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A LA PÍT VA 1993

„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”



Választás 2022
Az országgyűlési választás határidői, határnapjai

Április 3-ára írta ki az ország gyűlési képviselő-válasz-
tást Áder János köztársasági elnök, a jogszabályok 
szerint ez a legkorábbi lehetséges időpont a választás 
megtartására.
  A választáshoz kapcsolódó határ időket, határnapo-
kat az igazságügyi miniszter rendeletben határozza 
meg a kitűzést követően, de a választási eljárásról 
szóló törvény alapján már tudható, melyek a legfon-
tosabb határidők, határnapok.
E szerint a mintegy 7,8 millió, magyarországi lakó-
hellyel rendelkező választójogosultnak a január 26-ai 
névjegyzéki állapotnak megfelelően február 11-éig kell 
kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló 
értesítést. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyző-
nél (a helyi választási irodában) kérheti.
  A hivatalos kampány a választást megelőző 50. na-
pon, azaz február 12-én indul, ez azt jelenti, hogy az 
erre felhasználható és elszámolható forrásokat ebben 
az időszakban lehet elkölteni.
  Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a 
törvény szerint legalább ötszáz, a választókerületben 
lakó választópolgár ajánlása szükséges, a jelöltek feb-
ruár 25-én 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat az aján-
lóíveken. Az ajánlásokat a választókerületi választási 
bizottságnál kell leadniuk. A választási bizottság dönt 
a jelöltek nyilvántartásba vételéről.
  Országos listát az a párt állíthat, amely legalább ti-
zennégy megyében és a fővárosban, legalább 71 egyé-

ni választókerületben önálló jelöltet állított. Közös 
egyéni jelöltek alapján közös lista állítható. Országos 
nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a 
névjegyzékben nemzetségi választópolgárként sze-
replő választópolgárok legalább egy százalékának 
ajánlása szükséges. Az országos listákat legkésőbb 
február 26-án 16 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottságnál.
  Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, 
de Magyarország egy másik településén élni kíván 
a választójogával, ugyancsak március 25-én 16 óráig 
kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási 
irodától egy másik településre. Az átjelentkezők a 
választott településen is az eredeti lakcímük szerinti 
egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak.
  Várhatóan a választás éjszakáján előzetes eredményt 
közöl majd az NVI, de a választás jogi eredményét csak 
a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó urnák ha-
zaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszám-
lálása után állapítják meg: az egyéni választókerületek 
eredményét legkésőbb április 9-én, a választás orszá-
gos eredményét pedig legkésőbb április 22-én.
  Az új Országgyűlésnek legkésőbb május 3-ig kell 
megalakulnia.

Forrás: MTI
Bővebb tájékoztatást lapunk márciusi számában 
olvashatnak.

Január 23-án orkán erejű szél volt jellemző Magyarországon, amely Táborfalvát sem kímélte. A pusztító szél fákat döntött ki, ága-
kat szaggatott le és letépte az 5-ös út melletti buszmegálló tetejét is. Sérültekről nincsenek információink. 

Fotó: Gyorgyovics Krisztián
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A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Február 25-én van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. A 
kommunizmus velünk élő múlt. Úgy tartozik hozzánk, mint egy 
régi heg, amely a gyógyulás után is időről időre sajogni kezd. 
Százmillióra becsülik a kommunista diktatúrák halálos áldozata-
inak számát a világon. 

Magyarországon is százezrek vesztették életüket és ennél is 
többen voltak azok, akiket a diktatúra testileg, anyagilag és lel-
kileg is megnyomorított. Kelet- Közép- Európában elsőként a 
magyar Országgyűlés döntött arról, hogy legyen emléknapja 
a kommunizmus áldozatainak. Az Országgyűlés 2000. június 
13-án elfogadott határozatát követően 2001-ben emlékeztek 
meg először az áldozatokról. A hazánkban „ideiglenesen” ál-
lomásozó szovjet csapatok fenyegető erejére támaszkodva 
a kommunisták eltiporták, megsemmisítették a társadalom 
azon tagjait, akik bírálták a rendszert vagy ellenszegültek an-
nak. Ezen a napon azokra emlékezünk, akik életüket vesztették 
éhínségben, börtönökben, kényszermunkatáborokban vagy 
kegyetlen kivégzések során. Kivégzőosztagok, munkatáborok, 
málenkij robot, titkos besúgói hálózat, kínzás, a gondolat- és a 
sajtószabadság teljes hiánya, az egyházak üldözése.

 Több ezer kilométeres Vasfüggöny és lőparancs, po-
litikai foglyok, osztályharcos tanítás, már az általános is-
kolában kezdődő idomítás. Gulag, Katyn, Recsk, Mária-
nosztra, Kistarcsa, Tiszalök, Andrássy út 60. Ezen a napon 
felidézzük mindazok emlékét, akik az erőszakrendszer ál-
dozataivá váltak. Családtagjaikra és szeretteikre is emléke-
zünk, akiket a kommunista rezsim meghurcolt, megalázott. 
Az utókor feladata emlékezni és emlékeztetni: az áldozatok 
vére, szenvedése kötelez minket arra, hogy ne engedjük el-
feledett történelmi múlttá válni 20. századi kálváriájukat!
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2021. szeptember:
Varga Hanna Bella 
Szülők: Varga János és Réczi Tünde
2021. október:
Benedek-Feró Manó 
Szülők: Benedek Szilveszter és Feró Nikolett
Soós Anna 
Szülők: Soós Tamás és Takács Edina
Váradi Fanni 
Szülők: Váradi Roland és Héda Franciska
2021. november:
Mihályi Natália 
Szülők: Mihályi Sándor és Molnár Beatrix

Kovács Villő 
Szülők: Kovács Attila és Garas Andrea
Várnai Rebeka Eszter 
Szülők: Várnai Zoltán és Gazsik Szabina
2021. december:
Volecz Boglárka 
Szülők: Volecz Róbert és Bravik Erika
Surman Elizabet 
Szülők: Surman Dávid és Horváth Noémi
Szaszkó Dorka 
Szülők: Szaszkó Krisztián és Oláh Éva

Újszülötteink:

2021. október:
Juhász Mónika és Rukrigel Zsolt

2021. november:
Kabai Diána Vivien és Szabó Norbert
Takács Eszter és Molnár Dávid Olivér

Hosszú, boldog házaséletet kívánunk!

A gyermekeknek és szüleiknek jó egészséget kívánunk!

Házasságot kötöttek:

Kucsák József      élt 77 évet
Endrődi Ferencné Kun Mária Ilona élt 79 évet
Kiss Károlyné  Csinos Piroska  élt 95 évet
Antal János    élt 82 évet
Debreceni Sándorné  Almási Terézia élt 84 évet
Nagy József    élt 77 évet
Csanádi Mihályné  Szőke Mária  élt 80 évet
Lantos Józsefné  Heczendorfer Erzsébet élt 65 évet
Bodolai Zsuzsanna   élt 54 évet 

Jung István    élt 78 évet
Keserű Sámuelné  Vizer Mária  élt 68 évet
Keserű Sámuel    élt 68 évet
Batta Józsefné  Balla Ilona  élt 97 évet
Horváth József    élt 75 évet
Juhász Ferenc Árpádné  Horváth Mária Ilona  
        élt 63 évet
Horváth István    élt 64 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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet Polgármester 
Asszonyunknak, Nagy Andrásnénak és Táborfalva 
Képviselő-testületének, a rokonoknak, a volt munka-
társaknak, barátoknak, ismerősöknek és mindazok-
nak, akik virágot, koszorút hoztak Szüleink, Keserű 
Sámuel és Keserű Sámuelné, született Vízer Mária 
sírjára és megjelentek temetésükön.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.

Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.”

(Victor Hugo)
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Nagymamánk, Horváth Mária temetésére eljöt-
tek, virágot hoztak, gyászunkban osztoztak. 
Szeretett Nagymamánk emléke szívünkben örökké él! 

