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A LA PÍT VA 1993

„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”
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In memoriam Nagy Jánosné
Nagy Jánosné Csinos Erzsébet, Tá-
borfalva nagyközség díszpolgára 
2022. június 18-án türelemmel vi-
selt hosszú betegség után csende-
sen eltávozott e földi világból. Eb-
ben az évben töltötte volna be 86. 
életévét. Táborfalva Nagyközség 
Önkormányzata és Nagy Andrásné 
Polgármester Asszony együttérzését 
és részvétét fejezi ki a gyászoló csa-
ládnak!
Nagy Jánosné Erzsikére egy 2010-
ben készült interjú felidézésével em-
lékezünk!

A TÁBORFALVI MOZAIK  
SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA

Beszélgetés Nagy Jánosnéval 
Nagy Jánosné Csinos Erzsébet 2006. 
óta Táborfalva község díszpolgára, 
2009-ben KÓTA-díjban részesült kó-
rusénekes és kórustitkár kategóriában.

- Olyan embernek ismertelek meg, 
aki az életet kihívásnak tekinti, 
a felmerülő problémákat pedig 
olyan feladatoknak, melyeket meg 
kell oldani. Honnan ez a hozzáál-
lás és honnan ez a sok energia?
- Mióta élek, így élek. Úgy gondo-
lom, hogy azt a környezetet, ahol 
élünk, mi magunk is formáljuk. Az 
urammal mindig így gondoltuk. Ha 
a többség így tartaná, még jobban 
haladnánk. Nagyon szeretem ezt a 
falut, nem mindegy, hogy a mi fa-
lunkról milyen kép alakul ki.
- Táborfalván születtél?
- Igen, Táborfalván születtem. He-
tedik gyerek vagyok a családban. 
Édesapám a II. világháború előtt a 

honvédségnél dolgozott, majd gaz-
dálkodó volt rövid élete végéig. A 
Csurgay általános iskolában  végez-
tem. Nagyon szerettem iskolába jár-
ni, nagyon meg akartam felelni. Jó 
tanítóim voltak. A szüleim szigorú-
an neveltek bennünket, én is igye-
keztem így nevelni a gyerekeimet.
- A  zene és az ének  iránti szere-
teted hogy kezdődött?
- A templomi éneklésnél kezdtem 
és úgy látom, ott is fogom befejez-
ni. Gyermekkoromban szerettem 
templomba járni, a templomban 
énekvezető voltam. Katolikus csa-
ládban születtem, hitben nevel-
kedtem. A férjemé tősgyökeres re-
formátus család, most férjemmel 
együtt a református gyülekezetbe 
tartozom és szeretek ott lenni. Most 
a református gyülekezet énekkará-
ban énekelek.
- Hogy kapcsolódtál a népzené-
hez?
- Édesapám és édesanyám szerettek 
énekelni, táncolni. Az általános is-
kolában sok jó népdalt tanultunk. 
Czank Gyuláné Mucs Gizella tanító 
néni éneket, néptáncot tanított, fér-
je volt az iskola igazgatója. Az ének 
iránti szeretetet az általános iskolai 
és a templomi éneklés alakította ki 
bennem. Amikor a Budapesti Állami 
Közgazdasági Leányközépiskolába 
jártam, nagyon hiányzott az ének-
lés, mert ott nem volt énekoktatás.
- A középiskola befejezése után 
hogy alakult az életed?
- Táborfalván kezdtem dolgozni a 
községi tanácsnál adminisztrátor-
ként majd pénzügyi előadóként, 
voltam pénztáros és könyvelő  a 
táborfalvi termelőszövetkezeti 
csoportnál, majd 28 évig a Buda-
pestkörnyéki TÜZÉP Vállalat te-
lepvezetője voltam, onnan mentem 
nyugdíjba.
- Hogy jött létre a népzenei együt-
tes Táborfalván?
- A citerazenekar magja 1976. áp-
rilisban jött létre, akkori keltezé-
sű az alapító okirat. A művelődési 
házban próbáltak. 1978-ban Birinyi 
József kezdeményezésére Kiss Ká-
roly művelődési ház igazgató és az 
általános iskola gyermek citera cso-
portot szervezett. Az elsők között 
ott volt lányom, Mérike is, én is el-
mentem a próbákra. Körülbelül 25 
gyerekkel indult és ebből nőtt ki a  
Csutorás együttes. 1979-ben szülők 

