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A LA PÍT VA 1993

„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”



A 2021-es év utolsó nap-
jaihoz érkeztünk, és mint 
minden évben, idén is 
számot vetünk év végén 
a mögöttünk hagyott 
esztendő történéseiről, 
eredményeiről, sikereiről 
és kudarcairól. Települé-
si közösségünkben és 

egész Magyarországon nagyon mozgalmas volt a 
2021-es év. A világjárvány nem engedett és nem 
enged szorításából. Egyre több családtagot, ro-
kont, közeli barátot, kollégát, ismerőst vesztettünk 
el, így amikor ezt az összegzést fogalmaztam, to-
rokszorító érzés fogott el. Az áldozatok hiánya által 
okozott fájdalmat nem tudta elfedni a Karácsony 
öröme és tudom, hogy az új évet nélkülük kell kez-
denünk.  Őszintén remélem, hogy az emberiség 
összefogása hamarosan megoldja ezt az egyre 
több áldozatot szedő vírushelyzetet.
  A veszteségek ellenére elmondhatjuk azonban, 
hogy településünk sokat fejlődött 2021-ben is. 
Minden pályázati lehetőséget kihasználtunk annak 
érdekében, hogy Táborfalva még élhetőbb lakó-
hely lehessen, ahol kellett, önerővel egészítettük 
ki a kínálkozó lehetőségeket. Folyamatosan épül, 
szépül, alakul Táborfalva.
 2022-ben is igyekszünk minden lehetőséget 
megragadni annak érdekében, hogy települé-

sünk ne álljon meg a fejlődésben. Sok-sok tervem 
van a jövőre nézve, de ezekhez szükségem van 
az Önök együttműködésére is. A siker nem csak 
tőlem függ, hanem a külső tényezők is nagyban 
befolyásolják. Tudatosítanunk kell, hogy egy köz-
ség arculatát az ott élő közösség tettei, a közös 
dolgokhoz való hozzáállása és közösségtudata 
határozza meg.
 Engedjék meg, hogy most köszönetet mond-
jak mindazoknak, akik az elmúlt évben bármilyen 
módon hozzájárultak falunk szebbé és élhetőbbé 
tételéhez.
 Kedves Táborfalviak! Kívánom, hogy az új év-
ben teljesüljön minden álmuk, vágyuk! Egyúttal 
kérem Önöket, tegyünk meg mindent azért, hogy 
településünk tovább fejlődjön, és olyan hellyé vál-
jon, ahol nyugodt, teljes életet élhetünk. Olyan 
hellyé, ahová büszkén és boldogan térnek vissza 
gyermekeink vagy a messzire szakadtak. Legyen 
ez a hely a mi igazi, szeretett otthonunk!
 Az új esztendőre kívánok Önöknek, a község 
valamennyi önkormányzati képviselője, a községi 
hivatal dolgozói és a magam nevében jó egészsé-
get, sok erőt, kitartást, szerencsét és boldogságot! 
Vigyünk örömöt egymás életébe, vegyük észre a 
jót és az igazi értéket!
Békés, boldog új évet kívánok!

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

Kedves Táborfalvi Polgárok!

AZ ELSŐ KARÁCSONY A CSEPEREDŐ BÖLCSŐDÉBEN

Szeretett kis bölcsődénkben 2021. december 17-én meghitt karácsonyi ünnepséget tartottunk. A gyerme-
kekkel csoportonként a szépen feldíszített karácsonyfához sétáltunk. Sok szép játék rejtőzködött a fa alatt, 
melyeket az apróságok csillogó szemmel, nagy-nagy örömmel vettek birtokba. Közben csodaszép karácsonyi 
dal hallatszott... A meseszerű varázslat minden szívet megdobogtatott. 
 Nagyon jó érzés volt látni az önfeledt mosolyokat a csöppségek arcán. Boldogok voltak, mi pedig hálásak, hogy ré-
szesei lehettünk egy ilyen szeretetteljes pillanatnak. 

PÁLL KRISZTINA kisgyermeknevelő-bölcsődevezető
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Címlapfotó: Széncinege

Manapság furcsa időket élünk. Nem csak az újabbnál 
újabb vírusvariánsok miatt, de az élet minden része 
miatt. Manapság már semmi sem olyan, mint régen 
volt. Minden más. Az emberek felfogása, gondolatai és 
élményei is. Az elmúlt év is egy hasonlóan furcsa év 
volt. Néha a vírus terjedésének csökkenésétől felléle-
gezhettünk, de néha pont az erősödése lett a valóság. 
Jelenleg sokunknak úgy tűnhet, hogy ezek életünk leg-
rosszabb évei, de úgy gondolom, ha valamire megtanít 
minket ez az időszak, akkor az az, hogy minden rossz-
ban van valami jó. Lehet, hogy ezt a jót elsőre nem ta-
láljuk, de ha kitartunk és keressük, akkor, amikor visz-
szatér minden a normális kerékvágásba, mindannyian 
erősebbek leszünk. Próbáljuk meg a 2022. évet az igazi 
változás idejévé tenni, és a jövőbe visszacsempészni 
egy kis múltat. Szerkesztőségünk biztosan ezen lesz, 
hiszen: „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb 
a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövő-
be.”(Babits Mihály) Hagyjuk hátra a rossz dolgokat, 
lépjünk az új esztendőbe nyitott szívvel, készen arra, 
hogy befogadjunk minden jót és szépet! Mi a jövő évet 
is lehetőségnek látjuk, lehetőségnek, hogy szándéka-
inkat megvalósítsuk. A megkezdett munkát befejezzük 
és újabbakba kezdünk.

Szerkesztőségünk nevében sikerekben gazdag, egész-
séges boldog új évet kívánok minden olvasónknak!

