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Ballagás….
2021. június 4-én ballagás volt a Napraforgó Óvodában.
Rendhagyó ballagás, hiszen nem csak a nagycsoportos gyerekeket búcsúztattuk, hanem négy, igen kiváló
kolléganő búcsúzott a pályától. Óvodavezető Asszony,
Tonka óvónéni, Anikó óvónéni és Kati dadus.
Az Ő nyugdíjba vonulásukkal lezárult egy korszak a
táborfalvi óvoda életében.
A kitüntetésekhez, elismerésekhez szívből gratulálok,
nyugdíjas éveikhez nagyon jó egészséget kívánok!
Nagy Andrásné
polgármester
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Július 1. Semmelweis-nap
Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, ami munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók
számára Magyarországon.

Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az
anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott
a gyermekágyi láz leküzdésében.
Nagy Andrásné polgármester
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Önkormányzati hírek					

Ülésezett a Képviselő-testület
A 307/2021.(VI.5.) Kormányrendelet alapján június 15től ismét gyakorolja hatáskörét a képviselő-testület és
bizottságai.
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 29-én munkaterv szerinti ülést
tartott, ahol jelen volt mind a hat képviselő és a polgármester. Az ülésen 9 határozat (36-45 /2021.(VI.29.)
született és egy rendelet került megalkotásra.
A testületi ülés nyilvános jegyzőkönyve alapján, az
ülésen hozott határozatok kivonatait az alábbiakban
közlöm.
A napirendi pontok megnyitása előtt Bernát István Jánosné képviselő letette képviselői esküjét a Képviselő-testület előtt.
A Képviselő-testület:
- meghallgatta és elfogadta a polgármester beszámolóját a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről.
- Ellenszavazat nélkül elfogadta a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását.
- Ellenszavazat nélkül meghozott döntésével a Szociális Bizottság elnökének Nagy András képviselőt, tagjának Bernát István Jánosné képviselőt megválasztotta.
- Ellenszavazat nélkül elfogadta a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde szakmai programját, valamint szervezeti és működési szabályzatát.
- Ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármesteri hivatal 2019-2020 évi tevékenységéről szóló beszámolót,
valamint a polgármesteri hivatalban 2021. december
27-től 31-ig igazgatási szünetet rendelt el.
- Ellenszavazat nélkül elfogadta a folyamatban lévő
beruházásokról szóló tájékoztatást.
- Egységesen meghozott döntésével támogatta a
Czifra Népzene Táborban részt vevő táborfalvai gyermekek táboroztatását 7.000 Ft/fő összegben.
- Ellenszavazat nélkül meghozott határozatában a
felújított Kőrösi út tulajdoni és kezelési jogának átvételét kezdeményezi a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél.
- Alpolgármester indítványát elfogadva ellenszavazat nélkül meghozott döntésében a polgármester részére 1 havi illetményének megfelelő jutalmat állapított
meg a 2020 évi veszélyhelyzetben tanúsított helytállása
és végzett munkája elismeréseként. A határozat meghozatalában a polgármester nem vett részt.
- Táborfalva Díszpolgára adományozásra beérkezett ajánlásokat a képviselő-testület az erről szóló rendelet előírásai szerint zárt ülésen tárgyalta.

2021. július

A Képviselő-testület 2021. évben „Táborfalva Díszpolgára” címet adományozza Hmiró Ferencné hernádi lakos részére, elismerve a település érdekében évek
óta tett önzetlen tevékenységét.
A Képviselő-testület Táborfalva Posztumusz Díszpolgára címet adományozza néhai Platthy József díjugrató olimpiai bronzérmes, lovaglótanár részére,
életművének elismeréseként.
A díszpolgári cím átadására ünnepi testületi ülésen
kerül sor.
Kundra Erika
jegyző

Parlagfű és egyéb gyom-mentesítés
Felhívom Tisztelt Lakosaink a figyelmét, hogy a földtulajdonos, földhasználó, kül-és belterületen egyaránt köteles
a parlagfű és egyéb károsító gyomnövények elleni védekezésre, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának folyamatos megakadályozására.
Szintén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni
az ingatlan előtti járdaszakasz és árok tisztántartásáról
és gyommentesítéséről, valamint az ingatlanról kihajló,
illetve a közterületen álló növényzetről behajló ágak és
bokrok megfelelő nyeséséről.
Táborfalván a belterületi ingatlanok művelésének, valamint a parlagfű és egyéb gyomok elleni védekezés,
illetve az ingatlan előtti közterület gondozásának betartását a Polgármesteri Hivatal első alkalommal, hivatalból 2021. július 26-tól helyszíni szemle megtartásával
ellenőrzi, és ezt követően folyamatos ellenőrzést végez.
Kérem, hogy az Önök által tapasztalt parlagfüves területeket az alábbi telefonszámon szíveskedjenek jelezni a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata részére: 382-028
A védekezési kötelezettség elmulasztói részére a
polgármesteri hivatal határozati kötelezést ír elő, majd
ennek eredménytelensége esetén értesíti a kormányhivatal növény-és talajvédelmi hatóságát, aki növényvédelmi bírság kiszabására jogosult. A bírság mértéke
belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjed.
Kérek minden táborfalvai ingatlantulajdonost és földhasználót, hogy saját és lakótársai egészsége védelmében, valamint a növényvédelmi bírság kiszabásának
elkerülése érdekében végezzék el a földterületek és az ingatlanok előtti közterületek gyommentesítését, ápolását.
Kundra Erika
jegyző

2021. július							

Polgármesteri beszámoló
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Útfelújítások….
Az elmúlt hetekben tapasztalhattuk, hogy megkezdődtek községünkben az útfelújítások.
Saját beruházásunk, a Szeles utca - Zrínyi utca - Kossuth Lajos utca közötti útszakasz el is készült. Ezzel
egyidejűleg befejeződött a tereprendezés a MÁV területén.
A Magyar Közúttal végzett közös útfelújítások, a
Kőrösi út, Coop ABC előtti útszakasz és a Rákóczi út
egy szakasza - még tartanak. A burkolatjelek felfestése
és az útpadka is elkészül hamarosan.

Hírek a bölcsőde háza tájáról

Embert és gépet próbáló hőségben végezték el a
szakemberek ezeket a munkálatokat.
Köszönjük a lakosság megértését és türelmét, amel�lyel a forgalomkorlátozást viselték.
Erre a türelemre és megértésre továbbra is szükségünk lesz, hiszen hamarosan elkezdődnek a Tarcsay út
és a Kossuth Lajos utca felújítási munkálatai.

Pogácsás Államtitkár Úr látogatása
2021. június 10-én délelőtt Pogácsás Tibor Államtitkár
Úr ellátogatott hozzánk.
Gyönyörű horgásztavunknál találkoztunk és beszélgettünk.
Látogatásának célja, hogy tájékozódjon folyamatban lévő beruházásainkról és a jövőbeni terveinkről.
Beszélgettünk a Magyar Falu Program keretében 2021ben benyújtott pályázatainkról, tájékoztattuk a táborfalvi Covid-helyzetről és az oltakozásról is.

