
MOZAIKMOZAIKMOZAIK
TÁBORFALVA NAGY KÖZSÉG ÖN KORMÁN YZATÁNAK INGY EN ES LAPJATÁBORFALVA NAGY KÖZSÉG ÖN KORMÁN YZATÁNAK INGY EN ES LAPJA

2021 .  augusztus        XXIX.  év folyam 08 .  szám       w w w.taborfa lva .hu
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„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”



Minőségi alapanyagok vegyszermentesen, 
helyben – Táborfalván!

Polyák Krisztinát Táborfalván elsősorban kimagasló 
sportsikereiről ismeri mindenki. 2020-ban indította be 
családjával a Nyalka Nyúl gazdaságot, melynek célja, 
hogy minőségi, egészséges, elérhető árú élelmiszerek, zöld-
ségek, gyümölcsök kerülhessenek vásárlóik asztalára. Ér-
dekes, értékes, figyelemfelkeltő az ötlet, melynek apropó-
ján kértem meg Krisztit, hogy mutassa be vállalkozásukat.

Budaörsről hazaköltözve szembesültünk azzal, hogy Tá-
borfalván zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények terén 
nem épp az a kínálat, amit megszoktunk, így kezdetben 
a cél az volt, hogy saját magunknak termeljük meg, amit 
csak tudunk. Ezt követően a visszajelzésekből kiderült, 
hogy az embereknek igényük lenne a nagyobb választék-
ra, de ezért el kell utazniuk a közeli hipermarketekhez. 
Sajnálatos viszont, hogy sok esetben ott sem az elvárt 
minőséggel találkoznak. Tulajdonképpen ez adta az alap-
ötletét annak, hogy beindítsuk családi gazdaságunkat 
Táborfalván Nyalka Nyúl néven, azzal a céllal, hogy a 
környékbeli lakosság és a családok friss, hazai, vegy-
szermentes termékekhez jussanak hozzá megfizethető 
áron. A termelés családi körben folyik (Polyák Krisztina, 
Mohai Péter, Polyák Ferenc, Mészáros Ágota, ifj. Polyák 
Ferenc), így mindenki megtalálja azt a feladatot, amit 
szívesen végez, megoszlik köztünk a munka.

 Az idei év a próbaszezonunk, most teszteljük a külön-
böző termelési módszereket, ismerkedünk a különleges 
zöldségekkel, gyümölcsökkel és felmérjük a vásárlói igé-
nyeket. Lehetőséget kaptunk több budapesti étteremtől 
is, hogy zöldségeket szállítsunk be nekik, így fő profi-
lunk az ázsiai konyha alapanyagai lettek. Kínálatunk-
ban így a pak choi (bordáskel) az állandó termény, de 
ezzel párhuzamosan kezdtünk hétköznapi zöldség- és 
gyümölcstermesztésbe, ami mindig a szezonnak megfe-
lelően alakul. Többek között hagymák, leveszöldségek, 
hüvelyesek, tökfélék, paradicsom, fűszernövények stb. 
Igyekszünk olyan terményeket helyben előállítani, ame-
lyek nem minden esetben elérhetőek a községben, pl. 
édesburgonya, málna, de ebben az évben a földimogyo-
ró, földi cseresznye, rukkola, koriander és chili paprika 

is megtalálható lesz nálunk. Elkezdtük több különleges-
nek számító gyümölcsfaj telepítését is, így remélhetőleg 
a következő években kivi, datolyaszilva, bodza, piszke és 
áfonya is teremni fog a kertben. Terveink szerint a követ-
kező évben már feldolgozott élelmiszereket is vásárolhat-
nak, ilyenek lesznek a lekvárok, szörpök, savanyúságok, 
szószok, szárított fűszerek.

 Nyitvatartási időnk nincs, Facebook-oldalunkon tesz-
szük közzé az éppen elérhető termékeket és a megbe-
szélt időpontra összekészítjük a rendelést, hogy minél 
frissebben kerülhessenek a vásárlókhoz. Instagram-ol-
dalunkon pedig betekintést nyerhetnek az érdeklődők a 
gazdaság mindennapjaiba és az éppen készülő projek-
tekbe. Dolgozunk egy megfelelő kommunikációs csator-
na kialakításán, egy vásárlói téren és a házhoz szállítás 
szervezése is folyamatban van, hogy még több ember 
számára elérhetőek lehessünk. Nagyon szeretnénk, ha 
egy közösséget tudnánk létrehozni közösségi média fe-
lületeinken, ahol megoszthatják a vásárlók velünk és 
egymással az ötleteiket, észrevételeiket, gondolataikat.

 – Engedd meg, hogy gratuláljak ehhez a hiánypót-
ló vállalkozáshoz, a jövőre nézve pedig sok sikert, el-
hivatottságot, kitartást kívánok nektek!

Sevecsek Péter
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Kedves Táborfalvi Polgárok!
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Tá-
borfalva Nagyközség Önkormányzata és jómagam 
nevében államalapító Szent István királyunk ünne-
pén! Augusztus 20-án Szent István királyra emléke-
zünk. Az államalapítóra, az uralkodóra, az állam-
férfira. Ezen a napon az egész Kárpát-medencében 
és a világ bármely pontján, ahol magyar emberek 
élnek, megünneplik Szent István királyt.

A magyar államalapítás ünnepe egyaránt alkalmas 
a múltra való emlékezésre és a jövőbe tekintésre. Mi-
lyen magyar államot te-
remtettek elődeink, és 
több, mint ezer év után 
mi, mai magyarok, mi-
lyen államot szeretnénk 
magunknak és gyer-
mekeinknek? Ezer esz-
tendővel ezelőtt eleink 
keresztény és független 
magyar államot terem-
tettek. Keresztényt, mert 
érezték, csak a hitnek van teremtő ereje, és mert tudták, 
hogy a keresztény Európa talajába csak keresztény ál-
lam tud meggyökerezni. Független államot teremtettek, 
mert tudták, a függetlenségében sérült állam nem tudja 
ellátni legfőbb feladatát: nem tud megfelelő védelmet 
és oltalmat nyújtani az országban élő magyaroknak és 
nem magyaroknak. Napjaink írott, íratlan és internetes 
sajtójából folyamatosan zúdul ránk a minket körülvevő 

világ olykor ízlésünknek megfelelő vagy azzal ellentétes 
változása. Nehéz eligazodni abban a sok esetben ellen-
tétes tartalmú és ideológiájú információ mennyiségben, 
amely nap, mint nap szembejön velünk. Ezért ezen a 
napon tekintsünk a több, mint ezeréves, időtlen magyar 
hazára, melyet a világban bárhol élő magyarok hite, élet-
ereje, tenni akarása, közös nyelve testesít meg és éltet!
 Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor 
végtelen alázattal szolgálta nemzetét. Puritán jelleme, 
megrendíthetetlen hite vezette munkájában, mely nyo-
mán alakja példaként állt a későbbi korok nemzedé-
kei előtt s állhat előttünk most is. De vajon ott van-e 
nagy királyunk örökül hagyott eszmeisége mindannyi-
unk szívében? Hányan tekintjük valóban szolgálatnak 
a közért, a társadalomért vállalt munkát? István király 

tetteinek ereje éppen 
abban rejlett, hogy nél-
külözött mindenfajta 
öncélúságot, sőt ellen-
kezőleg: biztonságot, hi-
tet, jövőképet adott az 
országnak.
 Mit is jelent nekem 
augusztus 20-a? Keresz-
ténységet, a nyár végét, 
az új kenyeret, a függet-

len magyar államot, Szent István alakját, Táborfalváért 
végzett szolgálatot és községünket, a fiatal települést, 
melyet nagyon szeretek.
 Kívánok Önöknek, minden Táborfalvinak hitben, 
egészségben, békében, bőségben, szeretetben megélt 
szép ünnepet!

Nagy Andrásné
polgármester
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Beszélgetés Bábel Zoltánné óvodavezetővel

Bábel Zoltánné a Táborfalvi Napraforgó Óvoda és 
Cserepedő Bölcsőde új intézményvezetője 2021. au-
gusztus 1-jétől. 2002 májusától él Tatárszentgyörgyön 
férjével és három gyermekével. Számos olyan végzett-
séggel rendelkezik, melyek az óvodavezetéshez és a 
szakmai munkához is szükségesek. Nagyon köszönöm, 
hogy elfogadtad interjú felkérésemet, kérlek, egészítsd 
ki bevezetőmet és mutatkozz be az Olvasóknak!

