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Az Európai Diáksport Napja
az iskolánkban

A Magyar Diáksport Szövetség a hosszú COVID-idő-
szak után ismét mozgásra hívta az iskolákat az Európai 
Diáksport Napján, szeptember 24-én. Idén az esemény 
fő célja az volt, hogy az élménysport programokkal a 
gyerekek életébe újra visszatérjen a rendszeres test-
mozgás, megszeressék és felfedezzék a mozgás, a kö-
zösségi sportolás örömét. Az esemény fókusztémája: az 
iskolai terek mozgástérré alakítása és a meglévő iskolai 
eszközök új szemléletmód szerinti felhasználása.
 A sportos napunkat reggel 9-kor kezdtük azzal, 
hogy a kicsiny gyermeksereggel kivonultunk a községi 
sportpályára, ahol közös bemelegítés után elindult az 
egyetlen kötelező elem teljesítése, a 2021 méter lefutá-
sa. Az alábbi helyezettek teljesítették legjobban a távot, 
ezúton is gratulálunk nekik:
Alsó tagozat:
1. Andrássi Martin 2. Papp Dominik 3. Füzy Blanka
Felső tagozat:
1. Farkas Albert 2. Féder Andor 3. Féder Dorián

 Az eredményhirdetést követően, az iskola külső és 
belső tereiben elhelyezett állomásokon mozoghattak 
tovább a gyermekek 11:30-ig. Az alábbi sportolási le-
hetőségek közül választhattak: foci, tánc, kötélhúzás, 
jóga, görkorcsolya, gördeszka, roller, kidobó, ping-
pong, kosárlabda, ügyességi vetélkedő, célba dobás, 
tollaslabda, népi játékok, teqball, tchoukball. Jó volt lát-
ni a sok mosolyt, a felfedező, csillogó tekinteteket, az 
igazi gyermeki örömöt az arcokon.
 Reméljük, hogy jövőre ezen a napon ugyanilyen 
nagy élménnyel tudjuk majd megajándékozni iskolánk 
tanulóit! Ezúton szeretném megköszönni a kollégák se-
gítségét és munkáját, valamint a támogatásokat az Ap-
rajafalva Bt.-nek, a községi Zöldség-Gyümölcs Vegyes-
kereskedésnek, a Ladánybenei Zöldségesnek, valamint 
a drónfelvételt a Kom-Tech Automation Kft.-nek és a 
jógaoktatást Gazsik-Doricsák Virginiának.

Konczig Kitti
testnevelő

Fotók: Czigány Anita



Hála, tisztelet és köszönet munkájukért, bölcsessé-
gükért és tanításukért!

Az Idősek Világnapja alkalmából megkülönböztetett 
szeretettel fordulok Önökhöz. A felnőtt, kiegyensúlyo-
zott társadalmi - települési közösség tudja, hogy milyen 
értékeire legyen büszke és tisztában van azzal is, hogy 
mennyi mindent köszönhet elődeinek, szüleinek nagy- 
és dédszüleinek. Polgármesterként és civil emberként 
is nagyon fontosnak tartom, hogy a felmenő generá-
cióink tudását, tapasztalatát, bölcsességét megfogadva 
együtt dolgozzunk Táborfalváért, családunkért és ön-
magunkért. Számomra az Idősek Világnapja a szeretet, 
a tisztelet és a megbecsülés ünnepe. Fontos feladatot 
is hordoz magával ez megható ünnep: meg kell taníta-

nunk gyermekeinknek, hogy tiszteljék és szeressék az 
időseket itt, Táborfalván is!
 Őszinte tisztelettel és szeretettel kívánom, hogy jó 
egészségben, aktívan, derűsen, családi körben töltsék a 
pihenés éveit! Isten éltessen minden idős és szépkorút 
az Idősek Világnapján! Engedjék meg, hogy köszöntő-
met  Szabó Magda gondolataival egészítsem ki:
 „Míg fiatal az ember, ahogy leteszi a fejét, már 
szunnyad, ha pedig megöregszik, elszundít ugyan ha-
mar, de fel is ébred, aztán csak néz, töpreng, mintha 
úgy rendezte volna a természet, hogy mikorra már 
nagy darab idő van a háta mögött, legyen módja vé-
giggondolni.”

Nagy Andrásné 
polgármester

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyar-
ország népének a sztálinista terror elleni forradal-
ma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabad-
ságharca, amely a 20. századi magyar történelem 
egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapes-
ti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tünte-
tésével kezdődött 1956. október 23-án és a fegyveres 
felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött 
be Csepelen november 11-én.

1956 TÁBORFALVAI ESEMÉNYEI

Okt. 29. Toller Lászlóné és dr. Bányai József tünte-
tést szervezett, és a nemzeti színű zászlóból kivágták 
a népköztársaság címerét, ebben azonban a lakosság
tömegesen nem vett részt. Kiss Jánosnak, a Hazafias
Népfront elnökének lakásán néhányan gyűlést ren-
deztek, ahol megbeszélték, hogy 30-án nagyobb 
gyűlést kell összehívni, amely megválasztja az Nem-
zeti Bizottságot és a nemzetőrséget.

Okt. 30. A honvédség híradókocsija 15 órára gyűlést
hirdetett, ahol mintegy 300 fő jelent meg. Éles vita 
után megválasztották a 11 tagú nb-t, (elnöke Lékó La-
jos lett), ami kijelölte a nemzetőrség tagjait, akiknek
a honvédség adott fegyvert. Ezután a Nemzeti Bi-
zottság felajánlotta a kommunistáknak, hogy ameny-
nyiben atrocitás történne, a nemzetőrség megvédi 
őket, de erre nem került sor.
Nov. 4. A nemzetőrség helyiségét bezárták és a lak-
tanyánál a katonák civilbe öltöztek át. Ezután fegy-
vereiket szétosztották a fiatal civilek között.
 Matyófalvi Ferenc aktívan részt vett a Nemzeti 
Parasztpárt szervezésében az egész járásban. Útja 
során, amelyhez még a honvédségi híradóautót is 
a rendelkezésére bocsátották, 7-8 községben járt. A 
Nemzeti Bizottság tagjai: Lékó Lajos (elnök), Tozsoki 
Károly, Patonai László, Gara András, Pótari Ferenc, 
Németh Béla, Laczkó Ferenc, Vancsó István, Szabó 
Antal, Fogarassi István, Balogh József.

Kedves idős és szépkorú Táborfalvi Polgárok!

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

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, minden hónap 25-ig!
Grafikai munkák, nyomdai előkészítés: Fekete Bt.
Nyomda: Mátyus Nyomdaipari Bt.
A Mozaik elérhető a Nagyközségi és Iskolai Könyvtár honlapján: 
www.taborfalva-konyvtar.hu
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BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata az évben is 
részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázaton.
 A 2022. évi forduló „A” és „B” típusú  részletes pályáza-
ti kiírásai megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal  hirde-
tőtábláján. /2381. Táborfalva, Köztársaság tér 1. földszint/ 
valamint az önkormányzat honlapján (www.taborfalva.hu)
 A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalhoz  2021. 
november 5 -ig lehet benyújtani.
 Az ösztöndíjban kizárólag Táborfalva Nagyközség 
Önkormányzatának területén állandó lakóhellyel ren-
delkezők részesülhetnek.

 Mindkét típusú ösztöndíj elbírálása kizárólag rászo-
rultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 
függetlenül történik.
 Az ösztöndíj elbírálására Táborfalva Nagyközség 
Önkormányzat Polgármestere jogosult.

