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„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”



Ady Endre
Üzenet egykori iskolámba
 
Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek, szabad mellü örömök
S pusztuljatok, bilincses iskolák.
 
De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.
 
Óh, ifjui, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hős férfiú-szerep,
Emléketek ma is milyen csodás.
 
Hős harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlők lengeteg szivét.
 
Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.
 

Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
 
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.
 
Június van s nagyon magam vagyok
S kisértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskolapadok.
 
S én, vén diák, szivem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.
 
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.

Június első vasárnapján, pedagógusnapon szeretettel köszöntjük a táborfalvi óvónőket, tanítónőket, 
tanárnőket és tanárokat. Köszönjük munkájukat, további sikereket kívánunk!

                                         Táborfalva Nagyközség Képviselő-testülete és Önkormányzata
                                                                                       Nagy Andrásné polgármester

Pedagógusnap



Polgármesteri gondolatok
Kedves Táborfalviak!

Örömmel tájékoztatom Önöket az elmúlt néhány hét 
eredményeiről és a várható változásokról.
 Elkészült a Szeles utca, Kossuth Lajos út és Zrínyi 
utca közötti útszakasz felújítása. A Szeles utca másik 
szakaszának rendezésére irányuló tervek elkészítése is 
folyamatban van, igyekszünk forrást találni arra, hogy 
szilárd burkolattal tudjuk felújítani.
 További útfelújítások várhatóak az Országos Közút-
kezelő közreműködésével, amelyek némi fennakadást 
fognak okozni a közlekedésben. Türelmet és toleran-
ciát kérünk a lakosság részéről, hiszen ezek az útfelújí-
tások a kényelmesebb és biztonságosabb közlekedést 
fogják szolgálni!
 A bölcsőde előreláthatólag szeptember 1-jén (leg-
később október 1-jén) nyitja meg kapuit az apróságok 
előtt. Június-július hónapokban igényfelmérést vég-
zünk majd az érintett családoknál. Mindenkit arra ké-
rünk, hogy a kiküldött nyomtatványokat figyelmesen

olvassa el és töltse ki, majd juttassa vissza az Önkor-
mányzathoz, hiszen ez alapján fog történni a gyerme-
kek felvétele.
 A bölcsődei álláshelyeket községünk honlapján és 
hivatalos Facebook-oldalán fogjuk meghirdetni.
 Június hónapban „kormányablakbusz” (egy ügyintézés-
re felszerelt kisbusz) és oltóbusz is érkezik hozzánk. A pon-
tos helyszínről és az időpontokról plakátokon, Facebook-ol-
dalunkon és a községi honlapon adunk tájékoztatást.
 Háziorvosainknál folyamatosan elérhető a Covid-19 
elleni védőoltás.
 A Jókai Mór Közösségi Színtér a hatályos járványügyi 
előírások figyelembevételével látogatható.

Nagy Andrásné polgármester

Bruttó hirdetési árak:
1 oldal: 13.965 Ft – 1/2 oldal: 6.982 Ft.
1/4 oldal: 3.491 Ft – 1/8 oldal: 1.754 Ft.
1/16 oldal: 876 Ft
Köszönetnyilvánítás: ingyenes
Hirdetésfelvétel: Fekete Gyula
Elérhetőség: 0630 499 6404
taborfalvaimozaik@gmail.com
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 Tájékoztató a veszélyhelyzeti idején   
meghozott polgármesteri döntésekről

A veszélyhelyzet idején a képviselő-testü-
let hatáskörében eljáró Táborfalva Nagy-
község Polgármestere által hozott határo-

zatokat az alábbiak szerint ismertetem. A 
Képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve: 

– 8/2021. (IV. 6.) határozatával a Képviselő-testület által 
3/2019.(II.19.) határozattal elfogadott Táborfalva Nagyköz-
ség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálatát jóváhagyta.
– 9/2021.(IV.6.) határozatával a Szociális Alapellátó Intéz-
mény, mint többcélú közös igazgatású intézmény intéz-
ményvezetői pályázatok véleményezésére felkért szakmai 
bizottság tagságát kiegészítette a Hernádi Alapszolgáltató 
Központ intézményvezetőjének személyével.
- 10 és 11/2021.(IV.21) határozatával a Táborfalva Szociális 
Alapellátó Intézmény intézményvezetői állásának a betöl-
tésére, valamint a Táborfalvai Napraforgó Óvoda intéz-
ményvezetői állásának a betöltésére kiírt pályázati eljárást 
eredménytelennek minősítette. Az óvoda esetében újra 
kiírásra került az intézményvezetői pályázat. 
– 13/2021. és a 15/2021 határozatával a bölcsőde építésének 
megnövekedett költségeihez az arányos többlet önerőt, 
23.123.643 Ft -ot, a bölcsőde udvarának a vállalkozói szer-
ződést nem érintő munkáira további 5.634.500 Ft + áfa 
összeget az önkormányzat költségvetésében biztosította. 
– 14/2021. (IV.21.) határozatával pályázat benyújtásáról 
döntött az önkormányzati tulajdonú Kanális út, Honvéd 
út, Jajmajori út érintett 1,8 km részének a fejlesztésére. A 
beruházás teljeskörű lebonyolítása és az eljáráshoz kap-
csolódó akkreditált közbeszerzési tanácsadói feladatok 
ellátására kiírt beszerzési eljárást eredményesnek nyilvá-
nította, és a legkedvezőbb ajánlatot tevő TAKTA-OSI Kft. 
ajánlatát fogadta el 2.480.000 Ft +áfa értékben. 
Ehhez a pályázathoz kapcsolódó, tervezői feladatok ellátá-
sára kiírt beszerzési eljárást a 
16/2021.( IV.27.) határozatában eredményesnek nyilvání-
totta, és a legkedvezőbb ajánlatot tevő UCS-TERV Kft. 
ajánlatát fogadta el 6.750.000 Ft +áfa összegben. 
– 17/2021. (V.5) határozatával módosította a Képviselő-tes-
tület Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. függelékét 
azzal, hogy az önkormányzat alaptevékenysége bővült a  
falugondoki, tanyagondnoki ellátással. 
– 18/2021.(V.5) határozatában az óvoda átszervezéséről 
döntött. Tekintettel arra, hogy nem volt eredményes a 
Szociális Alapellátó Intézmény intézményvezetői pályá-
zat, a várhatóan 2021 szeptemberében megnyíló 2 cso-

