag-
költségét illetően, amelyeket az igénylő a felújítással 
érintett lakás vonatkozásában a Falusi CSOK kapcsán 
már elszámolt vagy elszámolni kíván.
	 •	Átutalással	teljesítendő	számlák	esetén	igazolni	kell	
a számla kiegyenlítését a banki átutalást igazoló doku-
mentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) 
másolatával, amelyen egyértelműen beazonosíthatók 
az egyes kiegyenlített számlák tételei.
	 •	 Nagyon	 fontos	 feltétel,	 hogy	 a	 kérelemhez	 va-
lamennyi szükséges nyilatkozatot az igénylő megfe-
lelően kitöltse és a kérelmével együtt nyújtsa be a 
Kincstárhoz.
 – Milyen felújítással kapcsolatos tevékenységekre 
igényelhető a támogatás?
 – A támogatott építési tevékenységeket a Rendelet 6. 
§-a sorolja fel, melyek az alábbiak:
	 •	 víz-,	 csatorna-,	 elektromos-,	 gáz-közműszolgáltatás	

bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje, 
	 •	fürdőhelyiség,	illetve	WC	létesítése	olyan	lakásban,	
amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
	 •	 fűtési	 rendszer	 kialakítása,	 korszerűsítése	 vagy	
elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások 
alkalmazását is,
	 •	az	épület	külső	festése,	színezése,	valamint	szige-
telése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, 
hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
	 •	a	külső	nyílászáró	cseréje,	redőny,	árnyékoló,	spa-
letta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseré-
je, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
	 •	tető	cseréje,	felújítása,	szigetelése,
	 •	égéstermék-elvezető	építése,	korszerűsítése,
	 •	klímaberendezés	beépítése,	cseréje,
	 •	napkollektor,	napelemes	rendszer	telepítése,	cseréje,
	 •	belső	tér	felújítása,	ideértve
	 	 •	 a	lakás	helyiségeinek	belső	fali,	padló-,	födém-
   vagy  álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását,
   festését, tapétázását,
	 	 •	 a	galériaépítést,
	 	 •	 a	belső	lépcső	kialakítását	és	cseréjét,
	 	 •	 a	szaniterek	beépítését	vagy	cseréjét,
	 	 •	 a	villanykapcsolók	és	-dugaljak	kialakítását	és	cseréjét,
	 	 •	 a	belső	nyílászárók,	belső	párkányok,	küszöbök
   beépítését, cseréjét vagy felújítását,
	 	 •	 a	lámpák	vagy	világítótestek	beépítését	vagy	cseréjét,
	 •	 a	 lakással	 azonos	 ingatlan-nyilvántartási	 helyrajzi	 szá-
mon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így 
különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
	 •	kerítés	építése,
	 •	gépjárműtároló	építése	vagy	nyitott	gépkocsibeálló
kialakítása,
	 •	terasz,	loggia,	erkély,	előtető	építése,
	 •	térburkolat	készítése,	cseréje,
	 •	télikert	kialakítása,
	 •	amennyiben	az	igénylő	vagy	gyermeke	mozgáskorlá-
tozott személynek minősül, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rende-
let 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesí-
tési munkák,
	 •	alapozási	szerkezet	megerősítése,
	 •	beépíthető	bútor	vagy	konyhai	gép	beépítése,	cseréje,	
valamint
	 •	használati	melegvíz	rendszer	kialakítása,	korszerűsí-
tése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energia-
források alkalmazását is.
– Mekkora az igényelhető támogatás összege?
 - A támogatás összege a lakás felújítására for-
dított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, 
amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál.
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Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt tá-
mogatás összegében a vállalkozási díj és az anyag-
költség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a be-
nyújtott kérelemhez csatolt számlák között
feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat 
és anyagköltséget tartalmazó számlának.

Példák:
1. Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
Anyagköltség: 4.500.000,- Ft
Munkadíj: 1.500.000,- Ft
Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft
Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyag-
költség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, 
ami 1.500.000 - 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális 
összeg.
2. Felújítás teljes költsége: 5.000.000,- Ft
Anyagköltség: 4.000.000,- Ft
Munkadíj: 1.000.000,- Ft
Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft
A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de 
mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 
%-os szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is 

csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethe-
tő támogatás 2.000.000,- Ft.
3. Felújítás teljes költsége: 1.000.000,- Ft
Anyagköltség: 1.000.000,- Ft
Munkadíj: 0,- Ft
Kifizethető támogatás: 0,- Ft
A kifizethető támogatás 500.000,- Ft lenne, ha legalább 
250.000,- Ft összegű munkadíjról szóló számla is benyúj-
tásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben 
az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a 
alatt van, az 50-50 %- os szabály semmiképpen nem érvé-
nyesülhet, így támogatás nem fizethető ki.
A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivite-
lezési, építési munkák végrehajtását és az utolsó számlák 
kiegyenlítését követően 60 napos határidőn belül lehet 
igényelni.

Forrás és bővebb információ: http://www.allamkincs-
tar.gov.hu/lakossagiugyfelek/otthonfelujitas_tamoga-
tas_tajekoztato

Kundra Erika
jegyző

Figyelmeztető jelek

Az előző cikkben leírtakat azzal zártam, hogy sok 
oka lehet annak, amikor egy gyermek kihívó viselke-
dést produkál, vagy nem tud hosszan és minőségben 
figyelni, vagy sok minden zavarja. Ezeket érdemes 
számba venni, amely okokból nem következik tör-
vényszerűen, hogy ADHD-s, vagy SNI-s a gyermek, de 
mint tünetet befolyásoló, azokat erősítő tényező jelen 
lehet. Fontos kiemelni, hogy mindig vannak kivéte-
lek, ha kis mértékben is, de előfordul, hogy az alább 
felsorolt okok egyike sem áll fenn, a gyermek mégis 
atipikus fejlődésű. Továbbá azt is szeretném hangsú-
lyozni, hogy nem kell mindegyik problémának jelen 
lenni ahhoz, hogy gyermekünk fejlődésében legyen el-
akadás, vagy lemaradás, de több ok együttes jelenléte 
azonban hangsúlyos lehet az ADHD kialakulásában, 
meglétében. Ezért fontos, hogy összességében tekint-
sünk az állapotra, így a megoldás is sokszereplős és 
sok türelmet igényel. De megéri!

Nézzünk egy pár szituációt és mi lehet mögötte?
A gyermeket folyton noszogatni kell, nem csinálja, 
amit kérünk tőle és a spontán dolgokat egyenesen utál-
ja. - Lehet mögöttes ok pl. a várandósság és a szülés 

körülményei. Minden gyermek esetében meghatározó 
a várandósság minősége. Mára teljesen megváltozott az 
életritmusunk is ezen időszak alatt.  Ha ez az időszak 
zaklatott, nyugtalan, lelkileg-fizikailag túlterhelt, (so-
kat dolgozunk, stresszesek vagyunk), ha dohányzás-
sal, alkohollal vagy nyugtatószerekkel terhelt, akkor a 
gyermek szervi, idegrendszeri fejlődését már negatívan 
befolyásolja. Ha szülés során hirtelen, spontán beavat-
kozásra volt szükség, ha időzített császármetszéssel 
jött a baba a világra, (itt nem az életmentő műtétről 
van szó), akkor nem Ő indította el a természetes fo-
lyamatot. Ennek a lenyomata megmutatkozhat a gyer-
meknél az ingerek kezelésében és a személyiségére gya-
korolt hatásában is.
 A gyermek befogja a fülét, amikor hangosabban 
beszélünk vele. Nem kell rögtön a tiszteletlenségre 
gondolni. Sokkal érzékenyebbek a hangokra, ízekre, 
illatokra, tapintásra. Van, amikor azt mondják, hogy a 
gyermeknek túlhallása van. Ez pontosabban azt jelenti, 
hogy sokkal érzékenyebb a hallása. Lehet valaki (akár 
nagymama, szomszéd, óvó néni, tanító néni) beszéde, 
hangszintje olyan, amely nagyon zavaró a gyermek 
számára. Ekkor a részéről ez egy védelmi reakció.
 Nem tud figyelni, állandóan elkalandozik. Ezt is 
befolyásolhatják a zavaró hangok, amelyek elvonják a
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figyelmét: a háztartás zaja, szomszéd szobában lévő 
beszélgetés, tv vagy más hangtechnikai eszköz. A fi-
gyelmetlenség okának ez egy kiváltó oka lehet, de, csak 
ettől még nem lesz figyelmetlen.
 Nagyon válogatós, nem eszik meg akármit.  Nem 
kell rögtön arra gondolni, hogy elkényeztetett, finnyás 
gyerek. Mint előbb is utaltam rá, nagyon érzékenyek az 
ízekre is. Szinte azonnal érzi egy ételben a mesterségesen 
hozzáadott adalékanyagokat, illat,- ízfokozókat, vagy 
akár a normától eltérő ízt. A szülő, vagy a nagyszülő 
szeretetből megsüti a gyerek kedvenc diós süteményét, 
igen ám, de ő megérzi, hogy kicsit avas a dió. Így már 
nem kéri. Ő még nem tudja megfogalmazni, csak eluta-
sítja a sütit. Ha nem ismerjük a mögöttes okot, akkor 
ez a szituáció komoly családi veszekedésbe is torkollhat.
 Egyszerűen nem csinálja, amit mond neki a felnőtt. 
Nem kell rögtön arra gondolni, hogy bosszantani akar. 
A mai kor elvárásokkal, pszichés, mentális megterhe-
léssel tarkított hétköznapjai sok felnőttnél érezhető, 
érzékelhető, ingerült állapotot idéz elő. Ezt a gyermek 
is érzi. Azért pedig, hogy védje saját kis lelki világát, 
önvédelmi mechanizmusként szinte egy láthatatlan 
„falat” húz maga köré. Ha ekkor a gyereket „betörni” 
próbáljuk, meddő próbálkozás lesz. Nyugodtsággal, 
higgadsággal, türelemmel, szeretettel lehet csak ezt a 
falat sérülésmentesen leolvasztani.
 A gyerek vigasztalhatatlanul sír, nem vesz részt sem-
milyen foglalkozásban, nem beszél, semmivel nem le-
het őt felvidítani.  Szoktuk mondani, hogy az ADHD-s 
gyermekek “fordítva vannak bekötve”. Mivel a gyer-
mekeink érzik a szeretett személy érzelmi, hangulati 
állapotát, így sokkal jobban aggódnak érte, mint saját 
magukért. Ha pl. reggel úgy váltak el ovi, vagy iskola 
előtt, hogy összevesztek, vagy az anyának fájt a feje, 
vagy az apa nyugtalan volt a munkahelyi dolgok miatt, 
vagy a szülők állandóan vitatkoznak, akkor a gyermek 
egész nap zaklatott lesz, nem tudja abbahagyni a sírást, 
passzív lesz, elzárkózik a maga kis világába. Nem azért 
aggódik, hogy mi lesz vele az anyukája nélkül, hanem 
hogy mi lesz anyukájával nélküle.
 Folyton pörög, nem lehet lelassítani. Itt is számtalan 
ok lehet a háttérben. Este későn fekszik le, nyugtalanul 
alszik - kialvatlan lesz, túlzott mennyiségben vannak je-
len a technikai eszközök, ingergazdag a környezet, rend-
szertelenül és/vagy egyensúly hiányosan táplálkozik. 
Jellemzően az ADHD-s gyermekek szénhidrátfüggők. 
Ez tovább pörgeti őket. Annyira fáradtak, hogy nem 
tudnak leállni, így tovább pörgetik saját magukat. Nem 
tudnak lecsendesedni, pedig nagy szükségük lenne erre. 
Sokszor nem tudják a vélt és valós állapotot megkülön-
böztetni. Ha látnak egy mesét, egy filmet, amely felzak-