 FIGYELEM! A pályázat beadásához az EPER BURSA 
elektronikus rendszerben pályázói regisztráció szüksé-
ges. A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel 
pályázati anyagaikat a rendszerben. A feltöltését köve-
tően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, az elő-
írt mellékletekkel együtt kell az Önkormányzat részére 
benyújtani a pályázónak.

Ülésezett a Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2021. szeptember 21-én rendkívüli ülés tartott, 
ahol jelen volt 5 képviselő és a polgármester. 
Szeptember 28-án munkaterv szerinti ülést tartott, 
ahol jelen volt mind a 6 képviselő és a polgármester. 
Megjelent az ülésen a Csurgay Franciska Általános 
Iskola megbízott intézményvezetője, a védőnő, a há-
ziorvosok és a fogszakorvos.   Az üléseken 12 határozat 
(51-62) született és egy rendelet került elfogadásra.   A 
testületi ülések nyilvános, polgárok által megtekint-
hető jegyzőkönyvei alapján, az ülésen hozott határo-
zatok kivonatait az alábbiakban közlöm: 

A Képviselő-testület a 2021. szeptember 21-én meg-
tartott ülésén:
 - Zárt ülésen ellenszavazat nélkül meghozott hatá-
  rozatával a Táborfalvai Napraforgó Óvoda és
  Bölcsőde intézményvezetőjének közalkalmazotti
  jogviszonyát és intézményvezetői megbízását
  közös megegyezéssel 2021. október 15. napjával
  megszüntette.
 - Hmiró Ferencné óvónőt 2021. október 16-tól 2022. 
  június 30-ig megbízta az intézmény vezetésével.
  Az intézményvezetői álláshely betöltésére 2022.
  január hónapjában pályázatot ír ki.

A Képviselő-testület 2021. szeptember 28-án meg-
tartott ülésén:
 - ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester
  beszámolóját a két ülés között tett fontosabb
  intézkedéseiről.

 - Ellenszavazat nélkül elfogadta a Csurgay Franciska
  Általános Iskola 2020/2021-es tanévben végzett
  tevékenységéről és a 2021/2022-es tanév indulásá-
  ról szóló intézményvezetői tájékoztatót.
 - Ellenszavazat nélkül elfogadta a település egész-
  ségügyi helyzetét bemutató háziorvosi, fogorvosi
  és védőnői beszámolót.
 - Ellenszavazat nélkül elfogadta a bölcsődében al-
  kalmazott térítési díjakról szóló önkormányzati
  rendeletet. Ennek alapján a bölcsődében az intéz-
  ményi gondozási díj 19.000 Ft/hó, az étkezési díj 
  bruttó 625 Ft/nap.
 - Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a Dabas 
  és Környéke Mentőkocsi Nonprofit Kft. részére
  október-december hónapokban 20 000 Ft/hó pénz-
  ügyi támogatást biztosít.
 - Egyhangú szavazattal úgy határozott, hogy a
  Cseperedő Bölcsőde működését 2021. szeptember
  13-tól szeptember 30-ig szünetelteti, tekintettel
  arra, hogy a beiratkozott gyermekek gondozását
  2021. október 1-jétől biztosítja.
 - A közmeghallgatás időpontját 2021. november
  2-án 16.30 órára tűzte ki.

A Képviselő-testület a következő soros ülését október 
26-án tartja, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

Kundra Erika
jegyző
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2021. július:
Szabó Máté Viktor 
Szülők: Szabó Viktor Zsolt és Dézsi Dóra
Domokos Gergő András 
Szülők: Domokos András és Nagy Katalin
Soós Kornél István 
Szülők: Soós István és Sinka Nikolett
Balog Rebeka       
Szülők: Balog Zsanett
Szabó Gergő Dániel       
Szülők: Szabó Csaba István és Chisu Teodóra Elena
Deák Olívia       
Szülők: Deák Ferenc és  Király Nóra
Weisz Flórián       
Szülők: Weisz Gábor és Németh Nikolett
Budaházi Máté       
Szülők: Budaházi Miklós és Szuhányi Zsuzsanna

2021. augusztus:
Szaller Máté 
Szülők: Szaller Balázs és Kasza Kitti
Farkas Szofi 
Szülők: Farkas Attila és Kovács Annamária
2021. szeptember:
Zsigár Laurent Ferenc 
Szülők: Zsigár Ferenc és Mendi Anasztázia
Gárdonyi Balázs 
Szülők: Gárdonyi Zoltán és Makkai Fanni
Szalai Benjamin Márk 
Szülők: Szalai Márk és Farkas Krisztina
Révész Félix Libériusz 
Szülők: Révész József és Gerlei Ildikó Vanda
Kóré Dominik 
Szülők: Kóré Attila és Balogh Angéla
Krizsa Mirjam 
Szülők: Oláh Zsolt és Krizsa Krisztina

Újszülötteink:

2021. július:
Vinnai Anita és Gubcsók Tamás
Berkes Kaludia és Szőrös László
Tóth Anikó és Czeglédi Zsolt
Tóth Eszter és Csernok Tibor

2021. augusztus:
Bálint Györgyike és Ecsedi László
Bánfi Nikoletta és Cordis Claudiu Christopfer
Kovács Katalin és Szatmári János

Hosszú, boldog házaséletet kívánunk!

A gyermekeknek és szüleiknek jó egészséget kívánunk!

Házasságot kötöttek:

Simkó Lászlóné Dömény Erzsébet   élt 79 évet
Halápi Mihály      élt 98 évet
Kmetyó Ferenc élt 65 évet

Ebergényi Ede Ferenc élt 76 évet
Farkas József élt 59 évet
Varga Márk Péterné Gémesi Ildikó élt 58 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

Fodrászat: Pintér Anett  +3630-129-7578 / Kozmetika, sminktetoválás: Mátrai Éva  +3630-920-8801
Műszempilla építés, lifting: Pappné Magériusz Krisztina +3670-213-4423

Pedikűr: Nagy Cintia +3620-409-0822 / Smink: Horváth Nikolett +3630-407-1828
Szolárium: +3630-129-7578

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 08:00-17:00 Szombat: 07:00-13:00

KÖVESS MINKET FACEBOOKON IS!



    6 Közérdekű                                                             2021.  október

Láncos Ferencné Juliska bocsájtotta rendelkezésünkre a fotót, amelyet Birinyi József készített 1992-ben, Kun-
szentmiklóson, a Csutorás Táborban. Elmondása szerint a 80-as, 90-es években nagy divat lett a népzenészek 
körében a körtemuzsika, amely a képen bal oldalon álló Sáránszki Mihály nyakában lóg bőrszíjon. Birinyi József 
is nyakba akasztott dorombbal és körtemuzsikával lépett fel idehaza és külföldön is.

A Népzenei Együttes képen szereplő tagjai (balról jobbra):
Sáránszki Mihály, Takács Annus néni, Katona Mihály, Pászti Károly, id. Birinyi András, Nagy János, Katona 
Mihályné Erzsike, Láncos Ferencné Juliska, Nagy Jánosné Erzsike, Demkovicsné Klári, id. Birinyi Andrásné, 
az álló sor előtt: Sulcz Ferenc és Kékesi Attila. Sáránszki Mihály és Sulcz Ferenc kezében egy-egy Budai Sán-

dor-féle hasas, sándorfalvi citera látható.