portos, maximum 28 férőhelyes bölcsőde működtetése az 
óvoda szervezeti keretében valósul meg. A módosuló ala-
pító okirat alapján az óvoda új elnevezése 2021. augusztus 
1-jétől: Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde. A te-
lephelyeként működő bölcsőde neve: Cseperedő Bölcsőde. 
– 19/2021. (V.5.) határozatában Szagri László képviselőt az 
önkormányzat saját halottjának tekintette.
– 20/2021. ((V.5.) határozatával úgy döntött, hogy az 
önkormányzat tulajdonában álló Sportöltöző felújítási 
munkálatait megelőzően az épület alapjának statikai meg-
erősítésére az önkormányzat vállalkozói szerződés köt a 
Schön-Bau Kft-vel 5.511.800 Ft +áfa összegben. 
– 21/2021.(V.5.) határozatával jóváhagyta az Önkormány-
zat és a Községi Sportegyesület között létrejövő megál-
lapodást, melynek tárgya az önkormányzat tulajdonában 
lévő Sportöltöző felújításának pénzügyi támogatása. 
 A Megállapodás alapján az Önkormányzat a 2021.évi 
költségvetésében: 
 1.)  visszatérítendő támogatásként pénzügyileg meg-
előlegezi a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által az 
Egyesület részére pályázati úton biztosított közvetlen tá-
mogatás összegét 28.760.079 Ft összegig
 2.) a sportöltöző felújítási munkájának megvalósulása 
érdekében vissza nem térítendő támogatásként biztosítja
  a.) a pályázatban megjelölt egyesületi önrész össze-
gét 17.468.998 Ft értékben
  b.) a beruházás tényleges bruttó bekerülési összege és 
az MLSZ által határozatban jóváhagyott közvetlen támoga-
tás és egyesületi önrész különbözetét, amely 15.923.627 Ft.
  c.) az önkormányzat vállalja az MLSZ részéről eset-
legesen ki nem fizetett közvetlen támogatási összeg saját 
költségvetéséből történő biztosítását. 
– 22/2021.( V.11) határozatával az Önkormányzat részéről 
új tanyagondoki szolgálat létrehozásáról döntött. A ta-
nyagondoki feladatok ellátásának biztosítása érdekében 
az Önkormányzat pályázatot nyújt be tanyagondoki busz 
beszerzésének pénzügyi támogatására. 
A pályázat benyújtásához szükséges hatósági eljárások 
megindításával megbízta a jegyzőt.
 – 23/2021. (V.25.) határozatával hozzájárult ahhoz, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő  Iskola u. 7. sz. 
alatt lévő ingatlant (általános iskola) a Táborfalvi Diákévek
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Alapítvány székhelyként használja és az ingatlan címe 
a bírósági nyilvántartásba bekerüljön.
24-31 /2021. (V. 27.) határozatokkal:
– elfogadta a 
 a.) a 2020. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót
 b.) a 2020. évi gyermekvédelmi, gyermekjóléti felada-
tok ellátásáról szól beszámolót
 c.) a kulturális intézmények 2020. évi működéséről 
szóló beszámolókat.
– Jóváhagyta az Önkormányzat és a Magyar Közút 
Kft. között létrejövő együttműködési megállapodást. 
A megállapodás alapján Önkormányzatunk felújítja a 
Kőrösi utcának a Kossuth L. u. – Petőfi u. közötti sza-
kaszát, illetve a Rákóczi utca egy részét : a Kossuth L. 
u. kereszteződésétől kiindulva Örkény felé haladva 300 
m hosszan.
– Megerősítette és továbbra is fenntartotta a tábor-
falvai 0127/42 hrsz-ú ingatlan értékesítésére hozott 
39/2016. (IV.26.) képviselő-testületi határozatot.
– Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében 
előirányzott szociális támogatások keretén belül dön-
tött az ez évi önkormányzati támogatások formájáról, 
összegéről és kifizetésének időpontjáról. A döntésről 
az érintettek a kifizetés időpontja előtt írásban értesí-
tést kapnak.
– A Kanális út, a Honvéd út és a Jajmajori út érintett 
1,8 km részének a fejlesztése érdekében benyújtásra 
kerülő pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósá-
gi tanulmány elkészítésére kiírt beszerzési eljárást

eredményesnek nyilvánította és a legkedvezőbb ajánla-
tot tevő  Dominus Metator Kft. (Budapest, Gesztenyefa 
u. 9.) ajánlatát fogadta el 920.000 Ft +áfa összegben.
– A civil szervezetek által benyújtott pályázati eljárás 
lezárásával az Önkormányzat a 2021. költségvetésben 
„egyesületek, civil szervezetek támogatása” előirányzat 
terhére az alábbi vissza nem térítendő támogatásokat 
állapította meg:
 Platthy József Bajtársi Egyesület
        200.000 Ft.
 Örkény-Tábor Vadásztársaság
        600.000 Ft.
 Táborfalva Szabadidősport Egyesület
        200 000 Ft.
 Táborfalvi Horgászegyesület:
        600 000 Ft.
  ebből rendezvényre:  200 000 Ft.
  működésre:   400 000 Ft.
 Táborfalva Hagyományőrző Ijász Egyesület
        200 000 Ft.
 Táborfalvi Közművelődés és Népzenei Egyesület
        800.000 Ft.
 Községi Sportegyesület
        1.700.000 Ft.
A támogatások kifizetése a Támogatási szerződések 
megkötését követően, a 4/2020.(II.18.) önkormányzati 
rendelet szabályai szerint történik.

Kundra Erika
jegyző

Szoboravatás a Nemzeti Lovardában

120 éve született a magyar díjugrató sport kiemelkedő, nemzetközi szinten 
is elismert alakja, Platthy József, a lovassport első és eddig egyetlen magyar 
olimpiai éremszerzője, aki az 1936. évi berlini nyári olimpiai játékokon bron-
zérmet szerzett vadászugratásban. 
  Platthy József szobra 1991-től egészen a 2016-ban kezdődő felújításig állt a 
Nemzeti Lovardában, 2021-ben ismét elfoglalta az őt megillető helyet a létesít-
ményben. Az ünnepélyes szoboravatásra, a Gróf Széchenyi István Nemzetközi 
Díjugrató Emlékversenyen került sor május 29-én 18 órakor. 
  A szobor újraavatásán Önkormányzatunk is képviseltette magát és a tiszte-
let jeléül koszorút helyezett el.

Nagy Andrásné
polgármester
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 Új képviselő hivatalba lépése

A Szagri László települé-
si önkormányzati képvi-
selő halála miatt megü-
resedett önkormányzati 
képviselői mandátumot  
a Helyi Választási Bizott-
ság az 1/2021. (V.11.) HVB 
határozata alapján a 
2019. október 13-án meg-
tartott önkormányzati 
választáson Táborfalva 
település egyéni listáján 
a következő legtöbb ér-

vényes szavazatot elért (444) Bernát István Jánosné 
független jelölt részére adta ki. 

Bernát István Jánosné 2021. május 17-én a HVB elnöké-
től átvette a képviselői megbízólevelet és a polgármes-
ter előtt letette az esküt. 

Kundra Erika
jegyző

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

Alsónémedibe keresünk csomag szortírozó
munkatársat 1 műszakos állandó délutános

munkavégzésre (16.30 -01.30).

Feladatok: konténer kipakolása és szétválogatása sza-
lagra, csomagok válogatása méret és irányítószám 
szerint, összekészítés kiszállításra.
Ingyenes céges busz Táborfalva irányából megoldott.
Átlag nettó bérek: 220.000-240.000 Ft.

Érdeklődni lehet: 0670 419 0680

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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Gratulálok Dibákné Meggyes Annának az Örkényi Szabadidő 
Központ által kiírt fotópályázaton elért I. helyezéséért!
A díjnyertes pályamű címe: „Hallod? Tavasz van!”
További sikereket kívánok!

Borsi Mária könyvtáros

Táborfalvi alkotó sikere

Kedves Olvasóink!
2021. május 5-től június 15-ig (a tanév végéig) a nyári 
nyitvatartási rendnek megfelelően, de az iskolai és a 
nagyközségi könyvtári ellátást különválasztva fogad-
juk Látogatóinkat!

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIT ÉS PEDAGÓ-
GUSAIT
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.

2021. június 16-tól augusztus 31-ig az iskolai könyv-
tári szolgáltatások szünetelnek, a községi könyvtár 
a szokásos nyári nyitvatartás szerint látogatható:
hétfő, szerda, péntek 12.30-18.00 óra
szombat 8.00-12.30 óra, bejárat az Árpád utca felől

A könyvtár területére csak a védettségi igazolvány-
nyal rendelkező felnőttek léphetnek be     (a védettségi 
igazolvány a személyazonosságot igazoló okmánnyal 
együtt érvényes).