„Cseperedő” bölcsődénk építése befejeződött. Megtörtént a műszaki átadás, átvétel, a használatba vételi
engedély ügyintézése még folyamatban van. A Képviselő-testület elfogadta a szakmai programot és a szervezeti és működési szabályzatot.
Pályáztatás útján megtörtént a dolgozók kiválasztása is.
Az épület helyiségeinek bebútorozása folyamatosan
zajlik, hogy október 1-jén teljesen felkészülve várjuk
majd az apróságokat.
Nyílt napot előreláthatólag szeptember hónapban
tartunk, ennek pontos időpontjáról később tájékoztatjuk a lakosságot!

Nagy Andrásné polgármester

6

Könyvtári hírek					

Kedves Olvasóink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 365/2021.
(VI.30.) Kormányrendelet értelmében könyvtárunk
szolgáltatásait korlátozások nélkül vehetik igénybe
2021. július 7-től.
A könyvtár látogatásához nem kérjük a védettségi igazolvány felmutatását, nem szükséges a maszk használata.

2021. június

Köszönöm a könyvtárnak adományozott könyveket
Anicskin Antóniának, Láncos Ferencnének és Páll
Erikának!
Elérhetőség:
Tel.: +36 29 382-952
e-mail: konyvtar@taborfalva.hu
Szeretettel várjuk Olvasóinkat!
Borsi Mária könyvtáros

A könyvtár nyitvatartása:
hétfő, szerda, péntek 12.30-18.00 óra
szombat 8.00-12.30 óra
Tel.: +36 29 382-952
Bejárat az Árpád utca felől.
A „Könyvet a könyvtáraknak” program keretében
közel 138 ezer Ft értékben rendelhettünk ingyenesen
könyveket a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től. A könyvek már megérkeztek, Olvasóink rendelkezésére állnak!
Többek között John Lennon levelei és feljegyzései, Al
Cimino: Kódfejtés : Az ókori rejtjelektől a kvantumkódokig, Gottfried Barna - Nagy Szabolcs: A Székely
Hadosztály története vagy a Hosszú hétvégék a szomszédban : 20 kedvenc úticél Közép-Európában című
könyveket szeretném figyelmükbe ajánlani. Mesekönyvek, regények, történelmi és egyéb szakkönyvek közül
is válogathatnak!
Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébet
A természet csendje
A TERMÉSZET éltet.
Bizony, jó, ha véded!
Körülölel, elandalít, hoz békét.
A „régi emberek” nagyon tisztelték.
A kakaskukorékolás,
Meg a kutyaugatás…
A Csend fontos része
A békakoncert este, késve.
Tücsök zenél, nem is kevés.
No, és a madárcsiripelés!
A lég duruzsolással van tele,
Az ember eggyé válik vele.
Bennünk hallgat az elme,
Boldogsággal, örömmel telve.
Nyereséget bőven ad nekünk,
S nyugtalanságunk már el is tűnt.
(2021)

Táborfalvi alkotó elismerése

„Gecser Erzsébet két könyvének elemzése is olvasható, a „Szelek szárnyán” (versek) és „Életünk
pillanatai” (novellák és versek) címűek. Gecser Erzsébet verseiben is megtalálható a hit, a zene, a
természet szépségének a szeretete, mindez nagyon
kell, hogy lelkünk harmóniában legyen a mindennapi
életvitelhez. És kell a szeretet, az emberi igaz kapcsolatok megvalósítása, fenntartása. Nagyon fontos,
ma különösen, az igazságérzet, s mi is elvárjuk, hogy
velünk szemben is a hétköznapokban az igazság
sugározódjon át, ne az irigységből fakadó hamisság,
a gonoszság. Szépek Gecser Erzsébet gondolatai,
mondanivalója!”
(Megjelent: Kláris Irodalmi-kulturális folyóirat, XXIX. évf.
2020/6. 49. p. / Könyvek lapjai : Györgypál Katalin kötete)

Covid-mesekönyv…
Könyvtárunk ajándékba kapta egyik Olvasójától
Szabóné Nagy Márta: Márti mama manómeséi
című meséskönyvét. A manómesék a Covid-19 járvány idején készültek, 2020-ban. A korlátozások
miatt Márti mama mesét mondott a telefonjára, ezt
elküldte a gyerekeinek és az unokák akkor hallgatták meg, amikor akarták. A kis manók az unokák,
a történetekben az unokákkal együtt átélt kirándulások, élmények keverednek a mesevilággal. A
könyv ebből készült, az unokák rajzaival és a mesét
hallgató gyerekek számára rajzolós feladatokkal kiegészítve. Érdekelt, ki lehet a szerző? Annyit tudtam
meg, hogy Szabó József János hadtörténész felesége. Szabó József János és Fekete Gyula „Mozaikok
Örkénytábor történetéből 1875-2015” című könyvét
sokan ismerhetik Táborfalván, de hallhatták Szabó
József János történelmi, ismeretterjesztő előadásait
is a Dabas Televízióban. Könyvtárunkban is elérhető „Az Árpád-vonal útikönyve”, amely Szabó József
János kiemelt kutatási területét, a második világháborúban a Keleti-Kárpátokban harcoló magyar
királyi honvédség erődítményeit, az Árpád-vonal
megmaradt építményeit mutatja be.
A mesekönyv tetszik, Szabó József János munkásságát nagyra becsülöm. Elfogadták meghívásomat
és a táborfalvi könyvtárban beszélgettünk az élet
dolgairól…
A járványhelyzet sok új kihívás elé állított valamen�nyiünket, hogy élték meg ezt az időszakot? Vajon mit
hoz a jövő? Mit kellett megtanulnunk?
Szabóné Nagy Márta: Nekem nagyon hiányzott a
család. Mindenhonnan azt hallottuk, hogy a nagyszülőket meg kell védeni, a gyerekeink ezt komolyan vették,
nem hozták az unokákat, pedig addig hetente találkoztunk. Családi házban lakunk, így elkezdtünk foglalkozni az épülettel, a rendrakással, de nem ezt szerettük
volna. Májustól aztán szépen lassan kezdtünk visszaállni a normális kerékvágásba, lehetőleg nem mentünk
sehova, de találkoztunk a családtagokkal. Nálunk nagy
divat a családban a mesélés. Mindegyik gyerekünk
folytatja ezt a hagyományt, ők is mesélnek a gyerekeiknek. Az unokáinknak először könyvekből meséltem,
Rumini, Bogáncs, Brumi az iskolában… Aztán elkezdtem mesélni azokat a történeteket, amelyeket együtt
éltünk meg és a gyerekek nagyon örültek, amikor a
szereplőkben felismerték önmagukat, nagyon szerették ezeket a meséket. Az egyik lányunk mondta, hogy

lehetne ebből egy könyv is, ami nekem sosem jutott
volna eszembe. Nem is gondoltam, hogy ilyen gyönyörű könyvet lehet készíteni! A könyv megjelenése Fekete
Gyulának köszönhető.