„Arad pedig a magyar Golgota”

Kossuth Lajos az 1848–49-es szabadságharc leverését követő megtorlás legtragikusabb napját, 1849. október 
hatodikát a „magyar Golgotaként” említette még időskorában is. A véres kivégzések a magyar nemzetre, de 
egész Európára sokkolóan hatottak. A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 
6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra - Aulich 
Lajosra, Damjanich Jánosra, Dessewffy Arisztidra, Kiss Ernőre, Knézich Károlyra, Lahner Györgyre, Lázár 
Vilmosra, Leiningen-Westerburg Károlyra, Nagysándor Józsefre, Poeltenberg Ernőre, Schweidel Józsefre, Tö-
rök Ignácra, Vécsey Károlyra -, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország 
első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékezünk. 
A hírhedt báró Julius Jacob von Haynau császári, királyi táborszer-
nagy a Habsburg uralkodóház teljhatalmú megbízottjaként kezdte 
meg a magyarországi megtorlásokat 1849-ben. Október 6-a nemzeti 
gyásznap, az elszenvedett emberi és egyéb veszteségekről való meg-
emlékezés ideje. Történelmi távlatokban nézve üzenete mégis bátorít, 
ösztönöz. Hiszen a levert, de nem elbukott szabadságharc, a nemzet 
történetében addig ismeretlen nagyságrendű megtorlás, a megalázta-
tások sora nem törte meg a magyarságot. Az 1867-es kiegyezés ered-
ménye, a modern, polgári Magyarország megszilárdulása a reform-
kor szellemiségéből és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
mártírjainak véréből sarjadt.

Sevecsek Péter

KÜLDJÖN EGY KÉPET!
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Amikor felháborító dolgok is történnek a községben

Községünk lakosai közül többen is részesülnek szociális 
ebédben. Az érintettek részére ezt az Eatrend Kft. biz-
tosítja házhoz szállítással. Sajnos, az utóbbi időben több 
bejelentés is érkezett arról, hogy a kiszállított étel eltűnik 
a kapuról, vagy arról a helyről, ahová a sofőr beteszi.
 Egyre több az ilyen eset, ezért a rendőrség felé is 
jeleztünk, hiszen ez lopásnak minősül.
 Önkormányzatunknak többféleképpen is módjában 
áll a rászorulókat segíteni, és amennyiben jelzés érke-
zik felénk, ezt szinte minden esetben a szociális bizott-
ság meg is teszi. Semmi nem indokolhatja azt, hogy 
bárki önkényesen egy másik ember ebédjét ellopja. Ez 
a károsultak számára nemcsak az aznapi meleg étkezés 
hiányát jelenti, hanem anyagi veszteséget is.
 Kérem, hogy legyünk tekintettel egymásra, őrizzük 
meg emberi arcunkat!

Az étellopások lezárásaként 
Az Eatrend Kft. szemfüles sofőrjének és Kocsis 
László törzszászlós, körzeti megbízottunk hathatós 
közreműködésének köszönhetően, sikerült elfogni 
az ételtolvajokat!
Nagyon köszönjük a gyors és hathatós intézkedést!

Hírek a bölcsőde háza tájáról

2021. szeptember 16-án ünnepélyes körülmények kö-
zött átadtuk a Cseperedő Bölcsődét.
 Köszönjük Gajdácsi Károlynak, a Ferroplast Kft. 
tulajdonosának és lányának, Gajdácsi Magdolnának, 
hogy igen jelentős összegű játékvásárlási utalvánnyal 
támogatták a bölcsőde indulását!
 2021. szeptember 17-én reggel Bábel Zoltánné, aki 
augusztus 1-jétől a Napraforgó Óvoda és Cseperedő 
Bölcsőde vezetője, családi okokra hivatkozva kérte fel-
mentését a munkaviszonya alól.
 Hmiró Ferencné Ágikát kértük fel, hogy még egy 
tanévre vállalja fel ezt a felelősségteljes megbízatást. 
Ágika a tőle megszokott precizitással és munkafegye-
lemmel ült vissza az óvodavezetői székbe. Nem lehe-
tünk elég hálásak neki, hiszen már a boldog nyugdíjas 
évek küszöbén állt.
 A bölcsőde vezetője Páll Krisztina gondozónő lett, 
akinek munkáját szakmailag Oravecz Anita segíti.
 Természetesen, a bölcsőde az eredeti tervek szerint, 
október 1-jétől várja az apróságokat.
 Gyermeknek, szülőnek, dolgozónak egyaránt kívá-
nom, hogy legyen tartalmas és szeretetteljes az itt el-
töltött idő!

Nagy Andrásné polgármester

Gondolatok a szeptemberről
Véget ért a nyár, elkezdődött az óvoda, az iskola. Egyik 
oktatási intézményben sem kellett különleges óvintéz-
kedést alkalmazni a járvány kapcsán.
 Szeptember hónappal elkezdődtek az Önkormány-
zat őszi ünnepkörének hagyományos rendezvényei. A 
járványügyi szabályok ugyan valamelyest enyhültek, 
de a zárt helyen tartott, zenés-táncos rendezvényeket 
még mindig feltételekhez köti a kormány. Igyekszünk 
a hatályos rendelkezéseknek eleget tenni, hiszen Ön-
kormányzatunk felelőssége a szabályokat betartani és 
betartatni, hiszen ezek megszegéséért a felelősség is 
minket terhel. A szüreti bálon való részvétel védettségi 
igazolványhoz való kötése sem helyi rendelkezés volt, 
hanem a kormány utasításának tettünk vele eleget.

 Októberben ünnepi alkalmunk lesz az Idősek nap-
ja a művelődési házban.  Október 10-én megtartjuk a 
nagyközségi búcsút. Október 23-án méltóképpen meg-
emlékezünk nemzeti ünnepünkről. Tervezzük és szer-
vezzük a gyermekek részére a „Tökös-napot”, majd ezt 
követően már az adventi ünnepségsorozatot.
 Közmeghallgatást 2021. november 2-án tartunk.
 Hónapok óta nem volt már karanténelrendelés a 
községben, és Covid-pozitív személyről sem tudtunk. 
Most, az elmúlt egy hónapban ismét érkeztek ilyen in-
formációk. Ennek ellenére azonban azt reméljük, hogy 
nem vezetnek be újabb járványügyi korlátozásokat, és 
az év vége, elővigyázatosan ugyan, de a hagyománya-
ink szerint fog lezajlani.
 Mindenkinek jó egészséget, és továbbra is vigyáz-
zunk egymásra!

Tisztelettel értesítjük a lakosságot!

A megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről 2021. október 22-én, pénteken délelőtt 11 órakor kezdődik a
Jókai Mór Közösségi Színtérben, a Csurgay Franciska Általános Iskola műsorát tekinthetik meg,

majd ünnepélyes koszorúzást tartunk a Köztársaság téren.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A Cseperedő Bölcsődében jártunk

Újságunk megjelenésekor már javában zajlik a kis-
gyermekek beszoktatása a Cseperedő Bölcsődébe. 
Szeptember 23-án, egy héttel az ünnepélyes megnyitó 
után látogattam meg a bölcsőde dolgozóit munkahe-
lyükön, ahol vidámság és jókedv fogadott.

Érkezésemkor is, mint szeptember elseje óta folyama-
tosan, lázasan és nagyon jó hangulatban, mosolyogva 
készülődtek a közelgő első nevelési napjukra. Bemuta-
tásuk céljából érkeztem, ezért az egyik szépen beren-
dezett és feldíszített csoportszobában foglaltunk helyet 
körben és kezdtünk beszélgetni arról, hogy kit, milyen 
út vezetett ide.