A kormányrendelet értelmében 18 éven aluliak kísé-
rő nélkül NEM látogathatják a könyvtárat (a kísé-
rőnek rendelkeznie kell a védettségi igazolvánnyal).

A 16 és 18 év közötti, védettségi igazolvánnyal rendel-
kező Olvasóink önállóan is látogathatják a könyvtárat!

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 Olvasó-
ink 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

Köszönöm a könyvtárnak adományozott könyve-
ket a Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesületének!

2021. június 18-án és 19-én (pénteken és szombaton) 
a könyvtár ZÁRVA tart!

Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Borsi Mária
könyvtáros
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„Hager Ritta életműve, ez az immár hét évtizedes 
textilművészeti munkásság a kezdetektől a szak-
ralitás, a keresztény szellemiség jegyében épül. A 
Magyar Művészeti Akadémia a Vigadó Galériában 
felállított retrospektív kiállítással is köszönti jeles 
tagját, a nemzet művészét 90. születésnapja alkal-
mából. A kiállítás a járványügyi intézkedések függ-
vényében június 20-ig lesz látogatható.”

(Forrás: www.mma.hu )

A hírt olvasva az örkénytábori Magyar Királyi Honvéd 
Lovagló és Hajtótanárképző Intézet alapításának 85. 
évfordulója alkalmából Táborfalván 2015-ben megtar-
tott rendezvény jutott eszembe, hiszen itt személyesen 
találkozhattunk Hager Ritta iparművésszel, hallhattuk 
visszaemlékezését, hiszen édesapja, Sashalomi Hager 
Ottó vezérőrnagy 1938 és 1941 között  Örkénytábor pa-
rancsnoka volt.

A rendezvényről készített felvétel 
megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=n-
3XaS4-Oj2Y&t=2160s

 Hager Ritta (Budapest, 1931. február 20. –) a Nemzet 
Művésze címmel kitüntetett,       Kossuth-díjas iparmű-
vész, textiltervező, gobelinművész. A magyar textilmű-
vészet egyik kiemelkedő egyénisége.

Hager Ritta 1939-ben és 2015-ben Örkénytáborban.

 Köztéri művei közül szeretném kiemelni a berlini 
Brandenburgi kapu bal szárnyában felavatott Csend 
Termében elhelyezett „Sugárzó csend” (Raum der 
Stille, 1994) című falikárpitját. A Brandenburgi kapu 
1990 után Németország és Európa újraegyesítésének 
szimbóluma lett. Hager Ritta alkotása a fényt helyezi 
középpontba, az összetartozást hirdeti – felekezettől, 
vallástól függetlenül.
 Szabó József János hadtörténész és Fekete Gyula, a 
Táborfalvi Mozaik szerkesztője az Örkénytáborról szó-
ló könyv készítése során és a nevezett évfordulós ren-
dezvényen több alkalommal találkozott Hager Rittával, 
aki megosztotta gyermekkori emlékeit Örkénytáborról 
és egykori fotókat is átadott a készülő könyvhöz.
 Tisztelettel köszöntjük Hager Ritta textilművészt, 
a nemzet művészét!

Borsi Mária

Belső csend – Hager Ritta 90

Új útra lépnek – szárnyat bont egy sereg diák

„Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, 
anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély 
megmászásában rejlik.”- Wass Albert

Kedves Ballagó Óvodások és Általános Iskolás Diákok!

Szeretettel köszöntelek Benneteket ballagásotok al-
kalmából! Tisztában vagyok vele, hogy nem ilyen évre 
számítottatok. A tanév elején még együtt terveztétek 
a ballagásokat és a kirándulásokat, aztán az eltelt idő 
nagy részét otthonaitokban töltöttétek. Most viszont a 
vírushelyzet engedett szorításából, így legalább együtt 
ünnepelhetünk Benneteket!

 Nagyon büszke vagyok Rátok és Szüleitekre, hogy 
méltósággal, fegyelmezetten és szorgalommal teljesí-
tettétek ezt az embert próbáló időszakot. Biztos vagyok 
benne, hogy évek, évtizedek múltán sokat fogjátok em-
legetni gyermekkorotoknak ezt az időszakát. Kívánom 
nektek, hogy sikerrel folytassátok életeteket! Gondolja-
tok megelégedéssel az elmúlt néhány évre és bízzatok a 
jövő sikereiben! Töltsétek meg a szíveteket és az eszete-
ket mindenféle kinccsel, sok érdekes tanulnivalóval! Kí-
vánom, hogy az életben legyen célotok és ezt a kitűzött 
célt érjétek is el! A Rátok köszöntő szünidőben pihenje-
tek sokat, élvezzétek ezt a furcsán induló, de várhatóan 
nyugodt nyarat! Legyetek türelmesek minden felnőttel, 
vigyázzatok magatokra, testvéreitekre és barátaitokra is!

Nagy Andrásné polgármester



Májusi kirándulás
2021. május 21-én nagy meglepetésben részesültek első 
évfolyamos diákjaink. A Táborfalva Szabadidősport 
Egyesület felajánlásával, hagyományát fenntartva él-
ményautózással egybekötött állatkerti látogatást szerve-
zett a felsőlajosi Magán Zoo Állat- és Szabadidőparkba.

Reggel nagy izgalom és örömteli várakozás előzte meg az 
egyesület autóinak érkezését. A gyerekek és velük együtt 
mi, pedagógusok is nagyon örültünk, hogy ebben a jó idő-
ben kiszabadulhattunk az iskola falai közül. Az érzések ve-
gyesek voltak a gyerekek részéről. A fiúk leginkább az au-
tózást, a lányok az állatkertet várták hatalmas izgalommal.
 Az oda- és visszafelé úton is nevetgélve, néhol sikon-
gatva tettük meg az utat. Sofőrjeink megfelelő rutinnal és 
odafigyeléssel vittek minket úticélunk felé.

 Az állatkertben minden állatot megcsodáltak. Öröm-
mel olvasták az állatokról szóló információkat a táblák-
ról. A magunkkal vitt almával, répadarabokkal szívesen
etették a kiválasztott kedvenceket. Nagy nevetéssel vették 
birtokba az állatkertben található szép játszóteret. Amikor 
egy kicsit elfáradtak, csemegézhettek is, mert meglepe-
tésként sültkrumplival és üdítővel kínáltak meg minket 
az egyesület tagjai.
  Fáradtan, porosan, de rengeteg élménnyel, örömmel 
mentünk vissza az iskolába.
  Ezúton szeretnénk megköszönni a Táborfalva Szabadidő-
sport Egyesület tagjainak, Torma Tibornak, Szívós Krisz-
tiánnak, Sólya Ervinnek, Gazsó Józsefnek a számunkra 
megszervezett kirándulást. Köszönjük, hogy különlegessé 
tették nekünk ezt a pénteki napot, amelyről a gyerekek és 
mi, pedagógusok is még nagyon sokáig beszélni fogunk.

Szöllősi Aranka

A Csurgay Franciska Általános Iskola köszönetét fejezi ki a Béni Virágkertészetnek, hogy a 
felajánlott szebbnél-szebb növényeivel, virágaival otthonosabbá és színesebbé tették intézményünk 
környezetét és örömöt szereztek tanulóinknak.