Regina és Vanessza
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon roko-
nunknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősök-
nek, munkatársaknak, akik az elhunyt szerettünk, 
Vízer Lászlóné  temetésén részt vettek, illetve a sír-
jánál virágot, koszorút helyeztek el, valamint mély 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett Nagymamánk, Batta Józsefné, szüle-
tett Balla Ilona temetésén megjelentek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak!
Köszönettel,

A gyászoló család

Megérkeztek kommunális eszközeink
Megtörtént a Magyar Falu Program keretében elnyert, 
közterület karbantartást szolgáló gépek beszerzése. A 
gépek rendben leszállításra is kerültek. Reméljük, hogy 
ezek segítségével még könnyebben tisztán tudjuk tar-
tani a közterületeinket!

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester



TÁBORFALVAI MOZAIK6

Adalékok az iskola történetéhez

Táborfalva 1949-től lett önálló település, ekkor kapta a 
Táborfalva nevet. Első községi tanácsának mandátuma 
1950 októberétől 1954 novemberéig tartott. A tanácsü-
léseken a községet érintő valamennyi ügyről szó volt. 
1951. január 6-án történt „az iskola letárgyalása” (így 
szerepel a jegyzőkönyvben). Elhatározták, hogy a köz-
pontban is építenek egy iskolát, mivel az iskolák kint 
vannak a falu külső részén (Telepi, Tábori, Csurgay-is-
kola). A mai általános iskola épületének „csírája”, az 
1-es és a 2-es tanterem 1952-re el is készült.
 1952. június 1-jén* a falu vezetése megkapta a Minisz-
tertanács rendeletét a pedagógusnap megrendezéséről. 
Másnap, június 2-án a Végrehajtó Bizottság (VB) dön-
tést is hozott az ügyben: ”Június 8-án a község dolgozói 
hálával gondoljanak és ünnepeljék a nevelőket, kik fá-
radságot nem kímélve foglalkoznak a tanulókkal, és ne-
velik az új, szocialista embertípust a szocialista társada-
lom számára.” Az ünnepség a következőképpen zajlott 
le: 10 órakor az új iskolában a tömegszervezetek műsor-
ral köszöntötték a pedagógusokat, majd ebédet adtak a 
tiszteletükre. Délután a sportpályán futballmérkőzésre 
és más sporteseményekre került sor. Az újonnan fel-
épített iskola több későbbi rendezvénynek is otthont 
adott, hiszen nem volt még erre alkalmas középülete a 
községnek, a táborfalvi művelődési ház hivatalos átadá-
sa 1959-ben volt.

Az 1952-ben épült központi általános iskola
(Táborfalvi Mozaik, 1995. január, hetedik oldal)

 A 2 tantermes központi iskola bővítése 3 tanterem-
mel, politechnikai műhellyel, zsibongóval, igazgatói iro-
dával, tanári szobával 1967-ben valósult meg. A terveket 
ingyen készítette el Nagy János építészmérnök és a ki-
vitelezés irányítását is ingyen vállalta. Nagy János több 
táborfalvi középület, többek között a művelődési ház, 

az óvoda, a sportöltöző, a református templom terve-
zését készítette el. Az 1950-es, 60-as években a község 
önerőből építette fel középületeit, kevés volt a pénz, a 
község megvette az anyagot és az emberek társadalmi 
munkában felépítették.

A Táborfalvi Általános Iskola az 1967-es átalakítás után 
(http://www.taborfalva-konyvtar.hu)

 Az 1970-es évektől már csak a jelenlegi, egykor köz-
ponti iskolaként emlegetett intézmény működik, amely 
pályázatok segítségével korszerű, tágas, jól felszerelt is-
kolává változott. Erről előző írásunkban olvashatnak. 
(Táborfalvai Mozaik, 2021. szeptember, XXIX. évf. 9. szám, 5. old.)

A Csurgay Franciska Általános Iskola 2022-ben
(http://www.taborfalva-konyvtar.hu )

* Magyarországon 1952. június 7-én és 8-án ünnepelték 
először ezt a napot, s ez alkalomból adták át a kiváló 
tanítói és tanári okleveleket, később egyes kitünteté-
seket az ország legjobb pedagógusainak. (Wikipédia)

Forrás: 
Szelei Pál: Múltidéző (Táborfalvi Mozaik, 1995. janu-
ár, III. évf. 1. szám, hetedik oldal) 
Borsi Mária: Nem feledve Őket : Beszélgetés Nagy Já-
nossal (Táborfalvi Mozaik, 2010. április, XVIII. évf. 4. 
szám, 14-15. old.)
 

BORSI MÁRIA

70 éves a táborfalvi Csurgay Franciska Általános Iskola
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Ökumenikus imahét a római katolikus templomban

Az ökumenikus imahét idén január 16. és 23. 
között került megszervezésre. 
 Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a 
Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze.
A napkeleti bölcsek története ihlette a keresz-
tény/keresztyén egyházakat a közös évindítás-
ra, melynek vezérfonala a következő volt:
„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, 
hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, 
és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatun-
kat” (Mt 2,2)

A Közel-Keleti Egyházak Tanácsa
 A Közel- (Közép) Keleti egyházak Tanácsa 
(MECC) azoknak az egyházaknak közössége, 
amelyek magukénak vallják az Úr Jézus Krisz-
tusban mint Istenben és Megváltóban való hi-
tet a Szentírással és az egyház hagyományával 
összhangban. Az 1974-ben alapított jelenlegi ta-
nács az 1962-ben alapított Közel-Keleti egyhá-
zak Tanácsának (NECC) utódja. A Tanács regio-
nális ökumenikus testület, amely egybegyűjti az 
egyházakat a közös keresztény bizonyságtétel-
re abban a régióban, ahol Krisztus született, élt, 
meghalt, eltemették és feltámadt. Földrajzilag 
keleten a Tanács működési területe Iránig, illetve 
a Perzsa-öbölig, nyugaton Egyiptomig, illetve a 
Földközi-tengerig terjed. Eredetileg három egy-
ház családja alkotta: a protestánsok, az ó-keleti 
és a keleti ortodoxok, negyedikként 1990-ben 
az egyházak katolikus családja is csatlakozott 
a Tanácshoz. Ezek az egyházak együtt töreked-

nek közös küldetésük betöltésére és az áhított 
egységre az egy Isten dicsőségére.
 Az ökumenikus imahét idején világszerte 
sokféle hagyományú és hitvallású keresztény 
gyűlik össze azért, hogy az egyház egységé-
ért imádkozzon, ez nálunk, Táborfalván 2022. 
január 18-án, szerdán volt a római katolikus 
templomban, ahol a református testvéreket fo-
gadtuk közös imára.

 A járvány ellenére sokan gyűltünk össze. Mé-
száros Csaba atya üdvözölte a megjelent test-
véreket, majd együtt imádkozott Szemők And-
rea nagytiszteletű asszonnyal és Szakali Tibor 
diakónus testvérrel. Az ünnepi alkalmon igét hir-
detett Szemők Andrea református lelkész.
 A járványra való tekintettel sajnos, közös sze-
retetvendégségre nem tudtuk meghívni refor-
mátus testvéreinket, így távozáskor szerény kis 
ajándékkal (süteménnyel) kedveskedtünk.
Táborfalva, 2022. 01. 23.

GREGUS ERZSÉBET
A fotókat készítették:

Nagy Andrásné és Gregus Erzsébet
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30 éves a táborfalvi sportcsarnok

30 éves a sportcsarnokunk, ebből közel 25 évet dolgoz-
tam itt, kezdetben sportcsarnok vezetőként, majd sza-
badidő szervezőként. A Táborfalvai Mozaik szerkesz-
tői arra kértek, írjak ezekről az évekről, milyen élet 
zajlott itt. Pezsgő, mondhatom, de nem tudom időre-
ndben felsorolni az eseményeket.