Az unokák rajzolós feladatokat kaptak, ezeket értékeltem és oklevelekkel jutalmaztam. Az okleveleket én
készítettem és postán küldtem el nekik. Ma is kapnak
majd levelet, mindig szaladnak a postaládához, várják!
Egy internetes oldalon olvastam arról, hogy a gyerekeinknek ne csak a tanulmányi eredményét értékeljük!
Kaphat oklevelet, elismerést egy gyerek azért is, mert
„Te mosolyogtál a legtöbbet az iskolában”, „Te harcoltál legtöbbet az igazságért!”…
Mi így próbáltuk átélni a Covid-os időszakot. Nagyon fontos a család, ha lehet, minden hónapban egyszer összejövünk. A szélesebb családdal is egy évben
egyszer találkozni szoktunk.
A járványhelyzet idején számomra nagy meglepetés
volt, hogy a felhívások szerint a kézmosást kellett megtanítani az embereknek, az alapvető higiéniai szabályok betartására kellett figyelmeztetni, de hiszen ezek
a mindennapi élet természetes részei!
Azt, hogy milyen betegségeket rejt a jövő, nem tudhatjuk, de tehetünk azért, hogy tiszta, rendezett környezetben éljünk, hogy a vizes palackot, amit kirándulásra viszünk vagy a használt papírzsebkendőt ne ne
dobáljuk el!
Nekünk a család volt a megtartó erő.
Azt is tapasztaltuk, hogy a bezártság sok embert
szembesített azzal, hogy tulajdonképpen nincs családja. Dabason az emberek minden támogatást megkaptak
a polgármestertől, az önkormányzattól, sok önkéntes
volt, sok adományozó. Például a mentősök, egészségügyi dolgozók ebédjének térítési díját helyi vállalkozók
fizették és sorolhatnám...

Beszélgetés Szabóné Nagy Mártával és Szabó József Jánossal
Szabó József János: A járványhelyzet idején az, amit
kezdtünk lassan elfelejteni, újra előkerült, a szolidaritás érzése, az összefogás. Ebben az ismeretlen helyzetben mindenki élte a saját életét és meg kellett találni
azokat a technikákat, amelyek az emberi kapcsolatokat
tovább éltették. Sokat segített ebben az információs
tér, lehetett dolgozni, tanítani, emberi kapcsolatokat
ápolni, része maradni az emberi közösségnek.
Több, mint tíz éve Dabason élnek, ahol Szabó József
János önzetlen tevékenységét a történelmi múlt feltárásáért és megismertetéséért Pro Urbe Dabas-díjjal és
Dabas Város Kultúrájáért-díjjal ismerték el. Hogy találja meg a helyét az ember új környezetben?
Szabó József János: Nálunk úgy történt, hogy
Sáriba költöztünk, álmaink házát, egy tornácos parasztházat kerestünk.
Meglepődtünk,
hogy
olyan közösségbe kerültünk, ahol nem is
értettük, hogy mit beszélnek tótul. Ők pedig
méregettek
bennünket, hogy ezek a pestiek. Mi beálltunk egy
citerazenekarba, ahol
megtanultunk citerázni
és tót dalokat énekelni
és befogadtak bennünket. Hadtörténészként igyekeztem minél több ismeretterjesztő előadást tartani.
Márti mama meséi a családról, az összetartozásról
szólnak. Sokszor halljuk, a család már nem létezik, már
nem az a világ van…
Szabóné Nagy Márta: Szerencséje van annak, akit
körülvesz a családja. Nagyon sok gyerek külföldre
megy, olyan barátnőm is van, akinek az unokája már
alig beszél magyarul.
Sokat változott a világ, nem a múlt századot kell
keresni. A fiatal éveket meghatározza a tanulás, a
munkavállalás, a jövő megalapozása és csak később
kerül sor a párválasztásra, a családalapításra. Nem
kell megütköznünk azon, hogy társkereső oldalakon
történik a párválasztás, hiszen eltűntek a régi alkalmak, lehetőségek.
Azt gondolom, hogy a család nem szűnik meg,
marad az a megtartó erő, amely átsegít a nehézségeken, biztonságot ad. Érdemes visszanéznünk szüleink,
nagyszüleink életére, mit tartottak fontosnak, hogy oldották meg a nehéz, néha sorsfordító helyzeteket.
Nagyon jó látni, hogy a gyerekeink is összetartanak,
tőlünk függetlenül is keresik, segítik egymást.

2016 áprilisában érdekes, vetített képes előadást
tartottak könyvtárunkban Örkénytáborról és az ebben a
témakörben írt könyvükről Fekete Gyulával. Úgy tudom,
hogy továbbra is foglalkozik Örkénytábor kutatásával.
Milyen új eredmények vannak? Hogy lehetne ezt a múltat közkinccsé tenni?
Szabó József János: Nagyon érdekes dolog ez. Fekete
Gyula volt eddig is az adatgyűjtő, én csak segítettem a
Hadtörténeti Levéltárban a hiányzó adatokat kikeresni.
Gyula továbbra is kutat és gyűjti az anyagokat, ha összejön annyi, hogy érdemes közzétenni, újra lesz könyv. Az
elkészült könyv megjelenésével félig-meddig közkinc�csé tettük Örkénytábor történetét, értékeit. Érdekes,
hogy a sikert mindig saját életünkben várjuk, de lehet,
hogy majd később lesz hatása annak, amit létrehoztunk.
A kutatások során
megismerhettem
Pálóczi Horváth István
életútját. Pálóczi Horváth István lélekben is
nemes ember volt, aki
emberként tekintett a
cselédjeire is. Házhelyet
adott saját birtokából,
hosszú lejáratú, kedvezményes hitelt szerzett
számukra a házépítéshez, gondoskodott róluk. Így jött létre a Pálóczi Horváth-telep, a mai Rákóczi út Táborfalván.
Szabóné Nagy Márta: Nagyon fontos az értékteremtés és az értékek átadása. Hinni kell abban, hogy lesz,
aki a stafétát továbbviszi. Engem rendkívül meghat
például, hogy Jóskát a tanítványai szeretettel köszöntik, sok évvel azután is, hogy tanította őket. A minap
két 21 éves hölgy köszöntötte mosolyogva…12 évesek
voltak, mikor Jóska tanította őket, azóta nem találkoztak: …..el is mehettek volna mellette….de az is megható, hogy Jóska emlékszik a nevükre. Szóval, biztosan
adott nekik értéket!
Azt gondolom, hogy tevékeny, alkotó életet élnek.
Egész életútjukat ez jellemezte? Milyen terveik, elképzeléseik vannak?
Szabóné Nagy Márta: Az én életemet meghatározza
az anyaság, négy gyermekünk van. Próbáltam mellette
sok mindent tenni, de nem mindenben voltam sikeres.
Alapvetően anyuka voltam, mellette dolgoztam, amit
éppen tudtam: voltam gyári varrómunkás, tanultam virágkötészetet, fűztem gyöngyöt, népi játszóházi foglalkozásvezető is voltam. A gyógypedagógiai asszisztensi hivatást éreztem a legfontosabbnak, nagyon szerettem ezt!