Kissné Juhász Erzsébet



Honvéd Horgásztó
A Honvéd Horgásztó a messzi múltba visszanyúló 
történettel rendelkezik, régi írások, illetve történetek 
szerint a tó már az 1960-as években is létezett, a tó 
környékét nádas vette körül. Telt, múlt az idő, a tó 
kiszáradt és feledésbe merült.
 Az 1990-es években néhányan összefogtak és a kis 
tóba újra életet leheltek. Egyre többen jártak horgász-
ni, illetve rendben tartani a tavat és a horgászok lét-
rehoztak egy egyesületet, amely pár évig működött. A 
tó vízszintje azonban folyamatosan apadt, mert nem 
volt megfelelő vízzáró rétege a talajnak. A tó újból ki-
száradt és évekig elhagyatottan állt, egykori medréből 
fák nőttek ki…
 2015-ben a tó gazdára talált. Sólya Gáborral, a tó je-
lenlegi tulajdonosával beszélgetek.

 – Honnan jött az ötlet, hogy a tavat kezelésbe veszi-
tek? 
 – Régi álmom volt, hogy legyen egy halastavam, de 
ennek megvalósítása nagyon nehéz volt és rengeteg 
időt vett igénybe. Ez a tó itt állt üresen és felkeltette 
a figyelmemet. Hosszas nyomozást és keresést folytat-
tam, ki lehet a tulajdonos, és egyszer csak eljutottam a 
volt egyesületi tagokhoz, tőlük vásároltam meg a tavat.
 – A tó elnevezése kinek az ötlete volt?
 – A saját ötletem volt, hiszen honvédségi alkalmazot-
tak kezelésében állt és honvédségi terület  veszi körbe a 
tavat, ezért kapta a Honvéd Horgásztó elnevezést.

 – Mennyi időbe telt, míg az elhagyatott tavat ki-
tisztítottátok?
 – Egy évig mindennap dolgoztunk rajta.
 – Mi akadályozza meg most a víz elfolyását?
 – Teljesen újraépítettük a medret az alapoktól, ez 
akadályozza meg a víz elfolyását.



 – Van-e egyesületetek?
 – Igen, a Tábor Sporthorgász Egyesület, amely 2016 
óta működik. 
– Ki jöhet hozzátok horgászni?
 – Bárki, akinek kedve van egy kellemes horgászatra 
és kikapcsolódásra. 
– Mi célt szolgálnak a lakókocsik a tó körül?
 – A lakókocsik teremtenek arra lehetőséget, hogy a 
horgászok itt aludjanak, illetve az éjszakai horgászatot 
és a családok nyugodt, kellemes pihenését szolgálják.
 – Milyen fajta halak találhatóak a tóban?
 – Nálunk a ponty, amur, süllő, harcsa, keszeg, de iga-
zából az összes halfajta megtalálható a tóban.
 – Milyen időközönként telepítitek halakat?
 – Évente kétszer telepítjük a halakat.
 – A közeljövőben milyen céljaitok vannak?
 – Az elsődleges céljaink teljesültek, hiszen van víz a 
tóban, szép a környezet, családias hangulatot teremtet-
tünk és az ideérkezők csodálattal állnak a környezet 
szépsége elött.  Látogatóink a „nyugalom szigete” elne-
vezést adták a tónak.
 – Köszönöm a beszélgetést, és további sikereket 
kívánok!

Nagy Bence

A két őrt álló fűzfa beteljesült álma – A tábori halastó története
Története nagyon hasonlít a Kisasszony-tóéhoz. Már 1964-ben is létezett, sőt halakat is fogtak benne! Lassan az idő 
eljárt felette, kiszáradt, élőlényei elpusztultak és hulladéklerakóhely lett belőle. A régi tóra már csak a két őrt álló 
fűzfa emlékeztette az embereket. Ekkor néhányan összefogtak és a táborfalvi tó sikerén felbuzdulva újjáélesztették 
a kis tavat.
A mai 20 tagú egyesület már három éve alakítja, szépíti a tavat és környezetét. Terveik között szerepel még egy 
horgásztanya és a mellékhelyiségek felépítése, valamint egy szélenergiával működő vízszivattyú felállítása. A gazdál-
kodás megkönnyítése érdekében szeretnék bevezetni a napijegyes horgászatot és a „Fogja meg ebédjét!” elnevezésű 
hétvégi programot a Tábor lakói részére.
Ez a tó lehetőséget ad a gyerekeknek is. 14 éves korig a szünidőben felnőtt kísérővel horgászhatnak. A két hónap 
alatt a zsákmány max. 3 db ponty lehet.
A nyáron két horgászversenynek is otthont ad ez a tó. Az első a gyerekeké lesz június 26-án, a második a felnőtteké 
július 3-án. Ezeken a versenyeken mi is jelen leszünk, az eredményekről majd beszámolunk.
Mire számíthatnak a versenyzők? Elsősorban pontyra, kárászra. Bár a tóban él amur, busa és néhány süllő is, de 
ezeket nem szabad kifogni.
A halakat évente kétszer telepítik. A tavaszi halasítás a jelentősebb, idén 480 kg pontyot helyeztek ki. Ez az évi tele-
pítés kétharmad része. Ha a körülmények továbbra is kedvezőek lesznek, akkor két-három év múlva a tavalyi saját 
szaporulat is horogra kerülhet. Ebből a halmennyiségből a tagok naponta két db pontyot, hetente összesen 3 db-ot 
foghatnak. A tavon csak egy bottal és úszóval lehet horgászni. 
Ez a tó is kellemes szórakozási lehetőséget nyújt egy kis közösségnek, de igazán jó az lenne, ha minél többen itt 
pihenhetnék ki a hétköznapok megpróbáltatásait.

Urbán Zsolt
 

[Megjelent: Táborfalvi MOZAIK, I. évfolyam, 4. szám (1993. június) ötödik oldal]



„Hol borászat állt, most romhalom...”
Idézet az Építész Fórum 2010-es cikkéből. Minden 
tekintetben különleges épület pusztul a település ha-
tárában. Építészetileg is és borászatilag is, hiszen az 
épületen túlnyúló pincerendszer különleges bortáro-
ló helyiségeket rejt, amelyeket u.n. tükrös csempék-
kel burkoltak. Maga az épület 1903-ban készült el, de 
a pincerendszer 1910-re nyerte el végleges formáját. 
Az interneten még fellelhető ez a 2010-es írás, aján-
lom mindenkinek elolvasásra: http://epiteszforum.
hu/a-taborfalvi-vogt-kuria-hol-boraszat-allt-most-
romhalom

Tartsa mobiltelefonjának kód olvasóját az alábbi 
QR-kódra és azonnal a cikknél találja magát!

Képek:
Nagy Bence
Építészfórum

Szöveg:
Fekete Gyula

A múlt egy darabja – Vogt-kastély
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Mozaikok a Tábor történetéből
 Folytatás az előző számból. 

A kopófalka (befejező rész)

 Az örkényi társaság újítása volt, hogy nyitott a lo-
vasvilág egyéb rétegei felé, ezáltal évről-évre nőtt a tár-
saság népszerűsége. A megalakulás után pár évvel már 
30-40 lovas látogatta rendszeresen a vadászatokat. A 
feljegyzések szerint a csúcsévben 60-an vettek részt a 
Hubertuszon.
 A nagy világgazdasági válság ekkorra tetőzött,  így 
ismét a megszűnés réme sejlett fel. A megmentő az 
1931-ben Örkénytáborba költözött Magyar Királyi 
Honvéd Lovaglótanárképző és Hajtóiskola lett, amely 
átvette a falkát és a falkavadászatot beépítette tan-
rendjébe. Az iskola egyébként is ott lévő katonai sze-
mélyzetével, értelemszerűen olcsóbban lehetett mű-
ködtetni a falkatelepet. A „Master” innentől az iskola 
mindenkori parancsnoka lett.
  Egy visszaemlékezés szerint 1927-1931 között a fal-
katelep a mai vadászház és lőcsös-kocsi gyűjtemény 
helyén volt és a falkamester is  itt  lakott. (Meg kell je-
gyezzem, hogy ebben azért teljesen nem vagyok biztos. 