is bekapcsolódtak az énekkarba, ek-
kor kezdtünk minősítő versenyeken 
részt venni. 1980-ban Tápiószecsőn 
a minősítő versenyen a maximum 
100 ponttal jutottunk a megyei első 
helyre, mi képviseltük a megyét 
Debrecenben az országos népzenei 
gálán. Ez a sikersorozat folytató-
dott és mindig több lett a félteniva-
lónk. Az élvonalba kerültünk és tar-
tani kellett a színvonalat. 1980. után 
az ÁFÉSZ támogatott bennünket, a 
megyei művelődési osztály illetve az 
örkényi TSZ és a közös tanács fi-
nanszírozta utazásunkat, ellátásun-
kat, napidíjat kaptunk.
- Hogy látod, Erzsike, milyen sze-
repet töltött be a falu életében a 
népzenei együttes?
- Kezdetben többet, mint most. Vál-
tozott az élet és a körülmények az-
óta. Sok támogatást kaptunk, még 
amikor közös tanács volt, Somogy-
vári László az örkényi közös tanács 
elnöke is segített bennünket, ő is 
aktívan zenélt, szerette a népzenét. 
Az együttesnek nagy szerepe volt 
a közösségépítésben. Úgy látom, 
elszaladt az erkölcsi világ. Több 
szeretet kellene egymás iránt. Keve-
sebb időt áldozunk a családi életre, 
a közösségi életre, mert ez akarat 
kérdése is.
- Hogy alakult a családi életed?
- Nagy segítséget adott a férjem és 
a családi háttér. A három gyerek 
felnevelése után az unokák neve-
lésében is segédkeztem. Sok bol-
dogságot ad három gyermekem és 
három fogadott gyermekem: két 
menyem és vejem. Életem legszebb 
három éve volt, amikor GYES-en 
voltam. Küzdelmes évek után, mi-
kor már saját otthonunk volt, ott-
hon lehettem a gyermekemmel. 
Nem is értem a GYES-betegséget! 
Az anyának elsődleges a gyerekei 
élete, nincs az az idő, amely a gye-
rekeikre elég lenne!

Lejegyezte: Borsi Mária 
(A Táborfalvi Mozaikban megje-
lent cikk részlete, 2010. február, 
XVIII. évf. 2. szám. 6-7. p.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki minden-
kinek, aki részt vett Nagy Jánosné 

(Csinos Erzsébet) temetésén.

Gyászoló család

Nagy Jánosné, Erzsike néni, Táborfal-
va Díszpolgára, a Táborfalvi Közmű-
velődési és Népzenei Egyesület ala-
pító tagja, a rendezvény házigazdája 
köszönti a könyvbemutató vendégeit. 
(Nagy János: Katonadolog c. könyvé-
nek bemutatója, 2017.) Forrás: Ország 
Közepe Klub Facebook-oldala
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Ülésezett a Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2022. június 16-án rendkívüli ülést, június  28-án 
munkaterv szerinti ülést tartott. Az üléseken 10 hatá-
rozat ( 53-55/2022. VI.16., 56-62/2022. (VI.28.) született.
A testületi ülés nyilvános jegyzőkönyve alapján, az 
ülésen hozott határozatok kivonatait az alábbiakban 
közlöm.

2022. június 16-i ülésén a Képviselő-testület:
- Ellenszavazat nélkül meghozott döntésében a 

külterületi utak fejlesztésére kapott pályázati 
támogatás összegének 50 %-ára előlegigény ké-
relmet nyújtott be, ezzel egyidejűleg a beruhá-
záshoz 15 501 747 Ft önrészt biztosított.

- Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy az ön-
kormányzat részére megítélt 40.000 000 Ft ösz-
szegű állami támogatást a Kőrösi utca teljes hosz-
szának felújítására használja fel.