 Köszöntöm az Olvasókat és köszönöm a lehetőséget, 
hogy bemutatkozhatom a táborfalvi  embereknek. Va-
lóban, 2002 óta élek Tatárszentgyörgyön. Csodálatos 
gyermekkoromat Kunpeszéren töltöttem, ahol kibon-
takozott bennem a gyermekek 
iránti szeretet és a közösségi 
életben való aktív részvétel. 
Pályakezdőként 2003-ban Ta-
társzentgyörgyön kezdtem el 
dolgozni a helyi óvodában és 
hamarosan el is döntöttem, 
hogy a helyemen vagyok, szív-
vel-lélekkel szeretnék tevékeny-
kedni ezen a területen, ez pe-
dig a gyerekekkel való törődés, 
foglalkozás. Az évek folyamán 
mindig össze tudtam egyez-
tetni a családot és a tanulást. 
Mindeközben megszületett 
három gyermekem, akik 17, 13 
és 3 évesek. Úgy hozta az élet, 
hogy 2009-ben a kunpeszériek 
visszacsábítottak a szülőfalum-
ba, ahol 6 éven keresztül vezet-
tem az óvodát és csoportvezető 
óvónő is voltam egyben. Hat év 
után azt gondoltam, szükségem van továbbképzésekre, 
új kihívásokra, ami sajnos, itt lehetetlen volt a szemé-
lyi feltételek miatt. Ez idő alatt megszereztem óvónői 
diplomámat, óvodavezetői, valamint közoktatás veze-
tői szakvizsgámat. Ezt követően pályázatot nyújtottam 
be a Tatárszentgyörgyi Általános Művelődési Központ 
igazgatói állására, melyet 2016-ban el is nyertem.
 Miért döntöttél úgy, hogy megpályázod itt, Táborfal-
ván ezt a pozíciót?
 Úgy döntöttem, hogy Tatárszentgyörgyön lemon-
dok a vezetői pozíciómról és nem szeretnék újra pá-
lyázni az igazgatói állásra. A döntésemet követően, 
két nap múlva megtudtam, hogy Táborfalván óvoda-

pedagógust keresnek. Néhány napra rá felkerestem 
az óvodát, és ami ott fogadott, az azonnal elvarázsolt. 
Úgy éreztem, hogy olyan intézményben járok, ahol én 
magam is szívesen lennék óvónő és akár szülő is.  A 
kedvesség, amivel fogadtak a gyerekek és az ott dol-
gozók, az óvoda csoportszobáinak ízléses dekorációi, 
a nevelési program, amivel teljesen azonosulni tud-
tam, a tisztaság, a környezet, az udvar, a sószoba, a 
tornaterem és sorolhatnék még számos dolgot, ami itt 
mind rabul ejtett. Azonnal biztos voltam abban, hogy 
vagy óvónőként, vagy intézményvezetőként, de ehhez 
a közösséghez szeretnék tartozni.    Miután felvettem 
a kapcsolatot Polgármester Asszonnyal és a Képvise-
lő – testülettel, akiknek támogató szándékát éreztem, 
örömmel pályáztam meg a Táborfalvi Óvoda intéz-

ményvezetői állását.
 Bevezetőmben utaltam arra, 
hogy nagyon széles spektrumú 
szakmai tudással rendelkezel. 
Pontosan melyek ezek?
 Elsősorban arra törekedtem, 
hogy az intézményvezetés-
hez szükséges végzettségekkel 
rendelkezzem, így a már em-
lített közoktatás vezetői szak-
vizsgám után megszereztem 
a bölcsőde vezetéséhez szük-
séges kisgyermekgondozói tu-
dást is.
 A hagyományok iránti tiszte-
letem, hagyományápolási beál-
lítottságom miatt számos nép-
tánc oktatáson voltam – „Népi 
játék, néptánc módszertan az 
óvodában és az általános iskolá-
ban” című továbbképzéseken is 
részt vettem, majd tapasztalva, 

hogy a körülöttem lévő tatárszentgyörgyi családoknak 
és gyermekeknek egyre nagyobb nehézségeik adódnak 
az életükben, többnyire az idegrendszer fejletlensé-
ge miatt, ezért elvégeztem a „Neuro-szenzomotoros 
szemléletű Longitudinális Komplex Vizsgálat (Longi-
Kid) felvétele és értékelésének szempontjai” című to-
vábbképzést.  Ezután sikeres gyakorlati vizsgát tettem, 
mint TSMT terapeuta.
Mit jelent számodra az óvónői hivatás?
 Nevelési alapelvem az, hogy a gyermekek érdekei min-
denekfelett állnak, hogy a gyermeki személyiséget elfo-
gadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. 
Tisztelem a gyerekeket és szüleiket, mert fontosak nekem.



Szeretem, hogy segíthetem őket, legyenek azok tehet-
ségesek vagy éppen nehezebben kezelhetőek. Minden 
egyéniségnek külön figyelmet szentelek. Családias, 
gyermekközpontú, nevelésközpontú légkörben, érze-
lemgazdag, a környezetet óvó-védő, környezetében jól 
eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, 
tevékeny gyermekek nevelésére való törekvéseim vál-
tozatlanok.
Milyennek látod jelenleg a Táborfalvi Napraforgó 
Óvodát?
 Az épület belső környezete és a csoportszobák igénye-
sen kialakítottak, az óvodapedagógusok, kisgyermek-
nevelők, dadus nénik egyéni ízlését, esztétikai érzékét 
tükrözik. A gyermekek mozgásfejlesztését eszközökkel 
jól felszerelt tornaszoba is biztosítja. A tágas udvar sport-
létesítménnyel, az OVI –FOCI pályával és gyönyörű ud-
vari játékokkal van felszerelve. Az épületben van olyan 
helyiség, amit szeretnék átalakítani a kollektíva igényeit 
figyelembe véve, akár pályázatok útján is. A saját főző-
konyha kialakítása számomra kicsit hiányérzetet okoz, 
de eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a település 
vezetőségének pozitív hozzáállásával ez a közeljövőben 
akár megoldásra is kerülhet.
 Vezetőként mit tartasz a legfontosabb irányelvnek a 
kollégákkal és a szülőkkel való együttműködésben?
 Vezetői munkám lényeges eleme az emberközpontú-
ság, a célszerű munkamegosztás megteremtése, a nyu-
godt munkahelyi légkör biztosítása. A bizalom légköré-
ben nyílt kommunikáció a munkatársakkal, szülőkkel, 
hatékony együttműködés a gyermekek érdekében.
 Szeretnél-e új fejlesztési programokat beindítani? 
Milyen terveid vannak ezzel kapcsolatban?
 Mivel sokoldalúan képzett a nevelőtestület és a kol-
légák nagy szakmai tapasztalattal, többségükben több 
éves gyakorlattal rendelkeznek, így az intézményben 
működő fejlesztések továbbfolytatását szorgalmazom. 
Mindenképpen szeretnék munkaközösségi csopor-
tokat létrehozni a belső tudásmegosztás érdekében, 
melyek hosszú távon fejlődést és a gyermekek minél 
szélesebb körű fejlesztését eredményezik. Az úszások-
tatásra, a mozgáskultúrára is kiemelt figyelmet sze-
retnék fordítani, pl. „Ovi Olimpia” bevezetésére törek-
szem. A „Zöld óvoda” cím elérése sem lehetetlen az 
óvoda adottságaiból ítélve. Gyönyörű az udvar és az 
épületek környezete. A nevelőtestület egyetértésével 
számos új lehetőséget szeretnék megteremteni a gyer-
mekek számára. A zene hatása gyermekkorban kiemelt 
figyelmet kell, hogy kapjon. Mindenképp szándékom-
ban áll a gyermekekkel megismertetni és megszerettet-
ni a régen és most használt hangszereket, mindezt úgy, 