Az 1920-as évekből nem találtam térképet, amelyen 
egyértelműen jelölve van a falkatelep. A Magyar 
Királyi Honvéd Lovaglótanárképző és Hajtóiskola 
eredeti tervrajzán nincs rajta a falkatelep, de van 
rajta egy jelölés: „Falkatelep 4,5 km”. Amennyiben a 
jelöléstől számolom a 4,5 km-t, akkor az pontosan 
oda esik, ahová Reznek Jenő százados rajzolta be 
egy vázlatán, ami a Magyar Katonai Szemle 1931. évi 
7-es füzetében jelent meg. Ez a hely pedig a mai Hon-
véd út folytatásában lévő földút (Jajj-majori út) és 
megye határon futó Határ út kereszteződésében, jobb 
oldalon volt. Az 1943-as katonai térképen is jelölik a 
telepet, de nem teljesen ide, hanem kicsit fentebb kb. 

200 méterre innen Felsőlajos irányába és az út balol-
dalán. Ezen a „43”-as térképen a mostani vadászház 
őrházként van feltüntetve. A katonai vezetés 1943-
ban már készült arra az eshetőségre, hogy a harcok 
az ország területén folytatódhatnak, ezért nagyon 
pontos térképeket készítettek a védekezés elősegítése 
érdekében. Ezért a jelenleg rendelkezésre álló doku-
mentumok és térképek alapján azt feltételezem, hogy 
a telep eredetileg a Reznek féle vázlaton feltüntetett 
helyen volt és 1931-ben költözött át az újonnan épült 
telepre, ami a „43”-as térképen van feltüntetve.)
 Vélhetően a falkatelep a front átvonulásakor pusztult 
el.9 Írásos nyom (harctéri jelentés) sajnos, nem maradt, 
de 1946-ban a ladánybenei plébános már a falkatelep 
romos épületeiről beszélt és egy levél tanúsága szerint 
kérte a tábor akkori parancsnokától a még használható 
építőanyag elszállítását. Ezeket a bontott építőanyago-
kat később az épülő benei templomhoz használták fel.10

Sashalomi Hager Ottó vezérőrnagy a tábor akkori pa-
rancsnoka és kislánya, Ritta a falkatelepen 1939-ben.

Az Örkényi Rókafalka Társaság 1929 januárjától saját 
újsággal rendelkezett, ekkor vette át az 1924-ben ala-
pított Szent- György Sportlapot amely minden hónap 
10-én, valamint 25-én jelent meg és országos terjesz-
tésű volt. Innentől már Szent- György Képes Sportlap 
címen jelent meg.
 Az 1938-as megszűnési hullámot még túlélte11, de az 
újság hanyattlásnak indult. 1944. október 15-én jelent 
meg utoljára.

Fekete Gyula

9 A Ladánybene irányába visszavonuló magyar-német alakulatok 
u.n. halogató, utóvéd harcokat folytattak a telep környékén 1944. 
októberében. (a szerző)
10 A ladánybenei róm. kat. lelkészség története 1937. szeptember 
5-től, Ladánybenei Plébánia Irattára.
11 Ekkor született meg az az új sajtótörvény, az 1938/XVIII-as, illet-
ve az ezt kiegészítő 4950/1938-as rendelet, amely szerint minden 
eddig megjelent lapot újra engedélyeztetni kellett.
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Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete
Beszélgetés az Egyesület elnökével, Brunner Erzsébettel

„Egyesületünk célja a nagycsaládosok, rászorulók, idősek 
szociális ellátása, segítségnyújtás mindennapi nehézsé-
geikben, programok szervezése, jogi és egyéb tanácsadás, 
felelős és példamutató magatartás.„ - így fogalmazza meg 
tevékenységük lényegét az Egyesület alapító okirata.
 

 – Mikor alakult az Egyesület?
 – Az Egyesület 2000-ben alakult meg, akkor 18 csa-
lád volt a tagja. 2001-ben jegyezte be a cégbíróság, mint 
Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesületét. Az Országos 
Egyesület (NOE) még abban az évben tagjai sorába vet-
te E 170 sorszámmal. Jelenleg 21 családunk van.
 – Mióta veszel részt az Egyesület munkájában? 
Mióta vagy elnöke?
 – A megalakulás óta, alapító tag vagyok, az alakuló 
közgyűlés választott meg elnöknek.
 – Az elmúlt 20 évben mi jellemezte munkátokat, 
az egyesületi életet?
 – Az Egyesület úgy működik, mint egy nagycsalád: 
vannak benne fiatalok, gyerekek, nagypapák, nagyma-
mák, akik segítik egymást egy közös cél érdekében, 
mint például az adománygyűjtés. Önkéntes munkát 
végzünk több nagyáruházban, amelynek célja az ado-
mánygyűjtés. Így kapunk tanszereket, élelmiszert, 
amelyet aztán szétosztunk az egyesület tagjai között. 
Az önkéntes munkában résztvevő tagjaink gyermekei-
re az otthon maradt egyesületi tagok vigyáznak. Ismer-
jük és segítjük egymást. Ez az elmúlt 20 év egyesületi 
életében folyamatosan jelen van.
 Szeretnénk az egyesületben az élet és az anyaság 
tiszteletét a középpontban tartani, megerősíteni a