FEKETE GYULA
szerkesztő

Újévi köszöntő
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KÉRÉS

Kérjük kedves híveinket, illetve minden jó szándékú adományozót, hogy egyházi önkéntes 
hozzájárulással (régi nevén egyházadóval) támogatni szíveskedjenek egyházunkat.
 Az egyházközség alapműködésének költségeit (a templom, plébánia és közösségi ház fűtése,
világítása, útiköltségek, fizetések, egyházközségi programok, gyermekek nyári táboroztatása) 
nem   az állam fizeti, hanem a hívek adományaiból fedezzük.
 Egyházközségünknek, mint minden családnak vannak költségei, működési kiadásai. A hívek ado-
mányaira nagy szükség van, és hálásak vagyunk azért, hogy a legtöbb hívő ember ennek tudatá-
ban van, és bőkezűen segíti az egyházat.
Adományaikat az alábbi módon van lehetőségünk fogadni:
 - személyesen szentmise után a sekrestyében 
 - személyesen Horváth Zoltánnál
 - átutalással a helyi egyházközség számlájára 
  (Római Katolikus Egyházközség Táborfalva)
Számlaszám: 65500013-30018282-53000011
Ezúton megköszönjük mindazoknak, akik önkéntes hozzájárulásaikkal támogatják egyházközsé-
günk működését, fenntartását, fejlődését!

TÁBORFALVI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Nem kéne megfejteni, hogy meg lehet-e fejteni?

Kedves Olvasóink! 
Karácsonyi keresztrejtvényünk helyes megfejtését 21 olvasónk küldte be, közülük sorsoltuk ki azt 
a 10 szerencsés nyertest, akiknek szerkesztőségünk egy-egy MOZAIK feliratú bögrét ajándékoz. A 
nyeremények átvehetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2022. január 31-ig.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, gratulálunk a nyerteseknek!

A nyertesek névsora:
  Albert Csabáné
  Cséplő Tatjána
  Farkas Tibor
  Horváth Zoltánné
  Jóri Sándorné
  Kozák Dzsenifer
  Madarász Anikó
  Mészáros Róbertné
  Mészáros Sándorné
 Váradiné Dancsa Nikolett 

a Táborfalvai Mozaik Szerkesztőbizottsága

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni Táborfalva Nagyközségünk Önkormányzat-vezetőjének, Nagy And-
rásné Polgármester Asszonynak! Köszönjük az Önkormányzat Képviselő-testületének, a szociális munkatársaknak, 
s mindazoknak, akik anyagi segítségükkel vagy bármilyen más módon közreműködtek abban, hogy eljuttassák a 
címzettekhez a karácsonyi ajándékcsomagokat, melyeket nagy meghatódottsággal fogadtunk és vettünk át!
Hálásan köszönjük!

Tisztelettel mindannyiunk nevében:
JÓRI SÁNDORNÉ ILONKA
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Keserű Sámuel, nekünk egyszerűen Samu bácsi. 

1953. február 24-én született, Debrecenben. Fiata-
lon került Budapestre a Láncgyárba, itt ismerkedett 
meg Marikával, akit 1971. karácsonyán el is jegyzett, 
majd 1972. április 1-jén feleségül vett. Táborfalván 
alapítottak családot. Mindketten szorgalmas, dol-
gos emberek voltak. Házasságukból két gyermek 
született, Imre és Szilvia. Gyermekeik egy-egy uno-
kával ajándékozták meg őket, Mátéval és Laurával. 
Marika és Samu rajongásig szerették az unokákat, 
mindent megtettek, amivel nevelésüket segíthették.
 Samu bácsi jó szakemberként mindenhol megállta 
a helyét, igazi ezermester hírében állt. Mindannyian 
örültünk, amikor az óvodába került karbantartónak. 
Rövid idő alatt igazi jó kollégává vált. Igyekezett leg-
jobb tudásával és szakértelmével segíteni a munkán-
kat. Egy-egy nehezebben kezelhető gyermeknél még 
sajátságos pedagógiát is bevetett, csakhogy nekünk 
segítsen. A korán reggel nyitó kolléganőket kávéval 
és jó szóval várta. De nemcsak az óvodában állt helyt, 
hanem az önkormányzat többi intézményében is. A 
polgármesteri hivatalban, a művelődési házban, a vé-
dőnői szolgálatnál, a gyermekjóléti szolgálatnál, az 
orvosi rendelőben, a helyőrségi művelődési otthonban 
és október óta a bölcsődében is. Mindannyiunknak 
könnyű volt megszokni, hogy ha bármi elromlik, ak-

kor csak szólunk Samu bácsinak és megjavítja. Vagy, 
hogy őt idézzem: „Nézzetek be a jövő hét derekán, 
hátha lesz időm megcsinálni, mert tudjátok, küzdök, 
mint a Maláj Tigris, de mindenhová azonnal nem érek 
oda!”. Hát persze, hogy tudtuk, de azt is tudtuk, hogy 
nincsen lehetetlen, csak tehetetlen és Samu bácsi nem 
volt tehetetlen. Amikor lejárt a munkaideje, akkor 
sem tétlenkedett. Sajátkezűleg szépítette otthonukat, 
és segítette gyermekei otthonát is építeni, szépíteni.
 Ritkán volt beteg. Most azonban beteg lett…. A co-
vid-járvány őt sem kímélte, ahogyan feleségét, Marikát 
sem. Egyszerre lettek betegek, és egyszerre kerültek kór-
házba is. Marika pár nap után feladta a küzdelmet. Mind-
annyian reménykedtünk abban, hogy Samu bácsi nem 
követi, de nem így lett. Pár napra szeretett felesége után 
ő is elment. Talán a sors akarta így…. 2021. karácsonyán 
lett volna 50 éve, hogy Samu bácsi eljegyezte Marikát.
 Mélyen megrendülve, fájó szívvel vesszük tu-
domásul a visszafordíthatatlant. Vigaszként itt 
marad a rengeteg kedves emlék, a farsangok, bal-
lagások, bálok elő- és utómunkálatainak vidám 
hangulata. A sok szólás-mondás, amit Tőled hal-
lottuk és tanultunk. Kezed munkája, ami minden in-
tézményünkben nap mint nap szembejön velünk.
Az utolsó fények is helyükre kerültek általad.