hogy együtténeklésre, zenélésre buzdítanám az óvoda 
dolgozóit és a gyermekeket.
Térjünk át egy kicsit az újonnan induló Cseperedő 
Bölcsődére! Október 1-jén megnyitja kapuit az intéz-
mény, elindul a bölcsődei nevelés összevonva az óvo-
dával. Mit lehet tudni erről az indulásról?
 A bölcsődés korú gyermekek beiratkozása megtör-
tént, augusztus hónapban kiértesítjük a szülőket gyer-
mekeik felvételéről. A két csoport maximális létszám-
mal tud indulni. Kiválasztottuk a kisgyermeknevelőket. 
A bölcsőde felszereltsége, tárgyi feltételei mind meg-
felelnek a jogszabályoknak. Gyönyörű, minden igényt 
kielégítő, jó ízlésről, profi kivitelezésről árulkodik a 
bölcsőde minden egyes négyzetmétere. Az indulást 
megelőzően szervezni fogunk egy „bölcsőde-nyitoga-
tót”, ahol a családokat együtt várjuk szeretett gyerme-
kükkel! Ott majd remélhetőleg, megtapasztalhatják, 
hogy nyugodt szívvel átadhatják nekünk gyermeke-
iket az első napon. Ezt követően családlátogatásokat 
szervezünk a kisgyermeknevelőkkel együtt, ahol erre 
a családok igényt tartanak. Ígérjük, hogy nagyon nagy 
odafigyeléssel, szeretetben fogjuk Táborfalva legkisebb 
gyermekeit nevelni, gondozni és ugyanolyan szeretettel 
fogjuk majd várni őket óvodánkba!
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 Újságunk megjelenésekor még javában tombol a 
nyári szünidő. Üzennél-e valamit lapunkon keresztül az 
óvodás, bölcsődés gyermekeknek és szüleiknek?
 Kedves Szülők! Üzenem, hogy nagyon vigyázzanak 
gyermekeikre, szánjanak rájuk ebben a rohanó világban 
pár percet, órát, napot a szabadidejükből és örüljenek 
minden egyes közös pillanatnak, amit együtt töltenek! 
Kigyűjtöttem néhány ötletet a nyárra (Ezt az alábbi-
akban tesszük közzé. – A szerk.), ami biztosan felejthe-
tetlen élményt nyújt gyermekeik számára. Amennyiben 
legalább egyet meg tudnak örökíteni és elküldik nekem 
Facebook Messengeremre, akkor a képekből összeállított

„Örömökkel teli nyári élményfal”- lal várnám óvodása-
inkat első nevelési napunkon.
 Kívánok mindenkinek jó pihenést, testi-lelki feltöl-
tődést és kíváncsisággal teli várakozást a következő 
nevelési évre!
„Az egymásra találás a kezdet, Az együtt maradás 
már haladás, Együtt dolgozni siker.” (Henry Ford)
 Köszönöm a beszélgetést, terveid megvalósításhoz 
és intézményvezetői munkádhoz sok sikert kívánok!

Sevecsek Péter

1. Megnézni minél több napfelkeltét és 
naplementét
2. Palacsintát sütni
3. Könyvet olvasni
4. Homokvárat építeni
5. Pikniket szervezni
6. Ottalvós bulit tartani
7. Kavicsot festeni
8. Strandolni, amennyit lehet
9. Barátokkal Activity-zni
10. Szélforgót készíteni
11. Naplót írni a napjaimról
12. Buborékot fújni
13. Képeslapot küldeni a nyaralásról
14. Házi fagyit készíteni
15. Erdei kirándulásra menni
16. Virágokat préselni
17. Trambulinon ugrálni
18. Biciklizni, rollerezni
19. Bográcsozni, tábortüzezni
20. Hajóval kirándulni
21. Megmászni egy hegyet, megnézni egy várat
22. Vonatozni
23. Vízipisztolyozni
24. Sok görögdinnyét enni
25. Készíteni valami egyedit
26. Rajzolni, festeni
27. Pingpongozni, tollasozni
28. Felmenni egy kilátóba
29. Este diafilmezni
30. Fára mászni (nem leesni)
31. Sátrat építeni
32. Hintázni sokat
33. Kipróbálni valami újat
34. Labdázni
35. Állatokat etetni

36. Slaggal szivárványt csinálni
37. Felfedezni új jásztótereket
38. Barkóbázni
39. Házibulit szervezni
40. Társasjátékozni
41. Házimozizni
42. Ugrókötelezni
43. Mini sziklakertet építeni
44. Origamizni
45. Étterembe menni
46. Madáritatót készíteni
47. Papírból készíteni valami jó dolgot
48. Gyümölcssalátát készíteni
49. Új frizurát kipróbálni
50. Szabadtéri koncertre menni
51. Keresztrejtvényt fejteni, sudokuzni
52. Karaokézni
53. Pizzapartit szervezni
54. Vidámparkba menni
55. Tóparton kempingezni
56. Vicces fotókat készíteni
57. Planetáriumba menni
58. Kaviccsal kacsázni
59. Kimenni anyáékkal a piacra
60. Képes újságot készíteni a nyárról
61. Nyári jelmezbált szervezni
62. A nyári fotókat fényképalbumba rendezni 
63. Lángost sütni
64. Aszfaltra krétával rajzolni
65. Illatos, színes gyurmát készíteni
66. Bográcsgulyásozni
67. Számháborúzni
68. Vízibiciklizni
69. Horgászni
70. Az új iskolaszereket anyáékkal együtt 
megvenni

70
szupe

r ötl
et

Nyári bakancslista gyerekeknek
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Könyvajánló…
Pest szíve-java : Értékek, szépségek, élmények a
megye településeiről /szerk. Sári Andrea
[Püspökladány] : Dono Te Libro Kiadó, 2021

„A kiadvány létrejöttéért köszönet illeti a benne sze-
replő települések polgármestereit, akik fontosnak 
érezték, hogy készüljön egy képes-szöveges kordoku-
mentum gyűjtemény.
… 60 település kért helyet ebben a magyar-angol nyel-
vű ismertetővel és fotókkal tarkított kiadványban.
… Minden településről a saját maga által megfogal-
mazott ismertető olvasható – ki, hogyan értelmezte és 
szerette volna megmutatni magát -, ezért a kötet nem 
egysíkú, és nincs benne a stílust, a mondanivalót il-
lető uniformizáltság. 2021 lenyomata, de értékét talán 
nem is a jelen, hanem a jövő adja majd.” (Sári Andrea
szerkesztő, i.m. 7 p.)

A Táborfalvát bemutató leírás:

TÁBORFALVA
Táborfalva nagyközség fiatal település Pest megyében, 
az 50-es főút és az M5-ös autópálya között helyezkedik 
el, könnyen megközelíthető Budapest és Kecskemét 
irányából is.
 1949-ben a három településrész (Örkénytábor, Te-
lep és a vasútállomás környékének) összevonásával

megalakult az önálló Táborfalva, elnevezésében is meg-
jelenik kötődése a honvédséghez. 1875-ben a szomszé-
dos Örkényben élő birtokos, Várady Gáborné Csurgay 
Franciska katonai célokra eladta a mai Táborfalva nyu-
gati részén fekvő rossz minőségű földjeit. E területen 
alakult meg 1886-ban a katonai településként létező 
Örkénytábor (1886: Baracken Lager; 1907: Lőtértábor; 
1926: Örkénytábor). Ez a terület a későbbiekben je-
lentősen megnőtt, ma ez Európa egyik legnagyobb 
síkvidéki lőtere. Ettől kezdve a település élete a hon-
védséghez kapcsolódott. A rendszerváltásig a település 
legnagyobb munkaadója a honvédség lett.
 A község és a katonaság közös történelmére és a 
beköltöző szőlőtelepítést vállaló emberekre, a ker-
tészeti és növénytermesztési hagyományokra utal 
Táborfalva címere.
 1970-től 1989-ig a szomszédos Örkénnyel társköz-
ségként létezett Táborfalva, majd 1990. január 1-jén in-
dult el ismét az önállósodás folyamata, és 1990 őszén 
megalakult a helyi önkormányzat. Ezt követően lát-
ványos fejlődés kezdődött, kiépült az infrastruktúra 
(gázvezeték, szennyvízhálózat, telefon, kábeltévé, 
szélessávú internet), iskolabővítés, óvodafelújítás, új 
orvosi rendelő, gyógyszertár, szilárd burkolatú utak 
jelzik az eredményeket.
 Az önkormányzat kialakított egy 30 hektáros ipa-
ri területet, melyet ellátott minden infrastruktúrával 
(körforgalmi csomópont, nagy teherbírású bekötő út, 
kiépített víz-, gáz-, telefon- és csatornahálózat), hogy 
vonzóvá tegye a befektetők számára.

Kedves Olvasóink!
Szeretettel várjuk Olvasóinkat a nyári nyitvatartás szerint:
hétfő, szerda, péntek 12.30-18.00 óra
szombat 8.00-12.30 óra
Bejárat az Árpád utca felől.
Elérhetőség:
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, Iskola u. 7.
Tel.: +36 29 382 952
e-mail: konyvtar@taborfalva.hu

Köszönöm Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébetnek 
„Naplemente” című új novellás és verses kötetét.
([Bp.] : Uránusz Kiadó, 2021)

Fogadják szeretettel Erzsike egyik versét legújabb 
kötetéből!