Urbánné Revák Anikó írása

Visszaemlékezve:
Gyerekkoromban a testnevelés órák a folyosókon zajlottak 
az iskola épületében. A szekrényugráshoz a tanári szoba 
elől kellett nekifutni, a talajgyakorlatot a zsibongóban az 
oszlop mögött mutattuk be és a gerenda mindig az ablak 
előtt állt. Olyan jó volt!
De végre, megvalósulhatott egy álom ebben a kis faluban! 
1992-ben átadták a sportcsarnokot és ezek a szerek méltó 
helyükre kerültek. A csarnok a WC-k folyosóján keresztül 
az épületből is megközelíthető volt (7-8-as terem mögött), 
de az udvarról is volt bejárata. A dabasi járás, és így a kör-
nyék egyetlen, majdnem szabályos méretű (18x40 m) csar-
noka készült el. Irigykedtek is rá.
 Mi birtokba vettük. Délelőtt a testnevelés óráké volt a 
szerep, a lyukas órák idején sokszor az óvodásoknak tar-
tottak testnevelés foglalkozásokat, délutánonként jöhe-
tett, aki mozogni akart, még a tantestületnek is tartottam 
aerobikot és röplabdát.
 Később ebből nőtte ki magát a falvi röplabda csapat, 
akik évtizedeken át heti 2 alkalommal (kedd és csütörtök) 
ütötték labdát a csarnokban. Sokszor megmérkőztünk 
a „honvédségi” csapattal is. Sárossy Almásy Pista bácsi 
segítségével rendszeresen március 15-én röplabda baj-
nokságot szerveztünk: „hazai”, honvédségi, Almássyak 
és Dabas csapataival. Két pályát is felállítottunk ilyenkor 
(köszönet a segítőknek). Itt kell megemlítenem, hogy az 
elválasztó, zöld függönyt igen sokszor javíttattam a hon-
védség varrodájában. Utólag is köszönet érte nekik. Ha 
már a segítségről szólok, akkor itt kell szólnom Horváth 
Feriről és barátairól is, akik nagyon sokszor akrobata mu-
tatványként (8 m magasban) cseréltek izzókat a teremben.
 Közben, szintén keddi és csütörtöki napokon a helyi 
„öregfiúk” jártak be focizni. Volt, hogy 3 csapatnyian, de 
volt, hogy úgy kellett telefonálni, hogy jöjjön már még 
valaki. Kisegítésükre Örkényből és később Felsőlajosról 
jártak át. A téli, alapozó időszakban a falvi KSK foci kor-
osztályai is itt készültek a szezonra. Kint futottak, majd 
jöttek be a terembe.
 Közben az iskola tanulói különböző délutáni szakkörö-
kön vehettek részt a csarnokban. Barátnőm, Jarábik Tün-
de sok éven át tartott a gyerekeknek balett órákat, ahol az 

évet záróvizsgával ünnepeltük meg, melynek sok vendége 
volt. Később társastáncra is járhattak (egy fiú - egy lány) 
a gyerekek, ezek a foglalkozások szombat délelőtt voltak. 
Ők adták az iskolai bálok (Szülők Bálja), az iskolai ünne-
pek fő műsorait, de a helyi Vadásztársaság vagy éppen a 
Sportkör báljain is felléptek. De itt készült fel az SZMK és 
a tantestület tagjaiból álló tánccsoport is a báli fellépéseik-
re. Később a Cziffra György Művészeti Iskola kihelyezett 
tagozataként tánccsoportok alakultak, több korosztály-
ban. Év végi vizsgájuk felért egy gálaműsorral.
 Kerékgyártó Marika szertornára, gerenda gyakorlatokra 
tanította a lányokat. Ecsedi Laci és Tóth Berci a labdarúgást 
és terematlétikát szerettette meg a gyerekekkel. Itt rendez-
tünk terematlétika bajnokságot is a környező iskolák rész-
vételével. Ócsa volt a nagy rivális, de többször mi nyertünk.
 Itt kell megemlíteni, hogy a falunk egyetlen olimpikonja, 
Boros Laci is itt ugrott először magasat, testnevelés órán. 
Mily szerencse, hogy a kollégák felismerték tehetségét!
 De, ha már olimpikonok, akkor itt említem meg, hogy 
a 2008-as paralimpiára Prohászka Csaba kerekesszékes 
teniszező is itt edzett, itt készült fel edzőjével. Ha már te-
nisz, akkor Gondos Imre teniszoktató éveken át tanította 
itt a gyerekeket. Tenisz házi tornákat szerveztünk nekik.
 2000-ben megalakult a Táborfalva Honvéd Judo SE, 
akik rendszeresen a csarnokban edzettek – Polyák Feri 
és Mészáros Ágota irányításával - sok gyerekkel, ké-
szülve a mérkőzésekre. Ők is szép sikereket értek el.
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 2002-ben átépítették az iskolát, elbontásra került a 
Forfa épülete és a csarnok régi bejárata megszűnt. Az 
iskolából vagy a hátsó udvar felől lehet megközelíteni.
 Van a csarnokban az emeleten két terem. Az egyik-
ben  „konditerem” volt, két egyszerű géppel, pár súllyal, 
mégis sokan jártak ide esténként. A másikban egy ping-
pong asztalt állítottunk fel, ahova rendszeresen jártak 
ütögetni. Ügyességüket a bajnokságokon bizonyíthatták. 
Ezekbe a termekbe később iskolai osztályok kerültek, 
olyan magas volt a tanulói létszám, hogy szükség volt rá. 
Nehéz volt itt órát tartani a „munkazaj” miatt.
 Pünkösdkor több ízben is „Pünkösdi királyt” válasz-
tottunk a csarnokban.
 Harmincz Misi bácsi meghonosította a kézilabdát. 
Több korcsoportban: serdülő, ifi és felnőtt női csapatok-
kal nevezett a bajnokságokban. Persze, ezt megelőzte a 
komoly felkészülés, fizikai munka, edzés (hátamon cipel-
ve Szekeresné Zsuzsival futottam a teremben és persze, 
társaim ugyanígy), mely munkában Kresákné Ica is részt 
vett. Az eredmények évek alatt szépen beértek: Megye I. 
majd Megye II. és a végén a Szupercsoportot is megnyer-
ve feljutottunk az NB II-be. A terem nem volt alkalmas 
mérete miatt - a szabályok szerint – a mérkőzésekre, így 
egy sikerszéria megszakadt. A lányok Inárcs, Örkény és 
a végén Dabas csapatait erősítették még éveken át (Da-
ragó Dia, Staskó Juli, Madarász Martina, Kresák Ildikó, 
a Bujdosó-lányok, Márti és Eszter) vagy elkerültek a Fra-
dihoz, Csák Erzsi, Karlik Barbara.
 A terem egyszer igazi báli ruhába is öltözött. Az Off 
Roadosok szerveztek itt bált. Volt itt Tóth Rozália fes-
tőművész képkiállítása, melyet Bessenyei Ferenc nyitott 
meg. De Sárossy Almásy István festett itt - 6 x 8 m-es 
- képet a felső terem egyikében.
 A környék legnagyobb téli teremlabdarúgó torná-

ját szerveztem itt éveken át. A legnagyobb tornánk 18 
csapatos volt. Falvának egy csapatot sikerült - néha 
nehezen - kiállítani, volt még örkényi, pusztavacsi, 
hernádi csapat és a többi 14 Dabasról érkezett. Novem-
bertől március 8-ig minden szombat délután zajlottak 
a fordulók.
 De 1995 telén – ekkor a Bajnokok Ligájában is szere-
peltek- vendégül láttuk egy barátságos mérkőzésre az 
akkori Ferencváros focicsapatát, melyben Lisztes, Nyi-
las, Zavadszky és Czéh László - aki gimnáziumi osztály-
társam volt - is játszott a falvi öregfiúkkal.
 Voltak itt aerobik órák, jóga foglalkozások, gerinctorna, 
számos hölgy járt zumbára vagy éppen TRX-en erősítettek.
 Közben ízületet kímélő új borítást kapott a talaj, a 
nyílászárókat is kicserélték. Ráfért már a felújítás.
 Az iskola és vele a csarnok is 2012-ben állami fenn-
tartásba került. A Dabasi majd a Monori Tankerület irá-
nyítása alá tartozik.