 Elsőnek Vargáné Gyurgyik Erikát kértem fel arra, 
hogy néhány szóban mutatkozzon be az Olvasóknak. 
Erika Lajosmizsén él, három felnőtt gyermek édesany-
ja. Pályáját teljes egészében gyermekek között töltötte. 
Dolgozott gyermekotthonban és volt óvodai dajka is. 
Már több mint tíz éve dolgozik bölcsődei kisgyermek-
nevelőként. Mindig a kisebb gyermekek felügyelete, 
gondozása jelentette számára a munkahelyi örömöt, 
sikert. A bemutatkozást Lótos Ágnes folytatta. Ágnes 
sokak számára jól ismert a Napraforgó Óvoda csapa-
tának tagjaként. Egy gyermeke van, Olivér, aki már 21 
éves, kirepült a családi fészekből. Tizenhat évet töltött 
az óvodában dajkaként, melyet egy hirtelen jött, de sze-
rencsés megkeresés előzött meg. Eleinte idegenkedett 
a munkától, de a kisgyermekek kisugárzása, elmon-
dása szerint, végérvényesen beszippantotta. Vegyes 
korosztályú csoportokban dolgozott, de legjobban az 
egészen kicsik között érzi jól magát, ezért végezte el 
az érettségire épülő kisgyermeknevelői képzést is. Ág-
nes nagyon hálás kollégáinak, hogy segítették ezen a 
pályán és bátorították. Majd Páll Krisztina következett, 
aki Tatárszentgyörgyről jár Táborfalvára. Két gyermeke 
van, egy hatéves kisfiú és egy tizenkét éves leány anyu-
kája. Három évet dolgozott óvodában pedagógiai asz-

szisztensként. Ezt megelőzően építőipari, pénzügyi és 
vállalkozási területeken dolgozott adminisztrációs mun-
kakörben. Munka mellett folyamatosan tanult, képezte 
magát. Dohándi Ildikó következett, akit az első szülői 
értekezleten tapasztaltakról kérdeztem. Ildikót izgalom-
mal, várakozással töltötte el az első találkozás a leendő 
bölcsisek szüleivel, ugyanúgy, mint az új munkaköre. 
Ildikó egy gyermek édesanyja, érettségi után üzleti 
adminisztrációs területen dolgozott, melynek mono-
tonitása miatt váltott és a textilipar felé fordult, ahol 
minőségellenőri feladatokat látott el. A személyes fejlő-
dés iránti vágy vezette arra az útra, hogy jelentkezzen 
kisgyermeknevelőnek, melyet sikerrel abszolvált. Nagy 
reményekkel vág bele a bölcsődei munkába. Szabadide-
jében szívesen kézműveskedik, saját keze munkája már 
a bölcsőde dekorációban is megfigyelhető. Fontosnak 
tartja, hogy a munkahelyi közeg mosolygós, változa-
tos és jókedvű legyen. Véleményével minden kollégája 
egyetértett. Végül, de nem utolsósorban, Sztojanovics 
Elizát kérdeztem arról, hogy ő milyen munkakörben 
kezdi meg a bölcsődei nevelési évet. Liza bölcsődei dajka 
munkakört tölt be, így a kisgyermeknevelők közvetlen 
segítője lesz. Több mint tizenöt éve él Táborfalván, egy 
négyéves kislány édesanyja. Korábban, hosszú éveken 
keresztül vendéglátásban dolgozott. Gyermeke születé-
se motiválta és ébresztette rá arra, hogy valami másba 
szeretne belevágni, mint amivel azelőtt foglalkozott, 
ezért döntött úgy, hogy ezt a pályát választja.

Táborfalvai Cseperedő Bölcsőde dolgozói (balról jobbra): 
Vargáné Gyurgyik Erika, Dohándi Ildikó, Sztojanovics 

Eliza, Lótos Ágnes, Páll Krisztina

 Ezúton is szeretném megköszönni, hogy ilyen jóked-
vűen álltak rendelkezésemre, munkájukhoz a MOZAIK
Szerkesztőbizottsága nevében pedig sok sikert kívánok!

Sevecsek Péter



2021. szeptember 16-án adták át a minden szempont-
ból modern, európai színvonalú Cseperedő Bölcsődét, 
ahol huszonnégy apróság töltheti biztonságban és 
gyönyörű környezetben a hétköznapokat.

Gratulálok Táborfalvának ezért a nem mindennapi si-
kerért és a település rohamléptékű fejlődéséért! Azok, 
akik visszatérnek a munka világába, helyben, bizton-
ságban és jó kezekben tudhatják gyermeküket – mond-
ta Pogácsás Tibor államtitkár, országgyűlési képviselő 
köszöntőjében.
 Nagy Andrásné, Táborfalva Nagyközség polgármes-
tere ünnepi beszédében hangsúlyozta, nagy öröm szá-
munkra, hogy oly sok nehézséget leküzdve, hivatalosan 
is átadhatjuk a településnek az új bölcsődét. Települé-
sünk ismét gazdagodott egy modern, szép intézmény-
nyel, ahol a legkisebbek nevelése történhet meg és ahol 
minden feltétel adott. Beszédében továbbá köszöne-
tet mondott Magyarország Kormányának, Táborfalva 

Nagyközség Képviselő-testületének, a kivitelező herná-
di Schön – Bau Kft.-nek, Vízer Pál műszaki ellenőrnek, 
Háfra László műszaki ügyintézőnek és a Polgármesteri 
Hivatal összes dolgozójának, hogy segítették polgár-
mesteri hitvallása egyik alappillérének megerősítésében, 
mely szerint a „gyermek nem lehet alku tárgya”.
 Ezt követően a Napraforgó Óvoda Katica csoportja 
adott színvonalas műsort. A műsort, melyet Béresné 
Lestár Vanda és Mecséri Ágnes tanított meg a gyerme-
keknek, akik táncoltak és verset is mondtak. A gyerme-
kek fellépése után elültetésre kerültek a Gazsó Attila és 
felesége, Gazsóné Szécsényi Anita által felajánlott fák 
a bölcsőde bejáratához. Az ünnepélyes szalagátvágás 
előtt Szemők Andrea, az Örkényi Református Missziói 
Egyházközség lelkésze és Mészáros Csaba, a Táborfalvi 
Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházköz-
ség plébániai kormányzója áldották meg az új épületet.

Sevecsek Péter

Felavatták a Cseperedő Bölcsődét



Szüreti felvonulás 2021
2021. szeptember 18-án, szombaton tartottuk a szüreti 
felvonulást.
 A hivatalos gyülekező előtt Mészáros Gábor és csa-
ládja vendégül látták a kocsisokat, onnan érkeztek a hi-
vatalos gyülekezőhelyre, a Jókai Mór Közösségi Színtér 
udvarára, ahol marhapörkölttel, pogácsával és finom 
italokkal kínáltuk őket. A kocsik feldíszítése után Pol-
gármester Asszonyunk, Nagy Andrásné köszöntötte a 
résztvevőket és a szokásos csoportkép elkészítése után 
hangos zeneszóra elindult a 32 kocsiból álló felvonulás. 
A fogatosok 10 településről érkeztek: Dabasról, Felsőla-
josról, Hernádról, Ladánybenéről, Lajosmizséről, Mén-
telekről, Örkényből, Pusztavacsról, Tatárszentgyörgyről 
és Táborfalváról. A menet elején csikósok ostorpattogta-
tása vitte hírül a táborfalviaknak, merre tartanak. A ko-
csisort Nagy Zoltán vezette, aki lóháton vitte Táborfalva 
zászlaját, majd a Bíró és a Bíróné,  Szenics Ádám  és Be-
rényi Klaudia kocsija következett, utánuk a hintók, foga-
tok, zenészek és kocsisok haladtak. Útközben öt helyen 
is terített asztallal fogadták a felvonulókat, akik tánccal 
köszönték meg a szíves vendéglátást.