       Az én világom

       Köszönettel
       fogadom el,
       amit kapok!
       Nem gyűlölködöm,
       nem követelőzöm.
       Ha tudok, adok.

       Megelégszem
       azzal, amim van.
       Legfőbb érték a   
       Szeretet.
       Számomra még
       a Tudás, a Hit,
       ami előbbre vitt.

Borsi Mária könyvtáros
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 Rendezett, fejlődő település Táborfalva, amely több 
helyi értékkel is rendelkezik, nagy részük bekerült a 
Pest Megyei Értéktárba is: az Örkénytábori Magyar 
Királyi Honvéd Lovagló és Hajtótanárképző Intézet, 
a Birinyi Gyűjtemény, a Gyökereink Emlékudvar, a 
Platthy József Bajtársi Egyesület, a Táborfalvi Lő- és 
Gyakorlótér természeti értékei. A Táborfalvi Települési 
Értéktár megbecsült, elismert helyi értékei Matyófalvi 
Gábor szobrászművész alkotása, az I. és II. világháború 
és az önkényuralom áldozatainak emlékére készített 
Háborús emlékmű, valamint Platthy József, díjugrató 
olimpiai bronzérmes életműve.
 A település lakóit szolgáló intézmények: a Napra-
forgó Óvoda, a Csurgay Franciska Általános Iskola, 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, az anya- és cse-
csemőgondozó, a bölcsőde, a háziorvosi rendelő, a 
fogászati rendelő, az Amarillisz Gyógyszertár, a pol-
gármesteri hivatal, a Jókai Mór Közösségi Színtér, a 
Helyőrségi Művelődési Otthon és a Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár.
 1993. február hónapban jelent meg először Táborfal-
va Nagyközség Önkormányzatának lapja, a Táborfalvi 
Mozaik, amely 2020. januártól ingyenes, valamennyi 
lakóingatlan számára kézbesítik, a táborfalvi Nagyköz-
ségi és Iskolai Könyvtár honlapján a szélesebb olvasó-
közönség számára is elérhető.
A település polgármestere: Nagy Andrásné

Látnivalók: 
Táborfalvi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus 
Templom (2006); Református Imaház (1997); Helyőr-
ségi Művelődési Otthon; Jókai Mór Közösségi Színtér; 
Horgásztó; Betyár-dombi Tanösvény.

Elérhetőség: 
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 
2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.; tel.: +36 29 382-028; 
honlap: www.taborfalva.hu

KÉPJEGYZÉK
1. Helyőrségi Művelődési Otthon; 2. Polgármesteri 
Hivatal; 3. Kopjafák: 1848-as emlékhely (1997, Varga 
János képzőművész alkotása); 4. Háborús emlékmű 
(1993, Matyófalvi Gábor szobrászművész alkotása); 5. 
Napraforgó Óvoda;  6. Csurgay Franciska Általános 
Iskola; 7. Jókai Mór Közösségi Színtér;  8. Magyarok 
Nagyasszonya Római Katolikus Templom; 9. Refor-
mátus imaház;  10. Betyár-dombi tanösvény; 11. Platthy 
Iván nyugalmazott egyházügyi címzetes államtitkár 
„Párbeszéd az emberért” című könyvének bemutató-
ján a Helyőrségi Művelődési Otthonban 2020 (Bernát 
Istvánné, a HEMO megbízott vezetője, Nagy András-
né polgármester, Birinyi András alpolgármester);  12. 
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati 
államtitkára és Nagy Andrásné polgármester Táborfal-
ván, lakossági fogadóórán (2020)

Az albumban szereplő fotókat a Nitta Portré Fotóstudió 
és Sevecsek Péter, a szöveget Borsi Mária készítette.

A kiadvány megtekinthető könyvtárunkban.

Impresszum: Táborfalvai Mozaik – közéleti lap
Felelős szerkesztő: Fekete Gyula
Elérhetőség: 0630 499 6404
taborfalvaimozaik@gmail.com
Felelős kiadó: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
Tel.: 06-29 382-028
Eng. szám: 105/93 Nytsz.: 734675
Lapzárta: kéziratok, hirdetések, fotók átvétele, min-
den hónap 25-ig!
Grafikai munkák, nyomdai előkészítés: Fekete Bt.
Nyomda: Mátyus Nyomdaipari Bt.
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
A Mozaik elérhető a Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtár honlapján: www.taborfalva-konyvtar.hu
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Tánctábor

A Jókai Mór Közösségi Színtér szervezésében 2021. jú-
nius 21-e és 25-e között tánctábor zajlott, amelyen 20 
lelkes gyermek vett részt. Tóth Andrea tánctanár ve-
zetésével a táborozók megismerkedtek a tánc rejtelme-
ivel. Az öt nap alatt különböző vetélkedőkön, színes 
programokon vettek részt, illetve Soós-Győrffy Kata-
lin művelődésszervező irányításával a kreativitásukat 
fejlesztették asztali díszek készítésével. A táborozókat 
többször meglátogatta Anicskin Antónia, Tonka óvóné-
ni, aki bábelőadást tartott számukra.
 Táborfalva Önkormányzata gyümölcsökkel, jég-
krémmel lepte meg a gyermekeket. Az ebédet az Eatrend
biztosította, a felszolgálásról Láncos Józsefné, Éva néni 
gondoskodott. A tábor programját színesebbé tette 
Szigeti Olgi, aki a lányokat különleges hajfonásával 
hercegnővé varázsolta. Láng Virág arc- és karfestéssel 
bűvölte el a gyermekeket, de Virág autója sem maradt 
festetlenül. Számomra is élmény volt a táborban való 
részvétel. A hét végére a gyermekek is, a szervezők is 
kellőképpen elfáradtak, de rengeteg élménnyel, szép 
emlékekkel és tudással gazdagodtunk.

Nagy Bence 
A fotókat Soós-Győrffy Katalin és Nagy Bence készítette.

Szezonnyitó örömíjász verseny

2021. július 10-én, szombaton megtartottuk szezonnyi-
tó örömíjász versenyünket.
 A verseny előtt, 8 órától reggelivel vártuk Kedves Ver-
senyzőinket, a reggeli sertésszalámi, kolbász, szalonna, 
illetve zsíros kenyér volt.
 Ünnepélyes megnyitóval és a Dabasi Hagyományőr-
ző Honvédtüzér Alapítvány ágyúlövésével kezdődött a 
program. 10 órától a résztvevők elfoglalták a pályát és 
kezdődhetett a verseny, mindeközben már a bogrács-
ban javában főtt a sertéspörkölt és a pacal.
 A versenyzők fáradtan, élményekkel töltődve érkez-
tek be a fogadópontra, ahol elfogyasztották az ebédet. 
14 órától távlövészet vette kezdetét, ahol szép eredmé-
nyek születtek. A nap végén eredményhirdetés követ-
kezett, ezúton is gratulálok minden versenyzőnek a 
szép eredményekhez. A verseny lezárásaképpen egy 
ágyúlövés dördült el.
 Köszönjük Nagy Andrásné Polgármester Asszonynak 
a segítséget és részvételt. Köszönjük  Táborfalva Nagy-
község Önkormányzatának a támogatást. Köszönjük 
Varga Lászlónak és Strupka Ferencnek a finom ebédet, 
Paskó Jánosnénak a segítséget, ifj. Nagy Józsefnek és 
Nagy Mónikának a titkársági munkát és a szervezést, 
illetve id. Nagy Józsefnek és Nagy Józsefnének a szer-

vezési munkát. Köszönjük a Dabasi Hagyományőrző 
Honvédtüzér Alapítványnak és minden résztvevőnek!

Szöveg, fotók: Nagy Bence szervező 



Karitász Tábor 4.

Időpont: 2021.06.28.-2021. 07.02.
Helyszín: Szent Imre Közösségi Ház és Római Katoli-
kus Templom, Táborfalva
Fő feladat: Élménygyűjtés
Nézzük, mi minden történt ebben az 5 napban?