A Táborfalvi Off Road Club évzáró rendezvénye a 
sportcsarnokban (2012. november)

Fotók: URA (Urbánné Revák Anikó)

Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!

2021. november 1-jétől 2022. március 31-ig TÉLI NYITVA-
TARTÁS szerint várjuk Látogatóinkat!

TANÍTÁSI IDŐBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖ-
DÉSI RENDJÉHEZ ALKALMAZKODVA:
hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 12.30 és 
16.00 óra között az iskola tanulói, pedagógusai, dolgo-
zói látogathatják a könyvtárat; bejárat a csarnok felől;
hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 16.00 és 
18.00 óra között a nagyközség lakói, felnőtt olvasók lá-
togathatják a könyvtárat; bejárat az Árpád utca felől.

SZOMBATON A KÖNYVTÁR ZÁRVA TART!



Nagy László visszaemlékezése Táborfalváról

Az 1900-as évek elején a rossz gazdasági helyzet miatt igen 
gyakori volt a kivándorlás Amerikába. Pálóczi Horváth Ist-
ván ennek visszafogására elhatározta, hogy földhöz jutta-
tással csökkenti a kivándorlást. Ennek érdekében örkényi 
birtokából az úgynevezett tinójárási legelők parcellázását 
országosan meghirdette. A hirdetés eredményes volt, mert 
sokan jelentkeztek. A jelentkezés főleg Csongrád, Békés 
és Szolnok megyéből volt jelentős. A jelentkezők főleg ku-
bikosok és földművelésben dolgozók voltak. A sokféle vi-
dékről érkezést igazolta, hogy a különböző nevekből ilyen 
mondókák születtek: Lancsa Licsák Doricsák Belehorecz 
Horostyák vagy Palatinus Pataki Pászti Piti Poczai. A hir-
detés azért volt eredményes, mert igen kedvezőek voltak a 
feltételek (50 éves törlesztésre kaptak hitelt).
 Nagyobb földterületekre is voltak igények. Így jöttek 
létre a még 100 kat. holddal rendelkező tulajdonosok is 
(Vogt József, Vogt Lajos, Jáki (Jemelka) Jenő). Ők építet-
tek földjeikre kastélyokat is. A kisebb területet igény-
lők (Bergman József, Bergman Lóránt, Gólya Bálint, 
Sólyom János) már lakóházakat építettek maguknak.
 A kastélyok villannyal ellátása Kecskemétről tör-
tént. A családi házak építéséhez kedvező feltételek 
mellett kaptak építési anyagokat. Így az Ilona-majori 

téglagyárból téglát kaptak Pálóczitól. Az első felépí-
tett családi ház Kisgyörgy Benjáminé volt (kb. 1904-
ben). A legelső telepesek nevei: Sarai, Gazsik, Szelei 
és Márvány. A megélhetésüket részben a nagybirto-
kosoknál találták meg. Sokan a vacsi Coburg birtokra 
jártak nyáron mezei munkára, télen pedig fakiterme-
léssel biztosították a tüzelő szükségleteiket. Ezenkívül 
sokan jártak vonattal naponta Budapestre dolgozni. 
A téli szabadidejüket a homokdombok kubikolására 
fordították, általában magukkal hozott kubikos ta-
licskákkal. Voltak, akik lóré síneken, csille kocsikkal 
egyengették földjüket. Sokan a kastélytulajdonosok-
nál találtak munkát. A tulajdonosok hoztak magukkal 
megfelelő szaktudású embereket, úgynevezett vincel-
léreket, akik tervezték a telepítést, a szőlőfajták kivá-
lasztását, a későbbi növényápolási és növényvédelmi 
munkákat irányították és ellenőrizték. Egy-egy birto-
kon 10-15 állandó munkást, tavasztól őszig szerződéses 
munkásokat, úgynevezett hónaposokat alkalmaztak. 
Ezek a munkások ott megtanulták a szőlőtermelést 
és a saját földjükön is telepítettek szőlőt. Így vált a 
település szőlőtermelővé. Ami szőlő termett, azt mind 
egy Liszmann nevű bornagykereskedő vásárolta fel.

“A legszebb emlékműved embertársaid szívében áll.” 
(Albert Schweitzer)

Nagy Laci bácsi köztiszteletben álló, sokak által sze-
retett polgára volt Táborfalvának. Igazi lokálpatrió-
ta, aki tevékenyen részt vett a település életében. So-
kan cipészként ismerték, műhelye nagy beszélgetések 
színhelye volt.

Nagy László 1922. február 14-én született Örkényen és 
2009. október 14-én, életének 88. esztendejében fejezte 
be földi életét, hosszú, békességben viselt betegség után.
 Ha Laci bácsira gondolok, mindig egy ige jut eszembe 
a Bibliából: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk 
az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
(2Timóteus 1:7) Erő, szeretet, józanság volt az ő lényé-
ben és áradt azok felé, akik vele kapcsolatban voltak. 
Mindig volt kedves szava, érdeklődő kérdése. A tábor-
falvi református gyülekezet oszlopos tagja volt, ahol 
presbiteri tisztséget töltött be. Nemcsak a gyülekezet-
ben vállalt fontos szerepet, nemcsak munkáját végez-
te és családját vezette gondos odaadással, de közéleti 
ember is volt, Táborfalva község 1999-ben díszpolgá-

rává választotta. Tagja volt a népzenei együttesnek, a 
kertbarát körnek, a nyugdíjas klubnak.

Nagy László és családja (1965 körül)
Nagy Lászlóné Csinos Anna, Nagy  Károly, Nagy László,

ifj. Nagy László

Kedves Olvasóink!
Nagy Laci bácsival sokat beszélgettem Táborfalva törté-
netéről, 2003-ban mondta el Laci bácsi  a most közölt 
visszaemlékezést. Fogadják szeretettel!

BORSI MÁRIA

100 éve született Nagy László, Laci bácsi



A Tiszti úton (a huszár-
tisztek azon jártak lova-
golni Pusztavacs felé, a 
mai Arany János utca), 
Nagy Jánosék udvarán 
vásárolták fel a mustot, 
hosszú sorokban álltak a 
hordók az eperfák alatt. 
Amikor megteltek a hor-
dók, lovas kocsikkal szál-
lították az állomásra és 
onnan vagonokban szállí-
tották Budapestre.
 A szőlőtermeléssel 
majdnem egy időben 
a gyümölcstermelés is 
megindult a településen.

Vajda Sándor kertész Szentesről települt ide, ahol 
már gyümölcsfa iskolája volt. Igen nagy gyakorlata 
volt. Megalakította a faiskolát, amihez dolgozókra 
volt szüksége. Az ott dolgozók a gyümölcstermelés 
tudományát ott tanulták meg és kedvet kaptak a 
saját földjükön is a telepítésre. Akik ilyen igénnyel 
jelentkeztek, úgy is kaptak gyümölcsfa csemetéket, 
hogy később ledolgozták az árát. Így egy idő után 
a gyümölcstermelés is annyira fejlődött, hogy lovas 
kocsikkal szállították a gyümölcsöt a csepeli nagy-
vásárcsarnokba. Települtek közben iparosok és ke-
reskedők is. A gyermekeket a szülők lovas kocsikkal 
vitték Örkényre az iskolába. Később a szülők döntöt-
tek egy iskola építéséről. Ezt a szándékot támogatta 
Pálóczi Horváth István úgy, hogy a telket és az épí-
tőanyagot biztosította. A szülők között voltak meg-
felelő szakmával rendelkezők. Így épült fel az iskola 
és mellé két pedagógus lakás a Dormány-soron (mai 
Rákóczi út). Az iskola a Pálóczi Horváth István-tele-
pi iskola nevet kapta. A telep a következő utcákból 
alakult: Dormány-sor (mai Rákóczi út), Sólyom-sor 
(mai Kossuth Lajos u.), Tiszti út (Arany János u.) és 
Gazsik-sor (mai Dózsa György út).
 Az iskola megépítésével a tanítók indítják a kul-
túrát és biztosítják a gyermekek szellemi fejlődését. 
Az iskola már alkalmas volt kulturális rendezvények 
megtartására is. Ezt a lehetőséget látva Jáki Jenőné 
földbirtokos feleség nagy munkát vállalt. Az alkal-
mas szülőket felkereste azzal a céllal, hogy vállaljanak 
szerepet kulturális rendezvényeken. A szereplést szó 
szerint értette, mert színdarabokat tanított be. Előbb 
egyfelvonásosokat, később már három felvonásosokat 
is. Mivel még villany nem volt a faluban, a próbákra 
viharlámpákkal jártunk. A próbákat házaknál tartot-
tuk. A szerepléseknél a gyermekek is közrejátszottak 