latja őket és nincs akivel ezt megbeszélhessék - őszin-
tén az ő szintjén -, akkor ezt valóságként élik meg és 
sokszor attól félnek és féltenek, ami nincs is valójában.
 Folyton beszél, be nem áll a szája, belevág a másik 
szavába. Szintén nem tiszteletlenségből teszi, de ál-
landó cselekvéskényszere van. Nem akar „emaradni” 
semmiről, és mivel a figyelme könnyen ugrándozik, így 
amit szeretne megosztani, azonnal mondania kell.
 Nagyon sok élethelyzet, szituáció, pillanat van, -csak 
párat említettem a lehetségesek közül- amit érdemes 
analizálni, átbeszélni és lehetőség szerint rendet tenni 
bennük és átlátni a zűrzavart. Ez már óriási lépés egy 
gyermek-szülő bizalmi, szerető jó kapcsolatának kiala-
kításához, a szülő nyugalmi állapotához és a gyermek 
önbizalmához, helyes önértékeléséhez vezető úton. Ha 
pedig a szülő és a gyermek ezt együtt megfejti akkor 
nagy segítséget tudnak adni a pedagógusok számára is. 

Cseri D. Bernadett

Hogyan folytattam az utam?

Az előző cikkben elmondtam, hogy hogyan tanultam 
meg kezelni, majd fejleszteni magam.
 Most elmondom azt, hogyan folytattam az utam. 
Kezdjük a kapcsolatoknál.

 Volt és van önbizalmam, viszont a veszteségtől fél-
tem. Ezért birtokolni akartam azt, amit és akit nem le-
het. A rendben van az, hogy én rendbe tettem a gondol-
kodásom egy bizonyos pontját. Viszont pont azt nem 
tettem rendbe, amivel önmagamnak ártottam a jelenle-
gi tudásom alapján  a legjobban.
 Féltékeny voltam, nem tudtam szűrni azokat a gon-
dolatokat, amelyek árthatnak nekem és akár a kapcso-
latomnak.
 Kivetítettem ezeknek a rossz gondolatoknak kö-
szönhetően egy olyan valóságot, ami nem is létezik, 
kombináltam a gondolatokat, mondhatni szinte össze-
esküvés elméletet gyártottam saját magam ellen, így 
sok veszekedést generáltam feleslegesen.
 Ezek a gondolatok elvették a bizalmam. Egy nagyon 
nagy vihar tombolt bennem legbelül és nem beszéltem 
ki magamból.
 Sajnos, arra, hogy ez a baj, későn jöttem rá, viszont 
nem annyira későn, hogy ne fejleszthessek rajta. Mikor 
rájöttem, mi a gond, el sem akartam hinni.
 Mégis itt volt, tenni kellett, hogy a jövőben működ-
jön. Egyet szeretnék átadni ezzel, hogy lásd, mi lehet a 
baj bizonyos helyzetekben. Ezeket a gondolatokat, ha 
teheted és szűrd ki – és fejlődj.



Május

Te szép május, merre voltál? Hol teleltél?
Na végre, hogy megérkeztél!

 
A száraz kóró is kizöldül, a méhkas is felzendül,

Hordják a mézet nyakra-főre, nemzetünknek örömére,
Kisgalamb turbékol, keresi a párját, ott van az, nem 

messze, járja a násztáncát,
Bárányfelhők gyülekeznek, szépen lassan ereszkednek.

Sok szép növény örömére kiszakad a felhő végre,
Eső után szivárvány, kéklő égen napsugár...

Pacsirták is fent az égen, azt éneklik, légy résen, medve 
jár e vidéken,

Megéhezett egy kis mézre! 
Te szép május, szépen kérlek, tegyél csodát a magyar 

népnek!
Covid-járvány sújtja földed, állítsd meg a betegséget!

Nagy József
hagyományőrző íjász

 Most el kell mondanom, azt, ami talán sok embert 
foglalkoztat még mindig.
 Színes a választék abban, hogy mégis a gyermeke-
ket „gondoktól” függetlenül, hogyan is fejleszthetjük. 
Minden gyermeket és felnőttet lehet fejleszteni. Ehhez 
a megfelelő eszköz és lehetőség kell. Például ott az ok-
tatás: nem tudunk számolni - megtanítanak, nem tu-
dunk olvasni - megtanítanak.
 Nos, ugyanazt az elvet kell követni, ha nem megy 
valami, addig kell próbálkozni, amíg nem sikerül.
 Én csakis azért vagyok, mint ahogyan már említet-
tem, amit tőlem hallasz vagy olvasol, az egy kis ösvé-
nye a fejlődés útjának.
 Rengeteg lehetőség van, csak fel kell fedni, ebben 
tudok én segíteni.
 Egyet mondhatok neked: figyelj a legapróbb dolgok-
ra, én így láttam meg a lehetőségeim a fejlődésre.

Kispéter Nándor Félix
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Köszönöm Dibákné Meggyes Annának a könyvtá-
runknak adományozott két, bekeretezett fotóját:

Tél a tavon

Kikötőben

Jó fotózást, szép, alkotó éveket kívánok!

Borsi Mária könyvtáros
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A könyvtár újranyitása
Örömmel tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy 2021. 
május 5-ei kezdettel újra látogatható a táborfalvi Nagy-
községi és Iskolai Könyvtár - a járványügyi rendelkezé-
seknek megfelelően kialakított rendszabályok szerint.

A nyári nyitvatartási rendnek megfelelően, de az 
iskolai és a nagyközségi könyvtári ellátást különvá-
lasztva fogadjuk Látogatóinkat!

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIT ÉS PEDAGÓGU-
SAIT: hétfő, szerda, péntek 12.30-16.00 óra, 
bejárat a csarnok felől;

A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁST IGÉNYBE 
VEVŐ LÁTOGATÓKAT: hétfő, szerda, péntek 16.00-
18.00 óra, szombat 8.00-12.30 óra;
bejárat az Árpád utca felől.

A könyvtár területére csak a védettségi igazolvánnyal 
rendelkező felnőttek léphetnek be (a védettségi igazol-
vány a személyazonosságot igazoló okmánnyal együtt 
érvényes).
 A kormányrendelet értelmében gyerekek kísérő nél-
kül NEM látogathatják a könyvtárat (a kísérőnek ren-
delkeznie kell a védettségi igazolvánnyal).

Kérjük az alábbi óvintézkedések betartását:
	 •	 a	könyvtárban	egyszerre	2	fő	tartózkodhat,
	 •	 a	látogatás	időtartama	max.	20	perc,
	 •	 kézfertőtlenítő	használata,
	 •	 ajánlott	a	szájmaszk	használata.

 A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező Olva-
sóink számára lehetőség van ”ablakos” kölcsönzésre 
a nyilvános könyvtári nyitvatartás idején. Ehhez kér-
jük, hogy előzőleg telefonon vagy e-mailben jelezzék 
a könyvtárosnak, hogy milyen könyveket szeretnének 
kölcsönözni.

Elérhetőség:
Tel.: +36 29 382-952
e-mail: konyvtar@taborfalva.hu

Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Borsi Mária
könyvtáros

Balassi Bálint
Borivóknak való

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,

Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!

Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,

Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,

Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,

Új erővel építvén űzéshez inokat.

Sőt még az végbéli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.

Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,

Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

Újul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,

Minden teremtett állat megindul tebenned.

Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,

Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!

Balassi Bálint 
(Zólyom, 1554. október 20. 
Esztergom–Szentkirály, 
1594. május 30.) Magyar 
költő, törökverő nemes. A 
magyarországi reneszánsz 
második korszakának nagy 
alakja. A magyar nyelvű 
költészet első kiemelkedő 
művelője, a magyar iroda-
lom első klasszikusa.
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Egy nap a vadászterületen

Reggel 6 óra, az autó indul és mi már úton vagyunk 
a vadászterület felé. A természet még alszik, mozgás 
csak elvétve van, egy őzikét látunk, amint épp az úton 
szalad át. Mindeközben Kovács Attila vadőrt kérde-
zem munkája sajátosságairól. 

 – Mi a vadőr feladata?
 – A vadőr, más néven hivatásos vadász rendészeti 
feladatokat ellátó személy, vadgazdálkodási, vadvédel-
mi szakirányítási feladatokat lát el. A vadőr fő feladata 
az adott vadászterület vadállományának megőrzése, 
védelme, illetve az állatok etetése, itatása és a vadásza-
tok biztosítása a tagság számára, valamint a szőrmés, 
szárnyas ragadozók létszámának csökkentése. Ilyen 
ragadozó állat az aranysakál, a róka, a borz. Kártevő, 
fészekrabló madarak a szarka, a dolmányos varjú és a 
szajkó. Ezeknek az állatoknak a létszáma megnöveke-
dett és folyamatosan apasztani kell őket.
 – Hány éve dolgozol vadőrként?
 – 2001. szeptember 1-jén érkeztem Táborfalvára, te-
hát ez a 20. éve, hogy vadőrként dolgozom.
 – Mekkora vadászati terület tartozik Táborfalvához?
 – Nettó 5700 hektár.
 – Mekkora vadászati terület tartozik egy vadőr 
szakemberhez?

 – Minden megkezdett nettó 4000 hektár után kell 
egy hivatásos vadászt alkalmazni, ezért Táborfalván 
ketten látjuk el a vadőri feladatot Kovács Gábor er-
désszel, Papp Ferenc vadászmester irányításával.
 – Hogyan választod ki, hogy hova telepítesz va-
detetőt? 
 – Vannak az apró- és a nagyvadetetők. Fontos, hogy 
azokra a területekre helyezzük ki az etetőt – a vad 
mozgását is figyelembe véve –, ahol ez vadászatilag is 
engedélyezett, például a szomszédos vadászterületek-
től 300 méteren belül nem lehet vadetetőt létesíteni, 
illetve utak mellé sem szabad telepíteni.

 – Mivel eteted az állatokat? 
 – Nálunk elsősorban szemes kukoricát és lucer-
naszénát kapnak, kihelyezünk nyalósót is, az ásványi 
anyagok pótlására.
 – A magasles kihelyezésének van-e bármilyen 
előírása, illetve feltétele?

 – A szomszédos vadászterületektől 300 méteren be-
lül magaslest sem lehet kihelyezni, illetve engedélyt kell 
kérni a szomszédos vadásztársaságtól, ha 300 méteren 
belül szeretnénk kihelyezni a magaslesünket. A vadete-
tők kihelyezéséhez hasonlóan utak mellé sem szabad 
kitelepíteni magaslest vagy ahol a mezőgazdasági terü-
leteken problémát okoz a gazdáknak. Általában szórók 
mellé telepítünk magaslest, illetve oda, ahol jellemző a 
vadkár.
 – Mekkora vadkár keletkezik egy évben?
 – Nem jelentős a vadkár ezen a területen, nagyon 
odafigyelünk rá.
 – A táborfalvi vadászati területen van olyan állat 
vagy madár, amely kiemelten védett?
 – Ezen a területen megtalálható a szalakóta, népies 
nevén a vasvarjú, a gyurgyalag, a fekete gólya és a kü-
lönböző ragadozó madarak, például a barna rétihéja,



a fakó rétihéja, a karvaly és a vörös vércse. Minden ra-
gadozó madár védett.
 – Táborfalván körülbelül mekkora a vadállo-
mány? 
 – Az őzállomány körülbelül 300 egyed, mezei nyúl 
200 egyed, a fácán is körülbelül 200 egyedet számlál 
és jelen van az üregi nyúl is, amely színesíti a faunát. 
Megtalálható nálunk a vaddisznó, a gímszarvas, a dám-
szarvas, de ők váltóvadként, tehát nem mindig vannak 
itt, hanem időszakosan jelennek meg.

 – Egy vadásznak bármikor lehet vadásznia?
 – A vadász abban az esetben vadászhat, ha beírja az 
úgynevezett beírókönyvbe, hogy mikor, hova megy ki 
a vadászterületre, természetesen a vadászati idényeket 
figyelembe véve. Rögzítenie kell a vadász nevét, az el-
ejtett vad adatait, abban az esetben, ha nagyvadat ejt 
el, akkor a nagyvad azonosító jel számát és a lövések 
számát.
 – Van-e veszélye a vadőri munkának?
 – A vadőri munkának több veszélye is van, például 
a sebzett vaddisznó utánkeresésénél nagyon oda kell 
figyelni, hogy lehetőleg ne éjszaka menjünk keresni, 
mert a sűrű erdőből megtámadhat. Ha feltételezzük az 
orvvadászok jelenlétét, ne menjünk egyedül, hanem 
kérjünk rendőri segítséget.

 – Milyen tanácsokkal látnád el a jövő vadőreit?
 – A legfontosabb, hogy szeressék és tiszteljék a ter-
mészetet és az állatokat!
 – Rendkívül érdekes szakmát ismerhettünk meg. 
Köszönöm a beszélgetést!

Nagy Bence



„Fotós álmom mindig a következő kép.” – Beszélgetés Jung Istvánnal

Jung István neve Táborfalván sokak számára isme-
rősen cseng. Köszönöm, hogy elfogadtad a Tábor-
falvai MOZAIK interjú felkérését! Szinte mindenki 
ismer téged a település különböző kereskedelmi és 
vendéglátóhelyei kapcsán, most viszont Jung Ist-
vánt a fotóst szeretnénk bemutatni az olvasóknak.

 – Miért kezdtél el fotózni? Mióta fotózol? Ho-
gyan jött az életedbe a fényképezés?
 – A fotózással gyerekkorom óta kapcsolatban va-
gyok, hiszen édesapám is fotózott. Általa ismerked-
tem meg a technikai részével, illetve középiskolás 
koromban fotó szakkörre is jártam, ahol megsze-
rezhettem az alapokat. Rövid ideig dolgoztam betanított 
fényképészként.
 – Tudomásom szerint minőségi eszközökkel rendel-
kezel. Hobbi géppel kezdted vagy első pillanattól kezd-
ve hittél a „jó” gépben?
 – Az első pillanattól kezdve hittem a minőségi, jó fel-
szerelésben, de a digitális fotózást egy olcsó, kezdő, kom-
pakt géppel kezdtem el.
 – Mit szeretnél adni a fotózáson keresztül az embe-
reknek?
 – A fotózáson keresztül szeretném megismertetni, be-
mutatni az embereknek a természet ritkán látott csodáit, 
szépségét és gondolatokat ébreszteni természeti értéke-
ink védelme érdekében.
 – Mire vagy a legbüszkébb eddig a fotós karriered 
során?
 – Legbüszkébb a pályázatokon elért eredményekre va-
gyok. Jelent meg képem a National Geographic újságban, 
valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium kiadványában. 
Ebből a jutalomból vettem az első fotós les sátramat,

aminek a segítségével csodás képeket készíthettem, hi-
szen rejtve maradhattam az állatok szeme elől.
 – Mit figyelsz, mire vársz, amikor fotózol?
 – A fotózás során magára a természetre és a természet 
minden rezdülésére. A nyugalmat hirtelen megtörő, oly-
kor véres, kegyetlennek tűnő akciódús pillanatra várok, 
hiszen ez is az élet része.
 – Mennyit dolgozol a képekkel egy-egy fotózás 
után?
 – Az elkészült képek feldolgozása, utó-
munkája hosszadalmas folyamat. Több-
szöri válogatás után kerülnek vágó-
asztalra, ahol végleges formájukat 
elnyerik a képek. A természetfotós 
pályázatok igen kevés szerkesztési utó-
munkás lehetőséget adnak, ezért a 
géppel kell közel jó képet készíteni, 
amiknek az utómunkája már valójában 
nem sok időt vesz igénybe. A váloga-
tás, szortírozás, ami a legtöbb időt elviszi.

 –  Számodra
mitől lesz igazán jó 
egy kép?
 – A  kép két részből áll: 
technikai részből és hordoz 
üzenetet, mondanivalót. Ha 
valamelyik megvalósul, ak-
kor már jónak mondható, de 
lehet egyszerűen szép, esz-
tétikus, falat díszítő alkotás 
(tájképek), esetleg valakiben 
ébreszthet régi emlékeket is. 
Számomra az a jól sikerült 
kép, amelyik beindít egy be-
szélgetést, ekkor valami meg-
mozdul a nézőben és írásra, 
cselekvésre készteti.