1. nap – hétfő
 50 jókedvvel teli gyermek érkezik meg reggel 8 órára 
a Közösségi Házba. Reggeliznek, jó étvággyal, hálaa-
dással.  Németh Sándor plébániai kormányzó megnyitja 
a 4. Karitász Tábort egy szentmisével és egy mottó-
val: együtt, egységben, a régi barátok újratalálkozása. 
Majd Szilvi nénivel megnézik a Salamon kalandjai c. 
filmet. Gyermeki munkával elkészült a tábor lobogója, 
ami látható volt a bejárat felett. A fiatalok megrajzolták 
a másnapi számháború számait, karkötőkkel jelesked-
tek, társasjátékkal játszottak, kártyáztak, csocsóztak, 
színeztek, pingpongoztak, nevettek, és vég nélkül 
beszélgettek. Jókat ettek-ittak, és még dinnyét és sü-
tit is falatoztak. A nap kitartóan sütött. Fontos fela-
dat volt még az árnyékvadászat, az élménygyűjtés, és 
minden, amivel gazdagodik személyiségünk. Uzsonna 
után mindenki ment haza pihenni. Segítő felnőtt és ifi 
Angyalkák vigyázták a gyermekek élménygyűjtését és 
ellátták őket mindenféle finomsággal!  Hálás köszönet 
mindenkinek, minden segítségéért! Az első nap igazi 
élménygyűjtéssel zárult!

2. nap – kedd
Az élménygyűjtés folytatódik. Ez a nap igazi erőpróba. 
Kerékpárra pattantunk népes kis csapatunkkal és az 
elől-hátul védelmező autós segítséggel. A pusztavacsi 
pihenőparkig meg sem álltunk. A nap teljes intenzi-
tással ontotta ránk sugarait, de mi nagyon jól álltuk a 

megpróbáltatást. Számháborúztunk az erdőben. S egy-
szer csak megjelent egy tűzoltóautó, barátságos tűzol-
tókkal. Megtekintettük az autót kívülről, belülről, még 
a tetejére is felmásztunk. Ám ez mind semmi, ekkor 
jött az igazi meglepetés, használhattuk a tűzoltó töm-
lőket és jól lelocsolhattuk egymást. Ez volt ám az igazi 
élmény! Felfrissültünk. Ebédeltünk, dinnyét, gyümöl-
csöket és finom süteményt ettünk. Indultunk hazafelé. 
Hősként a nagy melegben, legyőzve a kilométereket, 
megérkeztünk a templomba és mehettünk haza pihen-
ni, hogy másnap újabb élménnyel gazdagodhassunk. A 
napunk sikerességéhez szükségünk volt segítő Angyal-
káinkra. Köszönet nekik érte és köszönet a gyermekek 
hősies helytállásáért is!

3. nap – szerda
Egy újabb izgalmas nap, újabb élményt gyűjtünk. Ezen 
a napon busszal utaztunk Dabasra és végigjártuk a fa-
szerkezetű Szent Jakab sétányt. Bementünk az Ezerki-
lencszáznyolcvankilencesek szigetére és megmásztuk a 
kilátót, fentről pedig megcsodáltuk a környéket. A nap 
egyre erősebben mutogatta sugarait, de mi nem adtuk 
fel, és a csati partján letáboroztunk az igazán népes kis 
csapatunkkal. Ezt követte csak az igazi élmény! A csa-
torna festői szépségű természeti vízén eveztünk, kiful-
ladásig. Közben pizzát falatoztunk, majd nehezen, fájó 
szívvel, a visszatérés reményében indultunk a buszhoz. 
A Közösségi Házban már várt minket a finom, hűs 
dinnye édes íze. Jó fáradtan, élményekkel gazdagon 
tértünk haza pihenni. Ezt a napot is megköszönjük ér-
tünk sertepertélő Angyalkáink kitartó szorgalmának.



4. nap – csütörtök
A várva várt strand következik, már minden gyermek 
készült rá a tábor kezdete óta. Ez az élmény elmaradha-
tatlan. A reggeli áldás után, a busz az albertirsai strand 
bejáratáig szállított minket. Elfoglaltuk helyünket 3 
nagy fa árnyékában, naptejjel jó bekentük magunkat és 
egymást, a szabályok ismertetése után végre mehettünk 
fürödni. Ez ám az élmény! Egész nap jókedv ural min-
ket, nagyokat csúszunk a csúszdán, fagylaltot nyalunk, 
finom ételekkel, gyümölccsel, pogácsával látnak el védő 
és segítő Angyalkáink. Az időjárás is a barátunk, pi-
cit enyhült, de kiváló strandolásra. Kiszívta erőnket 
a szeretett fürdővíz. Fél 3 után jött értünk a busz. A 
Közösségi Házban érve még dinnyét ettünk, majd ebé-
dünkkel a kezünkben mentünk haza pihenni. Hála min-
denkinek, aki segítette a mai napi vidám élményeinket!

5. nap – péntek
Elérkezett élménygyűjtésünk utolsó napja. Reggeli hálaa-
dás után több csoportban dolgoztunk körforgásban. Volt, 
aki társasjátékkal játszott, mások kártyáztak, rajzoltak, 
színeztek. Készültek aszfaltrajzok. Egyesek asztalite-
niszeztek, csocsóval mérkőztek és akik hozták a fehér 
pólójukat vagy hajpántot szerettek volna festeni, ők bati-
koltak. Nagyon serénykedett mindenki, de ezen a napon 
már gyermekek és felnőttek is nagyon fáradtak voltak. 
A hét csodás élményei kivették a bátor táborozók híres 
erejét! Közben dinnyét és finom pogácsát ettünk. S az 
ebéd után megtörtént a negyedik Karitász Tábor zárása. 
 Volt, aki majdnem sírt, hogy most el kell köszönnie 
társaitól? 
 Itt szeretném megköszönni a sok segítő Angyal (Ön-
kormányzat, Szülők és Mindenki), önzetlen és áldoza-
tos, fáradhatatlan munkáját! Nélkülük és a gyermekek 
nélkül sem gazdagodhattunk volna ennyi felejthetetlen 
élménnyel. Hála Mindenkinek! Megmutattuk, hogy 
együtt igazán nagy erő birtokában vagyunk.
Hálásan köszönjük Szervező Angyalkák!

Hallgassunk meg néhány szülőt és gyermeket! 
 „Én, felnőtt koromban is ide fogok járni táborba, 
mert itt minden nap nekünk van tervezve. Igazi gye-
reknap minden nap! „(Palcsek Szilvia)
 „Köszönöm szépen a gyermekeim nevében is. Annyi, 
de annyi élménnyel gazdagodtak... Imádták. Jól meg-
szervezett. Jó kis programok... Jó csapat. Köszönjük a 
sok-sok munkátokat! És a türelmet... jövőre találkoz-
zunk!” (Mészárosné Bravik Edina)

 „Köszönjük szépen ezt a csodás hetet! Lili jól érezte 
magát! „ (Oláh Viktória)
 „Köszönjük ezt a hihetetlen, élményekben gazdag he-
tet nektek.” (Molnárné Ujj Márta)
 „Köszönjük szépen, Csabesz is minden nap teli él-
ménnyel jött haza. Nagyon jól érezte magát” (Takácsné 
Ménkű Erzsébet)
 „Nagyon szépen köszönünk mindent!!! Ati nagyon jól 
érezte magát!” (Halápi Edina)
 „Köszönünk mindent!” (Vásáreczki Melinda)
S még sok-sok köszönetet kaptunk. 
Mi is köszönünk mindent!

 Szöveg, fotók: Doricsák Ildikó
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Életutak
Az elmúlt néhány évre visszatekintve az óvoda és az 
általános iskola életében nagy változások történnek 
Táborfalván, mondhatjuk úgy is, hogy generációvál-
tás zajlik. Az intézmények vezetői, óvodapedagógu-
sok, dadusok, tanítók és tanárok, technikai dolgozók 
vonulnak nyugdíjba, átadva helyüket a fiataloknak…
Szemere Katalin, Kati néni életében is új szakasz kez-
dődik ez év szeptemberétől, nem az új tanévre készül, 
hanem a nyugdíjas évekre. 
Sokan szeretjük és tiszteljük Katikát. Életéről, hivatá-
sáról kérdeztem. 