Kísérje utadat fény, Isten veled Samu bácsi!

In memoriam Samu bácsi

BÚCSÚZNAK TŐLED KOLLÉGÁID....
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2021. november 6-án megtartottuk a klub évzáró ünnepségét. Nagy örömünkre szolgált, hogy ennyi idő kiha-
gyása után, végre újra találkozhattunk és együtt ünnepelhettünk!

Vendégül láttuk a budapesti Hajló Tánccsoportot, ők még nem jártak Táborfalván. Ez egyben egy új barátság 
kezdete is lett. Örömmel fogadták a tábori kocsi-múzeum, a Gyökereink Emlékudvar megtekintését. Ezen a 
nosztalgikus élményen Szalay Vilmos kísérte őket.  Ezúton köszönöm neki még egyszer a segítséget. Ezután a 
Jókai Mór Közösségi Színtérben már várta őket a finom ebéd, amit helyben készítettünk el, nagy összefogással. 
Az ebéd után ők leptek meg minket táncbemutatójukkal, eközben még egy koreográfiát is betanítottak a bátor 
jelentkezőknek. A műsort színesítette még a sokak által ismert Guba István énekes produkciója. A műsor és az 
egész rendezvény létrejöttét nagyban segítette Krajlich Klára, a Nyugdíjasok Szociális Fórumának tagja, aki végig 
támogatta a munkánkat, hogy a találkozó akadálytalanul valósuljon meg.
 Ezúton szeretném megköszönni Bernátné Ibolyának, Kiss Eszternek, Nagy Andrásnak, Birinyi Andrásnak és 
nem utolsósorban Nagy Andrásné Polgármester Asszonynak a részvételt.
 Külön köszönet illeti a Ferroplast Kft-t, hiszen biztosították számunkra a tánccsoport fuvarozását Táborfalván 
belül. Kiemelném Szagri László segítségét ennek lebonyolításában, illetve Tóth Mihály segítségét, aki vállalta a 
sofőr szerepét erre a napra.
 Végezetül köszönöm a rengeteg tombola-felajánlást és az Önkormányzat segítségét, nélkülük ez az összejövetel 
nem valósulhatott volna meg!

Köszönettel:
LUTZ LÁSZLÓNÉ

a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub vezetője

Beszámoló a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub záróünnepségéről

Jókai Mór Közösségi Színtér állandó foglalkozásai

 Hétfő:
 Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub klubdélután 14.00-16.00 (a hónap első hete) 
 Női torna     18.00-19.00
 Citera próba     18.00-19.30
 
 Kedd:
 Kyokushin karate    18.30-19.30
 
 Szerda:
 Szenior Örömtánc    17.00-18.00
 Női torna     18.00-19.00
 „Ügyeskedünk” kézműves csoport  17.00-19.00
 Kyokushin karate    18.30-19.30
 
 Csütörtök:
 Angol tanfolyam    18.00 20.00
 Jóga      18.30-19.45
 Kyokushin karate    18.30-19.30

 
Az intézmény elérhetőségei:

Telefon: 29/382-029
E-mail: muvelodesihaz@taborfalva.hu,
Facebook: Jókai Mór Közösségi Színtér
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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

MOZAIKMOZAIKMOZA IK

MOZAIKMOZAIKMOZA IK

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

A Táborfalvi Magyarok Nagyasszonya 
Római Katolikus Templom urnatemető-
jének nyitvatartási rendje:

szerda: 10.00 - 18.00 óra
vasárnap: 7.30 – 18.00 óra

A templom egyéb helyiségei riasztóval és 
kamerával védettek.    
       

Horváth Zoltán

Villanyszerelő
mester vállal:

hálózati szerelést, felújítást,
újra huzalozást.

Bővítések új vezetékelése.
Bojlerek, hősugárzók,

fűnyírók szerelése.
Vízkőtelenítés.

Lénárt Mihály
Tel.: 0620 423 8101

HIRDETŐK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Községünk lapja a Táborfalvai Mozaik hirdetők
jelentkezését várja az alábbi elérhetőségeken:

E-mail:
taborfalvaimozaik@gmail.com

Telefon.:
06-30-499-6404



Karácsonyi élelmiszergyűjtés
Kedves táborfalvi Angyalok!
Nagyon boldog a szívünk, mert idén sem maradtak meglepetés nélkül azok, akiknek a Ti segítségetekkel szebbé 
varázsolhattuk az Ünnepet!
Az idei évben-immár harmadjára- kicsit nehézkesen indult a szervezés, és oly sok elénk gördített akadály és a rövid 
idő ellenére mégis sikerült 60 csomagot elkészítenünk. Kicsit szakítottunk a hagyományokkal, ezért a csomagokba 
több édesség, kávé és még egy bejgli is került.

Akik ebben a segítségünkre voltak:
Szívós ABC kedves kis csapata

Aprajafalva apró angyalai
Birinszkiék Zöldséges boltja

Szaszi Zöldség
Jung ABC

A járványhelyzet miatt az idei közös főzés sajnos megint elmaradt.
Jó volt látni a meglepetést az arcokon, mikor a kis csapat átadta a csomagokat, őszintén örültek az ajándékoknak, 
amihez minden táborfalvai Angyal hozzájárult.
KÖSZÖNJÜK!