A vendéglátók:
Táborfalvai Hagyományőrző Íjász Egyesület – Íjászpá-
lya, Nagy András és családja, valamint  segítőik - Kos-
suth Lajos utca, a Farkas család, a Zsákai család és 
Balogh Hajnalka - Arany János út, Lutz László és csa-
ládja, a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub -  Arany János út.
A mulatságtól kimelegedve, elfáradva tértünk visz-
sza a kiindulópontra, a Jókai Mór Közösségi Színtér 
udvarára. Itt a támogatók felajánlásaiból adódott 
össze a terülj-terülj asztalkám.

A rendezvény támogatói:
Balogh Hajnalka,

Berényi Attila és családja,
Bernát Istvánné,



Szüreti felvonulás 2021
Farkas-család,

Füzy András és családja,
Gazsó-család,

Gödény-család,
Halupka Miklós és családja,
Horváth Ferenc és Krisztina,
Jókai Mór Közösségi Színtér,

Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai,
Kukucska Pál és családja,
Lutz László és családja,

Mészáros Gábor és családja
Nagy András és családja,

Németh Béláné,
Papp Zsuzsi,

Platthy József Bajtársi Egyesület,
Polyák Ferenc és családja,

Sponga Ferenc és Éva,
Soós-Győrffy Csaba és Kató,

Táborfalvai Hagyományőrző Íjász Egyesület,
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata,

Urbán Attila,
Vidra Péter és családja,

Zsákai-család.
 A felvonulás alatti jó hangulatról Mizsei Sanyika és 
csapata gondoskodott. A rendőrség segítette a menet 
haladását, és az 50-es főúton, a táborfalvi leágazásnál 
történő biztonságos átjutást. A menet irányításában 
nagy szerepet vállalt Kukucska Pál és Meskó Feri.
Az utolsó megállónál véget érni nem akaró jó hangulat 
alakult ki. A kocsisok és a felvonulók megköszönték 
az élménydús napot, Polgármester Asszony, meg jóma-
gam megköszöntük a résztvevőknek, hogy itt voltak a 
szüreti felvonuláson.

Soós-Győrffy Katalin
Fotók: Nagy Bence



Megújult a táborfalvi
református imaház
Az Örkényi Református Missziói Egyházközség négy 
település, Örkény, Hernád, Pusztavacs és Táborfalva 
református híveit egyesíti, önálló templommal hosszú 
éveken át Örkény rendelkezett. 1997-ben került sor az 
ökumenikus összefogással felépült táborfalvi refor-
mátus imaház felszentelésére.  
 Tóth Levente táborfalvi presbiterrel beszélgetek, aki 
templomunk felújításának élére állt és kitartó, áldo-
zatos munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
ma egy megszépült, megújult imaházban találkozhat-
nak a református hívek.

  Kérlek, mutasd be a pályázatot, 
amelynek segítségével megvaló-
sult imaházunk energetikai korsze-
rűsítése!
  Kicsit korábbról kezdeném. Mi-
után presbiter lettem 2018. január 
1-jén, akkor szembesültem azzal 
a problémával, hogy bár van Tá-
borfalván imaházunk, ami az is-

tentiszteleteken kívül több gyülekezeti alkalomnak is 
otthont adhatna, de a szigetelés hiánya és az elavult 
fűtési rendszer miatt ezek az alkalmak nagyon gazda-
ságtalanok lettek volna. Konkrétan, az imaház felfűté-
se egy-egy alkalomra olyan költségeket jelentett, amely 
megterhelő volt a gyülekezet számára. 2018 tavaszán 
lehetőség adódott a Felső-Homokhátság Vidékfejlesz-
tési Egyesület támogatásával pályázat benyújtására „A 
táborfalvi református imaház energetikai felújítása” 
címmel. 2019 decemberében ünnepélyes átadón vehet-
tük át a támogatói oklevelet, majd 2020 májusában a 
Magyar Államkincstártól kaptuk meg a hivatalos támo-
gatói okiratot, amely alapján elkezdhettük a munkát. 
A pályázati támogatás összege 7 485 410 Ft, utólagos 
finanszírozással. Már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy 
a 2018-as költségvetés nem fogja fedezni a 2020-21-es 
építkezést. Támogatókat kezdtünk keresni az építkezés 
megvalósításához.
 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az egyház-
megyének, amely kölcsön formájában előfinanszíroz-
ta, illetve támogatás formájában pénzügyileg segítette 
a munkálatok megkezdését.
 Szeretnénk köszönetet mondani Táborfalva Nagy-
község Képviselő-testületének a szintén jelentős anyagi 
és dologi támogatásért és személy szerint, Nagy And-
rásné Polgármester Asszonynak, aki az első megkere-
sésünktől kezdve nagyon konstruktívan állt a templom 
felújításának ügyéhez.

 Szeretnénk megköszönni Szemők Andrea Nagytisz-
teletű Asszonynak, hogy indítványozta és képviselte 
a táborfalvi templom felújítását, és mindent megtett 
azért, hogy az álom, a terv valósággá váljon.
 Természetesen, szeretnénk megköszönni a presbité-
riumnak, illetve a gyülekezetnek az anyagi, dologi és 
szellemi támogatást.

 Ezek után újabb kihívás következett, a felújítás elin-
dítása, a mesterek megbízása, nem is beszélve arról, 
hogy már itt volt a pandémia is…
 Mindenki tudja azt, hogy egy építkezés alapból sem 
egyszerű dolog, például, hogy a szakmunkák összehan-
goltan működjenek…  A pandémia, ha lehet, ezt még 
sokszorosan felborította. Mondok egy példát. A meg-
jelölt határidőhöz képest a nyílászárók cseréje másfél 
hónapot késett, mivel az azt készítő asztalos-csapat 
jelentős része kórházba, illetve karanténba került. Ez a 
másfél hónap késés elég volt ahhoz, hogy már ne tud-
ják elkezdeni a szigetelést a fagyok miatt. Végül renge-
teg munka, küzdelem, alkudozás árán sikerült befejez-
nünk a felújítást.
 Változott-e a templom megjelenése az eredetihez képest?
 Az imaházat Nagy János építészmérnök, gyülekeze-
tünk néhai presbitere tervezte, családja és a táborfalvi



gyülekezet kifejezett kérésére az épület jellegén az erede-
tihez képest semmit nem változtattunk. Ez kihívás volt, 
hogy ugyan funkcionálisan teljesen megújult a temp-
lom, megjelenésében azonban megőrizte régi vonásait.
 Mit jelent a funkcionális megújulás?
 A pályázat lényege az volt, hogy olyan közösségi te-
ret hozzunk létre, ahol az istentiszteletek mellett egyéb 
gyülekezeti alkalmak is megvalósulhatnak. Ehhez az 
imaház azért ideális, mert nem padok, hanem székek 
vannak, így a belső tér percek alatt átalakítható a kü-
lönböző rendezvényekhez. Ehhez építettünk most egy 
teakonyhát és egy zuhanyzót, ami lehetővé teszi a jö-
vőben szeretetvendégségek, különböző foglalkozások 
(bibliaóra, férfikör, baba-mama kör), illetve akár nap-
közis táborok megrendezését is.
 Szeretnék kitérni azonban a tárgyi építkezések mel-
lett a lelki építkezésre is. A pandémia után a gyülekeze-
tet újra életre kell kelteni. Bizakodásra ad okot, hogy a 
kijárási korlátozások megszűnése óta tíz gyermeket ke-
reszteltek az Örkényi Református Missziói Egyházköz-
ségben és ebből öt gyermek táborfalvi. Tehát a vagyo-
ni és anyagi gyarapodáson kívül az is nagyon fontos, 
hogy a gyülekezet is gyarapodjon! Ezek a keresztelők 
biztató jelek arra, hogy ez a kis imaház a jövőben is 
meg fog telni.
 És akkor hűek maradunk egyházközségünk jelmon-
datához: „... ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel 
lelki házzá...   (1. Péter 2:5)

 Szeretném megköszönni az egész gyülekezet ne-
vében, Levente, hogy ilyen odaadással, elkötelezetten 
dolgoztál azért, hogy a mi kis templomunk felújítása si-
keresen megvalósuljon! Köszönjük a családodnak is a 
támogatást és a türelmet, hiszen ez a munka rengeteg 
időt, szervezést, odafigyelést jelentett! Köszönöm szé-
pen a beszélgetést!