Kicsit így pedagógus lehettem, aminek egyébként kétszer futottam neki, de egyszer sem tudtam elvégezni
– a saját hibámból. Nem baj. Sok egyéb végzettséget
szereztem, főleg azért, mert éppen egy új feladat,
munkakör miatt új ismeretre volt szükségem. Ilyen tekintetben alkotó életet éltem. Ahogy említettem már:
a mesekönyv megjelentetését nem terveztem, de most
már örülök, hogy elkészült. Remélem, még sok gyermeknek lesz kellemes esti mese!
Szabó József János: Terveim leginkább az unokáinkkal vannak. Minden időt velük tölteni, ami lehetséges! Nagyon hamar eljön az az idő, amikor már a
barátok lesznek számukra fontosak és nem mi, de ez
a természetes. Én tovább folytatom a hadtörténészi
kutatómunkát, mert ez az elköteleződés is egy életre
szól. Folytatom Vámosatya 700 éves beregi kisközség
történetének feltárását és szeretnék Dabas történetéből
olyan kis morzsákat összegyűjteni, amelyek a helytörténészek figyelmét elkerülték. Így például, a ma már
nagyon romos, Sári határában található mánteleki kastély történetét, ami néhány év múlva már nem is lesz,
legalább a története maradjon fenn!
Az én életemben fontosak a mottók. Nekem kettő
is van. Két nagyon különböző ember gondolata, de
mindkettővel azonosulni tudok. Az egyik József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat című versének egyik
versszaka. Így hangzik:
„Maradj fölöslegesnek,
A titkokat ne lesd meg.

S ezt az emberiséget,
Hisz ember vagy, ne vesd meg. „
A másik Wass Albert nagyon szép gondolata: „Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.”

Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép éveket kívánok!
Borsi Mária
Fotók: Nagy-Lázár Nikoletta

Beszélgetés Hmiró Ferencné óvodavezetővel
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű!”		
						
(Ismeretlen szerző)
Hmiró Ferencné 47 éve dolgozik szakképzett óvónőként, ebből 46 éve a Táborfalván működő óvoda óvónője. 1978. január 1-jétől óvodavezető helyettes, 1991.
január 1-jétől napjainkig az intézmény vezetője. Ő
az a személy, aki 1975-től a folyamatosságot képviseli
és jelenti az óvoda mellett településünk közéletében.
Születése óta Táborfalván élt, házasságkötését követően költözött el Hernádra, de a mindennapi munkavégzése, a közéletben való jelenléte miatt változatlanul településünk lakosaként tartjuk számon. Ő maga
is a mai napig inkább vallja magát táborfalvinak,
mint hernádi lakosnak. 2021. június 4-én, az óvodai
ballagáson jelentette be Nagy Andrásné polgármester,
hogy Ági néni 47 év munkával töltött idő után nyugdíjba vonul. Ennek apropóján kértem tőle interjút.
– Milyen indíttatásból lett pedagógus?
– A sors fintora, hogy nem pedagógusnak készültem.
Amikor a gimnáziumban pályát kellett választani, fogtechnikus akartam lenni (ma már érthetetlen számomra, hogy miért?). Nem találtunk
gyakorlati helyet a fogtechnikusi
képzéshez, illetve a szüleim nem
tudták kifizetni azt a magas ös�szeget, amit fizetni kellett volna
érte, ezért nem mehettem erre a
pályára. Az életem során többször
bebizonyosodott, talán akkor először, hogy minden rosszban van
jó is. Úgy érzem, ez a legjobb volt
akkor számomra, mely az egész
életemet pozitív irányban befolyásolta. Második helyen az óvónőképző állt. Már fiatal kislányként is szerettem a gyerekeket.
Édesanyám egy nagyon összetartó, népes családból
származott, heten voltak testvérek. A családi összejöveteleken szívesen vigyáztam a gyerekekre, játszottam
a kicsikkel. A felettem járó osztályból ketten jártak a
Kecskeméti Óvónőképzőbe. Sok szépet, jót meséltek az
iskoláról, a gyerekekről. Nagyon szép élményeim maradtak kiskoromból az óvodáról. Emlékszem, az akkori

Piri óvónénihez még iskolás korunkban is visszajártunk. Szépen hegedült és a tánc szeretetét neki köszönhetem. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy végül jól
választottam, megtaláltam azt, amit szeretek csinálni,
amiben örömömet lelem. Így lettem óvónő.
– Hogyan emlékszik vissza az első évre?
– Az első évet Kecskeméten, a Máriavárosi Óvodában kezdtem, egy nagyon szép, jól felszerelt, 3 csoportos óvodában. Nagycsoportot kaptam, 36 kisgyermek
volt a csoportban. Amikor a mindennapos tornán sorba álltak a gyerekek, annyian voltak, hogy nem láttam
a sor végét. Az első nap nagyon féltem, alig mertem
bemenni. Féltem, hogy mit fogok kezdeni a gyerekekkel? Elfogadnak-e, ugyanígy a kollégák és a szülők is?
De aztán szépen telt a nap. Hála Istennek, a gyerekek
elfogadtak, kölcsönösen megszerettük egymást. Fiatal
korom ellenére a szülők, a kollégák is. Nagyon sok
szeretetet kaptam tőlük. Váltótársammal jól együtt
tudtam dolgozni, sokat tanultam tőle. Az óvodavezető is kedvesen fogadott, hagyta, hogy kibontakozzam,
ami abban az időben nagy szó volt, mert ami a programban elő volt írva, azt szigorúan be kellett tartani.
Mindennap egy új kihívás volt számomra, hisz a képzőben 2 hét gyakorlatot töltöttünk. Itt nem volt gyakorlatvezető, itt mindent nekem kellett megoldani,
megtapasztalni, de így is nagyon szép időszak volt.
A legnagyobb elismerés ért év végén, hogy kezdőként
még jutalmat is kaptam a munkámért.
– Milyen körülmények között
kezdte és hogyan, miként változott, fejlődött településünk óvodája az elmúlt évtizedekben? Milyen lépései voltak ennek? Milyen
pályázati forrásokat sikerült kihasználni a közelmúltban?
– A következő évben hazajöttem
Kecskemétről, egy szép városi
óvodából, mert volt üres állás az
itteni óvodában. Az első nap egy
kicsit elkeseredve mentem haza.
Az udvar homokos, tele bogánc�csal, udvari játékok nem nagyon
voltak. Az óvoda felszereltsége is
szegényes volt. A csoportszobák barátságtalanok, kopottak voltak. Akkor még két csoport működött és az
iskolához tartozott. Törtem a fejem, hogyan lehetne
pénz nélkül az óvodát újjávarázsolni. A legjobb megoldásnak a festés tűnt. Két hónap azzal telt, hogy munkaidő után festettük az asztalokat, szekrényeket, dekorációt készítettünk, a fiatal kollégákkal (hárman voltunk)