MAJOR ÁGI, RACSKÓ JÁNOSNÉ



Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan 2021 karácsonyán önkormányza-
tunk 100 db ajándékcsomagot juttatott el településünk 
lakói számára. Igyekeztünk olyan embereket kiválasz-
tani, akik minden más juttatásból kimaradnak, vagy 
soha nem jönnek be segítségért a szociális bizottság 
elé. Azok, akik beteg gyermeket nevelnek, mindig kap-

nak csomagot, hiszen az egyik jelmondatunk, hogy „a 
gyermek soha nem lehet alku tárgya”.
 Az ajándékcsomagok értéke kb. 12 ezer Ft/db, a fe-
dezetet az önkormányzat szociális kerete biztosította.

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

NEM CSAK KARÁCSONYI ANGYALOK VANNAK…

„Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy má-
sik ember sorsa. Segíteni mindig lehet, mindig lehet 
egy kicsivel többet adni.”

(Szepes Mária)

A téli hideg időjárás sok ember számára jelent szinte 
megoldhatatlan nehézséget, ha nincs lehetősége fű-
tésre, elfogy a tűzifa… Sokszor nyújtanak segítséget 
az önkormányzatok, egyesületek, egyházak, és van, 
amikor valaki a környezetünkből, ismerősünk, bará-
tunk látja meg, hogy szükségünk lenne a támogatásra. 
 Német Imre egyéni vállalkozó, akit sokan Imikeként 
ismerünk, ilyen személyes segítségként vitt fát isme-
rősének. Az odafigyelés, a törődés igazán a szívünk-
nek esik jól. 

… így őrizhetjük meg emberi arcunkat…

BORSI MÁRIA

Karácsonyi ajándékcsomagok
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Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet!
Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon.
Ki barát volt, az maradjon,-
ki elindult, az haladjon.
(Magyar népköltés)

 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Kedves Olvasóink!
2022. március 31-ig TÉLI NYITVATARTÁS szerint várjuk 
Látogatóinkat! TANÍTÁSI IDŐBEN AZ ÁLTALÁNOS IS-
KOLA MŰKÖDÉSI RENDJÉHEZ ALKALMAZKODVA:
hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 12.30 és 16.00 
óra között az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói 
látogathatják a könyvtárat; bejárat a csarnok felől;

hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 16.00 és 
18.00 óra között a nagyközség lakói, felnőtt olvasók 
látogathatják a könyvtárat; bejárat az Árpád utca felől.
SZOMBATON A KÖNYVTÁR ZÁRVA TART!

KÖSZÖNÖM A KÖNYVTÁRNAK ADOMÁNYO-
ZOTT KÖNYVEKET JERUSKA ZOLTÁNNÉ ANIKÓ-
NAK ÉS LÁNCOS FERENCNÉ JULISKÁNAK!

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

Hetvenkilenc éve történt a Doni katasztrófa

1943. január 12-én kez-
dődött a második vi-
lágháborúban a szov-
jet Vörös Hadsereg 
támadása Voronyezs 
térségében. Ennek esett 
áldozatául a német kö-
vetelésre, kormánykö-
zi egyezmény alapján 
kiküldött 2. magyar 

hadsereg. Tízezrek vesztették életüket vagy kerültek 
fogságba, akik közül szintén nagyon sokan haltak meg.

A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténe-
lem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: megfelelő 
fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen 
feladattal megbízott honvédek tízezrei szenvedtek és 
vesztek oda. A 35-40 fokos hidegben az arcvonal északi 
részén, az urivi hídfőből kiindulva a szovjetek áttör-
ték a magyar vonalat és 8-12 kilométer mélyen hatoltak 
előre, majd január 14-én délen, a scsucsjei hídfőben 50 
kilométer szélességben törték át a védelmet. A német 

hadvezetés nem vetette be az arcvonal ezen részén ál-
lomásozó egyetlen tartalékát. A tragédia mértékét csak 
fokozta, hogy Jány Gusztáv, a doni magyar erők pa-
rancsnoka hadparancsban tiltotta meg a visszavonulást.
 Ez volt a magyar hadtörténet legnagyobb véráldoza-
ta. Idegen földön, még ennyi hazánkfia nem veszítette 
életét, magyar katona a keresztes háborúk óta nem har-
colt ilyen messze a hazájától. A doni tragédia nem csak 
az áldozatok, de sok-sok tízezer magyar család tragédi-
ája is volt egyben.
 Egy, a harcokban résztvevő csapattiszt emlékiratai-
ban így emlékezik: „Most már nem léteznek sem föl-
di, sem égi „Istenek”, melyek megmenthetnék a II. 
magyar hadsereg kegyetlen áldozatot hozó katonáit. 
Néhány óra van csak hátra, aztán…aztán a Don folyó 
mentén az irgalmas hófúvás fehér takaróval fedi el az 
előző napok szörnyű nyomait: a kővé fagyott katonák 
ezreit, a sebesültek hóra ömlött vérét, a harckocsik által 
letaposott, elnémított géppuskákat, ágyúkat, a gráná-
tok, rakéták, aknák füstös, mocskos foltjait. Mindenütt 
fehérség, végtelen fehérség.”