és így biztosítva volt az utánpótlás. A gyermekek bele-
nőttek a kulturális életbe. Közben a zene terén is volt 
fejlődés. Az idetelepültek között voltak, akik hangsze-
reken tudtak játszani és összeálltak zenekarrá és így 
megalakult egy fúvós és egy vonós zenekar. Nagyjából 
így zajlott az élet Tinójáráson és Örkény Pálóczi Hor-
váth-telepen.
 Volt egy legeltetési társaság, amelynek Katona Mi-
hály volt az elnöke és az elnök lakásán tartott gyűlésen 
egyszer megjelent Kiss Ferenc tanító úr, hogy segít-
senek, ha tudnak. Amiben a segítséget kérte, az volt, 
hogy következett a tanítási idő kezdete és az iskola 
tatarozása és a külső WC-k tisztítása nem volt készen 
és ehhez kérte a segítségüket. A gyűlésen résztvevők 
megadták a segítséget és a tanítás beindulhatott. Ör-
kény község elöljárósága a tanító úr kérésének nem 
tett eleget, és így az ott lévők között felvetődött a 
gondolat, hogy váljon el Örkénytől és önálló község-
gé alakuljon Tinójárás. Megválasztották az ügyintéző 
személyét, Péter János személyében. A község lakói-
nak nagyobb része megelégedéssel fogadta ezt a hírt. 
A felmerülő költségek fedezésére műkedvelő előadást 
tanultunk be Csűrös Miklós és családja szervezésében. 
A színdarabot itt helyben mutattuk be először, de 
előadtuk Pusztavacson, Dánszentmiklóson is, és jelen-
tős összeg volt a bevétel. Azonkívül bálokat rendezett 
a csoport, akik segíteni akarták a cél elérését. Szeren-
csére, a kérés a Pest megyei vezetésnél is megértésre 
talált. Ott Szeles főjegyző úr segítségével sikerült a 
célt elérni - az ő nevét viseli a Szeles utca. Így lett Tá-
borfalva néven önálló a község.
 Ha emlékezetem valahol téves, elnézést kérek, mert 
sok mindent csak hallásból ismerek és az emlékeze-
tem is véges. Sajnálom, hogy Táborfalván még nem 
őrzi sem utca, sem tér Pálóczi Horváth István emlékét. 
Táborfalva, 2003. augusztus 12.
https://www.taborfalva-konyvtar.hu/articles.php?article_id=32
A fotókat Szabóné Nagy Annamária bocsátotta rendel-
kezésünkre.

Csinos Anna és Nagy László 
a szüreti felvonuláson, 

házasságkötésük               
előtt;bíróné és bíró

(1949 vagy 1950)
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Kedves Horgásztársak!

Az alábbiakban tesszük közzé a 2022-es horgászév kezdetével kapcsolatos információkat. 

A már megszokott és kért módon egyesületünk tagjai folyamatosan adják le fogási naplóikat hivatalos 
címünkön elhelyezett postaládába (2381 Táborfalva, Kőrösi út 120.). Kérjük, akik még ezt nem tették 
meg, azok ebben a hónapban pótolják a leadást, ellenben emelt díjas okmányt kell kibocsátanunk 2022-
re vonatkozóan részükre! 

Vezetőségünk úgy döntött, hogy 2022-től lehetőséget biztosítunk többféle engedély váltására (csak fel-
nőtt és 70 év feletti tagjaink részére), melyek az alábbiak szerint érhetők el:

1 típusú engedély:

Felnőtt és 70 év feletti esetében elvihető nemes hal mennyisége 25 kg, egyéb hal 15 kg.

Megneve-
zés

Gyermek Ifjúsági Felnőtt
70 év fe-

letti
Tisztelet-

beli
Tagfenntar-

tó
Tagdíj 2.500 Ft 10.000 Ft 22.000 Ft 22.000 Ft – 18.000 Ft

Állami jegy 300 Ft 6.300 Ft 6.300 Ft 300 Ft 300. Ft –
Területi 

eng.
1.000 Ft 2.000 Ft 4.700 Ft 4.700 Ft 4.700 Ft –

Összesen 3.800 Ft 18.300 Ft 33.000 Ft 27.000 Ft 5.000 Ft 18.000 Ft

2. típusú engedély:

Felnőtt és 70 év feletti esetében elvihető nemes hal mennyisége 55 kg, egyéb hal 15 kg.

Megneve-
zés

Felnőtt
70 év fe-

letti
Tagdíj 43.000 Ft 43.000 Ft

Állami jegy 6.300 Ft 300 Ft
Területi 

eng.
4.700 Ft 4.700 Ft

Összesen 54.000 Ft 48.000 Ft

3. típusú engedély:

Felnőtt és 70 év feletti esetében elvihető nemes hal mennyisége 85 kg, egyéb hal 15 kg.

Megneve-
zés

Felnőtt
70 év fe-

letti
Tagdíj 64.000 Ft 64.000 Ft

Állami jegy 6.300 Ft 300 Ft
Területi 

eng.
4.700 Ft 4.700 Ft

Összesen 75.000 Ft 69.000 Ft

A Horgász Egyesület tájékoztatója
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Egyéb díjak az alábbiak szerint változtak:

- Belépéskori halasítási hozzájárulás összege (egyszer fizetendő): 100.000 Ft

- Sportjegy 2022-től: 3.000 Ft

- „Halas” napijegy 2022-től: 5.000 Ft

Újdonság:

- Idéntől lehetőség van olyan horgászoknak is állami jegyet vásárolni egyesületünktől, akik nem 
szeretnének a Táborfalvai horgásztóra területi jegyet váltani és teljes jogú taggá sem kívánnak 
válni. Állami horgászjegy teljes jogú tagsági jogviszony nélkül: 11.000 Ft

Befizetési időpontok a 2022-es évBen:

•	 Február 18. Péntek: 15:00 – 17:00.

•	 Február 23. Szerda: 15:00 – 17:00.

•	 Március 4. Péntek: 15:00 – 17:00.

Befizetni a megadott időpontokban a horgásztanyán, készpénzben lehetséges. Befizetéshez kérjük hozza 
magával horgászkártyáját, személyi igazolványát és lakcímkártyáját! A fogási naplók és a beíró lapok 
közötti különbözeti díjak befizetése az éves tagdíjjal együtt lehetséges, mely 2022-től 1200 Ft/kg.  

A fent megjelölt befizetési időpontokon van lehetőség azoknak is Állami jegyet váltani, akik nem kérel-
mezik felvételüket tagjaink közé. 

Egyesületünk idén megtartja rendes, éves közgyűlését várhatóan május hónapban horgásztavunk 
partján, melyről az alapszabály rendelkezéseit betartva külön értesítjük a tisztelt tagságot. 

2022-től új horgászrend lép hatályba a Táborfalvai horgásztó vonatkozásában, melyet egyesületünk web-
lapján (https://tfhe.hu) és Facebook csoportunkban is közzéteszünk. Az új horgászrendünket minden 
területi engedélyt váltó horgásztársunk is megkapja írásos formában. 