takarítottunk, egyszóval, szépítettük az óvodát. Ebben
Magi János, az általános iskola akkori igazgatója és felesége is támogatott minket. Az ő idejükben is sokat szépült
az óvoda. A szocialista brigádok, a magyar és a szovjet
honvédség közreműködésével rendeződött az udvar és
elkészült a kiserdő, mely igazi játékparadicsom volt. Az
óvoda régi épülete folyamatosan bővült, szépült.
Az első rész 1964-ben épült, két csoporttal, konyhával.
A gyermeklétszám emelkedése miatt 1977-ben két csoporttal bővült az óvoda és a konyhát is felújították.
1981-ben elkészült a központi fűtés.
1991-ben bevezették a gázt óvodánkba.
1992-ben az udvart füvesítettük, parkosítottunk, új játékok készültek.
1994-ben felújítottuk a játszóparkot a kiserdőben.
2000-ben ismét kevésnek bizonyult a férőhelyek száma,
ismét bővítésre került sor. A szolgálati lakásból alakítottuk ki az ötödik csoportszobát. A berendezésre nem maradt pénz. Gyűjtést indítottunk, a helybeli és környékbeli
vállalkozók és Pest Megye Közgyűlés alelnöke támogatásából, közel 500.000 Ft-ból vásároltuk meg a berendezési
tárgyakat, játékokat.
2001-ben a világítást korszerűsítettük.
2003-2004-ben tetőcsere, fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés,
ablakcsere történt, valamint az udvari játékok felújítása,
ütéscsillapító talaj telepítése.
2005-ben a báli bevételekből és a költségvetésből az óvoda belső terét újítottuk fel, alakítottuk át. Ebben a helyi vállalkozók, a szülők munkájukkal segítettek, csak
az anyagot kellett megvenni. Így készült el a II. szárny
gyermekmosdója, a gyermeköltözők megnagyobbítása, a
folyosók burkolása. Kicseréltük az öltözőszekrényeket a
gyermeköltözőkben.
2007-ben az ebédlő és a felnőttöltöző került sorra.
2008-ban ismét az udvar következett, a báli bevételből
újítottuk fel.
Minden évben egy csoportszobában kicseréltük a linóleumot laminált padlóra.
2008-ban egy eszközbeszerzési pályázat keretében kicseréltük az összes bútort, korszerű fejlesztő eszközöket vásároltunk.
2010-ben elkészült az új kerítés.
2013-ban a báli bevételből és a fenntartó hozzájárulásából
elkészült a sószobánk.
2015-ben szinte elsőként a környéken, átadásra került az
OVI-FOCI pálya, majd a következő évben fenntartónk saját forrásból felépítette a tornatermet.
2018-tól, két év alatt egy energetikai pályázat keretében
újabb hőszigetelő burkolatot kapott épületünk és ablakcserére is sor került. Elkészült a napkollektor rendszer,
amely az elektromos áramot termeli.
Báli bevételünkből kicseréltük az óvoda függönyeit.
Az elmúlt évben a sokadik és egyben a legnagyobb mér-

tékű udvarbővítésen lettünk túl. Megtörtént a megnagyobbodott udvar körbekerítése, a tereprendezés, a füvesítés, az automata öntözőberendezés kialakítása, az új
játékok telepítése. Az anyagi forrást báli bevételeink, a
költségvetés, önkormányzati támogatás és a Magyar Falu
Program sikeres pályázata biztosította, összesen közel 12
millió Ft összegben.
Tavasszal elkezdtük az óvoda parkosítását is.
Az Ovis Labdajátékok pályázat keretében 480.000 Ft értékű sportszert kaptunk.
Vezetői munkám során mindig fontosnak tartottam a biztonságos, esztétikus környezet kialakítását, a pedagógiai
munkához a megfelelő eszközök beszerzését. Táborfalva
Képviselő-testülete és a mindenkori vezetés mindig fontosnak tartotta az óvodát és anyagi lehetőségeitől függően támogatott minket. Célunk megvalósításhoz igyekeztünk kihasználni a pályázati forrásokat. Sok segítséget
kaptunk fenntartónktól, az óvoda dolgozóitól, akik szívügyüknek tekintik az óvodát, a szülőktől és néhány helyi
és környékbeli vállalkozótól.
– Táborfalviként muszáj kitérnem a méltán híres
„Óvoda Bálra”. Hogyan indult el és hová jutott vezetése alatt ez a népszerű közösségi megmozdulás?
– Nagyon nehezen mertünk belevágni. Akkoriban az
iskolai bál nagyon jól működött. Féltünk tőle, hogy nem
jönnek el annyian, hisz azért jóval kevesebb a létszám
nálunk, mint az iskolában. Egyszer egy nagy elhatározás után belevágtunk, s magunk is meglepődtünk azon,
mennyire sikeres lett. A jó bál alapja a zenekar. Nagyon
szerencsések vagyunk, hogy kitűnő zenekarunk van, volt.
Először a FORSTER BAND, aztán ők szétmentek és utána a PARTY BAND-del, mint kezdő zenekarral kerültünk
kapcsolatba. Ez a kapcsolat hosszú, mondhatom úgy is,
hogy baráti kapcsolat. Ezek a fiatalok, attól függetlenül,

hogy nem helybeliek és egyiknek a gyermeke sem jár hozzánk, ajándékként zenélnek, pedig most már a környék
legjobb, legfelkapottabb zenekara. Ez a bál egy óriási ös�szefogásról szól: fenntartó, óvodai dolgozók (önzetlenül
terítenek, takarítanak, műsort adnak, felszolgálnak, mosogatnak stb.) szülők, vállalkozók, vendégek. Nagyon fontos a szíves vendéglátás, a vendéggel foglalkozni kell, ha
nem fogadják kedvesen, biztos nem jön többet. Nekünk
van egy nagyon kedves, úgy szoktam mondani tréfásan,
törzsvendég gárdánk, akik szinte az első bálunk óta jönnek, amit mi nagyon nagyra értékelünk és köszönünk.
De nemcsak jönnek, hanem segítenek, hozzák a tombola
ajándékot. A büfében is régi óvodás szülőink vannak. Az
elmúlt utolsó két évben olyan nagy volt az érdeklődés,
hogy nem tudtunk mindenkit fogadni, hisz a művelődési
ház befogadóképessége meghatározott.
– Milyen
tap a s z t a l ato k at
szerzett pályája
folyamán?
– Nehéz
lenne
felsorolni az ennyi
év során szerzett
összes tapasztalatot, ezek közül néhányat szeretnék
említeni.
Az eltelt évek során a legfontosabb
t a p a s z t a l a to m
az volt, hogy az
egyetlen dolog az
életben, ami biztos, az a változás, s ebből bőven volt
részünk. Az embernek meg kell tanulni együtt élni és
alkalmazkodni a változásokhoz. Folyamatosan változik
a világ, változnak az emberek, a családok, velük együtt
a gyermek. A megváltozott körülményeket nekünk figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy sikeresek legyünk.
Pedagógiai hitvallásomat Böjte Csaba szavaival tudom
megfogalmazni, mely egyben tükrözi pedagógiai programunk lényegét is és a tapasztalatokat is e köré csoportosítanám:
„Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türelemmel, kitartással bátorítsd a gyermeket, segíted, hogy merjen, akarjon kibontakozni,
kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, közkinccsé váljon a szívében a rejtett érték.”
Minden kisgyerek más-más személyiség, más az egyéni sajátossága, fejlődési üteme. Ahhoz, hogy nevelni
tudjuk, elengedhetetlen feltétele, hogy megismerjük. Keressük a neki megfelelő nevelési módszereket,