SEVECSEK PÉTER

Könyvtári hírek
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A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg 
január 22-én, annak emlékére, hogy  Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon jelölte meg dátummal  a Him-
nusz kéziratát.
 Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkal-
mat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nem-
zeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbad-
juk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Mi a kultúra?
A kultúra, a kulturáltság nem azt jelenti, hogy 
színházba járunk és könyveket olvasunk. Sokkal 
több ennél! A kultúránk az, ahogy élünk, 
ahogy viselkedünk. A mindenna-
pok kultúrája, ahogy beszé-
lünk, ahogy a gyerekeinket 
neveljük, hogy milyen a 
lakásunk, a környezetünk, 
hogy kezeljük a konfliktu-
sokat, mit tartunk jónak és 
rossznak, hogy végezzük a 
munkánkat, hozzáértéssel, 
jó minőségben?
 Kodály Zoltán szerint 
„Kultúrát nem lehet örö-
kölni. Az elődök kultúrá-
ja egykettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra 
meg újra meg nem szerzi 
magának. Kultúra annyi, 
mint tanulás; megszerezni, 
színvonalon tartani nehéz, 
elveszteni könnyű.” Ebben 
a tanulási folyamatban el-
sődleges a család, ehhez kapcsolódnak az oktatá-
si-nevelési intézmények, Táborfalván a Cseperedő 
Bölcsőde, a Napraforgó Óvoda és a Csurgay Francis-
ka Általános Iskola. Valamennyiünk számára nagy 
kihívás a kor, amelyben élünk. Globalizált világ, 
fogyasztói társadalom, információs társadalom… 
Felgyorsult életritmus, folyamatos alkalmazkodás 
a gyors változásokhoz, egész életen át tartó tanu-
lás. Szereplői vagyunk annak a kultúraváltásnak is, 
amely a Gutenberg-galaxisból az Internet-galaxisba, 
a „homo digitális” kultúrájába történő átmenetet 
jelenti. A nyomtatott szöveget felváltja a virtuális 
tanulási vagy munkakörnyezet, amit megtapasztal-

hattunk az elmúlt időszakban az online oktatásban, 
illetve a Home Office munkavégzés során. Feltehe-
tően a hagyományos papír alapú és a virtuális kul-
túra együttes jelenléte lesz jellemző a jövőben az 
oktatásban és a munkavégzésben is.
 És mi történik szabadidőnkben? Táborfalván a 
Jókai Mór Közösségi Színtér, a Helyőrségi Művelő-
dési Otthon és a Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
hivatott arra, hogy lehetőséget nyújtson a kikap-
csolódásra, művelődésre. Színházi előadások, kon-
certek tekintetében nem tudunk versenyezni a vá-
rosi intézményekkel vagy a multiplex mozikkal… 
Mi az, amiben egyediek lehetünk? A helyi értékek 

feltárásában, a helyi közös-
ségek létrehozásában, le-
gyen az kézműves csoport,
népzenei egyesület, ha-
gyományőrző kulturális 
egyesület… Mindegyik 
arról szól, hogy nemcsak 
fogyasztói, befogadói va-
gyunk valamelyik műalko-
tásnak, filmnek, zenének, 
színházi előadásnak, ha-
nem a kultúra cselekvő al-
kotói, továbbadói lehetünk, 
amely közösséget teremt 
és identitást ad! Ezekben a 
csoportokban lehetőség van 
a fejlődésre az adott művé-
szeti ágban, kapcsolatot 
teremt a Táborfalván élő, 
esetleg más korosztályhoz 
tartozó emberek között, be-
szélgetésre, egymás megis-

merésére nyújt lehetőséget és újabb és újabb ötletek, 
elképzelések születhetnek meg arról, hogy milyen 
kulturális programokat lehetne együtt létrehozni! 
Találjuk meg önmagunkban és egymásban a tehetsé-
get, az értéket, amelyet megoszthatunk egymással!
 Ha teszünk érte, megszerezhetjük azt a művelt-
séget, amely könnyebbé, jobbá és szebbé teszi éle-
tünket. „A műveltség nem ünneplőruha, amelyet 
hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, 
a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete.” 
(Németh László)

BORSI MÁRIA

A magyar kultúra napja
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1823. január 1-jén született Kiskőrösön Petőfi Sándor  
(született Petrovics Sándor) magyar költő, forradal-
már, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismer-
tebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. (Elhunyt Fehé-
regyháza körül 1849. július 31-én.)
 Petőfi Sándor a magyar romantika kiteljesítője. 
Olyan, addig ismeretlen témákat honosított meg 
a magyar költészetben, mint a családi líra, szerelmi 
költeményeiben a hitvesi, házastársi szerelem ábrá-
zolása, tájköltészetében pedig a „puszta”, a magyar 
Alföld méltó rajza. Ő írt először verseiben a „világ-
szabadságról”, és általa teljesen új hang szólalt meg a 
magyar irodalomban. Közérthetően, egyszerűen szólt 
mindenkihez, hiszen a nép nyelvét beemelte az iroda-
lomba, és a versek külső formája helyett a gondolatot 
állította középpontba.

„Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!”
(Petőfi Sándor: A XIX. század költői (1847) - részlet)

Fotó: Petőfi Sándor honvéd őrnagy (1849) Forrás: https://reposi-

tory.library.brown.edu/studio/item/bdr:245643/

199 éve született Petőfi Sándor

Az Országgyűlés Petőfi Sándor születésének kö-
zelgő 200. évfordulója alkalmából a 2022-es és 
2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé nyil-
vánította.  Az emlékév két éve során 6 milliárd fo-
rintot a Petőfi-bicentenárium programjaira, másik 
3 milliárd forintot a vidéki múzeumok támogatásá-
ra fordíthat az Nemzeti Kulturális Alap.

Köszöntés
A magyar kultúra napja alkalmából szeretettel kö-
szöntöm Táborfalva kulturális dolgozóit, Soós-Győrffy
Katalint és Láncos Józsefné Évát, a Jókai Mór Közösségi
Színtér munkatársait, valamint Borsi Mária könyvtá-
rost. Munkájukhoz további sikereket kívánok!