- A temetőben lévő ravatalozó felújítási munkái-
nak műszaki ellenőrzésére kiírt beszerzési eljá-
rás alapján műszaki ellenőrnek Vízer Pál ev. aján-
latát fogadta el 425.927 Ft + áfa összegben.

2022.június 28-i ülésén a Képviselő-testület:
- Meghallgatta és elfogadta a polgármester beszá-

molóját a két ülés között tett fontosabb intézke-
déseiről.

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a hulladékgazdál-
kodási feladatok ellátásáról szóló NHSZ-OKÖT 
Nonprofit Kft. beszámolóját.

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a Napraforgó 
Óvoda és Bölcsőde 2021. évben végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámolót, valamint a 2022/2023 
nevelési év indulásáról szóló tájékoztatót. Az 

óvodai csoport számát továbbra is 5 csoport-
ban határozta meg. Az óvodában engedélyezte a 
jogszabályban előírt maximális csoportlétszám  
20 %-al történő túllépését.

- Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 
előirányzott szociális támogatások keretén belül 
döntött az ez évi önkormányzati támogatások 
formájáról, összegéről és kifizetésének időpont-
járól. A döntésről az érintettek a kifizetés idő-
pontja előtt írásban kapnak értesítést. Határoza-
tát ellenszavazat nélkül hozta meg.

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a folyamatban 
lévő beruházásokról szóló polgármesteri tájékoz-
tatót.

- Ellenszavazat nélkül jóváhagyta a  Z-BOX ki-
helyezését szolgáló haszonkölcsön szerződés. 
Ennek értelmében az önkormányzat a polgár-
mesteri hivatal mellett területet biztosít csomag- 
automata elhelyezésének céljára, melyet a lakos-
ság tud igénybe venni.

Tájékoztatom kedves lakosainkat, hogy az önkormány-
zat honlapján (www.taborfalva.hu) megtekinthetik a 
képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegyző-
könyveket, a hatályos rendeleteket. A „Közérdekű in-
formációk” cím alatt közzétételre kerül többek között 
az önkormányzat 5 M Ft feletti szerződései, a közbe-
szerzési eljárások kiírása, azok eredményei.

A Képviselő-testület soron következő ülését 2022. szep-
tember 27- én tartja, melyen minden érdeklődőt szere-
tettel vár.

KUNDRA ERIKA
jegyző 

Parlagfű- és egyéb gyom-mentesítés
Felhívom Tisztelt Lakosaink a figyelmét, hogy a földtulajdo-
nos, földhasználó, kül-és belterületen egyaránt köteles a par-
lagfű és egyéb károsító gyomnövények  elleni védekezés-
re, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe 
jutásának folyamatos megakadályozására. 
Szintén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni az 
ingatlan előtti járdaszakasz és árok tisztántartásáról és 
gyommentesítéséről, valamint az ingatlanról kihajló, illetve a 
közterületen álló növényzetről behajló ágak és bokrok meg-
felelő nyeséséről.

Táborfalván a belterületi ingatlanok művelésének, vala-
mint a parlagfű és egyéb gyomok elleni védekezés, illetve 
az ingatlan előtti közterület gondozásának betartását a Pol-
gármesteri Hivatal első alkalommal, hivatalból 2022. július 
18-tól helyszíni szemle megtartásával ellenőrzi.

Kérem, hogy az Önök által tapasztalt parlagfüves terü-

leteket az alábbi telefonszámon szíveskedjenek jelezni 
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata részére: 382-
028/107 mellék
 A védekezési kötelezettség elmulasztói részére a polgár-
mesteri hivatal határozati kötelezést ír elő, majd ennek ered-
ménytelensége esetén értesíti a kormányhivatal növény-és 
talajvédelmi hatóságát, aki növényvédelmi bírság kiszabására 
jogosult.  A bírság mértéke belterületen és külterületen is 
egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Kérek minden táborfalvai ingatlantulajdonost és földhaszná-
lót, hogy saját és lakótársai egészsége védelmében, valamint 
a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében 
végezzék el a földterületek és az ingatlanok előtti közterü-

letek gyommentesítését, ápolását.