– Legtöbbször természetihletésű fotókat készítesz. 
Hogyan sodródtál a fotózás ezen területe felé?
 – A természet szeretete mindig közel állt hozzám, hi-
szen egykori hobbim a horgászat is a természetben az 
emberek, a hétköznapok zajától távol történt. Ha lehet, 
próbálok minél több időt tölteni a családommal. Próbá-
lom velük megismertetni a természet karnyújtásnyira 
lévő csodáit. Nem sok érintetlen terület található kör-
nyezetünkben, és ami van az is egyre inkább zsugorodik. 
Természetjárás közben átélt csodák látványának egyenes 
következménye a fotózás, hiszen szerintem már minden-

ki készített emléket valamilyen képalkotó eszközzel. 
Engem csak az erre fordított idő és technika kü-

lönböztet meg. A ráfordított, családtól elvett 
idővel kapcsolatos türelméért nem tudok 

elég hálás lenni páromnak.
– Hogyan szoktál előkészülni egy-egy 
fotózáshoz? 
– A fotózás előkészülete mindig a témá-
tól függ. Mindenképpen olvasással, az 
állatok szokásainak ismeretével kezdődik, 

helyszíni bejárás majd álcaépítés követ-
kezik, esetleg sátor kihelyezés, és további 

információgyűjtés. Ez a folyamat mind napo-
kat, heteket vesz igénybe és ha minden összeáll 

a kép elkészítése tizedmásod-
percek kérdése. Ha sikerül örülünk, 

ha nem, akkor jövőre újra próbáljuk.
  – Vannak előre kitalált témáid, 
amiket meg akarsz valósítani, vagy 
inkább felfedező módon barangolsz 
a természetben és amivel találkozol, 
azt fotózod? Esetleg lesekre jársz 
vagy saját magad építesz ilyeneket?
   – Általában mindig tudom, hogy 
mit akarok fotózni, ezért célzottan 
megyek egy helyszínre. Ha nem sike-
rül, akkor szoktam cserkelni, de ez 
csak nagy vadaknál lehetséges, mada-
raknál kizárt, illetve szerencse és cso-
da kell egy képhez. A vadászok által

használt lesek jó iránymutatók, hiszen nem véletlenül 
rakták oda, sokéves tapasztalat áll mögöttük. Segítséget 
nyújtanak, de a vadászidényben nem etikus zavarni, sőt 
erősen balesetveszélyes. Igen vannak bérelhető fotós lesek 
is, de ezek olyanok mintha színházi páholyból néznénk 
a történéseket, cserébe rengeteg időt spórolnak meg. Az 
ilyen jellegű lesek általában agyon fotózott helyeken van-
nak, ezért láthatunk tömegével közel azonos képeket.
 – Van fotózással kapcsolatos álmod, illetve bakancs-
listás fotós elképzelésed, amit szeretnél megvalósítani?
 – Fotós álmom mindig a következő kép. Bakancslistás 
helyek? Ennek bolygónak minden szeglete különösen egy-
szer Afrika, Alaszka, de a sarki fényt is látnom kell egy-
szer, szóval van hova utazni.

 – Kívánom, hogy valósítd meg ezeket az álmokat, 
kíváncsian várjuk a róluk készült képeket is!

Sevecsek Péter



A Táborfalvai Horgász Egyesület 2021-ben fennállásá-
nak 35. évfordulóját ünnepli. Az Egyesület elnökével, 
ifj. Szagri Lászlóval és Sevecsek Péter titkárral, gazda-
sági vezetővel beszélgetünk.

 – Milyen programokkal készültök az évforduló-
ra? A 30. évfordulót a VIII. Gazsó József Emlékver-
sennyel egybekötve ünnepeltétek...
 – Sz.L.: Az évforduló megünneplése sajnos, nagy-
mértékben függ a jelenlegi (COVID19) helyzet alakulá-
sától. A korlátozások megszűntével mindenképpen az 
emlékversennyel együtt fogjuk megtartani a 35. szüle-
tésnapot. Megszokták már tagjaink, vendégeink, hogy 
ilyenkor egy bőséges ebéddel kedveskedünk a jelenlévők-
nek és tartunk egy nagyon komoly, de jó hangulatú ver-
senyt. Elképzelhető, hogy a rendezvény zenésre sikerül, 
ami remélhetőleg nem zavarja meg halaink nyugalmát.
 – Táborfalva közepén 
valódi oázis a horgász-
tó, pihenésre, kikapcso-
lódásra kiváló lehetőség.            
Kik látogathatják a tó 
környékét?
 – Sz.L.: A vezetőség ne-
vében mondhatom, hogy 
szó szerint mindenkit szí-
vesen látunk a parton! El-
sősorban Táborfalva lakói 
jönnek ki, de jó néhány 
alkalommal meglátogatnak 
minket más településen 
élők is. A vendéghorgászok napi területi jegy váltásával 
tudnak nálunk horgászni. Rendszeresen jönnek óvodai 
csoportok, iskolai osztályok egyfajta tanulmányi kirán-
dulásra.  Minden látogatótól elvárjuk az alapvető szabá-
lyok betartását, de ez talán természetes is.
 – Az Egyesület honlapján (https://tfhe.hu/) sok 
információ elérhető, melyek a legfontosabbak azok 
számára, akik szeretnének horgászni, akár csak al-
kalmanként vagy szeretnének az egyesület tagjai 
lenni? Úgy tudom, hogy 2021 elején a vezetőség új 
horgászrend bevezetéséről döntött.
 – S.P.: Akik az úgynevezett egyszeri vagy ritka, al-
kalmankénti horgászati lehetőséget keresik, napijegy 
váltásával horgászhatnak tavunknál egy teljes jogú tag 
társaságában. Általában ezt szoktuk javasolni akkor is, 
ha valaki még csak most ismerkedik horgászvizünkkel 
és később teljes jogú taggá szeretne válni. Lehetőség 
van sportjegy és ún., „halas napijegy” váltására is. Fon-
tos tudni, hogy MOHOSZ és Pest Megyei tagszervezet 
vagyunk, így kizárólag horgászkártyával és érvényes 

állami jeggyel lehet napi területi engedélyt váltani. Aki 
szeretne a Táborfalvai Horgász Egyesület tagja lenni, 
honlapunkról letölthető kérelem kitöltésével jelezheti 
szándékát. Jelenleg még nyitva áll a lehetőség, nem töl-
töttük fel teljesen a taglétszámot. Új horgászrendünk 
az érvényben lévő hivatalos állami horgászrendre épül, 
kiegészítve néhány olyan szabályozással, melyek a helyi 
gyakorlatnak megfelelőek. Például idéntől kötelezzük 
horgászainkat a visszaengedni kívánt, méretkorlátozás-
sal védett halak fertőtlenítésére. Kicsit megváltoztattuk 
a teljes jogú tagok által elvihető halak mennyiségi kor-
látait is. A hallal való kíméletes bánásmód országosan 
és helyi szinten is elsőbbséget élvez, így 2021-től ajánl-
juk a pontymatrac használatát is. Horgászrendünk be-
tartásáért friss vizsgával rendelkező halőreink Nyulas 
Krisztián és Bredák Norbert felelnek.
 – A Horgásztó fenntartása, az Egyesület működ-

tetése bizonyára jelentős 
anyagi hátteret igényel, 
honnan van forrás ezek-
re a feladatokra?
  –  Sz.L.: Egyesületünk 
bevételei több elemből 
tevődnek össze. Legjelen-
tősebb ezek közül a tagja-
ink által befizetett összeg, 
ún. tagdíj. Részesülünk 
támogatásban is, melyet 
legnagyobb mértékben 
Önkormányzatunk nyújt. 
Magánszemély, ill. céges 

támogatóink is vannak, valamint a MOHOSZ is nyújt 
segítséget. Nem felejthetjük el az SZJA 1%-ot sem. 
Igyekszünk megragadni a legtöbb pályázati lehetőséget 
is, váltakozó sikerrel.
 – S.P.: Szerencsés, erős anyagi pozícióban lévő 
egyesületként jellemezném magunkat, köszönhetően 
az elmúlt években, évtizedekben folytatott takarékos,

TÁBORFALVAI HORGÁSZ EGYESÜLET



jövőbe mutató gazdálkodásunknak. Helyi vállalkozók, 
önkormányzati képviselők folyamatos támogatását 
élveztük és élvezzük jelenleg is. Mindig voltak olyan 
támogatók körülöttünk, akik szívügyüknek érezték, 
hogy Táborfalván fennmaradjon és magas színvonalon 
legyen elérhető a horgászat lehetősége. Önkormányzati 
területen folytatjuk a halgazdálkodást, így tulajdon-
képpen a működésünk közérdek. Fontos számunkra 
a tó környezetének folyamatos karbantartása is, hogy 
valóban, ahogy említetted is, oázis legyen a terület. Ezt 
az olykor nem egyszerű feladatot Nagy Zoltán vállalta 
magára, aki szintén vezetőségi tag, ő látja el a tógaz-
dai teendőket is. Laci az imént említette a pályázati le-
hetőségeket, melynek jelenleg van aktualitása. Április 
közepén kaptuk meg a támogatási okiratot a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt-től nyertes NEA pályázatunkkal 
kapcsolatban. 300.000 Ft támogatásban részesültünk 
és az összeg már a számlánkon is van. Emellett a Ma-
gyar Országos Horgász Szövetséggel karöltve folyamat-
ban van a Magyar Falu Programban meghirdetett, civil 
szervezetek számára szánt pályázat benyújtása is, ko-
moly beruházást tervezünk a tóparton.
 – Több alkalommal szerveztetek gyermek hor-
gásztáborokat nagy sikerrel! Milyen terveitek van-
nak ezzel kapcsolatban?
 – Sz.L.: Valóban, nagy sikerrel rendeztük a gyer-
mektáborokat 2013-tól kezdődően. Nem volt ritka, 
hogy a gyermekek létszáma megközelítette a 40 főt. 
Részvételi díj nélküli táborok voltak ezek, a szülőktől 
csak a gyermekek étkeztetésében kértünk segítséget. 
Szervezőként visszagondolva, és a „régi” fotókat néze-
getve szinte hihetetlen, hogy a táborlakók nagy része 
már-már felnőtt, de legalábbis 15-18 éves. A munkánk 
miatt egyre kevesebb idő jut(na) a szervezésre, lebo-
nyolításra. Részemről szívesen látnék olyan embereket/
horgászokat/, akik ezt felvállalják és végig is csinálják!
 – Kitől kaptok támogatást? Milyen kapcsolatban 
vagytok Táborfalva önkormányzatával, intézménye-
ivel, a többi egyesülettel?