Szemere Katalin tanítónő

  – Miért ezt a pályát válasz-
tottad? 
  – Már kiskoromban is azt ját-
szottam, hogy a babáimat és 
a mackóimat sorba ültettem 
és tanítottam őket. Volt egy 
zöldre festett szekrénykém, 
ez volt a tábla, erre írtam kré-
tával. Később az iskolában is 
úgy szerettem tanulni, hogy 
a többieknek elmagyaráztam 

a tananyagot. Furcsa kislány lehettem, elég tartózkodó 
voltam, és volt egy tanítónéni, aki egyáltalán nem sze-
retett és ezt nem is titkolta. Úgy éreztem, hogy igazság-
talan velem. Talán ezért van az, hogy sokkal megértőbb 
tudok lenni a különleges, „nem szabályos” gyerekekkel. 
A tanítói pályát éppen ezért választottam, nem az ok-
tatás, inkább a nevelési része tetszett nekem. Ez a vé-
leményem az évek során csak megerősödött. Nem azt 
gondolom, hogy jó sok mindent bele kell tömni a gye-
rekek fejébe, hisz úgyis elfelejtik, hanem rá kell csodál-
koztatni őket a körülöttük levő világra, fel kell kelteni 
az érdeklődésüket, készségeket kell fejleszteni a megis-
meréshez, az önálló gondolkodás képességét kell kiala-
kítani. Szerettem volna megtanítani a gyerekeket arra, 
hogy elfogadják egymást, hogy mindenkiben megtalál-
ják az értéket, és megtanuljanak együttműködni.
 – Miért pont Táborfalván?
 – A Zsámbéki Tanítóképzőben végeztem, ahol volt 
egy Pest megyével kötött ösztöndíjam. Két iskolát 
ajánlottak fel, egyik volt a táborfalvi, ami annyira meg-
tetszett, hogy a másik iskolába már el sem mentem. 

Nagyon-nagyon jó közösség volt itt, összetartó, jó han-
gulatú csapat. 1981-ben jöttem Táborfalvára, még nem 
készült el a szolgálati férőhelyem és a kollégák sorban 
ajánlották föl nekem, hogy aludhatok náluk. Amikor 
kész lett a lakás, ágyat, szekrényt ajánlottak föl. Szere-
tettel fogadtak, elnézőek voltak a kezdeti csetlés-botlá-
saimmal, szakmai segítséget is kérhettem.
 – Mit tudtál megvalósítani álmaidból, terveidből?
 – Talán a természet szeretete és védelme iránt sike-
rült jó néhány gyerekben felkelteni az érdeklődést. A 
madarak voltak a kedvenceim, és azt hiszem, a gye-
rekeké is. Sokszor kihagytam olyan olvasmányokat, 
amelyek távoli, híres helyek élővilágát mutatták be, 
helyettük a falunkban fészkelő madarakra csodálkoz-
tunk rá, pacsirtára, gyurgyalagra, erdei pintyre, búbos 
bankára… Sokszor én magam is unalmasnak találtam a 
tananyagot, ezért igyekeztem érdekessé tenni, játékos 
feladatokat találtam ki hozzá, ezt a gyerekek is, én is na-
gyon szerettük. Ha a játékosságra lehetőség van, akkor 
a gyerekek örömmel tanulnak. Egy kicsit félek is, hogy 
felső tagozaton a szárazabb tananyag már nem lesz szá-
mukra annyira vonzó és emiatt nem fognak figyelni.
– Változtak-e a gyerekek, a szülők? Változtak-e a ta-
nítói feladatok?
 – Igen is, meg nem is… Régen a legtöbb gyerekkel 
otthon volt az anyuka vagy a nagymama. Ma kevesebb 
figyelem jut a gyerekekre, a szülők nagy része dolgozik. 
Régen az utcában lakó különféle korosztályú gyerekek 
együtt játszottak és ott megtanulták, hogyan kell egy-
mással kijönni, a konfliktusokat kezelni. Ma erre meg 
kell őket tanítani, hiszen az iskolán kívül alig találkoznak.
 A gyerekek ugyanolyan ragaszkodóak, hálásak a 
figyelemért, szívesen tanulnak, ha a nekik megfelelő 
módot megtaláljuk. A mai gyerekeknek nem elég a hal-
lott szó, amikor vizuális ingerek áradata veszi őket kö-
rül. Természetes számukra az okostelefon és a számí-
tógépes játékok jelenléte. Meg kell őket tanítani, hogy 
okosan, jó célokra használják a digitális eszközöket.  



   2021.  augusztus                        Bemutatjuk     13

A karantén alatt rá is voltunk kényszerülve a számítógép- 
és internethasználatra. A gyerekekkel együtt tanultam én 
is a különféle programokat, alkalmazásokat. Szerencsé-
jükre, nagyon élveztem az interaktív feladatok gyártását.
Ezzel együtt rossz érzés is van bennem, mert a mégoly 
érdekes digitális oktatás sem pótolhatja a személyes je-
lenlétet. Ugyanis a tananyagot, sajnos, jelentősen csök-
kenteni kellett, mert nem lehet a szülőkre áthárítani 
az oktatást, hiszen ez az én szakmám, nem az övéké.
A gyerekek változásával kapcsolatban talán, ha egy 
valamit megemlíthetnék, úgy érzem, hogy a mai gye-
rekek nem eléggé kitartóak, kudarc esetén túl hamar 
feladják, tisztelet a kivételnek.
 – Tanítói pályádra visszatekintve mit tartasz a leg-
fontosabbnak?
 – A gyerekeket. Olyan gyerek még nem született, akit 
ne tudtam volna megszeretni. Persze, emberből vagyunk, 

nagyon sokszor voltam mérges, elégedetlen a gyerekekkel 
és magammal is. Egyszer egy tanítványom úgy fogalma-
zott, hogy „Kati néni olyan, mint Manócska (a Mazsola 
meséből), csak a szavát tartja, nem a haragot!”.
 – Ez az első tanév, amikor 40 év után először nem 
készülsz az évnyitóra…
 – Most még csak úgy érzem, hogy egy jó hosszú nyári 
vakáción leszek és bepótolok mindent, ami elmaradt. At-
tól félek, amikor már mindent rendbe raktam, elintéztem, 
kipihentem magam, hiányozni fog az iskola, a gyerekek…
 Szerencsére, van két unokám, akikhez nemsokára, vég-
re ellátogathatok Kanadába.
 – Jó utat kívánok és örömteli éveket! Köszönöm szé-
pen a beszélgetést!

Borsi Mária

A közelgő szüreti felvonulás és bál alkalmat ad arra, 
hogy visszapillantsunk, néhány régi fotó erejéig egy-
kori eseményekre.

Táborfalvi felvonulók 1946-ban. (Mozaik Archivum)

Szüreti menet 1993-ban. (Mozaik Archivum)Bálozók 1991-ben. (fotó: Fekete Gyula)
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2021. március:
Szabó Szilárd
Szülők: Szabó Szilárd és Terenyi Boglárka
2021. április:
Reichter Felisziti Hatidzse 
Szülők: Reichter Aladár és Balogh Ottilia Noémi
Galán Flórián
Szülők: Galán Tibor és Miski Tünde
Kufár Edit
Szülők: Kufár József és Tóth Edit
Szatmári János István
Szülők: Szatmári János és Kovács Katalin

2021. május:
Újvári Erzsébet Eliza
Szülők: Újvári László és Tóth Anna
Kovács Loretta
Szülők: Kovács Ferenc és Fábrik Viktória
Sándor Ákos
Szülők: Sándor Gábor és Soltész Ildikó
2021. június:
Ubornyák Dzsenifer Hanna 
Szülők: Ubornyák József Krisztián és
Safranyik Mercédesz

2021. április:
Murguly Ida (Budapest) és Kalmár István  (Táborfalva)
Héda Franciska (Táborfalva) Váradi Roland
(Táborfalva)
Gerlei Ildikó Vanda (Táborfalva) Révész József Ti-
bor (Táborfalva)
2021. május:
Lakatos Ramóna (Táborfalva) Oláh Erik (Táborfalva)
Illyés Melinda (Táborfalva) Kalocsa László (Táborfalva)

Sulyok Gabriella Erika (Táborfalva) Gáncsos Máté 
(Táborfalva)
Németh Nikolett (Táborfalva) Weisz Gábor (Dabas)
Koré Mónika (Táborfalva) Mátrai Dániel (Táborfalva)
2021. június:
Nagy Katalin (Táborfalva) Domokos András 
(Táborfalva)
Pető Annabella (Táborfalva) Kovács József Ferenc 
(Táborfalva)

Hosszú, boldog házaséletet kívánunk!

A gyermekeknek és szüleiknek jó egészséget kívánunk!