KUNDRA ERIKA
jegyző 
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Polgármesteri hírek

Tájékoztató a Polymer Plastic Recycling Kft. 
működéséről

Három hónappal ezelőtt nagy port kavart a települé-
sünkön működő műanyaghulladék-feldolgozó cég mű-
ködése. A telepről kiáramló szag- és zajhatás miatt ér-
kező lakossági panaszok kivizsgálásának céljából több 
hatósági szemlét is tartottunk a helyszínen.
2022. 04. 07-én megállapítást nyert, hogy a telep terü-
letén található iszapfogó műtárgy állapota kifogásolha-
tó, ennek rendbehozatalára a cég kötelezve lett, annak 
teljesítéséig a szennyvíziszap-kezelő műtárgy működé-
se teljes egészében felfüggesztésre került. A szaghatás 
eközben olyan elviselhetetlenné vált az üzem 400 mé-
teres körzetében, hogy a határidő letelte előtt újabb ha-
tósági szemlére került sor. Ennek eredményeként 2022. 
04. 25-én a cég telephelyén az ipari  tevékenység foly-
tatása teljes egészében felfüggesztésre került. A jegyzői 
határozatban foglaltak szerint az iszapfogó műtárgyat 
2022. 06. 25-ig kellett helyreállítani, hogy a termelés 
újból megindulhasson. Eközben az érintett szakható-
ságok felé megtettük a bejelentést, azt kértük, hogy 
vizsgálják felül a cég működését, hogy a kiadott telep-
helyengedélynek mindenben megfelelnek-e. A hatósá-
gok több vizsgálatot is tartottak a helyszínen, ezeknek 
az eredménye még csak részlegesen ismert. Időközben 
a cég a kifogásolt műtárgyat kiiktatta a termelési folya-
matból, a szaghatást okozó ipari szennyvizet és szenny-
víziszapot elszállíttatta. 2022. 06. 27-én újabb helyszíni 
szemlére került sor, ahol ez hivatalosan is megállapítást 
nyert, így a PPR Kft. újbóli működésének nincs akadá-
lya. Az üzem területén további felújítási és helyreállítási 
munkálatok folynak. A termelőcsarnok 16 cm vastag 
szendvicspanel burkolatot kapott a zajhatás elkerülése 
érdekében. Látható és érzékelhető, hogy a tulajdonos 
mindent megtesz annak érdekében, hogy működése ne 
zavarja a lakosságot. Önkormányzatunk szakemberek 
felkérésével és bevonásával igyekszik segíteni a mun-
kájukat.
Reméljük, hogy a helyreállítási munkák elvégzése után 
végre mindenki számára megnyugtatóan rendeződik 
majd ez az állapot!

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

Élelmiszerbankos történet
2022. év elején szociális ellátásunk keretében pályázatot 
adtuk be az élelmiszerbank által meghirdetett élelmi-
szermentő akcióra.
Az élelmiszermentő akció lényege, hogy az áruházlán-
coknak a minőségmegőrzési idővel kínált termékeiket 
a lejárat előtt 48 órával jótékonysági célra kell felajánla-
ni. Pályázatunk nyertes lett, így 2022. június 20-tól a la-
josmizsei Penny Market áruházból hozhatjuk el minden 
héten, hétfőtől- péntekig ezeket a termékeket. Összeál-
lítottunk egy listát azokról a családokról, személyekről, 
akiknek ilyen módon segítünk. Az első hét eredménye-
képpen 1.000.003 forint értékű élelmiszer került kiosz-
tásra, 41 család napjait tudtuk ezzel megkönnyíteni.