 – Sz.L.: A támogatókról már említést tettünk. A tá-
borfalvai egyesületekkel jó kapcsolatot sikerült kialakí-
tani. A Horgász Egyesület egy kicsit másként működik, 
mint a helyi civilek, de megtaláljuk a közös hangot.
 – S.P.: Évtizedes hagyomány, hogy az általunk szer-
vezett horgászversenyekre, tóparti rendezvényekre 
mindig meghívjuk a helyi civil szervezetek képviselő-
it és a település vezetőjét is, akik eleget szoktak ten-
ni meghívásunknak. Önkormányzatunkkal és a helyi 
intézményekkel kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk. 
Biztosan emlékeznek rá az olvasók, hogy régebben a 
falunapok helyszíne is a Horgásztó környéke volt, 
amelynek szervezéséből és lebonyolításából is kivettük 
részünket. Különleges, egyedi hangulatú események 
voltak.
 – A Táborfalvai Horgász Egyesület tagja a Hor-
gászegyesületek Pest Megyei Szövetségének, ez 
szakmai segítséget jelent a számotokra?
 – Sz.L.: Igen, nagyon komoly szakmai segítséget 
kapunk. Adminisztrációs kötelezettségeinket nem is 
tudnánk végrehajtani nélkülük. Szerencsések vagyunk, 
mert jól működik a személyes kapcsolattartás is.

 – Milyen távlati terveitek vannak?
 – S.P.: Terveink között szerepel rövid távon a taglét-
szám bővítése, mellyel nagyon jól haladunk. A tavalyi 
évhez képest megközelítőleg 20%-kal lettünk többen. 
Örömünkre szolgál, hogy gyermekhorgász tagjaink 
száma is növekszik. A horgászat népszerűsége orszá-
gosan is növekvő tendenciát mutat, ez helyi szinten is 
abszolút érzékelhető. Szeretnénk a területünkön lévő 
fákat fiatalítani, valamint egy tető építése is a rövidtá-
vú tervek között szerepel, mely szoros összefüggésben 
van az imént említett Magyar Falu Programmal. Több 
mint száz fő foglalhatna helyet egyidőben a tetővel fe-
dett részen, így biztosíthatnánk rendezvényeink füg-
getlenségét az időjárástól.
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A Kisasszony-tó második élete

Több mint 20 évvel ezelőtt a Kisasszony-tó vízéből fog-
ta ki első halait e sorok írója. Ezek a kis kárászok egy 
életre szóló szenvedélyt alakítottak ki bennem: megis-
merni és szeretni a vizeket.
 Régen szárcsák, vízisiklók, teknősök és gőték biro-
dalma volt a zsombékos mocsár. Cimboráimmal a nö-
vényektől mentes nádtisztásokon gombostűre tűzött 
paprikás kenyérrel ritkítottuk meg az apró halsereget. 
Meglestük a teknősök nászát, kifigyeltük, melyik nádiri-
gó fészkét választja a kakukk és fogtuk a tarajos gőtéket, 
mert az hittük, jobb lesz nekik az iskola akváriumában.

 Ha valaki 20 év óta nem járt volna erre, igencsak meg-
lepődne az elé táruló látványon. A kerítéssel körbevett 
két tavat gondozott part szegélyezi, a fűzfák alatt hor-
gásztanyát építettek. Nagy Károllyal, az egyesület gaz-
dasági vezetőjével beszélgettem az itt folyó munkáról.
 Harmincöten alapították meg a Táborfalvi Horgász 
Egyesületet. Akkor még csak egy tó üzemelt, de tavaly 
elkészült a második is, így hetven főre növelték a tagok 
számát. A közgyűlés határozata alapján többen nem is 
lehetnek. Kezdettől fogva önerőből oldottak meg min-
dent: a meder kotortatását, kerítés készítését, kutak 
fúrását. De az Önkormányzattól és az országos szövet-
ségtől kapott támogatás is segítette munkájukat.

 – Sz. L.: Hosszútávú tervként a lehetőség szerinti 
területnövelést említeném. Szeretnénk fenntartani a 
magas színvonalú sporthorgászat lehetőségét a telepü-
lésen a törvényi szabályozásoknak való megfelelőség 
mellett.
 – Mikor találkoztatok a horgászattal? Mikor vál-
tatok elhivatott, igazi horgászokká? Mit nyújt a hor-
gászat, ami semmi mással nem helyettesíthető?
 – Sz. L.: Kb. 8 évesen találkoztam először a horgá-
szattal, a Dunavölgyi Főcsatornán. Apámmal mentem 
pecázni először és igaz, 
ritkábban, de ez még mos-
tanában is előfordul. Az 
egész családom fogott már 
a kezében botot és fogott 
valamilyen halat. 1981 óta 
(hűha) van hivatalos hor-
gászengedélyem. A szen-
vedély kisebb-nagyobb 
sikerekkel azóta is tart és 
azt gondolom, hogy ez így 
is marad! Azt nem tudom, 
hogy a horgászat nyújtotta 
élmények helyettesíthetőek-e mással, mert sohasem 
próbáltam! Számomra sokat adott a horgászat, ezért 
is lettem egyesületi vezető. Jól érezhetjük magunkat 
peca közben családdal, haverokkal, édes-kettesben 
vagy akár egyedül is. Lehet horgászni egy zsúfolt víz-
parton, de olyan helyen is, ahol a madár sem jár. Akkor 
is jól éreztem magam, amikor nem fogtam semmit, de 
nálam az a legjobb peca, amikor halat is fogok! Még 
abban az esetben is, ha kifogás után visszaengedem. 
Gyermekkoromban még nem sok horgászbolt létezett. 
A csalit, etetőanyagot sokszor magunknak készítettük, 
gyűjtöttük. Már maguk az előkészületek is örömmel 

töltöttek el /sokszor a szívbajt hozva a nagymamára/, 
mert tudtam, hogy mi következik. Azután, ha egyszer 
kijutottunk a partra, akkor elég nehéz volt hazaindulni. 
Később aztán finomodtak a módszerek, változtak a fel-
szerelés iránti igények, több lett a „horgászcucc”. Mos-
tanában pedig több lett a munka, kevesebb a vízpartra 
szánt idő. Minden évben legalább ötször megfogadom, 
hogy ezen változtatok, de őszintén szólva, nem szokott 
sikerülni. De majd idén…!
 – S. P.: A 2000-es évek közepén kezdtem horgászni 

baráti közösségben, tizen-
évesként. Eleinte főként a 
környékbeli bányatavakat 
kerestük, „vallattuk”. Hihe-
tetlen halbőségük és az ál-
taluk biztosított horgászél-
mény fogott meg igazán. 
Ezt követően tevődött át a 
horgászatok színtere Tőser-
dőre, horgászkörökben 
csak „Szikrai Holt Tiszára”. 
Csatlakoznék Lacihoz, hi-
szen én is azt vallom, hogy 

ha nem fogok semmit, akkor is jól érzem magam. A 
horgászat kikapcsolódás, szenvedély, érték, életérzés, 
szabadság. Ezen érzéseket szeretném a gyermekeimmel 
is megszerettetni. 2009-ben ad hoc módon lettem az 
egyesület titkára. Az elmúlt tizenkét évben rengeteget 
kellett tanulnom és sok odafigyelést igényel, hogy lé-
pést tudjunk tartani egyesületi szinten a dinamikusan 
változó központi szabályozásokkal.
 – Köszönöm a beszélgetést! Sok sikert kívánok 
az egyesületnek és jó fogást minden horgásznak!

Borsi Mária
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Pünkösdi gondolatok

Pünkösdkor ünnepli a keresztény világ a Szentlélek 
eljövetelét, az egyház születésnapját. Pünkösd a kará-
csony és a húsvét után a kereszténység harmadik leg-
nagyobb ünnepe. Az egyik legnehezebben megragad-
ható vallási ünnepünk, még a hitüket buzgón gyakorló 
hívők is nehezen birkóznak meg mibenlétével, mert a 
ráció számára ke-
vésbé felfogható. A 
természet szépen 
- az emberi szónál 
sokkal érthetőbben 
- mesél minderről: 
a böjti szelek és a 
tavasz Húsvét-tájt 
beköszöntő első, 
reményt adó nap-
sugarainak meg-
tapasztalása után, 
Pünkösdre eláraszt 
bennünket ajándé-
kaival: a madarak 
éneke, a harsogó színek és a termést ígérő virágok illa-
ta eltölt bennünket a bensőnk legmélyéről fakadó tett-
vággyal – ha van fogékonyságunk észrevenni ezeket.
 Olyan világban élünk most, amikor felértékelődik 
minden bennünket körülvevő „csoda”. Felértékelődnek 
olyan fogalmak, mint közösség, pozitív jövőkép, lel-

kesedés, melyek újra és újra közel hozzák az emberek
életét Istenhez. Pünkösd a mindennapi élet ünnepe, 
amely nem a megszerezhető javakra irányul, hanem 
azzal ellentétesen, a belső világunkra, arra az indulat-
ra, amely az életünket mozgatja, mely kihat a minket 
körülvevő világra. Ezen indulatot nem lehet pénzen 
megvenni, erre időt kell szánni! Az idő pedig napjaink-
ban a legfontosabb, hiszen mindenki csak rohan. Az 

idő, amit az ember-
nek önmagára és 
családjára kell(ene) 
fordítania valahogy 
mindig halasztódik.
 Ha a lel-
künkben egy öle-
lés, egy jó szó vagy 
a „semmiből” meg-
fogant gondolat 
láttán megrezdül 
valami és oktalan 
örömöt vagy fontos 
felismerést érzünk, 
és ha késztetés 

fakad bennünk, hogy ezt a fentről kapott ajándékot 
továbbadjuk másoknak, tudhatjuk, a titokzatos isteni 
hármasság most ünnepelt tagja bennünk is munkál.
 Hagyjuk, hadd formáljon, hadd vezessen bennünket!