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester
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A szenzáció erejével hatott a 2020. október 21-i sajtó-
híradás, miszerint egykori magyar hadifoglyok rejtőző 
kézirataira találtak rá a Krasznojarszki Helytörténe-
ti Múzeum raktárában. A 20 füzetnyi, immár évszá-
zados lelet legértékesebb kéziratfüzete Gyóni Géza 
életrajzát és verseit tartalmazza 211 oldalon, melyet 
Székely Lajos (1883-1919) tartalékos főhadnagy, ma-
rosvásárhelyi tanár szerkesztett. Székely tanár úr 
búcsúztatta a költőt a krasznojarszki hadifogoly te-
mető sírhantjánál, majd a 
temetés után az egész tábort 
bejárta Gyóni Géza verskéz-
iratainak összegyűjtéséért.

A hírről a dabasi ALKOTÓ 
című irodalmi-kulturális fo-
lyóirat 2020. téli számában 
jelent meg Valentyik Ferenc 
írása. Könyvtárunk honlapjá-
nak készítője, Sponga Tamás 
kereste meg a cikk szerzőjét 
azzal a kéréssel, hogy közöl-
hetjük-e írását honlapunkon. 
Megkaptuk hozzájárulását, 
melyet ezúton is köszönünk! 

Szeretnénk a Táborfalvai Mozaik Olvasóinak figyel-
mébe ajánlani a cikket, illetve a Gyóni Géza Irodalmi 
Kört, amely 2019. február 25-én tartotta első nyilvános 
találkozóját a dabasi Kossuth Művelődési Központban. 
A kör tagjai: amatőr írók, költők, képzőművészek, 
versmondók, helyiek, környékbeliek és távolabb élők. 
Publikálási lehetőséget biztosítanak tagjaiknak kiadvá-
nyokban, közösségi oldalon és az ALKOTÓ című iro-
dalmi-kulturális folyóiratban.
 2021. június 21-én a Gyóni Géza Irodalmi Kör találko-
zója Táborfalván volt a Jókai Mór Közösség Színtérben, 
melyről így írnak honlapjukon (http://www.dabik.hu/):
„E találkozónk helyszíne a táborfalvai Jókai Mór Mű-
velődési Ház volt, N. Sebestyén Katalin tagunk fest-
ménykiállításának megtekintése apropójából.
 A találkozóra 17 órára érkeztünk. Soós-Győrffy Ka-
talin és munkatársa, Nagy Bence szeretettel fogadtak 
minket. Meglepetésünkre a kiállítóteremben már fel-
díszített asztal várt ránk üdítővel, finomsággal.
 Az is öröm volt számunkra, hogy egy üdvözlés ere-
jéig Táborfalva polgármesterével, Nagy Andrásnéval 
is találkoztunk. Így neki és a Művelődési Ház mun-
katársainak is megköszönhettük a kihelyezett találko-
zónk lehetőségét.”

BORSI MÁRIA
könyvtáros

Ismeretlen krasznojarszki életrajzi kötet Gyóni Gézáról

Tibai Takács János:  Gyóni Géza
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MAGYARORSZÁG ÉS A VILÁGŰR

KÖNYVAJÁNLÓ

Az elmúlt év végén  a „Magyarország és a világűr” című 
kötetet adományozta könyvtárunknak Dr. Ferencz Or-
solya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatá-
sért felelős miniszteri biztosa, amit ezúton is köszönünk!
 A 2021-ben megjelent kiadványból egy-egy pél-
dányt eljuttattak a hazai könyvtárak, valamint a kár-
pát-medencei középiskolák számára is.

Dr. Ferencz Orsolya a kötet fülszövegében így ír: „Ha 
ma lekapcsolnánk a világűrben működő berendezéseket, 
a világgazdaság és társadalmaink összeomlanának. A 
kommunikáció, a navigáció, a meteorológia, a földmeg-
figyelés elképzelhetetlen űrtevé-
kenység nélkül. Az űreszközök 
mára a kritikus infrastruktúra 
részét képezik, ezért védelmük 
kiemelten fontos feladat. Az em-
beriség erőteljesen fokozni fogja 
űrtevékenységét az elkövetkező 
évtizedekben is. A cél az, hogy 
ebben a folyamatban Magyaror-
szág továbbra is érdemben vállal-
jon szerepet, ahogy tette ezt az űrkutatás hajnala óta.”
 A könyv a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
támogatásával, a Magyar Asztronautikai Szövetség 
(MANT) szakmai koordinálásával és az MCC Press ki-
adásában készült. A szakmai háttéranyagokat csaknem 
száz, az űrkutatás számos területén jártas szakember 
készítette Simon Tamás főszerkesztő vezetésével.

 „Magyarország és a világűr? Még mindig sokan van-
nak, akik meglepődnek e szókapcsolat hallatán. Ha be-
lelapoznak ebbe a könyvbe, rá fognak jönni, hogy aligha 
tévedhetnének nagyobbat! De nem csak nekik készült 
ez a látványos kötet, amely átfogó módon, ugyanakkor 
közérthetően mutatja be Magyarország sokrétű űrtevé-
kenységét a kezdetektől egészen napjainkig, sőt a közel-
jövőre is kitekintve. Azok is találhatnak benne érdekes, 
kevéssé közismert tényeket, akik számára nem újdon-
ság, hogy hazánk is kiveszi a részét az emberiség egyik 
legnagyobb kalandjából, és részesül áldásaiból. „- írja Dr. 
Frey Sándor csillagász, űrkutató, a kötet szakmai lektora.
 A kiadványból megismerhetjük, milyen sok hazai 
fejlesztésű műszer, berendezés és szoftver dolgozik a 

világűrben, sok esetben a legje-
lentősebb űrprogramok kulcs-
fontosságú részeként.
 A könyv színes, gazdagon il-
lusztrált oldalpárokon mutatja be 
az űrtevékenység sokféleségét; 
különlegessége, hogy az egyes 
oldalpárokhoz részletesebb szak-
mai háttér-információt tartal-
mazó weboldalak kapcsolódnak, 

melyeknek tartalmát a jövőben igyekeznek napraké-
szen tartani, hiszen az űrtevékenységre a gyors, folya-
matos változás a jellemző. Ezek a háttéranyagok az ol-
dalak végén lévő QR-kódokkal érhetők el.