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

Települési Értéktár
Táborfalván 2015-ben alakult meg a Települési 
Értéktár Bizottság. Az eltelt időszakban a Települési 
Értéktárba bekerültek az egykori Örkénytábori 
Magyar Királyi Honvéd Lovagló és Hajtótanárképző 
Intézet, a Birinyi Gyűjtemény, a Platthy József 
Bajtársi Egyesület, a Gyökereink Emlékudvar, 
Matyófalvi Gábor alkotása, a Háborús emlékmű, a 
Táborfalvi Lő- és Gyakorlótér természeti értékei és 
Platthy József életműve.
Kérjük, ha Ön tud olyan helyi értékről, amit 
érdemes volna a helyi értéktárba felvenni, keresse 
meg a Települési Értéktár Bizottságot és tegye meg 
javaslatát!

Elérhetőség:
Birinyi András, a Települési Értéktár Bizottság elnöke,
Sponga Tamás, a Települési Értéktár Bizottság tagja,
Borsi Mária könyvtáros, a Települési Értéktár 
Bizottság tagja
Cím: Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2381 
Táborfalva, Iskola u. 7., Tel.: 29/382-952
e-mail: konyvtar@taborfalva.hu
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Népszámlálás

Táborfalvi színjátszók a  
Karéj Fesztiválon

Az Örkényi Szabadidő Központ és Könyvtár szervezésében 
a Dél-Pest Megyei Regionális Karéj Fesztiválon a Táborfalvi 
Sárkányok Színjátszó Szakkör két növendéke is részt vett, 
Füzy Blanka és Palcsek Szilvia remekül szerepeltek. Szilvi-
nek sikerült elhoznia vers kategóriában, saját korosztályá-
ban a 3. helyezést. Faragó Ádám, a szakkör vezetője készí-
tette fel őket. Gratulálunk Nekik!

SOÓS-GYŐRFFY KATALIN
művelődésszervező

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. ok-
tóber 1. és november 28. között Magyarország terü-
letén teljeskörű nép- és lakásszámlálásra ( a továb-
biakban: népszámlálás)   kerül sor.

A népszámlálás olyan egyedülálló statisztikai adat-
felvétel, amely a begyűjtött adatok teljessége és 
területi részletezettsége révén teljes körű képet 
nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.  
A Népszámlálás célja, hogy pontos és részletes ké-
pet kapjunk Magyarország népességének nagyságá-
ról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, 
foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. 
A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabá-
lyokat - így a gyűjtendő adatok körét is - a 2022. 
évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 
(népszámlálási törvény) írja elő, mely szerint az 
adatszolgáltatás - az egészségi állapotra, a fogya-
tékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemze-
tiségre vonatkozó adatkörök kivételével - kötelező, 
az adatszolgáltatók kötelesek azokat a valóságnak 
megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés - a mai kor igényeinek megfelelően - 
egyrészt interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, 
valamint elektronikus eszközöket használó számlá-
lóbiztosok közreműködésével (papír alapú kérdőí-
vek nélkül) valósul meg.

A népszámlálás 3 időszakra tagolódik:
Az  Önkitöltési időszakban – 2022. október 1. és 
2022. október 16. éjfélig online kérdőíveket az adat-
gyűjtő rendszer fogadja.

A személyes felkeresés időszakában - 2022. október 
17. és 2022. november 20. között a számlálóbiztosnak 
az adatszolgáltató a kérdéseket személyesen megvá-
laszolhatja. A számlálóbiztosok felkeresik azokat a 

címeket, amelyekről az önkitöltési időszakban nem 
érkezett elektronikus kérdőív.

Pótösszeírási időszakban - 2022. november 21. és 
2022. november 28. között a polgármesteri hivatal-
ban jelentkezve van lehetőség a kérdések megvála-
szolására.

A népszámlálást megelőzően a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) valamennyi magyarországi címre 
felkérő levelet fog küldeni a népszámláláshoz kap-
csolódó legfontosabb információkról, mely tartal-
mazni fogja az internetes önkitöltéshez szükséges 
belépési azonosítót is.

A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, 
ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, 
hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek. A 
postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érde-
kében kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a házszá-
mokat, illetve többlakásos épületek esetében az aj-
tószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és 
a postaládákon!