eszközöket, mely kulcs a gyermekhez. Ahhoz, hogy
megtaláljuk, hosszú út vezet, de ha már megtaláljuk a
„kulcsot”, sínen vagyunk. Szép szóval, humorral, szeretettel könnyebb megoldani a problémákat és enyhíteni a konfliktust. Próbáljuk meg mindenkiben a jót látni,
ezt erősíteni benne, s ezen keresztül tudjuk erősíteni a
többi tulajdonságát is. A kisgyermek számára nagyon
fontos a biztonság, mely az állandóságot jelenti számára. Fontos szerepe van a napirendnek, amely, ha kell,
néha rugalmas is lehet a gyermek igényeihez alkalmazkodva. Mindenki számára nagyon fontos a sikerélmény.
Ezért lényeges a differenciálás, egyénre szabott feladat
adása. Fontos, hogy érezze a gyermek, hogy figyelünk
rá, bízunk benne, elfogadjuk olyannak, amilyen és mindig ott vagyunk mellette, amikor szüksége van ránk.
Mindig legyen ideje a számára létfontosságú tevékenységre, a játékra.
Minél több élményt, tevékenység közben szerzett tapasztalatot
biztosítsunk számukra. Hagyjuk
felfedezni őket,
tudjanak rácsodálkozni a világ
dolgaira. Ugyanolyan fontos a
gyermek számára
a mesehallgatás.
Fejleszti beszédkészségét, fantáziáját, képzeletét, oldja a feszültséget. Nem a gépi mesélésre gondolok, hanem a személyes mesemondásra,
mely egyben megerősíti a szülő-gyermek érzelmi kapcsolatot is. Ezek nagyon egyszerű dolgok, de nagyon
fontosak a kisgyermekek érdekében.
– Mi tudta itt tartani ennyi éven keresztül?
– Szerencsésnek mondhatom magam, mert azt csinálom, amit szeretek, sok örömöm van a munkámban, szinte az egész életemet betölti. Sok minden köt
Táborfalvához. Itt éltek a szüleim, itt laktam, amíg
férjhez nem mentem, itt vannak a testvéreim, rokonaim, barátaim. Szinte az egész falut ismerem. Nagyon jó, összetartó gárdával dolgozhattam együtt,
akikre mindig számíthattam. Minden ember életében,
a munkája során is vannak mélypontok, de akkor
mindig történik valami jó, ami segít az embernek kimozdulni ebből. Néha elég, hogy a gyerekek állnak
az ajtóban és bejönnek, átölelnek, s adnak egy puszit, vagy egy kedves szó a kollégák, szülők részéről.

– Hogyan látja jelenleg az óvónői pályát?
– Azt látom, hogy a fiatalok körében egyre kevésbé
népszerű ez a pálya. Egyre kevesebben végzik el a főiskolát, vagy ha el is végzik, nem a pályán helyezkednek
el. Nagy az óvodapedagógus hiány, melyet már mi is
érzékelünk a mi óvodánkban. Ebben szerepet játszik az
alacsony kezdő fizetés is, mely nem éri el a szakmunkás minimálbért. Nagy a felelősség az óvónőkön, egyre
nagyobb kihívások várnak rájuk, sok az adminisztrációs teher. Változtak a gyermekek is, egyre több a kiemelkedő figyelmet igénylő gyermek. Nem mindig kapják
meg az óvónők a társadalmi elismerést sem. Viszont
az a mérhetetlen szeretet, amit nap, mint nap kapunk
a gyermekektől, ez bearanyozza napjainkat, ezt sehol
máshol nem kapja meg senki! Ezen a pályán csak az
marad meg, aki rendelkezik a mérhetetlen gyermekszeretettel és elkötelezett az óvónői pálya iránt. Szerencsére a mi óvónőink ilyenek!
– Gondolom, az utolsó évre sokáig fog emlékezni, mesélne az Olvasóknak róla?
– Ez az utolsó év a pandémia miatt nagyon nehéz
volt. Sokan megbetegedtünk, de a jó, aminek nagyon
örültem, hogy senki nem került kórházba és mindenki
meggyógyult. Igyekeztünk minél jobban segíteni a családoknak ebben a nehéz helyzetben. Egész végig nyitva voltunk, ügyeletet tartottunk. Ezzel párhuzamosan
online formában is dolgoztak az óvónők, így az otthon
lévő gyermekekkel is kapcsolatban álltunk. Több programunk egyszerűsített formában valósult meg, kerülve

a nagyobb találkozási pontokat. Nagyon örültünk áprilisban, amikor a rendkívüli szünet véget ért, hogy újra
találkozhattunk a gyerekekkel. Örömmel jöttek, hamar
visszaszoktak, örültek egymásnak. Nem győztünk csodálkozni, milyen sokat nőttek. A veszélyhelyzet miatt
online formában tartottuk az Anyák napját, minden
elismerésem a kollégáknak, mert remekül megoldották
az új feladatot. Szép élmény marad számomra a szerdai
testnevelés foglalkozás a Ficánka csoportban, az őszi
erdei kirándulás, a közös meseelőadás. A folyamatos
nyitás után időben és rendes, hagyományos formában
tarthattuk meg az óvodai ballagást. A hagyománytól eltérően nemcsak a gyerekek, hanem velem együtt négy
kolléga is búcsúzott óvodánktól nyugdíjba vonulás
miatt. Azt hiszem, mindannyiunk számára felejthetetlen volt ez az ünnepély. Nagy Andrásné Polgármester
Asszony szép szavaival méltatta mindnyájunk szakmai életútját, majd átnyújtotta Anicskin Antóniának,
Jeruska Zoltánnénak és nekem a Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet kiváló pedagógiai munkánk elismeréséért,
Gödény Józsefné pedig Díszoklevélben részesült. Június végén meghitt, bensőséges ünnepélyen búcsúztunk
a többi kollégától is, mely felejthetetlen, megható élmény volt számomra.
– Tudatosan készül a nyugdíjas évekre? Milyen
tervei vannak?
– Készülök a nyugdíjas évekre. Biztos furcsa lesz,
hisz hozzászoktam, hogy elég sok tennivalóm van nap,
mint nap. Eleinte jól fog esni a lazítás, de biztos lesznek
napok, amikor furcsa lesz. Hiányozni fog Táborfalva,
hisz a legtöbb időt itt töltöttem. Hozzá kell szoknom
majd, hogy táborfalviból hernádi leszek. Hiányozni
fognak a gyerekek, a kollégák, a szülők, a hivatali dolgozók, mindenki, akivel kapcsolatban álltam és együtt
dolgoztam és minden perc, amit itt töltöttem! S mit
fogok csinálni a nyugdíjas évek alatt? Azt szeretném
tenni, amire eddig nem jutott vagy kevés időm jutott:
sokat olvasni, kerékpározni (már a családtól kaptam is
egy kerékpárt), színházba járni, jókat kirándulni, kertészkedni, minél több időt tölteni a családommal, sokat
találkozni a barátaimmal. Ahogy magamat ismerem,
nem fogok unatkozni!
Köszönöm a megtiszteltetést és a felkérésedet erre
a beszélgetésre és külön köszönöm a kérdéseidet! Minden Kedves Olvasónak jó egészséget kívánok! Mindig
szeretettel fogok gondolni Táborfalvára, s minden táborfalvai lakosra!
– Mi köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, kívánok szerettei körében töltött kellemes, boldog
nyugdíjas éveket!
Sevecsek Péter
Fotók: Nagy-Lázár Nikoletta / Mozaik Archívum
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Beszámoló közgyűlést tartottunk az egyesület
2020. évi tevékenységéről

- ami a legfájóbb, egyesületünk megalakulásának 45.
évfordulója alkalmából az ünnepi rendezvény elmaradt.

A Platthy József Bajtársi Egyesület 2021. június 10-én
tartotta beszámoló közgyűlését.

Mindezek megvalósításához rendelkezésünkre áll a stabil
költségvetésünk. Pénzügyi forrásaink a tagdíjból, tagi
támogatásból, az 1 %-ból és pályázatokból származnak.
2020. évben sikeresen pályáztunk a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségénél, ezáltal javítani tudtuk
működési feltételeinket.
Ugyancsak pályáztunk az önkormányzatnál, ami
szintén eredményes volt.