felelősségérzetet a házasságért és a jövő generációjáért és
legfőképpen, képviselni és szolgálni a nagycsaládosok 
sajátos érdekeit.
 Az elmúlt években a táborfalvi falunapokon rend-
szeresen főztünk, lángost vagy palacsintát sütöttünk. 
A szüreti felvonulásokon vendégül láttuk a résztve-
vőket. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, 
hogy a falu közösségének is része legyünk, de saját, 
egyesületi közösségünket is építik.
 Tagcsaládjaink rendszeresen részt vesznek az Orszá-
gos Egyesület programjain. Nagyon változatos, érdekes 
lehetőségek vannak, voltunk például Szentendrén a 
skanzenben egy nagycsaládos esküvői rendezvényen, 
ahol egyszerre több pár házasságkötése zajlott, vagy a 
Sobri Jóska Élményparkban Kislődön. Rengeteg a gyer-
mekprogram. Ezek általában többezres létszámú ren-
dezvények, ez nagyon fontos a közösségépítés miatt. 
A NOÉ-s rendezvények teljesen más szellemiséget kép-
viselnek, mint amit általában tapasztalunk a minden-
napokban. A segítőkészség, az odafigyelés egymásra 
természetes dolog. Ha a kisgyermek felmászik a csúsz-
dára, a nagyok nem lelökik, hanem segítik, bátorítják. 
Ez az igazi összetartozás érzését adja mindenkinek. 
Nem kell megmagyarázni, miért van több gyerekem, 
mit miért teszek, mindenki ugyanúgy gondolkodik és 
az, hogy sokan vagyunk együtt, nagyon nagy megerő-
sítést ad az élethez.
 Minden nagyrendezvényen elénekeljük a Himnuszt 
és a NOE himnuszát, amely a „Tavaszi szél vizet áraszt” 
című népdal, két versszakkal kibővítve:
„Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom
Minden madár társat választ, virágom, virágom
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom
Népes fészek, boldog fészek, virágom, virágom
Fiókái vígan élnek, virágom, virágom
Áldott napfény süss le rájuk, virágom, virágom                                                                
Csillagtenger őrizd álmuk, virágom, virágom”
 – Ez az erős érzelmi kötődés az egyesülethez, il-
letve a tagcsaládok között, valóban nagy erőt jelent-
het! Az elmúlt 20 év során voltak-e változások az 
egyesületi életben?
 – Alapvetően nincsenek változások, hiszen az alap-
szabályunk szerint működünk: adománygyűjtés, prog-
ramszervezés, közösségépítés. Talán annyi újdonság 
van, hogy felnőttek a gyerekeink és ma már az ő gyere-
keiknek szervezünk programokat. Örömmel tapaszta-
lom, hogy a családok ragaszkodnak az egyesülethez, a 
felnőtt gyerekeink is újra, családjukkal együtt egyesü-
leti tagjaink lesznek.
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 – Segítő szervezet vagytok, akik a családok éle-
tét szeretnék jobbá, szebbé tenni. A járványhelyzet 
számotokra is sok új feladatot, kihívást jelenthetett. 
Hogy éltétek meg ezt az időszakot?
 – Örömmel mondhatom, hogy elég sok adományt 
kaptunk, tisztítószereket, élelmiszert, tárgyi és ruhaa-
dományokat, de a családok életében nem csak erre volt 
szükség. Az online tanulás nagy próbatétel volt szá-
mukra, hiszen általában több gyermek tanulását kellett 
egy időben segíteni és közben a saját feladataikat is 
ellátni. Erre nem lehetett felkészülni semmilyen szem-
pontból. Volt olyan család, ahol pszichológus 
segítségét is kértük.
 Az informatikai eszközök is hiá-
nyoztak sok helyen, mi egy csalá-
dot tudtunk segíteni egy db tab-
let adományozásával.
 – Az Egyesület működésé-
hez milyen segítséget, támo-
gatást kaptok?
 – Tagjainktól az önkéntes 
munkát, nagyobb szervezetektől 
adományokat, az önkormányzat is 
segíti munkánkat. A pályázati lehető-
ségekkel is élünk.
 – Úgy tudom, hogy 2020-ban a Magyar 
Falu Program keretében „Civil közösségi tevékeny-
ségek és feltételeinek támogatása” címmel 2 millió 
Ft összegű pályázati támogatásban részesült az 
Egyesület. Mire fordítottátok ezt az összeget?
 – Sajnos, a járványhelyzet miatt a közép-magyar-
országi önkéntesek köszöntése és egyéb rendezvények 
is elmaradtak, így nem volt lehetőségünk a támogatás 
nagyobb részének felhasználására. Szerencsére, meg-
hosszabbították a teljesítés határidejét, így reméljük, 
hogy ebben az évben felhasználhatjuk a pályázati tá-
mogatást.
 2020-ban 200 000 Ft vissza nem térítendő működési 
támogatást is kaptunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től.

 Idén is van már két nyertes pályázatunk, az egyik a 
működési költségekre fordítható 300 ezer Ft, a másik 
az úgynevezett normatív működési pályázat, melyen 
580 ezer Ft-ot nyertünk.
 – Gratulálok a szép eredményekhez! Hogy látod 
az Egyesület jövőjét? Milyen távlati terveitek vannak?
 – Hiszek az Egyesület jövőjében. Azokat az érté-
keket, azt a szemléletet, amit képviselünk, szeretnénk 
átadni a fiataloknak. Remélem, hogy minél több fiatal 
tagcsaládunk lesz.       Távlati tervünk a kiegyensúlyo-
zott működés, a családok életének, mindennapjainak 

segítése, a gyerekek tanulásának támogatása. 
Szeretnénk, hogy lehetőségeinkhez mér-

ten, minél több gyereknek tudnánk 
segíteni abban, hogy megtalálja he-

lyét a világban. Nemrég nyújtot-
tunk be egy ifjúsági pályázatot 
eszközfejlesztésre, szeretnénk 
pingpongasztalt, csocsóasztalt 
és kerékpárokat venni.
 – Munkád elismerése-

ként 2017-ben NOE-díjat vehet-
tél át, amelyet a Nagycsaládosok 

Országos Egyesülete sokéves, ki-
emelkedő munkáért adományoz. A ki-

tüntetéshez szeretnék ezúton is gratulálni! 
Úgy gondolom, egy ilyen elismerés újabb ösztönzés 
munkád folytatásához…
 – Megtiszteltetés számomra ez a díj, hiszen az el-
múlt két évtizedben életem meghatározó része volt az 
Egyesület. Szeretném, ha a jövőben is az lenne! Valóban 
olyanok vagyunk, mint egy nagycsalád, a nehézségek-
kel, a problémákkal és az örömökkel együtt.
 Egyesületi tag lehet bárki, aki ezt az értékrendet 
képviseli, akár egyedülállóként is, mint pártoló tag.
 – Köszönöm szépen a beszélgetést! Munkádhoz 
további sikereket kívánok!

Borsi Mária

Zöldhulladék átvétele

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldhulla-
dék leadására 2021-ben Táborfalván az Önkormányzat 
mögötti területen van lehetőség az alábbi napokon 
8-14 óra között: június 17., július 29., augusztus 12., 
szeptember 16., október 14., november 25. A gyűj-
tőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági 

ügyfél (melyet hulladékdíj számlájával, valamint sze-
mélyes okmányaival igazolhat) leadhatja havonta ma-
ximum 1 m3-nyi zöldhulladékát. Zöldhulladéknak te-
kinthető pl. növényi eredetű hulladék, a gally, a faág, 
a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a 
növényi nyesedékek.

S.P.
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Életutak
A táborfalvi Napraforgó Óvoda két köztiszteletben 
álló, szeretett óvónője, Anicskin Antónia, Tonka 
néni és Jeruska Zoltánné, Anikó néni  2021. június 
végén nyugdíjba vonul. 
 Köszönjük munkájukat! Örömteli, szép éveket 
kívánunk!
 Számukra új életszakasz kezdődik… Vajon hogy 
látják az elmúlt éveket? Életükről, hivatásukról, 
terveikről kérdeztem őket. Fogadják szeretettel 
gondolataikat!
        Borsi Mária

ANICSKIN ANTÓNIA

Először is szeretném megköszönni Borsi Marikának a 
megtisztelő felkérést. 
Néhány gondolatot osztanék meg az Olvasókkal, ami 
eszembe jut a pályámról.
 Már 10 éves koromban elhatároztam, hogy óvónéni 
leszek, amikor kisebb gyerekekre kellett vigyáznom, és 
nagyon tetszett ez a feladat. Később sem tudott eltánto-
rítani semmi ettől a célomtól. Nagyon szeretem a gyere-
keket és a hivatásomat, úgy érzem, a céljaimat, álmaimat 
sikerült megvalósítani, mert ha belenézek egy gyermek 
szemébe, látom a szeretetet és ez mindennél többet ér.
 A pályám 42 éve alatt nagyon sok változást meg-
értem, ami nem volt mindig pozitív, de azért sikerült 
legyőzni az akadályokat. 1990-ben kerültem Táborfal-
vára családi okok miatt. Eleinte nehéz volt számomra a 
vidéki élet, mivel városi (pesti) vagyok. Akkor 
lett önálló Táborfalva, és bizony, az óvoda is 
elmaradott volt, és nekem szokatlan volt az 
is, hogy nincs buszközlekedés, főleg, hogy a 
falu végén laktunk. De szép lassan megszok-
tam, megismertem sok embert, olyanokat is, 
akik segítettek, elfogadtak, mint „idegent”. 
A 30 év alatt nem csak én változtam, hanem 
körülöttem minden. Megszépült az óvoda, 
megváltoztak a gyerekek, a szülők. Nagyon 
sok lett a problémás, nehezen kezelhető, fi-
gyelemzavaros, tanulási problémával küzdő 
gyermek. Nagyon sok adminisztrációs terhet 
raktak ránk, de hogy ez ne legyen elég, még 
minősítés, tanfelügyelet, önértékelés várt és 
vár ránk. Nem könnyű ma pedagógusnak 
lenni, hisz társadalmi megbecsülést sem ka-