Soli Deo Gloria!
Borsi Mária

Fotók: Veres Éva, Nitta Portré Fotóstúdió

Október 31. A reformáció emléknapja

Luther Márton (Martin Luther) a szász választófeje-
delemség bibliamagyarázó professzora, német ágos-
tonrendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette 
ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba 
foglalt téziseit, amelyeket a katolikus egyház megre-
formálása érdekében tett közzé. Luther téziseiben el-
utasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú 
gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, 
bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a 
pápa kiátkozta és kiközösítette. Ezt követően Luther 
III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme 
alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben lefordította né-
metre az Újszövetséget. Nézetei hosszas harcok árán 
utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az 
evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János 
(Jean Calvin), genfi reformátor vezette irányzat a re-
formátus vallás alapja. A történelmi protestáns fe-
lekezetek A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJÁN emlé-
keznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük 
a gályarabnak eladott prédikátorokról.

(Forrás: https://jelesnapok.oszk.hu)

Istentisztelet a táborfalvi református templomban
minden vasárnap 9.00 órakor.

(2381 Táborfalva, Kossuth Lajos u. 72.)

Lelkészünk:
Szemők Andrea Nagytiszteletű Asszony

Tel.: +36 30 548 38 19
Presbiterünk:
Tóth Levente

Tel.: +36 20 99 234 13
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Kedves Olvasóink!

A táborfalvi Nagyközségi és Iskolai Könyvtár látogatási 
rendje 2021. október 1-jétől október 31-ig

hétfőn, szerdán és pénteken 12.30 és 16.00 óra kö-
zött az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói láto-
gathatják a könyvtárat; bejárat a csarnok felől;

hétfőn, szerdán és pénteken 16.00 és 18.00 óra kö-
zött a nagyközség lakói, felnőtt olvasók látogathat-
ják a könyvtárat; bejárat az Árpád utca felől.

A szombati nyitvatartás változatlan, 8.00-12.30 óra 
között; bejárat az Árpád utca felől.

AZ ŐSZI TANÍTÁSI SZÜNET IDEJÉN, október 25-től 
30-ig:
október 25-én, hétfőn 12.30-18.00 óra
október 27-én, szerdán 12.30-18.00 óra
október 29-én, pénteken 12.30-18.00 óra
október 30-án, szombaton 8.00-12.30 óra, bejárat az 
Árpád utca felől.

2021. OKTÓBER 23-ÁN, SZOMBATON ÉS NOVEM-
BER 1-JÉN, HÉTFŐN KÖNYVTÁRUNK ZÁRVA TART.

KÖNYVTÁRUNK SZOLGÁLTATÁSAI:
Könyvkölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, számító-
gép-használat (250 Ft/óra); fénymásolás, nyomtatás
	 •	 fekete-fehér	A/4	1	oldalas	25	Ft/old;
  2 oldalas 40 Ft/oldal;
	 •	 A/4	színes	1	oldalas	50	Ft/oldal;
  2 oldalas 60 Ft/oldal;
	 •	 A/3	fekete-fehér	1	oldalas	40	Ft/oldal
FAX   115 Ft/oldal
SCAN    50 Ft/oldal

Elérhetőség:
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2381 Táborfalva,
Iskola u. 7.
Tel.: +36 29 382 952
e-mail: konyvtar@taborfalva.hu
honlap: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/

Borsi Mária
könyvtáros

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

Iroda:
2377 Örkény,  Kossuth Lajos utca 5.

Vezető referens:
Csendes Barbara Anett  70/368-2604 

értékbecslés / energetikai tanusítvány / ügyvéd / független hitelügyintéző

Budapesttől - Kecskemétig
”Nekünk számít az ügyfél és minden egyes ügylet!”

INGATLAN ADÁS-VÉTEL
teljeskörű ügyintézéssel

INGATLAN ADÁS-VÉTEL
teljeskörű ügyintézéssel

Referensek:
Dutka Nikolett 30/293-1457
Pintér Anett  30/335-6974
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Az örkénytábori páncélvonatok

Minél inkább kutatom a vasútvonal múltját, annál 
több érdekes és meglepő dolgot vélek felfedezni. Évek-
kel ezelőtt teljesen véletlen bukkantam rá valahol az 
interneten, hogy bizony, ezen a vasútvonalon valaha 
páncélvonatok is jártak. Na de vajon miért? Van-e köze 
mindehhez Táborfalvának? Mi is az a páncélvonat?

Az első felfegyverzett, rögtönzött szerelvényeket az 
osztrákok építették 1848-ban. Ezek még csak kezdet-
leges szerelvények voltak, melyek nem hasonlítottak a 
későbbi klasszikus páncélvonatokhoz. Az Orosz Biroda-
lom a korábbi háborúk tapasztalatán okulva, 1912-ben 
négy páncélvonatot építtetett. Ezek egy páncélozott 
gőzmozdonyból és legalább két (géppuskákkal, vagy 
kis kaliberű lövegekkel felszerelt) páncélozott kocsiból, 
valamint két vezérlő kocsiból álltak. A háború köze-
ledtével ezeket a szerelvényeket vezényelték a határra 
1914-ben. Az orosz fronton, Galíciában az osztrák-ma-
gyar hadvezetést meglepetésként érte a páncélvonatok 
látványa. Az új technika láttán megépültek az első, sa-
ját páncélosaink, de nem akárhol, helyben, a fronton, a 
szükség-páncélvonatok (…) A háború alatt az oroszok 
az erődépítészetből és a hadihajók kialakításából vett 
ötletek alapján egyre nagyobb és fejlettebb páncélvona-
tokat építettek. 1915-ben már 15 darab szerelvényük volt.

Páncélvonat Lajosmizse állomáson (1938)
(Forrás: idézett mű)

Idehaza, az első hat darab gyári páncélvonat 1914 de-
cemberében készült el a budapesti Északi Főműhely-

ben, melyek közül az I. szerelvény 1914. december 5-én 
ért a frontra, Máramarosszigetre. Ezek egy páncélo-
zott MÁV 377 sorozatú gőzmozdonyból és két, gép-

puskákkal felszerelt gyalogsági kocsiból álltak. Később 
épültek nehéz, illetve benzinmotorral ellátott, önjáró 

lövegkocsis páncélvonatok is. Összesen 12 vonat épült, 
melyek jelentős része az első világháború végével más 

országok kezére került.

 93 évvel ezelőtt, 1928. október 1-jétől a Magyar Ki-
rályi Honvédség Páncéljárműves Osztályának 1., 2., 
3. és 4. páncélvonatainak állandó gyakorlóhelye Ör-
kénytábor (ma Táborfalva) lett, a gyakorlások szín-
tere pedig a 142-es vasútvonal Lajosmizse - Kecske-
mét közötti szakasza volt. Ekkor a négy megmaradt 
szerelvény komoly átfegyverzésen esett át, a többi pán-
célvonatot selejtezték.
 1938 májusától a páncélvonatokat újra átszervezték, 
átfegyverezték és átszámozták. Így lett például az egy-
kori örkénytábori I. páncélosból 101. A második világ-
háborúban a négy szerelvény több különböző helyszí-
nen is harcolt.