BORSI MÁRIA
könyvtáros

Hogyan lehetek űrhajós?
Elindult a Hungarian to Orbit (Hunor) nemzeti kuta-
tóűrhajós program, amelyre 2022. január 31-ig várják 
a jelentkezőket a hunor.gov.hu oldalon. A jelentke-
zők közül a leendő magyar űrhajóst – többedma-
gával – az év folyamán választják ki, ezután zajlik 
majd a kiképzés. Végül azonban csak egy űrhajós 
tud ténylegesen feljutni majd az űrállomásra. A je-
lentkezőknél elvárás a felsőfokú végzettség, a mű-
szaki, természettudományos szakmai tapasztalat, 
a pszichés terhelhetőség, a felsőfokú angoltudás és 
legfeljebb 40 betöltött életév.
 A Hunor programban amerikai együttműködéssel, 
a NASA és az Axiom Space vállalat közreműködésé-
vel 2024-ben újra magyar űrhajós mehet a világűrbe 

és léphet a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére,
az oroszokkal valószínűsíthetően csak az évtized 
második felében kerül sor közös misszióra.

(Forrás: https://hunor.gov.hu/)



JELES NAPOK

FARSANG

A farsangi időszak kezdő dátuma állandó, nem változik, 
minden évben január 6-án, Vízkereszt napján van. A ha-
gyományok szerint ekkor szedjük le a karácsonyfát és 
ettől a naptól számoljuk farsang időszakát és hamvazó-
szerdával zárjuk.
Ez az időszak hagyományosan a vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek időszaka. A farsang a pár-
választás ideje volt és egyben fontos „esküvői szezon”, 
mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt 
tartani. Erre utal az ünnepnapok elnevezése is (pl.: első 
menyegzős vasárnap = vízkereszt utáni első vasárnap, 
vővasárnap = farsangvasárnap az ifjú férj az após kon-
tójára fogyasztott stb.).
A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok roko-
naik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki 
a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjára tűzte.

A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt.
2022-ben a farsang január 6-tól hamvazószerdáig, 
március 2-ig tart.
Hamvazószerda fontos dátum a kereszténység életében, 
mert ez a nagyböjt kezdőnapja.
(https://nevezetesnapok.hu/)

FEKETE GYULA
szerkesztő

Ne változtassuk át WC-kagylónkat, mosogatónkat, mosdókagylónkat szemetes kukává!

A WC-kagylóba, mosdóba vagy mosogatóba bedo-
bott hulladékok, mint a nedves törlőkendő, cigaretta-
csikk, ételek, olaj és zsír a csatornahálózat eltömődé-
sét okozzák, egészen a szennyvízkezelő berendezésig. 
 A legutóbbi táborfalvi dugulást is az emberi ha-
nyagság okozta, melyet a szükséges szivattyúcsere 
követett. Mindez nem csak kellemetlenséggel járt, de 
több százezer forint költséget is jelentett!

Mit nem szabad az elvezető csatornába dobni? 
Nedves törlőkendőt, papírtörlőt, pelenkát, egészség-
ügyi betéteket, óvszert és fogselymet. Ezek olyan 
anyagokból készülnek, melyek nem bomlanak le és el-
tömődést okozhatnak; az ilyen dolgoknak a szemetes 
kukában a helyük! 
 Zsírokat, olajokat. A zsiradékok az elvezető csövek 
belső felületére ragadnak, idővel megszilárdulnak és el-
tömődéshez vezetnek. Részleges segítség a forró vízzel 
és tisztítószerrel való felöntés, a legjobb megoldás az, 
hogy várják meg, amíg a zsír megszilárdul és dobják ki 
a szemétbe! 
 Ételmaradékokat. Különösen a kávézacc, apró étel-
maradékok, tojáshéjak tömítik el a csővezetéket; hasz-
náljanak mosogatószűrőt, hogy az a mosogatás alatt 
összegyűjtse a maradék ételmaradékokat, majd dobják 
ki a szemetes kukába!

 Hajat, szőrt, tollat, állati hulladékokat. Nem bomla-
nak le, nagyon nehéz őket a csővezetékből eltávolítani; 
ezért használjanak szűrőt a kádban és a tusolóban!
 Lejárt szavatosságú gyógyszereket. A lejárt szava-
tosságú gyógyszerek egytől egyig kész vegyületbom-
bák, ezért szigorúan tilos ezeket a kukába dobni vagy 
a lefolyóba önteni. A talajba jutva az esővíz kioldja a 
kemikáliákat. A csatornába került gyógyszerek nagy 
része a szennyvíztisztítás során nem bomlik le teljesen, 
így az élővizekre, élővilágra is veszélyt jelenthetnek.                                                                                                                    
Leadási lehetőségek: gyógyszertárak.
 Veszélyes háztartási anyagokat, mint a motorolaj, nö-
vényvédő szer, festék, oldószer, vegyszer, kőolajtermé-
kek, lakkok. Ezek nagyon veszélyesek, és hosszú távú 
környezetkárosodást okoznak.        Az otthonunkban, 
saját háztartásunkban keletkező veszélyes hulladékokat 
össze kell gyűjtenünk és az erre kijelölt hulladékudvar-
ba kell eljuttatnunk.

Kedves Táborfalviak! 
Kérjük, segítsék munkánkat! Védjük meg együtt csa-
tornahálózatunkat a szükségtelen eltömődéstől és a 
drága karbantartási költségektől!