punk, de mégis csodálatos hivatás a miénk. Mikor egy 
csöppség először jön oviba, ott kell hagynia a biztonsá-
got jelentő anyai ölelést, és ezt nekem kell pótolnom. 
Abban a pillanatban kapok 25 kisgyermeket, akiknek 
attól fogva én leszek a pótanyukájuk, hisz velem van-
nak a nap túlnyomó részében. Bizony, nem könnyű a 
kezdet, de mire eltelik 3-4 év, okos, ügyes gyerekeim 
lesznek, akiktől nehéz az elválás. Ez most egy kicsit ne-
hezebb lesz, hisz én is ballagok velük. Ezt csak az tudja, 
aki ezen a pályán van. Nagyon a szívünkhöz nőnek és 
nagyon sok szeretetet tudnak adni. Erre egy példát is 
tudnék mesélni, ami nem olyan régen történt: Beteg 
voltam és a gyerekek megbeszélték, hogy átásnak a 
gyógyszertárba, kérnek gyógyszert, aztán hozzám ás-
nak át és odaadják nekem, hogy meggyógyuljak. Sze-
rintem, ennél nagyobb elismerés nem is kell, és nem is 
kaptam, csak a gyerekektől, illetve néha szülőktől is.
 Van egy idézet, ami végigkísérte pályámat, és ez a 
hitvallásom is:
„És érezzék egy kézfogásból rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz – és érdemes élned.”
(Váci Mihály)
 Fájó szívvel hagyom itt az óvodát, de az én időm 
lejárt, átadom helyem a fiataloknak, akiknek kitartást 
kívánok a munkájukhoz és azt, hogy sok-sok gyermeki 
szeretetben legyen részük! Remélem, a sors megadja, 
hogy egy kicsit pihenjek abban a csodálatos környezet-
ben, ahová költözöm.
 Mindenkinek kívánok jó egészséget, sok-sok szere-
tetet, vigyázzanak egymásra! 
 Isten Veled Táborfalva!

Tonka néni és a Ficánka csoport - vidám, zenés reggeli torna
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JERUSKA ZOLTÁNNÉ EGERSZEGI ANIKÓ

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, kedves 
Olvasók!
 Köszönöm Marikának, hogy kérdéseivel lehetőséget 
adott pályámra való visszatekintésre, örömmel tettem.

 Arra a kérdésre, hogy miért pont az óvónői pályát 
választottam, a választ gyermekkoromban kell keres-
nünk. Csodálatos nagycsaládban nőttem fel. Testvé-
rem, sajnos, nincs, de körülvett számos unokatestvér, 
akikkel sok időt töltöttünk együtt. A velem egykorú-
ak egytől egyig fiúk voltak, ezért aztán valahogy úgy 
alakult, hogy én mindig a kisebb gyerekekre vigyáz-
tam, őket pesztráltam. Ezt a szerepet nagyon szeret-
tem, éppen azért imponált, 
amikor a felnőttek már akkor 
úgy kezdtek emlegetni, hogy 
óvónéni.
 Ez a hivatás nem állt mesz-
sze a családomtól, ugyanis két 
nagynénim is óvónő volt, így 
aztán szinte egyértelművé vált, 
hogy én is ezt a pályát választom. 
Már az első nyári gyakorlato-
mat is a táborfalvai óvodában 
töltöttem. Ez a nyár megha-
tározó volt későbbi pályafutá-
som szempontjából, ugyanis 
olyan közösségre találtam ott, 
amit családomnak érezhettem. 
Mindenki rendkívül szeretetteljesen fogadott, köztük 
Marcsi dadus, akivel később hosszú éveket dolgoz-
tunk együtt. Tőle kaptam a „kisóvónéni” becenevet. 
Ezután már nem is gondolkodtam más lehetőségben, 
mindenképpen ebben az óvodában szerettem volna 
dolgozni, az iskola befejezése után.

2.
 Nem voltak világraszóló nagy terveim, csupán arról 
ábrándoztam, mint a legtöbb fiatal lány. Szerettem vol-
na egy szép, nagy családot, ami valóra is vált. A szak-
mámban pedig szerettem volna a lehető legtöbbet adni, 
hogy a gyermekek óvodai nevelése eredményes és vál-
tozatos legyen. 
 Nagy elvárásokkal érkeztem az oviba, de hamar 
csalódnom is kellett. Meggyőződésem volt, hogy a 
gyermekek fejlesztése a legjobban a közös játékokon 
keresztül valósulhat meg, mégis arra maradt a legke-
vesebb idő. Az előírt napi 2 foglalkozás - ami hosszú 
és megterhelő volt a kicsik számára - elvette az időt a 

fejlesztő játékoktól. Megpróbáltam a saját pedagógusi 
szabadságom keretein belül apránként változtatni ezen. 
Bár nem nekem köszönhető a változás, mely az óvo-
dai nevelés területén végbement, mégis az én álmom 
is valóra vált ezáltal. Végre olyan közeggé válhatott 
az óvoda, ahol a gyerekek nem voltak szigorú keretek 
közé szorítva. Nem kellett egyszerre lépni, egyszerre 
enni, egyszerre szavalni, hanem valamelyest mindegyik 
gyermek önmaga lehetett, felszabadultan lehetett végre 
együtt tanulni és JÁTSZANI.

3.
 A változás az élet minden területén folyamatos, így 
nem kerüli el az óvodai nevelést sem. A technika fej-
lődésével már rengeteg impulzus éri a gyermekeket, 
amely részben káros a személyiségfejlődésükre. Hiány-

zik számukra a sok szabadtéri 
mozgás, a szüleikkel eltöltött 
minőségi idő. Mindezt nagyon 
nehéz az óvodában kompen-
zálni. Ahhoz, hogy „versenyké-
pesek” legyünk a technikával, 
változtatni kellett a nevelési 
módszereinken. Motiváltab-
bá kellett tenni a tanulást. Új 
ötletek kellettek a fejlesztőjá-
tékokhoz. Bővebben mérjük a 
megérdemelt dicséretet. A ju-
talmazás, büntetés új formáit 
találtuk ki. Talán soha nem volt 
még olyan fontos, hogy mennyi 
figyelmet szentelünk gyerme-

keinkre, mint manapság. A rohanó mindennapok kö-
zött, amikor mindenki a megélhetésért fáradozik, nem 
szabad, hogy elvesszen a legnagyobb kincs, a gyermek.
A gyermekeknek több egyéni bánásmódra lett szüksé-
gük, ezért rendkívül fontossá vált, hogy még több fi-
gyelmet kaphassanak. Óvodai keretek között ezt nehéz 
megvalósítani, mert sokan vagyunk. Mégis törekedni 
kell arra, hogy minden gyermekre jusson egyéni idő.
A gyerekeket szülei és mi, óvónénik együtt neveljük a 
szépre, jóra. Ugyanaz a célunk, mégis egymástól vala-
melyest eltávolodtunk. Az emberi kapcsolatokban el-
veszett a bizalom, ezt kell valahogy újraépíteni a jelen 
generációnak, annak érdekében, hogy a gyermekeinket 
közösen, szeretetteljesen nevelhessük.