A népszámlálás előkészületei már zajlanak, annak 
lebonyolításáról, a tudnivalókról rendszeres tájé-
koztatót adunk településünk hivatalos honlapján, 
közösségi oldalán és a Táborfalvai MOZAIK újság-
ban is. Ezen forrásokon kívül a KSH internetes ol-
dalán (www.ksh.hu) is részletes tájékoztató olvas-
ható.

KUNDRA ERIKA
jegyző
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Szezonnyitó Örömíjász Verseny

2022. június 25-én, szombaton Szezonnyitó Öröm-
íjász Versenyt tartottunk.

A nap hagyományőrző reggelivel indult, majd 
kezdetét vette a verseny ünnepélyes megnyitója, 
ahol örömhírekről számolhattunk be az ideérke-
zőknek: az év első negyedévében részt vettünk a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályá-
zaton, melyen 1 360 000 Ft összegű támogatást 
nyertünk eszközbeszerzésére.

A verseny kezdetén egy ágyúlövés dördült el a 
résztvevők tiszteletére, a versenyzők két körön, 
körönként tíz élethű célt küzdöttek le. Mindeköz-
ben már javában főtt a bográcsban a sertéspörkölt 
és a birkapörkölt, amelyek nagyon finomra sike-
redtek. Ebéd után kezdetét vette az eredményhir-
detés, ahol mindenki átvethette a neki járó díjat. 
A Délegyházi Íjász Egyesület „A legaktívabb 
csapat” díjban részesült, amelyet Polgármester 
Asszony adott át. Köszönjük a Magyar Honvéd-
ség Kutatásfejlesztési Igazgatóság Lőkísérleti és 
Vizsgáló Osztályának (Táborfalva) a felajánlott 
díjat, köszönjük Vígh Jánosnak közreműködését 
és kitartó munkáját. Ezúton is szeretnék gratulálni 
az szép eredményekhez!

Köszönjük Dr. Mák Kornélnak, a Keresztényde-
mokrata Néppárt Bács-Kiskun Megyei Elnöké-
nek, Nagy Andrásné Polgármester Asszonynak és 
Nagy András Képviselő Úrnak, hogy jelenlétük-
kel megtisztelték íjász versenyünket. Köszönjük a 
szervezők munkáját!

NAGY BENCE
A fotókat készítették:

Némethné Gábor Éva és Nagy Bence
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Alsónémedibe keresünk csomagszortírozó munka-
társat 1 műszakos állandó délutános munkavégzés-
re (16:30–01:30). Feladatok: konténer kipakolása és 
szétválogatása szalagra, csomagok válogatása méret 
és irányítószám szerint, összekészítés kiszállításra. Át-
lag nettó bérezés 230.000–260.000 Ft. Céges buszok: 
Budapest, Örkény, Dabas, Hernád, Táborfalva, Gyál, 
Gyömrő, Sülysáp, Tápiószecső, Úri, Kiskunlacháza, 
Szalkszentmárton, Tass, Bugyi, Felsőbabád, Kunadacs, 
Kunszentmiklós, Inárcs, Kakucs, Nyáregyháza, Ócsa, 
Bénye, Monor, Pánd, Pilis, Vasad. Érd: 06-70-419-0680
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2022. június 13-14-én tartottuk iskolánkban a II. Csurgay  
Napokat. Nagyon várták a gyermekek, hiszen szeretik 
azokat a napokat, amikor nem kell tanulni.
Rövid megnyitó után megkoszorúztuk a Csurgay Fran-
ciska emléktáblát az udvaron, majd Örkényen a sírját. 
Ezután kezdetét vette az I. Csurgalimpia egy csillagtú-
rával. Osztályonként a gyermekeknek térképek segítsé-
gével meg kellett találniuk adott ponton elhelyezett in-
formációs táblákat, majd ezeket elolvasva visszamenni 
a kiindulási helyszínre és válaszolni az ezzel kapcsolatos 
kérdésekre. Összesen 9 állomást kellett meglátogatniuk 
az iskolában és környékén, majd helyesen megoldani 
a feladatokat. Ezt követően ügyességi vetélkedő vette 
kezdetét, ahol különböző állomásokon sportos vagy 
ügyességi feladatokat oldottak meg, időre vagy minél 
nagyobb darabszámra. A program zárásaként megebé-
deltek és hazamentek pihenni a gyermekek. Másnap 
ismertetővel kezdtük a napot, hiszen erre a napra is 
rengeteg programot tartogattunk. Reggeli után a fiúk 
osztályonként csapatokat alkotva foci bajnokságon 
vettek részt, a többiek pedig választhattak a jobbnál 
jobb programok közül. Felső tagozatosok tervezőkörön 
vettek részt az osztálytermekben, ahol iskolai címert 
tervezhettek, vagy ötleteket gyűjtöttek kültéri és bel-
téri iskolaszépítéshez. Eközben az alsósok kézműves 
foglalkozásokra mehettek, nemezelés, kosárfonás és 
agyagozás közül választhattak. Akik viszont nem men-
tek ide sem, azok szabadon mozoghattak az ugrálóvár, 