DAKÖVÖS FIÚK



Téli madáretetés
„ A madárbarát Magyarországért!”
A madárvédelem Magyarországon hosszú múltra nyú-
lik vissza, már Herman Ottó 1901-ben írt „Madarak 
hasznáról és káráról” című könyvében is megjelenik a 
madárvédelem és a madáretetés.

A tél nagy pusztítást vihet végbe a nálunk áttelelő ma-
darak között, ha azok a nagy hidegek, ónos eső vagy 
hófúvások idején nem jutnak megfelelő táplálékhoz. A 
téli etetés célja, hogy madarainkat a nehéz időszakon 
átsegítsük, és őket a következő költési szezonra minél 
nagyobb számban megóvjuk. Ezért a hideg idő beálltával 
kis mennyiségben, de állandóan etessünk, hogy madara-
inkat odaszoktassuk az etetőre, és azt napi táplálékke-
reső útvonalukba beiktassák.  A téli madáretetés legfőbb 
szabálya, hogy ha elkezdtük, akkor folyamatosan etes-
sünk, és tavaszig ne hagyjuk abba! A legnagyobb kárt 
azzal okozhatjuk, ha az oda szokott madár a legnagyobb 
ínségben nem talál ott táplálékot és már nincs energiája 
máshol keresgélni, ezért menthetetlenül elpusztul.
 A gyakorlati madárvédelem feladatai:  a fészkelő és 
búvóhelyek, valamint a kerti itatók létesítése, a madáre-
tetők elhelyezése. Az etetőnek három fő kritériumnak 
kell megfelelnie: az eleség legyen könnyen hozzáférhető; 
óvja az eleséget az időjárás viszontagságaitól (szél, eső, 
hó); rendelkezzen megfelelő tárolókapacitással (ne kell-
jen naponta feltölteni).
Hová tegyük a madáretetőt?
A legfontosabb, hogy nyugodt helyen legyen, életterünk-
től, háziállatainktól távolabb, és legyen a közelben búvó-
hely. A madarak többnyire félénkek és csak pár pillanat-
ra használják az etetőt. Az etető környékén levő bokor, 
vagy cserje biztonságos búvóhelyként szolgál arra, ha 
mégis megijednének. Ha van kutyánk vagy macskánk, 
akkor érdemes magasabbra tenni az etetőt.
Mikor etessünk?
Az etetési időszak Magyarországon az első fagyoktól ezek 
tartós megszűnéséig (akár április közepéig) tart. 
Mivel etessünk?
A téli etetőkön a madáreleségek három típusát érdemes el-
érhetővé tenni: olajos magvakat, állati zsiradékot és vizet.
Olajos magvak
A legfontosabb téli madáreleség a nem sózott, nem pirí-
tott , magas olajtartalmú fekete (ipari) napraforgó. Ebbe 
apró szemű magvakat érdemes bekeverni: kölest, muhart 
stb. A legegyszerűbb, ha pinty és hullámos papagáj mag-
keveréket vásárolunk. Kifejezetten jó az, ha a napraforgó 
törött, „szemetes”! Sok madár csőre ugyanis nem elég 
erős az egész napraforgó szemek feltörésére (pl. vörös-

begy, ökörszem), e fajok csak a törött szemekből kihulló 
magtörmeléket, a napraforgóba keveredő gyom és egyéb 
apró magvakat tudják csak hasznosítani. A napraforgó 
és a köles mellett természetesen a natúr (nem sózott, 
nem pörkölt) dió, fekete dió, mogyoró, földimogyoró, 
kesudió, pisztácia stb. is potenciális téli madáreleség.
Állati zsiradék
A másik fontos téli etetőanyag az állati zsiradék: a ka-
csa-, liba- és sertésháj; a sertés zsírszalonna; a faggyú; 
a főzéssel sótlanított étkezési szalonna; a ma már széles 
körben árusított cinkegolyó; lágysajt- vagy vajtégla.
Alma
Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett gyümölcs-
csel, leginkább almával is etessünk! Ezeket szúrjuk fel 
bokrok és fák ágcsonkjaira, de néhány szemet a talajra is 
tehetünk. Az almát gyakorlatilag minden lágyevő, tehát 
rovarokat (is) fogyasztó madár kedveli.
Higiénia
Az etetőket rengeteg madár felkeresheti, és ha fertőzött 
vagy beteg madár is látogatja az etetőnket, könnyen a 
betegségek terjedésének gócpontjává válhat. Ezért az 
etetőkre is vonatkoznak a megfelelő higiéniai elvárások. 
Ha nyirkos esős idő van, pár naponta takarítsuk ki az 
etetőtálcát. Seperjük ki a megmaradt táplálékot és enyhe 
fertőtlenítőszeres vízzel mossuk át az etetőt.

Madaraink sokszorosan meghálálják a róluk való gondos-
kodást. Télen a kertben fellelhető élet minden apró moz-
zanata örömet tud szerezni, és ebbe a csipegető madár-
kák is beletartoznak, ugyanakkor a biológiai védekezés 
aktív gyakorlásával megtisztítják kertünket az áttelelő 
rovarkártevőktől. Ha van rá lehetőségünk, a téli etetést 
kiegészíthetjük az etető közelében létesített madáritató-
val, hiszen a víz legalább olyan fontos, mint a szilárd éle-
lem. A kertünkben létesített itató egész évben odavonzza 
a környék madárvilágát. A kertbe kihelyezett mesterséges 
fészekodúk is nagy vonzerőt jelentenek, mert ezeket odú-
lakó énekeseink télen is használják éjjeli szállás gyanánt. 
A tudatos kerttulajdonos megfelelő táplálékot és fészke-
lő helyet biztosító bokrok ültetésével tovább fokozhatja a 
hasznos madárfajok megtelepedését környezetében.
(Forrás: https://www.fitoland.hu/)
        Borsi Mária