Sevecsek Péter

Az Önkormányzat 1993-ban 25 ezer forint támogatást 
tudott nyújtani. A tagoknak 193-ban 3028 Ft-ba kerül 
a horgászat, de 20 kg ponty kifogása után újból ki kell 
váltani a területi jegyet, ami 2000 Ft-ba kerül; ezen fe-
lül 5 óra társadalmi munka kötelező. A bevételek nagy 
részét halasításra fordítják. Az idén a Tömörkényi 
HTSZ-től vásároltak 112 ezer Ft értékben 785 kg mére-
tes pontyot, 23 kg amúrt és 16 kg kárászt.
 A gazdasági vezetőtől megkérdeztem a tavalyi ada-
tokat is. 1992-ben:
                      telepítve   visszafogva
ponty   750 kg   584 kg
kárász       49 kg   107 kg
amúr       60 kg     24 kg
 A ponty adatai nagyon érdekesek, ha a 20 kg korlá-
tozást is figyelembe vesszük.
 Vendégeket is fogadnak, de csak helyi horgász tár-
saságában mehet ki a napijegyes zsinórt áztatni. Ezt 
a korlátozást szigorúnak tartom, hiszen a vendéghor-

gászok növelhetnék az egyesület bevételét. A napijegy 
300 Ft-ba kerül, ezért 2 db pontyot, 2 amúrt és 5 kg 
kárászt lehet fogni. A messziről jött horgászok nagyon 
dicsérik az itt fogott halak ízét, ez bizonyára a jó víz-
minőségnek köszönhető. Évente egyszer háziversenyt 
is rendeznek, ahol értékes díjakkal jutalmazzák a leg-
szerencsésebbeket.
 Az egyesület tervei között szerepel a szélenergiával 
működtetett vízszivattyú felépítése még ezen a nyáron. 
Ez jelentősen csökkenti majd a villamos energiára ki-
adott összeget. Dicséretesnek tartom, hogy jövőre már 
ifjúsági tagság bevezetését is tervezik, amihez ezúton 
kívánok sok sikert és sok természetkedvelő fiatalt.
 Következő számunkban a tábori horgásztavat muta-
tom be.

Urbán Zsolt

(Forrás: Táborfalvi Mozaik, I. évf. 3. szám, ötödik oldal, 
1993. május)
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Mozaikok a Tábor történetéből
 Most induló sorozatunkkal szeretnénk bepillantást 
nyújtani a „Tábor” fontosabb eseményeinek történetébe, 
mozaikszerűen, kutatásaink felhasználásával, de nem 
időrendben.
 Sorozatunk alapja a 2015-ben megjelent „Mozaikok 
Örkénytábor történetéből” kötetünk, amit Dr. Szabó
József János hadtörténésszel közösen jegyeztem. Ez a kö-
tet az addigi ismereteinket dolgozta fel, ami azóta több 
helyen is kiegészítésre, pontosításra szorul. Ennek az az 
oka, hogy a könyv elérte a célját, megtalálta azokat, akik 
még emlékeznek az ott történtekre vagy egyenesen alakí-
tói voltak a Tábor történelmének. 
 Azóta rengeteg új adattal és fotóval lettünk gazdagab-
bak, így most eljött az ideje az utóbbi 6 év kutatásainak 
publikálására. Fekete Gyula írása.

A kopófalka (1. rész)

A falkavadászat az ókori perzsa uralkodók idejére nyú-
lik vissza, ahol lóháton, kutyák segítségével hajtották 
a vadat, amelyet végül dárdával ejtettek el. Az ókori 
Görögországban a gyalogos nyúlvadászatok már sok 
hasonlóságot mutattak a későbbi angol vadászatokkal. 
„A különbség annyi, hogy az angolok háló nélkül és 
nem a zsákmányért, hanem sportból vadásztak.”1

 A kutyákkal történő falkavadászatot a frank birodalom-
ban ugyanúgy ismerték, mint a rómaiak. Az első falkava-
dász társaság alapítása viszont az angolokhoz köthető, ez 
a „The Common Hunt of London” volt 1100-1135 között.
 Hazánkban a falkavadászat első említése Pálffy 
Rudolfhoz köthető, aki 1760 körül már vadásztatott 
kutyákkal. Az angol mintájú falkavadászatot gróf Szé-
chenyi István honosította meg, 1823-ban hozta létre 
társaságát. A kopók viszont csak egy évvel később ér-
keztek a falkamesterrel együtt Angliából.
 Az Örkényi Rókafalka Társaság közvetlen előzmé-
nye a Budapesti Rókafalka Társaság megszűnése volt. 
Az I. világháború okozta egyre rosszabbra forduló gaz-
dasági helyzet és a Budapest környéki vadászterületek 
folyamatos szűkülése következtében a falka társaság a  
20-as évek közepére feloszlatta magát.
 Csáky Károly gróf, honvédelmi miniszter viszont 
meglátta az ebben rejlő lehetőséget,2 ezért az örkényi 
1 A falkavadászat (Krasznai Péter, Nimród, 1984.)
2 Magyarország mint vesztes fél, nem fejleszthette hadseregét az 
első világháború után, így ezt titokban kellett megtennie. Ezen te-
vékenységek egy része Örkénytáborban zajlott, de ezt az Antant 
ellenőrizte. A falkavadászat és a telep az istállókkal kiváló álcázás-
nak bizonyult volna néhány fejlesztés fedésére. Végül is, mire a 

katonai birtokon ajánlott fel helyet. A megalakuló tár-
saságnak pénzügyi támogatást biztosított, a Földműve-
lésügyi Minisztérium pedig állami méneket és kancá-
kat küldött. A társaság elnökévé gróf Andrássy Gézát, 
alelnökké Horthy Istvánt választották. A „Master” (fal-
kanagy) pedig ifj. Erdődy Rudolf gróf lett.
 Az első év nehezen indult a társaság számára, új volt 
a terep, új a „huntsman” (falkamester), újak a „whipek” 
(ostorászok, a huntsman segítői). Nem volt elég róka, 
ezért eleinte nyulakra vadásztak, de erre a rókafalka 
alkalmatlannak bizonyult. Sok kritika érte az újonnan 
alakult falkát és személyzetét. Végül szarvasokkal pró-
bálkoztak, de a kopók azt sem tudták, mi az a szarvas és 
a huntsman is rókaspecialista volt. 1 évébe és -8 kilójába 
került, mire megtanította a kopókat szarvasra vadászni.3

 A falka, fennállásának 17 éve alatt, valószínűleg végig 
az angol Tom Lewet vezetése alatt állt. Titulusa szerint 
ő volt a falkamester, vezette a vadászatokat és felügyel-
te a telepen zajló napi munkálatokat. 
 Lewet nem volt ismeretlen falkavadász körökben, hi-
szen ő volt a régi pesti rókafalka társaság „first whip-
je” (első ostorásza). A társaság megszűnése után pedig 
Andrássy gróf magán falkájánál lett huntsman. 1927-ben 
bízta meg a frissen alakult Örkényi Rókafalka Társaság 
a telep vezetésével. A kezdetektől részt vett a munkála-
tokban, irányítása alatt épültek meg a kennelek és min-
den egyéb kiszolgáló épület. A munkálatok végeztével 
utazott Angliába a kopók beszerzése végett4, ahonnan 
júniusban tért vissza 32 (16 couple) kopóval együtt. 
Gondnoksága alatt átlag 28-30 kopó volt vadásztatható. 
Hager Ritta5 visszaemlékezéséből tudjuk, hogy családja 
is itt élt vele. Két jó kiállású fiuk is volt, akik a hely-
béli lányok körében nagy népszerűségnek örvendtek.

Az örkényi falka, Erdődy Rudolf gróf master,
Tom Lewet huntsman és a whip-ek.6

falkatelep a táborba került, a nyugati hatalmak feloldották a kato-
nai fejlesztések blokkolását 1927-ben.
3 Szent-György Képes Sportlap 1930. 12. 10. (Burián Mihály)
4 Szent-György Képes Sportlap 1927. 08. 10.
5 Hager Ritta a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas iparművész
6 Szent-György Képes Sportlap 1928. 01. 25.
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 Egy vadásznap a „Meet-tel” (találkozóval) kezdődött, 
ahol illett időben megjelenni, kifogástalan öltözetben. 
Maga a vadászat 3  etapból állt. Az első az u.n. „Drawing”, 
a vad nyomának szimat útján történő megkeresése. A 
második fázis a „Run” volt, ahol a szagot fogott kopók 
üldözték a vadat. A harmadik, egyben utolsó szakaszban 
a falka beérte és „lefojtotta” a vadat, ez volt a „Kill”.
 