Majdnem egy éve nem találkoztunk, bizony, hosszú
és nehéz volt ez az időszak. Részben bennünk volt a
félelem a vírus miatt, de nagyon nehezen viseltük a
bezártságot, az egyesületi élet hiányát. Átvészeltük ezt
a nehéz időt, a legfontosabb, hogy tagjaink közül senki
nem betegedett meg, sokan beoltattuk magunkat.
Az egyesület beszámolója a szervezet működéséről,
programjairól és az elvégzett munka összességéről ad
számot.

Munkánkat az alapszabályban megfogalmazott célkitűzések, valamint a közgyűlés által elfogadott éves
munka- és gazdálkodási tervnek megfelelően teljesítettük, igaz, a fenti okok miatt nem teljesen.
Néhány program, amelyet meg tudtunk tartani
2020-ban:
- januárban zenés újévköszöntővel nyitottuk az évet,
ezt még nagyon jó hangulatban, bizakodva töltöttük el;
- egészségmegőrző kiránduláson voltunk Cserkeszőlőn, mely már hagyománnyá vált;
- februárban farsangi élőzenés mulatságot tartottunk,
melyre meghívást kapott a Pilisi Vidám Tavasz Nyugdíjas
Klub is. Sokan közülünk ötletes jelmezekbe öltöztünk,
hisz a farsang erről is szól és a sok-sok vidámságról;
- március 8-án férfi tagjaink virággal, vendéglátással köszöntötték a nőket;
- júliusban tudtuk megtartani a beszámoló közgyűlésünket a 2019. évről;
- októberben a névnaposokat, születésnaposokat
köszöntöttük, szerény körülmények között, maszkban.
Fontosnak tartottuk, hisz egyik legrégebbi tagunk, Harazinné Rózsika 90 éves volt, tortával, virággal kedveskedtünk neki;
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Kiemelt fontosságú szociális tevékenységünk is. Igaz,
2020-ban inkább telefonon tartottuk a kapcsolatot, de
igyekeztünk odafigyelni egymásra. Az érdekvédelem
terén mindig számíthatunk a HM Katonai Igazgatási és
Nyilvántartó Parancsnokság segítségére.
Így volt ez, amikor javaslatot kellett tenni elismerések adományozására. Így került sor Juhász István nyá.
alezredes tagunk kitüntetésére is. „Aranykor Kitüntető
Cím” bronz fokozatát vehette át a honvédség parancsnoka által adományozott oklevéllel együtt.
Csajági Lászlóné nyá. zászlós értékes jutalomtárgyban részesült sokévi munkája elismeréseként.
A hivatalos rész után következett az ebéd, vendéglátás és a sok -sok sütemény, melyet tagjaink készítettek.
Köszönjük szépen a Jung ABC-nek az anyagi támogatást!
Összességében elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére is eredményesen működtünk.
Köszönet illeti az elnökség tagjait, a tagságot, valamint a BEOSZ-t, az MH KIKNyP-t , nem utolsósorban
az önkormányzatot, azon belül is a Polgármester As�szonnyal fenntartott kiegyensúlyozott, jó kapcsolatot.
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Bízunk benne, hogy a 2021. év már nyugodtabb lesz,
ezáltal eredményesebb.
A taggyűlésünket ünnepélyesebbé tette N. Sebestyén
Katalin festőművész kiállításmegnyitója. Különleges,
csodálatos világa élmény volt számunkra.
A napot „Nosztalgia” zenés műsor zárta, ami nagy
tetszést aratott.
Antal Jánosné elnök
A fotókat készítette: Soós-Győrffy Katalin
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Mindenkinek köszönjük, aki elkísérte Szagri Lászlót
utolsó útjára, közösen emlékezve életéről, munkásságáról. Sokat jelent a családnak, hogy velünk osztoztak mély fájdalmunkban.
Szagri család

AZ Önök által megküldött kéziratok, fotók felhasználása a szerkesztőbizottság által készített lapterv alapján történik. Közölni abban az esetben áll
módunkban, amennyiben a megküldött anyagok
a szerkesztőségi írások betördelése után még beleférnek az aktuális számba, mások számára nem
sértőek, jogilag rendben vannak és megfelelnek a
„Mozaik” szellemiségének.
Megértésüket köszönjük!
Fekete Gyula
szerkesztő

TÖBB MINT BIZTOSÍTÓ
Mi a szolgáltatást
házhoz visszük

- életbiztosítás (kiegészítőkkel)
- időskori biztosítás
- nyugdíjbiztosítás (20% állami támogatással)
- lakásbiztosítás (40% kedvezmény az éves díjból)
- baleset biztosítás
- betegség biztosítás
- kárrendezés

Ügyeinek intézését bízza rám!

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

Alsónémedibe keresünk csomag szortírozó munkatársat 1 műszakos állandó délutános munkavégzésre
(16.30 -01.30). Feladatok: konténer kipakolása és szétválogatása szalagra, csomagok válogatása méret és irányítószám szerint, összekészítés kiszállításra. Átlag nettó
bérezés 220.000 - 240.000 Ft. Céges buszok: Budapest,
Örkény, Dabas, Hernád, Táborfalva, Gyál, Gyömrő, Sülysáp, Tápiószecső, Úri, Kiskunlacháza, Szalkszentmárton,
Tass, Bugyi, Felsőbabád, Kunadacs, Kunszentmiklós,
Inárcs, Kakucs, Nyáregyháza, Ócsa, Bénye, Monor, Pánd,
Pilis, Vasad. Érd: 06-70-419-0680

Táborfalva, Kossuth Lajos utca 10.

Tel.: +3670 420 1392

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

Folyamatos akciókkal várjuk kedves ügyfeleinket!
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Önkéntesek köszöntése
Ahol a nagycsaládosok összegyűlnek, ott bizony, minden vonatkozásban nagy számokról beszélhetünk.
Így volt ez 2021. június 20-án is, az Örkényi Szabadidő Központban, ahova a NOE Budapest- és Közép-Magyarország, valamint Észak-Magyarország
régió önkénteseinek köszöntésére gyűltek össze. Nem
kevesebb, mint 27 egyesület 124 önkéntesét köszöntötték.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete jelen van az ország minden pontján. 15 ezer tagcsaládjuk révén az ország
legnagyobb civil családszervezetévé váltak. Belátható,
hogy egy ekkora szervezet működtetése csak önkéntesek
bevonásával valósítható meg. A NOE, tagegyesületei révén, jelen van Örkényben és Táborfalván is. Így ez alkalommal a Táborfalvi Egyesület elnöke, Brunner Erzsébet
volt a főszervező. Rendek Ildikó régióvezetővel közösen
remekül teljesítették feladatukat. Erzsébet elmondta,
hogy nagyon készültek erre az eseményre, hiszen a pandémia miatt a személyes találkozások lehetőségei eddig
korlátozottak voltak, majd köszöntötte a megjelenteket és
ismertette a nap programját, nem mellékesen azt is, hogy
a köszöntéseket követően igencsak ízletes babgulyással
várják vendégeiket.