Újszülötteink:

Házasságot kötöttek:

Katona György Tiborné Murok Mária  élt 67 évet
Vágvölgyi Lászlóné Kovács Julianna       élt 92 évet
Tara Lajosné Kulcsár Mária élt 74 évet
Kovács Ferenc élt 65 évet
Bányai József élt 57 évet
Szagri László élt 72 évet

Oláh Józsefné Durbák Magdolna élt 85 évet
Csonka István     élt 67 évet
Deli Tamás Dánielné Nemes Katalin élt 60 évet
Vellai István Józsefné Dormány Rozália Erzsébet

élt 72 évet

Osztozunk a családok gyászában!
Az anyakönyvi hírekben azokat a személyeket tudjuk megjeleníteni, akik hozzájárultak,

illetve családtagjuk hozzájárult a nyilvános közzétételhez.

Akiktől elbúcsúztunk a közelmúltban

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Dabasi
Járási Hivatal ügysegédje 2021. augusztus 
2-től ismét ügyfélfogadást tart a polgármesteri
hivatalunkban minden hónap első csütörtöki 
napján 8:00-9:00 között.

Köszöntő Selypes Gyuláné 80. születésnapjára

Drága Keresztmama!
Számodra most egy kedves üzenetet hagyunk, 
hogyha velünk vagy, mindig boldogok vagyunk, 
születésnapodra csak annyit kívánunk, legyél 
nagyon boldog sokáig itt minálunk!

Szabó Ervin és Családja
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Hírek a Cseperedő Bölcsődéről

Folyamatosan zajlanak a szakhatósági ellenőrzések az 
épület használatba vételi engedélyéhez. Megtörtént a 
bútorok összeszerelése, lassan minden eszköz a he-
lyére kerül. Megtörtént a csöppségek beíratása, most 
úgy tűnik, hogy minden jelentkezőnek tudunk helyet 
biztosítani.

Orvosi szolgálati lakás

A szakemberhiány sajnos, ezt az építkezést nem ke-
rülte el, az ácsok csak néhány hét késéssel tudtak ne-
kifogni a munkának. A folyamatos esőzés sem vitte 
előre munkálatokat. Szerencsére, mostanra az időjárás 
is kedvez, és igen nagy erőkkel halad a kivitelezés. Úgy 
tűnik, hogy még a késést is sikerül behozni a vállalkozó 
igen nagy vehemenciájának köszönhetően.

Sportöltöző

Az építkezés a tervezett ütemben halad. Mindenki, aki 
arra jár, láthatja, hogy a kivitelező a tőle megszokott 
alapossággal és szakértelemmel végzi a munkáját, igen 
nagy gépi és kézi munkaerőt mozgat, hogy minél előbb 
elkészüljön a beruházás.

A Birinyi Gyűjtemény állandó kiállítása

Leader pályázat keretében 6 millió forintot nyertünk 
állandó, interaktív kiállítás megvalósítására, amely a 
Birinyi Gyűjteményt mutatja be a Helyőrségi Művelő-
dési Otthon egyik termében. A Birinyi Gyűjtemény a 
legnagyobb népi hangszeres magángyűjtemény Euró-
pában és a Kárpát-medencei népi, történeti hangszerek 
legteljesebb magángyűjteménye is egyben. A Birinyi 
Gyűjtemény a Táborfalvi Települési Értéktár és a Pest 
Megyei Értéktár megbecsült értéke.
 A támogatói okirat kibocsátása után kezdjük el a 
projekt megvalósítását.

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

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Halápi Mihály temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak!

Gyászoló család

1.000 Ft.
értékű

Fortuna Szépségstúdió

Érvényes a Szépségstúdió Fodrászatban
Felhasználható:

2021. október 31-ig.
Örkény, Fő út 48.

Információ, bejelentkezés:
+36301297578

Autósok-Motorosok figyelem!

Megkezdődött az őzek párzási időszaka. Ilyenkor az őzek bármikor kirohanhatnak az úttestre, min-
denféle veszélyérzet nélkül. Nem véletlen, hogy a vadelütések száma ilyenkor átlag feletti.

Az őzek párzási időszaka általában júliusban kezdődik és au-
gusztus végéig tart. Ilyenkor gyakori és tipikus jelenség, hogy 
az őzek lehajtott fejjel, rendkívül intenzív mozgással, továbbá 
kiszámíthatatlan irányban kergetőznek (a szakirodalom „ördög- 
gyűrű”-nek nevezi ezt a jelenséget), s bármikor keresztezhetik a 
közúton közlekedők útját.
 A vadbalesetek megelőzésével kapcsolatban a leginkább ajánl-
ható módszer a figyelem, a fokozott óvatosság és a csökkentett 
haladási sebesség (különösen akkor, ha az út mentén, néhány száz 
méteren belül őzeket látunk). A motorkerékpárral közlekedők jó-
val védtelenebbek a gépkocsit vezetőkhöz képest. Ezért a motorosok részéről a vadveszélyes útszaka-
szokon még inkább indokolt a lassabb és óvatosabb közlekedés, s nem tanácsos a megengedett legna-
gyobb sebességgel közlekedni.



   2021.  augusztus                                  Közérdekű       17

Az ADHD tünetei

Korábbiakban említettünk néhány szituációt, gyer-
meki reakciót és a mögötte meghúzódó lehetséges 
okokat. Ezek csak apró szeletek voltak a nagyon össze-
tett, ADHD-ra jellemző viselkedésből, de mégis, picit 
bepillantottunk sajátos működésükbe.

Fontos állomás azonban egy gyermek és családja életé-
ben az érintettség felismerése és/vagy a  diagnózis. Sok-
szor már a bölcsiben és az óvodában felfigyelnek a peda-
gógusok, ha egy gyermek a tipikustól eltérő viselkedést 
tanúsít. Ekkor általában jelzik észrevételüket a szülőnek 
és kérik, hogy szakemberek segítségével járjon utána, 
mi lehet a gyermek viselkedésének hátterében. Fontos 
leszögezni, hogy bár a sokat tapasztalt szakemberek 
felhívják a szülők, nevelők figyelmét az ADHD-ra, de 
ezt diagnosztizálni csak és kizárólag gyermekpszichiáter 
teheti meg, az ő hatásköre. 6 éves kor alatt a diagnó-
zissal is óvatosabbak, mert akkor még sok esetben nem 
egyértelmű, hogy mi húzódik meg a probléma mögött.
 

Az ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
azaz, figyelemhiányos hiperaktivitási zavar 3 fő tünetet 
foglal magába:  figyelemzavart, hiperaktivitást és im-
pulzivitást. Igaz, hogy tüneteket elsősorban betegségek 
kapcsán szoktak említeni, éppen ezért most is szeret-
ném hangsúlyozni, hogy írásaink témája nem beteg-
ségről, hanem állapotról, zavarról, idegrendszeri éret-
lenségről szólnak. A tünetek, tehát így értelmezendők.
 Ez a spektrumzavar összetett, mert a tünetek keve-
redhetnek és azok mértéke is sokszor eltérő. A tünete-
gyüttes három altípusát fontosnak tartom megemlíteni:
	 •	 Az	egyik	típusa	az	ADD	(Attention	Deficit	Disor-
   der) amikor “csak” figyelemzavar van hiperaktivi-
   tás és impulzivitás nélkül;
	 •	 Az		ADHD	(Hiperactivity	Disorder)	jellemzően	hi-
   peraktivitással és impulzivitással;
	 •	 A	 harmadik	 pedig	 a	 ADHD	 kombinált,	 amikor
   mindhárom tünet jelen van.