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének II. számú 
páncélvonata (1916) (Forrás: Fortepan)

 1944-ben új, könnyített (szükség) páncélvonatok 
épültek a Nyilaskeresztes Párt - Hungarista Mozgalom 
katonai bizottsága, valamint a Hungarista Harcparancs-
nokság megbízásából. Az első háromkocsis szerelvény 
1944. november 1-jén készült el. Első bevetésként La-
josmizse felé kellett kifutnia egy kórházvonat biztosí-
tására, Kispest irányába. Ezután visszaküldték Ócsára, 
hogy a beszivárgó szovjet alakulatokat derítse fel, és 
ha lehet, okozzon kárt bennük. A bevetés során egy 5 
db T-34-es harckocsiból álló csoportra 5 lövést adtak le. 
3 épület és egy T-34-es kigyulladt, majd a vonat visz-
szavonult Kőbányára. December 26-án a szerelvényt a 
németek elkobozták, a Keleti pályaudvar előtt minden 
második kerekét berobbantották, így az használhatat-
lanná vált.
 A 101. szerelvény 1945. április 3-án szovjet, a 102. sze-
relvény 1945 májusában jugoszláv kézre került.
 A páncélvonatok selejtezéséről keveset tudni, de az 
1961-ben készült, Megöltek egy leányt című filmben 
még látható az egyik szerelvény.

Gyorgyovics Krisztián
Forrás: Rónaföldi Zoltán: Páncélvonataink I-II-III.kötet 
[Magánkiadás, 2016, elérhető: MEK (Magyar Elektronikus 
Könyvtár) mek.oszk.hu]            
Haditechnika LV. évf. 2021/1
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Szüreti mulatság a Napraforgó Óvodában

„Elmúlt a nyár, itt az ősz,
 Szőlőt őriz már a csősz.”

Szeptember-október a mezőgazdaságban a teljes betaka-
rítás, majd a szüret, egyúttal pedig az őszi szántás-vetés 
időszaka. Hagyományosan a szüret Mihály-nappal kezdő-
dött és a kukoricatörés, valamint a többi termény beta-
karítása után, Katalin-nappal zárult. Ez a bőség, az ün-
neplés időszaka is volt egyben, kisfarsangnak is nevezték.
 Óvodánk pedagógiai programja szerint az „Ősz 
kincsei” projektet szeptember 21-én, a szüreti mulat-
sággal indítottuk.
 Sajnos, a lovaskocsis felvonulás a rossz időjárás mi-
att elmaradt, a gyerekek bánatára, de reméljük, lesz 
még jó idő és ezt bepótolhatjuk. Remek táncházzal 
indítottuk a projektet, a Lóca együttes közreműkö-
désével. Ezt eszem-iszom, dínomdánom vendégség 
követte, a szülők jóvoltából. A hét további részében a 
szőlővel, a szüreti munkálatokkal, az őszi termények-
kel ismerkedtek a gyerekek.
 Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy gyer-
mekeink minél közelebbi kapcsolatot ápolhassanak a 
közvetlen környezetünkkel, minél több tevékenység-
ben, élményben legyen részük, ismerjék meg Táborfal-
va hagyományait, népszokásait.
 Igazi, élményekkel, tapasztalatokkal teli hetet zártunk, 
mely során a gyerekek sok új ismerethez is jutottak.

Hmiró Ferencné óvodavezető
A fotókat a Napraforgó Óvoda bocsájtotta rendelkezésünkre
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Az íjászoknál történt...
Őszindító Örömíjász Verseny

Az őszt örömíjász versennyel indítottuk szeptember 4-én. 
Nagyon szép számban jelentek meg a versenyezni vágyók, 
voltak olyanok, akik az ország másik feléből érkeztek Tá-
borfalvára.  Hagyományőrző reggelivel kezdődött a nap, 
mert a finom ételek segítenek a szép eredmények eléré-
sében. A verseny elindításaként Nagy József ágyúlövést 
szemléltetett. Mindenki könnyedén vette az akadályokat, 

és jó pár óra múlva fáradtan, de élményekkel gazdagodva 
tértek vissza a versenyzők a fogadópontra, ahol elfogyasz-
tották az ebédet, amely marhapörkölt és sertéspörkölt 
volt. Az egész napos program vidám hangulatban zajlott, 
a résztvevők szép eredményeket értek el, gratulálok min-
den egyes versenyzőnek!
 Köszönjük Nagy Andrásné Polgármester Asszonynak 
és Halupka Miklós Képviselő Úrnak a részvételt és a se-
gítséget, köszönjük mindenkinek, aki segített a verseny 
szervezésében és lebonyolításában.

Szöveg, fotók: Nagy Bence

Szüreti felvonulók fogadása az íjászpályán 

Szeptember 18-án a szüreti felvonulókat fogadtuk az 
íjászpályán, ahol hamar jó hangulat kerekedett és tán-
colt mindenki. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek 
az előkészületekben.



    18  Közérdekű                                   2021. október

Magyarok Nagyasszonya ünnep és a búcsú

Az ótörök eredetű búcsú szónak többféle jelentése él a 
magyar nyelvben. Jelent bűnbocsánatot, búcsúvételt a 
bűnöktől, a bűnökért való büntetéstől, vagy zarándok-
latot, átvitt értelemben sokadalmat. A magyar nyelvben 
– az egyértelműség okán – a kegyhelyekre történő zarán-
doklatot, az ott mondott ünnepi misét gyakran „szent-
búcsúnak” is nevezik, az ünnepi alkalmakra oda ösz-
szesereglett sokadalmat „búcsújáróknak”. De ugyanígy 
búcsúnak nevezik a templom védőszentjének évenként 
ismétlődő ünnepét is – ez a „templombúcsú”. 

Táborfalva új katolikus templomát Magyarok Nagyasz-
szonya tiszteletére szentelte fel Dr. Beer Miklós püspök 
atya 2007 májusában. Magyarok Nagyasszonya ünnepe 
október 8-án van – ez a templombúcsú ünnepe.
 Ahogyan egy családban is összegyűlünk egymás 
névnapját, születésnapját megünnepelni, úgy a katoli-
kus közösség is ünnepel a templombúcsú napján. Régi 
szokás szerint még a messzire szakadtak, elköltözöttek 
is gyakran visszatértek évente a templombúcsú ünne-
pére, az ünnepi misére – ünnepelni „anyaegyházukat”, 
hiszen a régi magyar nyelvben az „egyház” szó magát 
a templomot is jelentette –, majd otthon, a nagycsalád 
körében ünnepi asztal köré gyűlve ünnepeltek tovább. 
Miután az ünnep nem egyszer hétköznapra esik, prak-
tikus okokból szokássá vált, hogy az ünnephez közelebb 
eső vasárnapon ünnepeljük a templombúcsút.  Táborfal-
ván  október első vagy második vasárnapján ülik meg az 
ünnepet. Ebben az esztendőben, ez október 10-ére esik.
 Valószínűleg, ez az évente összegyűlő sokadalom 
vonzotta a templom köré ilyenkor a különféle árusokat, 
vásárosokat, „búcsúsokat”. Egy idő után már sajnos 
elvált az egyházi ünneplés és a „búcsús vásárban” való 
forgolódás öröme egymástól, s ez utóbbi inkább a temp-
lombúcsú ünnepétől független szórakozássá alakult. Így 
a „búcsús vásár” megtartása, engedélyezése teljes mér-
tékben a helyi polgári önkormányzat hatásköre.