A nap valóban az önkéntességről szólt. Birinyi József
népzenész, népzenekutató is elmondta, hogy ő maga
most is végez önkéntes munkát a Magyar Kórusok és
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a KÓTA
társelnökeként, a Hungarikum Szövetség és a Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület elnökeként,
így érti és érzi, hogy mennyire fontos a szeretetmunka,
mert a „vár ereje nem a falakban vagyon”. Hangszeres
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kíséretével együtt énekelték el a NOE himnuszát, majd
több mint 10 hangszert szólaltatott meg, mutatott be
nagy sikerrel a Birinyi Gyűjteményből, a hangulatot fokozva a jelenlévőkkel rögtönzött zenekart, nagycsaládos
kórust alakított. Kulcsár István, Örkény polgármestere
szintén köszöntötte az önkénteseket és a rendezvényt,
kitérve arra, hogy ő maga is végzett önkéntes munkát.
Kardosné Gyurkó Katalin a NOE elnöke elmondta,
hogy az egyesületben már komoly hagyománya van az
önkéntesek köszöntésének. Hozzátette: „A korábbiaknál
jobban megvilágította a járványhelyzet, hogy az önkéntesség, nemhogy valamiféle hobbi, egyfajta kis plusz, hanem
bizony, alapvető jelentőségű munkát jelent. Ugyanígy
hangsúlyosabbá vált, hogy az önkéntes bizony, gyakran
kockázatot is vállalt munkája során, hiszen soha sem lehetett tudni, hogy a vírus mikor, milyen módon fertőzheti
meg a legnagyobb óvatosság mellett is.” Kiemelte, hogy
a társadalom immunrendszere a család és ezt az immunrendszert az önkéntesség köteléke, hálózata tartja életben.
„Most már, talán végleg túl a nehezén, joggal mondhatjuk, hogy az önkénteseink kitűnőre vizsgáztak.”
A második osztályos Told Viktória Erzsébet vizsgadrukk
nélkül, remekül szavalta el Móra Ferenc: A cinege cipője
című versét, így aztán jó hangulatban adták át az elismerő
okleveleket. Hiába mondja bárki, hogy nem az elismerésért
dolgozik, attól még az igaz, hogy jólesik, hiszen azt üzeni:
megbecsülnek, megbecsülik munkámat. Jó volt látni, hogy a
nagycsaládosoknál nem csak munka, de elismerés is várja az
önkénteseket. Az átadást követően Menyhártné Katona Ibolya és Vásáreczki Szilvia előadása fakasztott nevetést a vendégek arcára. Paródiaműsorukkal sokakat levettek a lábukról. Még szerencse, hogy ezt követően gyorsan le lehetett
ülni az asztalokhoz, ahol már mindenkit a várt a Brunner
Erzsébet által beígért babgulyás, amit a monorierdei Tanya
Csárda tulajdonosa, Hadas Sándor személyesen tálalt fel.
Jó volt látni, hogy nagycsaládban élni jó, megvan a közös hang, a szeretet, az összetartás!
Köszönjük a Táborfalvi Önkormányzat képeslapját és a
Márka támogatását!
Birinyi József, Brunner Erzsébet,
Nemes Attila, Rendek Ildikó
A fotókat készítette: Tóth Szilvia
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XIII. Gazsó József Emlékverseny
2021. június 27-én tartottuk meg Gazsó József (2008 †)
nevével fémjelzett nyílt nevezéses horgászversenyünket. A vírushelyzet miatt utoljára tavaly októberben
gyűlhettünk össze a táborfalvi horgásztó partján, így
mindannyian nagyon vártuk ezt az évek során már
hagyománnyá vált rendezvényt. Az előzetes nevezés
során 36 fő jelentkezett Táborfalváról és a kistérség
számos településéről. Rendezvényünket internetes
felületeken, forgalmasabb kereskedelmi egységekben
népszerűsítettük. A verseny előtt két nappal megkeresett bennünket a Dabas Rádió, akik interjút készítettek velünk az esemény bemutatása kapcsán.
A verseny napján igazi nyári idő, értékes nyeremények, szépen karbantartott környezet, családias hangulat, kiemelten finom ételek várták a versenyzőket, kilátogató érdeklődőket, táborfalvai egyesületi
vezetőket, családtagokat. Fél hétkor köszöntöttük a
megjelenteket. A köszöntő után gyászszünettel emlékeztünk meg közelmúltban elhunyt Szagri László
horgásztársunkról, egyesületünk legfőbb támogatójáról. Emlékének megőrzése egyesületünk feladata.
A sorsolást és az üdvözlőitalok elfogyasztását követően a horgászok elfoglalták rajthelyeiket, majd pontban 7 órakor dudaszóval elkezdődött a verseny. Az első
halakra nem is kellett sokat várni, hiszen bő húsz perc
elteltével Horváth Károly horgásztársunk haltartójában
már egy 3,93 kg-os amur és egy 2,39 kg-os ponty volt.
Szerencsére az egész nap így telt, a horgászok több
mint 90 kg (38 db) halat fogtak.
A meleg idő hatásait mozgó büfével próbáltuk
enyhíteni, illetve egyeseknél fokozni. Időközben
megérkeztek meghívott vendégeink is. Jelenlétével
emelte rendezvényünk színvonalát Nagy Andrásné,
Táborfalva Polgármestere, Gazsó Józsefné Erzsike néni, a Nosztalgia és Hagyományőrző Kulturális Egyesület, illetve a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub
képviselői is. Ezúton is köszönjük, hogy elfogadták
meghívásunkat és ajándékaikkal hozzájárultak versenyünk díjazásához. 13.00 órakor kezdődött meg
a mérlegelés, majd az eredményhirdetés, melyen az
alábbi eredményeket ismertettük:
1. helyezett: ifj. Nagy Antal, 12880 pont
2. helyezett: Horváth Károly, 12370 pont
3. helyezett: Ulicska Róbert, 9750 pont
4. helyezett: Jobbágy Pál, 6930 pont
5. helyezett: Német Krisztián, 6900 pont
6. helyezett: Szász Antal, 6850 pont

A legnagyobb halat ifj. Szagri László fogta, amely egy
4,90 kg-os amur volt.

A győzteseknek ezúton is gratulálunk! Az eredményhirdetés után következett az ebéd, melyet Nyíri
Tibor és családja készített nekünk.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni támogatásukért Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának, a Gazsó Gumiszerviznek, Magyaróvári Attilának,
Nyíri Tibornak és segítőinek. Mindenkinek köszönjük,
aki bármilyen formában hozzájárult ehhez a jó hangulatú, sikeres rendezvényhez!
Sevecsek Péter
Fotók: Nitta Porté Fotóstúdió
Köszönjük Nagy-Lázár Nikolettnek, hogy ingyenesen
fotózott horgászversenyünkön!

Jelenlegi lapszámunkban képes válogatást jelentetünk meg
a Napraforgó Óvoda és a Csurgay Franciska Általános Iskola ballagási ünnepségeiről. A Táborfalvai MOZAIK újság
terjedelme nem teszi lehetővé, hogy az összes fotót bemutassuk Önöknek, ezért internetes oldalt indítottunk annak
érdekében, hogy minden településünket érintő rendezvény képeit el
tudják érni. Az oldal megtekinthető a http://galeria.taborfalva.hu
címen, illetve amennyiben beolvassák okostelefonukkal az alábbi
QR kódot, akkor a készülék a fenti
címre navigál.		
S.P.