Misu a szarvas elindul. Kezdődhet a vadászat.

A falkavadászat Magyarországon zártkörű társaságok 
úri sportja volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
a társaság „dress code-jának” (öltözetének) megha-
tározása: „Az Örkényi Rókafalka vadász-dresszére 
vonatkozólag, tekintve a hozzám már több oldalról 
intézett ezirányú kérdésekre, alábbiak szolgáljanak 
tájékoztatásul: Az Örkényi Rókafalka kabátja vörös, 
ugyanolyan szinű és szövetű gallérral és a társaság 
gombjaival, mely utóbbiak a Nemzeti Lovarda igaz-
gatójánál áruk kifizetése ellenében átvehetők. A vörös 
kabátban való megjelenés kizárólag a társaság tagjai 
joga, azonban ezekre nézve sem kötelező. Vendégek 
és napijegy alapján vadászók, amennyiben óhajtják, 
fekete vagy szürke redingote-ban vagy zsakett-ben je-
lenhetnek meg cilinderrel. Szükségesnek tartom hang-
súlyozni, hogy a redingote vagy zsakett sem kötelező, 
minden civil lovaglóruha is korrektnek fog tekintetni, 
amennyiben fekete kemény kalappal, csizmával, fe-
hér vadásznyakkendővel és vadász-ostorral viseltetik.

A tiszturak természetesen egyenruhában jelennek 
meg. A vörös kabát cilinderrel viselendő. A sapkában 
való megjelenés kizárólag csak a mastert, személyze-
tet, valamint más róka- vagy szarvasfalkák jelenlegi 
vagy volt mastereit illeti meg; utóbbiak a sapkát saját 
falkájuk kabátjával viselik. Amennyiben a társaság 
tagjai esti frakkot óhajtanak készíttetni, úgy annak 
színe ugyancsak vörös, sötétzöld bársony gallérral és 
a társaság gombjaival.”1 
 Egy korabeli beszámoló érzékletesen számol be az 
egyik eseményről: „A lovastársaság, amely Huber-
tus-ünnepén ma a szarvasfalkával köszönti a vadá-
szok védszentjét, Sarlósára felé tart és amikor a kiser-
dőhöz ér, már teljes fényében ragyogva nevet le reá az 
őszi nap.  Olyan sok lovas van, mintha új honfoglalásra 
szálltak volna nyeregbe és amíg a szem ellát, tündöklő 
egyenruhák között, nevető dámák és civilek lovas-so-
kasága… Egyszerre felhangzik a Huntsman trombi-
tája és az addig nyugodtan haladó falka olyan ellen-
állhatatlanul tör előre a nyomra, mintha mindent el 
akarna seperni. A szarvas nyomára találtak.”2 

„Run” a tábori buckákon.

folytatás a következő számban

7 Az Örkényi Rókafalka hivatalos közleménye. (Erdődy Rudolf gróf, 
1927. október 10.)
8 Falkával a szarvas után! Szent Hubertus ünnepe Örkényen. (Cs. 
Szabó Kálmán, Ujság, 1934. november 8.)

Fotó az egyik 1928-as vadászatról. Vizéz Horthy István, ifj. Herbertstein Henrik, Homorogdy Pál, gróf Herbertstein
Henrikné, Teleki Tibor gróf, Kammerer Andor, Erdődy Rudolf gróf, Almássy Pál gróf és Zichy János Géza gróf.
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Életutak
Új sorozat indul a „Mozaikban”, Életutak címmel,
helyi szereplőkkel, helyi múlttal. Szeretnénk bemu-
tatni a táborfalviaknak olyan embereket, akik vala-
milyen módon meghatározói, formálói voltak vagy 
jelenleg is alakítói a község életének.
 Az első részben Juhász Istvánt mutatjuk be, aki 
több évtizedes munkássága során igazi formálója volt 
Táborfalvának és vonzáskörzetének, hiszen katonai 
parancsnokként vagy éppen vadásztársasági vezető-
ként, rengeteg emberrel állt kapcsolatban, alakítva 
közben környezetét.

Juhász István, nyugállományú honvéd alezredes

Tiszaszentimrén születtem 1939. szeptember 17-én. 
Gyermekkoromat és fiatal felnőtt éveimet Kunmada-
rason töltöttem, ahol szüleim is éltek. Ott jártam refor-
mátus általános iskolába.
 Néhány évig a családi gazdaságban, a helyi termelő-
szövetkezetben és egy közeli gyárban dolgoztam. 1959-
ben, húszévesen Táborfalvára vonul-
tam be sorkatonai szolgálatra, ahol 
megszereztem a kiváló katona címet, 
ez ösztönzött arra, hogy a katonai 
pályát válasszam.
 1961-ben áthelyeztek a nyíregyházi 
laktanyába, ahol különböző feladato-
kat láttam el és előléptettek szakasz-
vezetői rendfokozatba.
 1962-ben visszakerültem Táborfal-
vára a korábbi szolgálati helyemre, a 
Ruházati Ellátó Központ Táborfalvi 
Kirendeltségére, ahol folyamatosan 
képeztem magam. Érettségi után 
beiskoláztak a Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskolára.
 1965-ig parancsnok helyettes, két évig megbízott 
parancsnok voltam. 1967-ben a honvédelmi miniszter 
kinevezett a Magyar Néphadsereg Központi Ruházati 
Anyagellátó Raktár Táborfalvi Kirendeltsége parancs-
nokának, ebből a beosztásból a folyamatos előlépteté-
sek után alezredesi rendfokozatban vonultam nyugállo-
mányba 1995. január 1-jén.
 A Haza Szolgálatáért Érdemérem kitüntetésben ti-
zenkét alkalommal részesültem, négy alkalommal kap-
tam meg a Könnyűipari Kiváló Dolgozó és egy alka-
lommal a Kiváló Környezetvédő elismerést.

 Munkámhoz, feladataim ellátásához sok erőt adott 
a biztos családi háttér. 1961-ben megismerkedtem egy 
táborfalvi gyönyörű szép barna lánnyal, a megismer-
kedésből szerelem lett, a szerelemből házasság (1962. 
május 12.), a házasságból két gyermek született, István 
és Erzsébet. Ma már három unokánk van. Mint minden 
házasságban, a miénkben is volt lejtő, de ezeken min-
dig túl tudtuk magunkat tenni, győzött a józan ész. So-
káig laktunk Táborban, majd építkeztünk Táborfalván.
 Az intézet parancsnokaként a 33 év alatt különö-
sen nagy gondot fordítottam az állomány életének és 
munkakörülményeinek javítására. Több itt élő és ide-
érkező fiatal családnak segítettem a letelepedésben, az 
otthonteremtésben, a szolgálati lakáshoz jutásban, akik 
később családi házakat építettek a községben és a mai 
napig itt élnek.
 Az állomány dolgozóinak heti két alkalommal meg-
szerveztem az üzemorvosi ellátást, így helyben biztosí-
tottuk gyors egészségügyi ellátásukat és a rendszeres 
orvosi ellenőrzést.
 Abban az időben dolgozóink közül sokan nem vé-
gezték el az általános iskola nyolc osztályát, beiskolá-
zásukat az általános iskola akkori igazgatójával, Csűrös 

Miklós igazgató úrral karöltve szer-
veztük meg.
  Nagyon jó kapcsolatot ápoltam 
Matyófalvi Ferenc igazgató úrral, a 
tábori általános iskola igazgatójával. 
Az iskola épületének javításában, 
külső és belső állagának megóvásá-
ban, az iskolát körülvevő szép ter-
mészeti környezet rendben tartásá-
ban szerepet vállaltam.
  Vigovszky István tanár úrnak rend-
szeresen fát juttattam a hideg téli 
időszakokban.
  A nemzeti ünnepek alkalmával 
meghívtam az általános iskola tanu-

lóit, hogy versekkel, dalokkal színesítsék az ünnepi állo-
mányülést. A műsor után vendéglátásuk sem maradt el.
 Több Tarcsay úton élő családnak segítettem elérhe-
tővé tenni a villamosenergia ellátást.
 A Volánbusz-járat akkori vezetőjével tárgyalva meg-
állapodtam abban, hogy a járat alkalmazkodjon dolgo-
zóink munkaidejéhez, hogy az embereknek legyen mi-
vel munkába járni.
 A helyőrségi alakulatok parancsnokaival összefogva, 
anyagi forrásokat előteremtve társadalmi munkában meg-
építettük a Honvéd úti vegyesboltot, mely sok családnak 
könnyebbséget, helyi bevásárlási lehetőséget biztosított.
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Intézményünk parancsnokaként dolgozóinkkal so-
kat segítettünk a táborfalvi művelődési ház, a ta-
nácsháza felújításában, az óvoda, az általános isko-
la bővítésében, járdák építésében és a református 
templom felépítésében. Jó kapcsolatot ápoltam a 
település akkori vezetőivel, kapcsolataim segítségé-
vel igyekeztem a település érdekeit szem előtt tartva 
dolgozni. Egy cikluson keresztül az örkényi közös 
tanács képviselője voltam.
 Beléptem a Szerszámgépipari Művek Táborfalvi 
vadásztársaságába, majd alapító tagja lettem a Béke 
és utódjának, az Örkény-Tábor Vadásztársaságnak.
Több évtizeden át intéztem a vadásztársaság gazdasági 
ügyeit, egy cikluson keresztül elnök voltam, ma is a tár-
saság tagja vagyok. Munkám elismeréséül kétszer kap-
tam meg a számomra igen értékes vadász kitüntetést,