A Magyarok Nagyasszonya ünnep eredete:
Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta ko-
ronáját és országát. Felajánlása óta a Magyarok Nagy-
asszonyaként (Patrona Hungariae) is tiszteljük Máriát.
 Az országfelajánlás 1038. augusztus 15-én történt, 
Nagyboldogasszony ünnepén, e szavakkal:
„Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgé-
seimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az or-
szágot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik 
utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.”

 A Szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az 
István király halálát követő belső villongások sem tud-
ták elhomályosítani. Magyarok Nagyasszonya tisztele-
te Szent László király uralkodása idején új virágzásba 
borult. Később a tatárokkal és a törökökkel szemben 
is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. 
I. Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére, 1687-ben, 
megismételte az ország fölajánlását Máriának, majd azt 
1693-ban ünnepélyesen megújította.
 A 17. században a Patrona Hungariae-eszmére ala-
pozva alakult ki a Regnum Marianum (Mária Országa) 
fogalma, ami kifejezte, hogy Szent István felajánlásával 
Szűz Mária oltalmazója Magyarországnak. A jelenlegi 
Magyarország területén több mint 100 katolikus temp-
lom titulusa („névadója”) Magyarok Nagyasszonya.
 Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék 
is elismerte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét: XIII. Leó 
mintegy kilenc évszázados töretlen hagyományt szen-
tesített, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett 
október második vasárnapjára. Ezt Szent X. Piusz he-
lyezte október 8-ra. 1980. október 8-án Szent II. János 
Pál pápa kápolnát szentelt a Magyarok Nagyasszonya 
tiszteletére a Szent Péter-bazilika altemplomában.
 A Patrona Hungariae sajátos képi ábrázolása a jele-
nések könyvében említett napba öltözött asszony ábrá-
zolásából bontakozott ki: a Szűzanya fejére a tizenkét 
csillagú korona helyett a magyar Szent Korona került, 
a karján ülő kis Jézus kezébe az országalma, Mária má-
sik kezébe pedig az ország jogara.
(Források: Diós István: A szentek élete; Bálint Sándor: Ünnepi 
kalendárium II.; Arcanum adatbázis; Az imaórák liturgiája)

Szakaliné Szeder Andrea

A katolikus egyházközség hírei

Hétköznap szerda esténként 6 órakor van szentmise 
templomunkban. Vasárnap reggel 8 órakor van li-
turgia: kéthetente szentmise, kéthetente igeliturgia, 
felváltva.
 Októberben szerdánkánt 17.15-kor, péntekenként 15 
órakor, vasárnap reggel 7.15-től rózsafüzért imádko-
zunk a templomban.
 Mindenszentek ünnepére és halottak napjára ké-
szülve lehetőség lesz síremlék-megáldást kérni. Aki 
szeretne élni ezzel a lehetőséggel, kérjük jelezze ké-
rését Kiss Máriánál a sekrestyében szentmisék előtt 
vagy után. A pontos időpontról az igények ismereté-
ben tudunk majd tájékoztatást adni.



Családi nap…
… az örkényi kézműves ház udvarán, 2021. szeptember 
18-án, az „Öt + 1 Egyházközösség” szervezésében.

Az eseményt hosszú hónapok előkészülete előzte meg, 
aki eljött és megtisztelte az Egyházközség programját, 
igazán jól érezte magát.
 A meghívott egyházközségek kinevezett szakácsai 9 
órakor elkezdték a finom étkek elkészítését:
Örkény: őzgulyást, Hernád: chilis babot, Pusztavacs: 
hentes tokányt, Táborfalva: sertéspörköltet burgonyá-
val, Tatárszentgyörgy: sült csirkecombot, az Ifisek: 
pásztortarhonyát készítettek.
 13 órára elkészültek az ételek és Mészáros Csaba Plé-
bános Úr köszöntötte a megjelenteket, közös ima után 
megáldotta a szakácsok alkotását és elkezdődött a fi-
nom ételek elfogyasztása. Ebéd után a helyi hívek által 
készített sütemények kerültek az asztalra.

 A gyermekek kézműves programokon mutathatták 
meg kreativitásukat, agyagból készült tárgyakat ké-
szíthettek Gabikával, rózsafüzér karkötőt Szilvia né-
nivel, majd a Pódium Színház vidám táncos műsorát 
nézhették meg.
 Az idősebbek Pálúr János, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem orgona szakvezető és improvizáció 
tanára és felesége, Pálúr Kornélia tanárnő tanúságtéte-
lét hallgathatták meg, akik 2021-ben a „Házasság hete” 
arcai voltak.
 18 órától a vendégek szentmisén vehettek részt.
 Sajnos, a meglepetés program, ami táncház lett vol-
na, az időjárás miatt elmaradt.
 A „Családi nap” a szervezők odaadó munkájának 
gyümölcseként, igazán jól sikerült. A vendégek jókedv-
vel és élményekkel gazdagodva tértek otthonaikba.

Szöveg: Doricsák Ildikó Fotó: Gregus Erzsébet



Feeder Horgászverseny

Nagy érdeklődés mellett, 2021. szeptember 26-án tartot-
tuk meg Feeder (rezgőspicces) horgászversenyünket. Az 
előzetes nevezés során 31 fő jelentkezett Táborfalváról és 
a környező településekről. Rendezvényünk meghirdeté-
sét követően a megszokottnál sokkal gyorsabban teltek 
be a rendelkezésre álló horgászhelyek.

A verseny reggelén, 6 órakor gyülekeztünk a hűvös, pá-
rás időben. A szabályok ismertetése és a horgászhelyek 
kisorsolása után a versenyzők elfoglalták rajthelyeiket, 
majd 7 órakor dudaszóval kezdődött meg verseny. Az 
eleinte hűvös, majd gyorsan melegedő idő és a közelgő 
időjárási front nem volt jó hatással halaink kapóked-
vére. A gyenge halmozgást mozgó büfével próbáltuk 
kompenzálni. 13.00 órakor kezdődött meg a mérlegelés, 
majd az eredményhirdetés, melyen az alábbi eredmé-
nyeket ismertettük:
1. helyezett: Horváth Károly, 4353 pont
2. helyezett: Takács József, 3732 pont
3. helyezett: Berényi József, 3551 pont 

 A legnagyobb halat Berényi József fogta, amely egy 
3,55 kg-os tőponty volt.
 A Nosztalgia és Hagyományőrző Kulturális Egyesü-
letnek köszönhetően különdíjban részesült a legkisebb 
halat fogó versenyző, Ványi Ferenc. A kifogott hal egy 
6 cm-es dévérkeszeg volt.
 A győzteseknek ezúton is gratulálunk! Az ered-
ményhirdetés után következett az ebéd, melyet Sponga 
Pál Ferenc és családja készített nekünk.
 Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni támo-
gatásukért Táborfalva Nagyközség Önkormányzatá-
nak, Sólya Gábornak és családjának, Tálosi Jánosnak, 
Sponga Pál Ferencnek és családjának. Külön szeretnénk 
kiemelni a Nosztalgia és Hagyományőrző Kulturális 
Egyesületet és képviselőiket. Idén olyan szerencsésen 
alakult, hogy mindkét versenyünkre kilátogattak és je-
lenlétükkel, ill. felajánlásaikkal is emelték rendezvénye-
ink színvonalát, melyet ezúton is köszönünk nekik!

Sevecsek Péter