A Táborfalvai Horgász Egyesület tagsága nyitva áll a horgászati lehetőséget keresők számára az Alap-
szabályban foglaltaknak megfelelően. Tagságra jelentkezni honlapunkon található “Belépési kérelem” 
(https://tfhe.hu/belepes-az-egyesuletbe/ ) kitöltésével lehet. A kérelmet kitöltve, aláírva beszkennelve 
kérjük elküldeni a peter.sevecsek@gmail.com e-mail címre vagy a 2381 Táborfalva, Kőrösi út 120. címre! 

Táborfalva, 2022. február 1. 

Horgászüdvözlettel:

Szagri László, HE Elnök

Sevecsek Péter, HE Titkár-Gazdasági Vezető

Nagy Zoltán, HE Tógazda
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Köszönöm a könyvtárnak adományozott könyveket 
Brunner Erzsébetnek, a Nagycsaládosok Táborfalvi Egye-
sülete elnökének!
Külön köszönöm az „… Ami a miénk” : ötven írás a csa-
ládról című kötetet, melyet  Kardosné Gyurkó Katalin, a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) elnöke dedi-
kált könyvtárunk számára.
A könyv 2021. év végén jelent meg, szerkesztője Novák 
Katalin, családokért felelős miniszter, kiadója a Kopp 
Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS).
„Család. Vajon mi jut eszébe erről a szóról a bíborosnak, 
a püspöknek, a rabbinak, az olimpiai bajnoknak, az or-
vosprofesszornak, a rendezőnek, az írónak, a politikus-
nak, a bankigazgatónak, az autóversenyzőnek, az opera-
énekesnek, egy családszervezet vezetőjének vagy éppen a 
saját édesapámnak? Megkérdeztem őket. Az volt a kéré-
sem, hogy írjanak valamit a családról. Bármit, amit csak 
gondolnak, műfaji megkötés nélkül. Olyan magyar em-
berekhez fordultam, akiket érdemes meghallgatni, akikre 
érdemes figyelni, akiket személyesen is nagyra értékelek. 
Vannak a szerzők között ismert ismerősök, és vannak, 
akik a többség számára ismeretlenek. Szó van az írások-
ban az összetartozásról és a megküzdésről, a közös neve-
ző pedig a hit és a kegyelem. Bízom benne, hogy a könyv 
segít, hogy – ahogy a címében szereplő Simone Weil-idé-
zet is mondja – „megtanuljunk vágyakozni az után, ami 
a miénk.”  (Novák Katalin)

BORSI MÁRIA könyvtáros

Könyvajánló
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Kedves Olvasóink!

Szeretnék köszönetet mondani Figula Csabának és Szűcs 
Szilviának, a dabasi Gyóni Géza Irodalmi Kör tagjainak, 
akik felkeresték könyvtárunkat, hogy személyesen adják 
át az ALKOTÓ című irodalmi-kulturális folyóirat eddig 
megjelent lapszámait, amelyek így a táborfalvi könyvtári 
olvasók számára is elérhetőek.
Az ALKOTÓ 2020 tavasza óta jelenik meg negyedévente, 
kiadja a dabasi Angry Cat Kft. és a Gyóni Géza Irodalmi 
Kör, felelős szerkesztője Hermann Mária. A folyóirat nem 
csak tagjai számára biztosít publikálási lehetőséget, szere-
tettel várják minden amatőr alkotó írását, képzőművésze-
ti alkotását.  Művelődésszervezőnk, Soós-Győrffy Katalin 
„Három királyok” bábjai és több lapszámban, frivolitás 
ékszerei is szerepelnek az ALKOTÓ-ban, melyhez ezúton 
is gratulálunk!
A kör tagjai lehetnek amatőr írók, költők, képzőművé-
szek, versmondók, dabasiak, környékbeliek és távolabb 
élők.  
Bővebb információ elérhető az irodalmi kör 
honlapján: www.dabik.hu
Facebook-oldalán: www.facebook.hu/irodalomikordabas

BORSI MÁRIA könyvtáros

ALKOTÓ Irodalmi-Kulturális Folyóirat

Zsuzsi mama emlékére
Elment egy angyal... Táborfalva angyala.
  Zsuzsi mama volt az, akinek a fejéből 3 évvel ezelőtt kipattant az ötlet: 
segítsünk az elesetteken, a magányosokon, a sok gyermeket nevelőkön.
  Az ő ügyüket mindig a szívén viselte.
  Azután Ő volt az, aki mindent megtett, hogy ez a terv valóság legyen, 
saját termelésből hozta a hozzávalókat a főzéshez, következő évben pe-
dig minden csomagba került krumpli, hagyma.
  Nagy lelkesedéssel vett részt a szervezésben, majd az ezzel járó mun-
kában is. Ő volt a legboldogabb, ha örültek a megajándékozottak a cso-

magnak, mindig boldog meghatódottsággal fogadta a visszajelzéseket.
  Idén már nem vállalta a részvételt egészségi állapota miatt. A csomagolás napján csak egy üzenet 
jött tőle: „kórházban vagyok, nagy a baj”. Aztán kicsit jobban lett, Ő is és mi is végig reményked-
tünk, hogy visszatér közénk, de végül sajnos, alulmaradt a küzdelemben.
Drága Zsuzsi mama! Azt ígérted, idén újra segítesz... ezt ígérted...

Örökké hiányozni fogsz! Sohasem feledünk!

TÁBORFALVA „ELÁRVULT” ANGYALAI
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Helyi irodalom: Szabó Ferenc

A nevem Szabó Ferenc.  1966-ban 
születtem Lajosmizsén. Születé-
sem óta Táborfalván élek. Az 
általános iskolát Táborfalván 
végeztem. Középiskolába pedig 
Kecskemétre jártam. Általános 
iskolai irodalomtanáraimnak: 
Sevecsek Mihályné Erzsikének 
és Bodzsár Pálné Ági néninek 

köszönhetem az irodalom szeretetét.
 1991-ben egy gyógyíthatatlan szembetegséget állapítot-
tak meg nálam. Ez a betegség szerencsére elég ritka, de 
a vége mindig a teljes vakság. Jelenlegi állapotomban 
már csak a fényt érzékelem.
 Gyermekkorom óta szeretek olvasni. Szerencsére, az 
informatika fejlődésének, a képernyőolvasó progra-
mok megjelenésének köszönhetően, erről ma sem kell 
lemondanom. Verseket körülbelül három éve kezdtem 
el rendszeresen írni. Bár korábban is próbálkoztam, de 
azok inkább csak kezdetleges kísérletek voltak. Addig, 
amíg volt egy kis maradvány látásom, a képzőművé-
szet, a grafika sokkal jobban érdekelt. Miután már nem 
láttam rajzolni, másik szórakozást kerestem magamnak 
és ez lett a vers. 
 A költészet nekem az élet, melyet csodák, jelek és 
titkok alakítanak, és kézzelfoghatóvá teszi azt, ami 
számomra nem látható. Leginkább dallamos, rímes 
verseket írok. Ez nem azt jelenti, hogy a más stílusú-
akat nem szeretem. Ritkán írok szigorú szabályok-
hoz kötött verseket. Ezért nem nagyon próbálkozom 
például a haikuval. A témaválasztásaim teljesen vé-
letlenszerűek, arról írok, ami éppen eszembe jut…
 Tagja vagyok a Dabasi Gyóni Géza Irodalmi Kör-
nek. Igyekszem aktívan kivenni részemet az irodal-
mi kör munkájából. Verseim, írásaim rendszeresen 

megjelennek az Alkotó címen megjelenő irodalmi és 
kulturális folyóiratban, valamint az irodalmi kör Fa-
cebook oldalán. Remélem, versem, verseim az önök 
tetszését is elnyerik majd.

Szunnyadó élet
Alkonyi fátylon átles az este,

Csendesen érkezik, arca sötét.
Fényhidat ejt a víz tetejére
Holdsugarával az égi ledér.