 a Hubertus Kereszt arany fokozatát. Évekig 
tagja voltam Örkény városi lövészklubjának.
  Jelenleg tagja vagyok a Táborfalvai Hor-
gász Egyesületnek, a Platthy József Bajtársi 
Egyesületnek és a Honvédség és Társadalom 
Baráti Körnek.
 Az 1960-as évektől rengeteget fejlődött 
Táborfalva, amely akkoriban igen szerény 
település volt. Az itt állomásozó honvéd-
ségi alakulatok egyre nagyobb létszámmal 
rendelkeztek, ami magával hozta az isko-
labővítést, óvodabővítést, az infrastruktú-
ra fejlesztését. A látványos fejlődés a falu 
vezetésének és az emberek közötti ösz-

szetartozásnak köszönhető, a rengeteg társadalmi 
munkának, a honvédség és az egykori tanács, majd 
az önkormányzat közötti együttműködésnek.
A környék legnagyobb munkáltatója a honvédség volt, 
a mi intézetünkben is túlnyomó részt táborfalvi lako-
sok dolgoztak, így bármilyen döntést hoztam, kihatás-
sal volt Táborfalva jövőjére.
 Úgy látom, Táborfalva jelenlegi vezetése nagyon elő-
retekintő, bízom abban, hogy Táborfalva jó hírnevét 
fogják öregbíteni és a fejlődés érdekében komoly lépé-
seket tesznek előre.

Táborfalva, 2021. április 22.

Elmondta: Juhász István
Lejegyezte: Borsi Mária

Kedves Olvasóink!

Táborfalvához kapcsolódó fotókból, dokumen-
tumokból álló archívumot szeretnénk létrehozni 
könyvtárunk honlapján.
 Megjelenhetnek itt régi családi fényképek, telepü-
lésünk ismert és lassan elfeledett lakóiról készített 
felvételek…
 Fotók az egykori Örkénytáborról, a Telepről, ün-
nepélyekről, megemlékezésekről, rendezvényekről, 
egyházi alkalmakról, Táborfalva intézményeiről…
 Egykori képeslapok, meghívók, értesítések, felhí-
vások, plakátok, névjegykártyák, reklámok!
Iskolai, óvodai fényképek…
 Felvételek Táborfalva utcáiról, házairól, kertjeiről, 
természeti környezetéről…
 A környező településekkel kapcsolatos fotókat is 
örömmel fogadunk! 

Kérjük, hogy juttassák el könyvtárunkba azokat a 
fényképeket, illetve dokumentumokat, melyeket 
szívesen megosztanának az érdeklődőkkel! A fel-
ajánlott dokumentumokat csak a szkennelés idejére 
kérjük el, illetve közvetlenül, jó minőségben szken-
nelve is beküldhetőek könyvtárunk e-mailcímére:
konyvtar@taborfalva.hu
Együttműködésüket előre is köszönjük!

Borsi Mária könyvtáros

Régmúlt Örkénytáborban és Táborfalván

Folyik a munka a sátorjavító üzemben.
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ÉRTESÍTÉS TÜDŐSZŰRÉSRŐL

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. évben a tüdőszűrő vizsgálat ideje és helye a következő:

IDEJE: május 10-től május 13-ig
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 08:00-18:00-ig

Helye: Jókai Mór Közösségi Színtér. Táborfalva, Köztársaság tér 2.

A TÜDŐSZŰRŐ A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700,- Ft, mely az OEP által orszá-
gosan elrendelt összeg.  A befizetés szűrőállomáson kapható csekken történik. 
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői belegyező nyilatkozat szükséges.  A törvény 
által kötelezettek a vizsgálat ingyenes. 
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, előző évi tüdőszűrő igazolást!

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!

Táborfalva, Kossuth Lajos utca 10.  Tel.: +3670 420 1392

TÖBB MINT BIZTOSÍTÓ
Mi a szolgáltatást
házhoz visszük

Ügyeinek intézését bízza rám!
Módné Csaba Magdolna

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

- életbiztosítás (kiegészítőkkel)
- időskori biztosítás
- nyugdíjbiztosítás (20% állami támogatással)
- lakásbiztosítás (40% kedvezmény az éves díjból)
- baleset biztosítás
- betegség biztosítás
- kárrendezés
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A Napraforgó Óvodában történt
A kormány döntése értelmében az óvodákban elrendelt 
rendkívüli szünet 2021. április 19-én megszűnt és ki-
nyithattunk. Természetesen, a szigorú óvintézkedések 
továbbra is fenn állnak, mivel a veszélyhelyzet sajnos, 
még fenn áll.
 A családok 70%-a igényelte gyermeke számára az 
óvodát, ez a létszám fokozatosan emelkedik.
 A gyerekek örömmel jöttek óvodába, hamar vissza-
szoktak, örültek egymásnak. Nem győztünk csodál-
kozni, hogy távollétük alatt milyen sokat nőttek.
 Igyekszünk pótolni azokat a tevékenységeket, melyet 
a járvány miatt nem tudtunk megvalósítani. Elmarad-
tak a tervezett Téma hetek, melyek az óvoda egész kö-
zösségét megmozgatták volna. Az elmúlt heti tevékeny-
ségünk a Föld napja és az Anyák napja körül forgott.
 Elkezdtük óvodánk udvarának parkosítását, mely az el-
múlt évben elmaradt. Fákat, bokrokat, virágokat ültettünk.
 Köszönjük szépen a Béni virág kertészet virágait, 
mellyel a II. bejáratot szépítettük!
 Apró kis kezek lázasan készítették a meglepetés 
ajándékot az anyukáknak, nagymamáknak.
 Mivel a veszélyhelyzet még fennáll, úgy döntöttünk, 
hogy az édesanyákat, nagymamákat online módon

köszöntjük.  Két csoportban már megvolt a köszöntés, 
nagyon jól sikerült a videó. A többi csoportban folya-
matosan történik, ahogy érkeznek vissza a gyermekek 
az óvodába.
 Köszönöm szépen ezúttal is a kollégák kitartását, 
helytállását ebben a nehéz helyzetben!
 Az első héten vendégeink voltak a Dabasi Szakszol-
gálattól. A pszichológus, gyógypedagógus meglátogat-
ta azokat a gyermekeket, akiket vizsgálatra küldtünk. 
Ez nagyon jó lehetőség volt azok számára, akik éltek 
vele (ezen a napon behozták gyermeküket az óvodába, 
attól függetlenül, hogy nem járt), hisz a gyermek akik 
éltek vele, hisz a gyermek teljesen másképp viselkedik 
egy idegen környezetben, mint a saját csoportjában. A 
megfigyelést egy közös konzultáció zárta.
 A jövő héten az óvoda dolgozói folyamatosan meg-
kapják a második oltást.
 Reméljük, hogy a nagycsoportosok búcsúztatóját 
már nyilvánosan tudjuk megtartani, amennyiben a 
helyzet megengedi.
 Ezzel a néhány képpel szeretnénk ízelítőt adni óvo-
dánk életéről, fogadják szeretettel!

Hmiró Ferencné
intézményvezető



Köszöntjük az édesanyákat!
„Áldott kezeddel símogatsz meg,
Anyám.
Intő szavad még mintha hallanám,
Míg rám borulsz
S ál-
dott kezeddel símogatsz meg. 

A régi intést elfeledtem,
Anyám.
Azért zúdult annyi vihar reám;
Úgy összetört...
A régi intést elfeledtem.” 

  Ady Endre

A legszebb tavaszi hónap, a május kezdetének első vasárnapja 
nem véletlenül lett 1925. óta az édesanyák ünnepe. Korok és rendszerek válthatják 
egymást, de egyben változatlan marad a társadalom: az emberiség legalapvetőbb, legkisebb, 
de egyúttal legfontosabb egysége a család, annak pedig összetartó ereje, gondviselője az Édesanya! 
Nincs olyan ember, akiben ez a szó ne keltené a legnemesebb érzéseket, aki az anyák megbecsülésének ünnepére ne készülne 
megilletődötten, mert mindenkiben él az édesanyja iránti szeretet. Mennyi átvirrasztott, aggodalommal töltött éjszakát, 
örömet és reményt, a nevelés sok-sok küzdelmét és hosszú évek munkáját foglalja magában a szó: Édesanya! Mégis, 
minden anya örömmel, szeretettel és panasz nélkül teljesíti legnemesebb hivatását: a gyermekei nevelését, a meleg és kedves 
otthon megteremtését. Ezekben az ünnepi pillanatokban ne feledkezzünk el azokról az édesanyákról sem, akik már nem lehetnek 
itt közöttünk Anyák napján. Azok, akik számára az édesanya már csak egy megfakult fényképről mosolyog vissza, 
bizonyára ezen a napon gondolataikban többet időznek a múlt percein és a temetőben talán kicsit hosszabban rendezgetik a 
virágokat a sírokon. Akik hátra maradtak, felnőtt fejjel latolgathatják magukban, megtettek-e mindent, odafigyeltek-e 
eléggé? Ezekre a kérdésekre azonban már soha, senki nem kaphat választ. Legyünk járni tanuló kisgyermekek, vagy őszülő 
halántékú felnőttek, igazán teljes életünk csak addig lehet, amíg van kinek mondanunk azt a szót, hogy ” édesanyám!” 
Ezekkel a gondolatokkal kíván minden kedves édesanyának nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget és teremtő, hosszú életet 
a Táborfalvai Mozaik Szerkesztőbizottsága.