 Csak figyelemzavar létezik, de csak hiperaktivitás 
önmagában nem.  
 Következőkben felsorolok pár olyan jellemző meg-
nyilvánulást, amelyek meglétekor nagyobb és tudato-
sabb odafigyelést javasolunk, majd pedig szakember 
felkeresését.
 ADD-re, figyelemzavarra jellemző:
	 •	 rendszertelenség,	 szétszórtság,	 feledékenység,
   figyelmetlenség
	 •	 ábrándozás,	elkalandozás,	figyelmük	könnyen	elte-
   relhető, rövid ideig tartható fenn
	 •	 hamar	elfáradnak,	nehéz	nekik	tartósan	koncentrálni
	 •	 babrálnak
	 •	 belevágnak	a	másik	szavába
	 •	 nincs	szükségük,	sőt	elutasítják	a	plusz	megterhe-
   lő élményeket (horror film)
	 •	 egy	ADD-st	zavarja	az	ADHD-s
	 •	 önbecsülés	hiánya,	 rossz	kudarctűrés,	motiválat-
   lanság, hangsúlyos megfelelési vágy
 ADHD-ra, hiperaktivitásra jellemző:
	 •	 belső	nyughatatlanság,	türelmetlenség
	 •	 állandóan	 pörögnek,	 mozognak,	 sportolnak,
   fáradhatatlanok,
	 •	 a	pörgés	a	cikázó	gondolatok	síkján	is	megjelenik
	 •	 a	hiperség	a	beszédre	is	jellemző,	gyors	és	hangos,
   de hiper érzékenyek is ízekre, illatokra, hangokra
	 •	 manipulátor	 és	vezéregyéniség,	 saját	 világnézetét,
   gondolkodásmódját erőlteti másra
 ADHD-ra, ahol már az impulzivitás is erőteljes:
	 •	 agressziójukat	 félelemmel	 teli	 filmekben,	 játékok-
   ban élik ki
	 •	 robbanékonyak,	önkontroll	hiány,	azonnal	és	meg-
   gondolatlanul cselekszenek
	 •	 indulatkezelési	 nehézségeik	 vannak,	 könnyen
   dühbe gurulnak
	 •	 nyitott,	 uralók,	 sokszor	 durvának	 tartják	 őket,
   nem várják ki a sor végét, előre törnek
	 •	 mértéktelenek
	 •	 kockázatvállalók,	veszélyes	helyzetektől	nem	riad-
   nak vissza
	 •	 időzavar,	fokozott	alvásigény
	 •	 szénhidrátfüggőség
 Mindezek ellenére pedig elképesztő szeretetgombó-
cok, különösen szépek, kreatívak, magas értelmi és ér-
zelmi intelligenciával rendelkezhetnek és később, felnőtt 
életük során számos előnyük származhat a pillanatnyi-
lag nehéznek  és kényelmetlennek tűnő tüneteikből.

Cseri D. Bernadett
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„Muzsikál az erdő” - népzenetábor

2021. július 5-től 9-ig tartott a 4. Cziffra Népzenetábor 
a Harmónia Tanyán, ami Táborfalva mellett található 
az erdő közepén. Minden reggel fél nyolckor gyülekez-
tünk a Szívós Boltnál, ahonnan kisétáltunk a Harmónia 
Tanyára. Első nap ismerős és idegen arcokkal találtuk 
szembe magunkat, ezért a napot bemutatkozással 
kezdtük egy játék formájában. Jöttek ki vicces becene-
vek: Rebeka helyet Vegeta, Panka helyett Blanka és még 
egyéb mások. Mikor végeztünk a játékkal, nagyjából 
megtanultuk társaink nevét. A reggeli játék után min-
denki ment a saját csapatával zenélni.
 Voltak hegedűsök, akiket Kalász Máté tanár úr ava-
tott be a hegedülés rejtelmeibe, míg Anka Teréz és 
Anka Péter tanár úr kalotaszegi népdalokat tanítottak 
az énekeseknek. A citerások Vojtonovszki Sándor tanár 
úr vezetésével mélyítették el citeratudásukat, végül, de 
nem utolsósorban a nagybőgőt Marjovszky Endre, a 
Szolnoki Szimfonikusok szólamvezető nagybőgőse ta-
nította. Innen is köszönjünk azt a sok tudást, amit át-
adtak nekünk ezen a héten! A szép zenétől szó szerint 
zengett az erdő.
 Muzsikálás után következett az ebéd, ami igazán fo-
gunkra való volt, persze, hogy mind megettük! Utána 
2 órás szabadidőt kaptunk, részt vehettünk különböző 
programokon, medencézés, állatsimogatás (amit innen 
is szeretnénk megköszönni a szomszédnak!), külön-
böző csapatépítő játékok Péter bácsi vezetésével. Volt 
táborbíróság is, fel lehetett jelenteni társainkat a tábor-
ban elkövetett sérelmek miatt. Természetesen, olyan 
meggyőzően érveltek az ügyvédeink, hogy a vádlott 
általában nem kapott büntetést, ha mégis, akkor mo-
sogatni kellett, vagy bedobták az illetőt a medencébe. 
Ezzel a játékkal zárultak a napjaink.
 Kiemelnénk, hogy keddre máris annyira összekovácso-
lódott a csapatunk, hogy a tanárokat egyesével dobáltuk 
a vízbe, amit kimondottan élveztek a nevelők és diákok!
 Szerdán csatlakozott hozzánk Keller Dániel Máté, 
aki szintén a hegedűsöket tanította, valamint a mó-
kamester szerepét is betöltötte a táborban. Azt a cso-
dálatos ebédet, amit Máté bácsi és Péter bácsi főzött 
bográcsban (slambuc), és az éjszakai túrát soha nem 
fogjuk elfelejteni!
 Csütörtökön egy kicsit rövidebb napot tartottunk, 
mert mindenki nagyon fáradt volt az éjszakai túra mi-
att, ahol kb. 5 km-t sétáltunk az erdőben. A nap főleg 
kamarazenéléssel telt, ami azt jelenti, hogy kisebb ze-
nekarokra bontották a társaságot, és úgy gyakoroltunk 
a másnapi zárókoncertre.

 Pénteken a zenélés utáni csapatjátékunkat nagyon él-
veztük és persze a koncertet, amit a szülőknek adtunk.
 Egyet biztosan mondhatunk, sosem unatkoztunk. 
Nagyon jól éreztük magunkat, születettek belsős po-
énok is, amiből lehet ám válogatni! Biztosak vagyunk 
benne, hogy a szülők hallgatták egy ideig élménybe-
számolóinkat. Ezúton is szeretnénk megköszönni Pé-
ter bácsi végtelen türelmét, Klaudiának a vendéglátást, 
Sanyi bácsinak a humoros reggeli bemelegítőt, Máté 
bácsinak a slambucot, Endre bácsinak a focit, Dani bá-
csinak a túrán való részvételét! Reméljük, jövőre is lesz 
tábor, addig se felejtsük egymást!
 

Írta: Pentz Rebeka, Berényi Klaudia, Szenics Gréta
A fotókat készítette: Véger Klaudia

A tábor támogatói: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Esély-
teremtési Főigazgatósága, Máltai Szeretetszolgálat, 
Táborfalva Önkormányzata, Örkény Önkormányzata, 
Cziffra György Zeneiskola, Serefe Italbolt (Örkény), 
Flőrich Italbolt (Hernád)

Köszönjük a támogatást!



Vonós zenei képzés Táborfalván

A Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület 
egyik 2020. évi pályázatának keretében, „Mindenki 
szívében van egy dallam”  -  az elmúlt hét hónapban 
Táborfalván is lehetőség nyílt vonós népzene (hegedű, 
brácsa, nagybőgő) tanulására.
 A gyerekek lelkesen tanulták saját környezetük 
gyermekdalait a pályázaton nyert hangszereken. A 
program végén a legbátrabbak közönség előtt is fellép-
tek. A tanítási óráknak a Csurgay Franciska Általános 
Iskola adott otthont hetente két órában. A programban 
tíz gyermek vett részt. A gyerekeket Anka Péter népze-
netanár oktatta.
 A program végén a legbátrabbak közönség előtt is 
megmutathatták, hogy mit tanultak ez alatt a néhány 
hónap alatt. A projekt zárókoncertje a Harmónia Ta-
nyán került megrendezésre, 2021. július 9-én este.
 A projektet támogatta a Máltai Szeretetszolgálat, 
a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság. Ezúton is köszönjük a támogatást!

Anka Péter



Szüreti
Felvonulás

és Bálés Bál
Táborfalván

A felvonuláshoz kocsisok, felvonulók, Bíró és Bíróné szerepre,
vendégül látók és támogatók jelentkezését várjuk!

A felvonuláson csak előzetes jelentkezéssel,
kizárólag népviseleti ruhában vehetnek részt.

Az alsó korhatár 12 év.
Ruhakölcsönzésre a Jókai Mór Közösségi Színtérben lesz lehetőség

szeptember 6-tól a készlet erejéig, melynek díja 2000 Ft.
A részvétel saját népviseleti ruhában is lehetséges.

Bál: 19.00 órától vendégvárás,
20.00 vacsora

A részletes programról a következő Mozaik újságban,
a Jókai Mór Közösségi Színtér Facebook-oldalán,

Táborfalva nagyközség hivatalos oldalán
adunk tájékoztatást.

2021. szeptember 18.

Jókai Mór
Közösségi Színtér