4.
 Pályám legnagyobb elismerése 2017. március 14-én 
ért. Sosem fogom elfelejteni ezt a napot, ez volt ugyan-
is a Pedagógus Életpályamodell keretében történő mi-
nősítésem vizsganapja.
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 Hmiró Ferencné, Ágika, a táborfalvai óvoda veze-
tőjének javaslatára és unszolására vágtam bele a meg-
mérettetésbe. Rengeteg munkával és erőfeszítéssel járt 
a felkészülés, de megérte. Óvodai pályafutásom egyik 
legszebb élménye volt ez. 
 A minősítés összegzése volt közel negyven év mun-
kájának. Megerősítették bennem, és magamnak is be-
bizonyíthattam, hogy jól választottam hivatást. Nagyon 
sok gyermeknek tettem az óvodai éveit tartalmassá, él-
ménydússá, szeretetteljessé. Ennek a napnak a sikeré-
hez hozzájárult óvodavezetőm, Ágika, dadusom, Lótos 
Ágnes, és Szabó Mária, a Csurgay Franciska Általános 
Iskola igazgatónője. Ezúton is köszönöm segítségüket 
és támogatásukat.

5.
 Nem szakmai tanácsot adnék, hiszen azokkal tele 
vannak a tankönyvek, inkább emberi jótanácsot, egy 
idézet formájában:
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád fi-
gyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítsé-
gemre.” (Nagy Jenőné *)
 Bízom benne, hogy az üzenet célba talál.

6.
 Táborfalva életét végre olyannak látom, amilyennek 
már régóta szeretném. Az állóvíz fodrozódni kezdett. 
Nagy Andrásné Polgármester Asszony szívén vise-
li a község életét. Fiatalos lendületének, ötleteinek és 

kezdeményezéseinek köszönhetően színes programok 
születtek, melyek minden korosztály számára szeret-
hetőek. Számos rendezvény indult hagyományteremtő 
útjára. Számomra nagyon értékes, hogy ezek közül sok 
a jótékony céllal megrendezett.  
 A falu épül, szépül, rendezetté válik. Sok az össze-
fogás, amely összehozza az itt élőket. Persze, ezeknek 
a pandémia jelenleg gátat szabott, de bízunk benne, 
hogy hamarosan véget ér és újra találkozhatunk helyi 
rendezvényeken. 

7.
 Majd meg kell szoknom ezt az új életformát. Az óvo-
dában eltöltött negyven év után éppen elég kihívás lesz 
ez önmagában. Ugyanakkor nagy felelősség gördül le 
a vállamról, melyet immár a fiatalabb generáció vállára 
teszek.
 A nyáron szeretnék sokat pihenni, olvasni, kirándul-
ni, több időt tölteni a családommal. Nincsenek nagy ter-
veim, kíváncsian várom, mit tartogat számomra a jövő. 
 Abban azonban biztos vagyok, hogy ellátogatok 
majd az óvodába, és megnézem, mit csinálnak a Mókus 
csoportosok Judit nénivel.

* Nagy Jenőné, az Óvodapedagógusok Országos Tehetség-
gondozó Tanácsa elnöke, a „Tehetségfejlesztés az óvodá-
ban” című képzés kidolgozója, a Tehetségek Szolgálatáért 
Életműdíj kitüntetettje (2016)

Online ballagás… 

Gondoljunk csak vissza a régi időkre, mikor még min-
den a normális, vírusmentes kerékvágásban zajlott! A 
diák szeme előtt mindig az lebegett, hogy egyszer el-
ballag és lesz egy ünnepély, ahol szép ruhában, méltó 
módon búcsút tud venni a tanáraitól, akik mindvégig 
kísérték ezen a hosszú, nehéz, néha szomorú, de bol-
dog úton és el tud köszönni az iskola épületétől, amely 
már annyi mindent átélt és sok minden „szemtanúja” 
volt. Azt gondoltuk, méltó módon meg tudjuk köszön-
ni a szüleinknek azt a sok támogatást, amelyet kaptunk 
tőlük... De minden megváltozott, felborult… Még szep-
temberben újult erővel, de kétségek között mentünk az 
iskolába és egy pár hónapig ez így volt, egészen októ-
berig, amikor már jöttek a hírek, hogy újra terjed a ví-
rus és egyszer csak megint otthon találtuk magunkat 
a számítógépnél és teljesítettük azt, amit teljesítenünk 
kellett, de mindenki elfáradt…. Rengeteget készültünk, 
reménykedtünk, hogy lesz szalagavatónk, amely megha-
tározó  élmény egy diák életében, de ez is elúszott... 

Felemelt fejjel jártuk tovább a digitális oktatás világát, 
még mindig volt egy kis reményünk, hogy a ballagásunk 
a hagyományos módon történik, de nem sok idő telt el 
és ez a remény is elveszett…. 
Bejelentették, hogy online ballagásunk lesz! Az osztály-
főnökünk elköszönt tőlünk és sok sikert kívánt a továb-
bi életünkhöz! Láttam magam, ahogyan ott ülök a szá-
mítógép előtt és éppen a ballagásomon vagyok, amely 
otthon van a saját szobámban… és egy újabb korszak 
csendben, némán lezárult...

Nagy Bence



nem csak táncosoknak! 

2021. június 21-től 25-ig                                                                                                       
Helyszín: 

Táborfalva Jókai Mór Közösségi Színtér 

 

Heti programból: 
8.00 érkezés, 

10.00-12.00 táncedzés, 
12.00 ebéd, 

13.00 kézműves foglalkozások, vetélkedők, játék, 
14.00 táncedzés, 

15.00-16.00 játék, sport foglalkozások. 

Táncoktató: Tóth Andrea 
10 fő esetén 12.000 Ft/fő 
20 fő esetén 10.000 Ft/fő 
Érdeklődni, jelentkezni lehet 

2021. június 16-ig a 29/382-029-es telefonszámon. 
6 és 10 év közötti gyerekek jelentkezését várjuk! 

Jókai Mór Közösségi Színtér



Táborfalvai Horgász Egyesület

H-2381 Táborfalva, Kőrösi út 120.

Alapítva: 1986

Web: https://www.tfhe.hu

E-mail: peter.sevecsek@gmail.com , szagrilaszlo@gmail.com

XIII. GAZSÓ JÓZSEF EMLÉKVERSENY
A Táborfalvai HE megrendezi a nyílt nevezéses XIII. GAZSÓ JÓZSEF

EMLÉKVERSENYT, melyre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgászok, a nevezési díj befizetésével jelentkezhetnek.

Nevezési határidő: 2021.06.15.

Nevezők maximális száma: 50 fő

A határidő lejárta után nevezés nem lehetséges.

Verseny időpontja: 2021. június 27.

  Verseny helye: Táborfalvai horgásztó (Táborfalva, Kőrösi út 120.)

  Verseny időbeosztása:

   • 06,00-07,00-ig sorsolás, szabályok ismertetése, helyfoglalás

   • 07,00-13,00-ig verseny,

   • 13,00-tól mérlegelés, ebéd, eredményhirdetés

A horgászversenyen egy bottal, egy horoggal, úszós felszereléssel engedélyezett a horgászat. Keretes 

haltartó, merítő szák és halfertőtlenítő, ill. pontymatrac használata kötelező! Etetni csak gyári anya-

gokkal lehetséges, élő anyag használata nem korlátozott!

Mérlegelés után a zsákmányt vissza kell engedni!

Értékelés: 1 g 1 pont. A versenyen az I-III. helyezettet, valamint a legnagyobb halat fogó versenyzőt 

díjazzuk.

A nevezési díj 5000Ft, mely tartalmazza az ebéd árát is. Kísérőknek ebéd 1000Ft/adag. A hely-

színen büfé rendelkezésre áll.

További információ, nevezés:
Nagy Zoltán +36-30-358-9347

       Tisztelettel:

         Táborfalvai HE Vezetősége