Földre hanyatlik ősz puha fátyla,
Álmosan reszket az édeni táj.

Fagy töri széjjel a gyenge kis ágat,
Jéghideg szárnyain tél szele száll.

Dér tapad fákra, hajnali rétre,
Sírnak az őzek is; nincs menedék.

Alszik az élet, téli zenével
Ránk borul északi jégtünemény.

Földanya megpihen, álomra készül,
Fűti az őszmeleg lombtakaró,

Elcsitul hangja, gyenge is, szédül…
Álmait őrzi a hótakaró.

Nagy hegyek állnak talpig fehérben,
Csillagos ormokon hízik a jég,
Hóbagoly lebben az éjjeli réten,
Szárnyait hűti az északi szél.

Erdei csermely, zord hegyi bércek,
csendesen tűrik el tél hidegét.

Földeken magban alszik az élet,
Ott pihen csendben az őszi vetés.

Amikor eltelik 90 év...
2022. január 25-én nagyon kedves kötelességnek tet-
tünk eleget Miklós Melitta szociális- és gyámügyi 
főelőadónkkal. Katona Mihálynét, Erzsike nénit kö-
szöntöttük 90. születésnapja alkalmából. Nagy sze-
retettel és kedvesen fogadott minket, lánya és veje 
társaságában. Jó volt látni, hogy milyen életvidám, 
pozitív kisugárzása van, még ennyi idősen is. Innen, 
az újság hasábjairól is jó egészséget, és még sok, csa-
ládja körében eltöltött boldog évet kívánunk neki!

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester
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Táborfalvai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Kedves Táborfalviak!

A Táborfalvai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szeret-
né bemutatni Önöknek tevékenységét, szolgáltatásait.
Miben is tudunk segíteni idősebb, rászorult lakosa-
inknak?
Önmagukat ellátók vagy ágyban fekvők részére:
 • szociális segítés, tehát, ami nem jár ápolási feladattal:
életvitelszerű takarítás, bevásárlás, tüzelő behor-
dása, mosás, mosogatás, segítségnyújtás étkezés 
előkészítésében (pl. ebédmelegítés, evőeszközök 
odakészítése), tanácsadás, információnyújtás, ügy-
intézés (pl. csekkbefizetés), beszélgetés (lelki segít-
ség), gyógyszerkiváltás, ágyneműcsere, beágyazás;
És/vagy
 • személyi gondozás, tehát, ami ápolási feladattal jár:
mosdatás, öltöztetés, inkontinens beteg ellátása, test-
felület tisztítása, haj-, bőr-, körömápolás, segítség-
nyújtás étel, ital fogyasztásában, mozgatás az ágyban 
(fekvő beteg esetén), gyógyszeradagolás, vérnyomás-, 
vércukormérés, hely- és helyzetváltoztatás segítése 
lakáson belül és kívül, gyógyászati segédeszközök 
használatában és beszerzésében való segítségnyújtás, 
terápia követésében való segítségnyújtás.
Gondozóink: Magyar Renáta, Berényi Attiláné, Bíró Brigitta
Végezetül szeretnénk megosztani Önökkel néhány 
gondolatot, melyek erőt adnak nekünk nehéz idő-
szakokban is:
„Több éve veszem igénybe ezt a szolgáltatást. Mikor 
eltört a lábam és a kezem, segítséget kértem. Na-

gyon hálás voltam érte, mert a mosogatást, mosást, 
takarítást elvégezték nekem a lányok. Most, a pan-
démia idején nem kell szinte kimozdulnom, mert a 
bevásárlást, gyógyszerkiváltást, tehát mindent, ami 
kell, meghoznak. Segítettek az oltások felvételében 
is. Nagyon hálás vagyok nekik, nagyon szimpatikus 
és mosolygós csapat.”                            

 (Részeg Terézia gondozott)
„Nehezen mozgok, rokonaim messze élnek. Ez a szol-
gáltatás lehetővé tette, hogy hozzám minden hétköz-
nap jön a gondozóm és segít, amiben csak tud, lelkileg 
is támaszkodhatok rá, sokat beszélgetünk. Ez az én ko-
romban igazi kincs, könnyebbség a lelkemnek is.”   

(Egy gondozott)
„Augusztus óta élek a faluban, egyedül. Nagyon örülök 
ennek a szolgáltatásnak, van egy biztos pont. Tudom, 
hogy segítenek. Köszönöm ezt a lehetőséget. Tisztelem, 
becsülöm a gondozók odaadó munkáját.” 

(Román Illés János gondozott)
„Hálásan köszönöm a Szolgálatnak, de legfőképp a 
gondozónak, hogy segít Anyukám ellátásában.”

(Simmerné Molnár Gabriella hozzátartozó)

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretne bővebb infor-
mációt kapni, hívjon bennünket!

Telefon: 06 31/200-7599

UBORNYÁK REBEKA
szociális asszisztens

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 
irányítószám szerint, összekészítés kiszállításra. Átlag 
nettó bérezés 220.000-240.000 Ft. Céges buszok: Buda-
pest, Örkény, Dabas, Hernád, Táborfalva, Gyál, Gyömrő, 
Sülysáp, Tápiószecső, Úri, Kiskunlacháza, Szalkszent-
márton, Tass, Bugyi, Felsőbabád, Kunadacs, Kunszent-
miklós, Inárcs, Kakucs, Nyáregyháza, Ócsa, Bénye, 
Monor, Pánd, Pilis, Vasad. Érd: 06-70-419-0680

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

Nemluxustáska...
2022 januárjában csatlakoztunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat „nemluxustáska” akciójához. 44 darab tás-
kát sikerült összegyűjteni, különböző tartalommal. Ezzel 44 nőnek vittünk egy kis örömöt a hétköznapokba. 
Hála és köszönet mindenkinek, köszönjük a felajánlást. Szociális asszisztensünknek, Ubornyák Rebekának 
köszönjük a szervezést!

NAGY ANDRÁSNÉ polgármester
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Éppen nyolc éve, 2014. január elején kezdődtek a Kyo-
kushin Karate edzések a táborfalvi Jókai Mór Műve-
lődési Házban. Már az első évben kialakult egy erős, 
stabil csapat, amely főként gyerekekből állt. Később, 
ahogyan az első generáció felnőtt, egyre több fiatal 
csatlakozott, és nem volt ritka, hogy a gyerekek szü-
lei is beálltak közénk. Így mára már teljesen vegyes a 
résztvevők kora, együtt edzenek gyerekek és felnőttek. 
Szerencsére, nincs hiány utánpótlásból sem, a tagfel-
vétel folyamatos.
Adja magát a kérdés, hogy mit lehet szeretni a ka-
ratéban? 
 A válasz összetett, de talán a legfontosabb része az 
egyéni fejlődés fizikailag és lelkileg. A Kyokushin nagy 
hangsúlyt fektet az erő és az állóképesség folyama-
tos növelésére. Az ütéseket és rúgásokat teljes erővel 
hajtjuk végre a küzdelem során, ezért fontos, hogy a 
testünk képes legyen kibírni ezeket a hatásokat. A fel-
készítés nem egyik napról a másikra történik, hosszú 
évek munkája kell hozzá, és felépített edzésterv alapján 
dolgozunk. A gyerekek számára hasznosabbak a játé-
kos, ritmikus feladatok, míg a felnőttekkel tudunk tisz-
tán a küzdelmi és technikai fejlődésre koncentrálni. 
Nincs külön felnőtt- és gyerekedzés, hanem egy időben 
edzünk, de gyakran csoportbontásban, hogy minden 
korosztály a számára megfelelő feladatot tudja végezni. 
Mivel azonban a gyerekek látják a felnőttek munkáját, 
sok mindent eltanulnak tőlük. Az egyik legfontosabb a 
fegyelem, sok szülőtől halljuk: miután a gyermek kara-
tézni kezdett, javulásnak indult az iskolai magaviselete, 
egyre jobb jegyeket hoz haza. Ez nem véletlen, ugyanis 
az edzésen a gyerekek látják a felnőttek jó példáját – 
különösképpen a fegyelmet. Mindemellett a felesleges 
energiáikat is levezetik, egy izzasztó edzés után még 
másnap is érződik a fáradtság. A formagyakorlatok ta-
nulása pedig a memóriát fejleszti, mozgásos formában.
Az izomzat megerősödésével növekszik a karatés önbi-
zalma és lelkileg is kiegyensúlyozottabbá válik. Ezt sok-
szor fontosabbnak tartom, mint a fizikai erőt, hiszen a 
cél nem az, hogy élsportolókat neveljünk. A hangsúly 
sokkal inkább azon van, hogy megismertessük a kara-
tést a keleti kultúrával a harcművészet tanulásán ke-
resztül. Ezáltal közelebb kerül hozzá a keleti mentalitás, 
a tökéletesre törekvés: „ha csinálunk valamit, akkor azt 
csináljuk a lehető legjobban!”.
Milyen eszközöket használunk az edzésen?
 A karatéban az a jó, hogy gyakorlásához semmi másra 
nincsen szükség, csak egy teremre, ahol összegyűlhet-
nek az edzeni vágyók. Az alaptechnikákat egyénileg ta-

nuljuk és javítgatjuk, a küzdő feladatokat pedig párokba 
állva ismételjük. A legjobb gyakorlás persze az éles küz-
delem, ilyenkor a barna- és feketeöves karatésok hagy-
ják, hogy a kezdők „dolgozzák” őket, s néha óvatosan 
visszatámadnak. Segítségünkre vannak pajzsok is, amik 
szivaccsal vannak kitömve. Ezeket használva még a kez-
dők is teljes erejű támadásokat vihetnek be egymásnak, 
mert a partnert megvédi a pajzs szivacsrétege.
 A küzdelmek gyakran nem állva érnek véget, hanem 
a küzdő felek lekerülnek a földre, és ekkor kezdődik a 
birkózás. Éppen ezért a földharc elemeit is gyakoroljuk 
edzésen. Ebben a segítségünkre vannak a tatami mat-
racok, melyek megvásárlását az önkormányzat is támo-
gatta. Ezek olyan 1 x 1 méteres szivacs lapok, amelyeket 
gyorsan egymáshoz lehet rögzíteni, és rajtuk sokkal ké-
nyelmesebben végezhetők a földharc gyakorlatai, mint 
a parkettán.
Vannak-e karate versenyek?
 Igen, bár most a koronavírus idején ezekből is egyre 
kevesebb, és egyre szigorúbb intézkedésekkel. Sajnos, 
a vírus nem tett jót a sportegyesületeknek sehol a vilá-
gon, szinte két teljes év kimaradt az edzésből. Koráb-
ban jártunk versenyekre – évente  1-2 alkalomra lehet 
jól felkészülni – mostanában a célunk inkább az, hogy 
visszanyerjük a karantén előtti sportformánkat. Ehhez 
sok idő kell, ezért 2022-ben leghamarabb az őszi idény-
ben terveznék karatésokat versenyen indítani.

 Reméljük, hogy a 2022-es évben már karantén nélkül 
végig tudjuk vinni az edzésévet, és részt tudunk venni 
a Global Kyokushin csapat közös nyári edzőtáborában, 
ahol övvizsgára is lesz lehetőség. Addig is, várunk sze-
retettel minden érdeklődőt az edzéseinken a Jókai Mór 
Művelődési Házban, Táborfalván, minden kedden és 
csütörtökön, 18:30-19:30 között.

Sensei Lajosbányai Dániel 3. Dan
Shomen Harcművészeti és Küzdősport Egyesület

Kyokushin Karate Táborfalván
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Nyári időszakban számtalanszor halljuk, hogy fogyasz-
szunk kellő mennyiségű folyadékot, de erre télen is oda 
kell figyelnünk. A víz az ember egyik alapvető lételeme. 
Az emberi test több mint fele víz. Míg a felnőtt férfiak-
nál ez az arány 60%, a nőknél 50%, a csecsemőknél pe-
dig 70%. Az ember nyáron feltűnőbben izzad, de folya-
dékot nem csak ekkor vesztünk. Légzéskor, izzadáskor 
és vizeléskor is jelentős mennyiségű folyadék kerül ki a 
szervezetből, melynek utánpótlásáról gondoskodnunk 
kell. A napi ajánlott folyadékbevitel férfiaknál 2-3 liter, 
nőknél 1-2 liter. A folyadékbevitel elsősorban vízzel, ás-
ványvízzel, lédús gyümölcsökkel, teákkal és levesekkel 
is történhet, de a legjelentősebb a víz.
Figyeljünk oda a kisgyermekekre és az idősebbekre! 
Ők kevésbé érzik a szomjúságot, ezért a szokásosnál 
gyakrabban kell őket folyadékkal kínálni a kiszáradás 
megelőzése érdekében. (Forrás: Wikipédia/Folyadékháztartás)

A Horacél Kft. tevékenysége 2511 Fémszerkezet gyártása, melyen belül egyedi megrendelésekre gyártanak 
bányaipari gépek vázszerkezetét, épületszerkezeti tartó oszlopokat, technológia szerkezeteket. A fejlesztés 
célja, hogy a beszerzendő gépek, eszközök kapacitása és technológiája alkalmassá tegye a céget a sorozatgyár-
tásra, amelynek eredményeként hosszú távon is megvalósítható a fenntartható működés. A projekt keretében 
beszerzésre került 1 db hegesztő tractor, 1 db hegesztő készülék és 1 db plazmavágó fúrómű. A Kft. 59,94 
millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Pénzügyminisztérium által

A Horacél Kft. 1999.04.06-án alakult, tevékenysége a 
kezdetektől 2511 Fémszerkezet gyártása, melyen belül 
egyedi megrendelésekre gyártanak bányaipari gépek 
vázszerkezetét, épületszerkezeti tartó oszlopokat, 
technológia szerkezeteket. Kizárólag előre megterve-
zett, engedélyezett rajzok alapján készítik el a jellem-
zően minden elemében egyedi alkatrészt.

A projekt megvalósítási helye 2381 Táborfalva, 
Kecskeméti út 4. B. ép., mely Táborfalva északi 
szélén az 5-ös főút mellett több mint. 2,2 ha-os te-
rületen terül el, ahol felépítettek egy 2900 m2-es 
gyártócsarnok és iroda együttest, továbbá egy 526 
m2-es festőcsarnokot.

A Kft. fejlesztése a Mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok eszközberuházásainak támogatása Pest megye 
területén (PM_KKVESZKOZ_2018) című sikeres pá-
lyázatból 59,94 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült a Pénzügyminisztérium által. A 
támogatás forrása Pest megye Területfejlesztési Kon-
cepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési 

Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó 
célzott pénzügyi támogatás.

A projekt keretében beszerzésre került 1 db hegesztő 
tractor, 1 db hegesztő készülék és 1 db plazmavágó 
fúrómű. A fejlesztés célja, hogy a beszerzendő gé-
pek, eszközök kapacitása és technológiája alkalmassá 
tegye a céget a sorozatgyártásra, amelynek eredmé-
nyeként hosszú távon is megvalósítható a fenntart-
ható működés. A sorozattermelés kiegyenlítettebb 
pénzügyi folyamatokat eredményez, amivel az eddigi 
hektikus árbevétel és eredményképződést egyenlete-
sebbé tudják tenni, növelve a vállalkozás és dolgozóik 
biztoságát. A beruházás közvetlen hatásaként 1 fővel 
nőni fog a dolgozói létszám.

A projekt megvalósítása 2021.02.24-tól 2022.01.23-ig 
tartott.

További információ kérhető:

Horváth Csaba ügyvezető

Elérhetőség: horvath.csaba@horacel.hu

Sajtóközlemény
Kapacitás bővítés a Horacél Kft-nél

2021.02.24.