lufihajtogatás között, vagy ehettek, ihattak kedvükre 
az ebédlőben. Az SZMK nagy örömmel és lelkesedés-
sel készített lángost, vattacukrot, popcornt, limonádét, 
vagy ehettek a csokiszökőkútból is. A tervezés és foci 
után, a többi diák is kedvére válogathatott a programok 
és ennivalók közül. Napunkat az ebéddel zártuk, majd 
másnap reggel az eredményhirdetéssel folytattuk.
Nagyon várták a diákok, hogy kihez fog kerülni az I. 
Csurgalimpia Vándorkupa, izgatottan hallgatták végig 
az eredményeket és nagy taps kíséretében átadtuk vé-
gül a kupát a 4. és 6.b osztálynak. Ezúton is gratulálunk 
a győzteseknek és minden osztálynak, akik derekasan 
küzdöttek a kupa birtoklásáért. Reméljük, a következő 
években is hasonlóan sikeres lesz az új kezdeményezé-
sünk! Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, 
aki támogatta, vagy támogatásával hozzájárult a nap 
sikeréhez!

A CSURGAY FRANCISKA ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÁRAI

Hálás köszönet a segítségért és támogatásért: a 
Csurgay Franciska Általános Iskola tanárainak, az 
SZMK tagjainak, Demcsák Andreának és Tamás-
nak, Kohári Anitának, Rajszkyné Dancsó Gabriellá-
nak, Kufár Zsófiának, Németh Bélánénak, Tóthné 
Takács Erikának, Mihályi Beatrixnak és Sándornak, 
Steiner Melindának, Lőrinczi Lászlónak, Vigh Ist-
vánnénak, Horváth Bélánénak, Kovács Nándornak 
és a Ladánybenei Zöldségesnek.

II. Csurgay Napok az iskolában



Táborfalva-Nagybacon
A ,, Határtalanul” pályázat keretein belül végre lehetősé-
günk adódott, hogy elutazzunk 6 napra Erdélybe, amire 
már régóta készültünk, nagyon vártuk.
Több székely emberrel töltöttük mindennapjainkat, például 
Gyurival az idegenvezetőnkkel, István bácsival, aki a sofő-
rünk volt és az odafelé úton viccekkel szórakoztatott minket, 
hogy ne unatkozzunk, Anettával, a konyhás néni unokájával, 
Erzsike és Rózsika nénivel, akiknek a reggelinket köszönhet-
jük. Bejártuk Erdővidéket és Barót kőrnyékét, megnéztük 
Benedek Elek házát, elmentünk a Büdös hegyhez, a Szent 
Anna-tóhoz, a Mohos tőzegláphoz, Sepsiszentgyörgyre, a 
Vargyas-patak völgyébe, Lócsűr és Orbán Balázs barlangba. 
Megismertük a vidéki és a városi életet is. Kétszer találkoz-
tunk a nagybaconi Konsza Samu Általános Iskola 7. osztályos 
tanulóival. Az első találkozás egy vetélkedő keretén belül tör-
tént, ahol részt vett pár lengyel és török diák is, akik szintén 
itt vendégeskedtek. A vizes vetélkedőt nagy meglepetésünk-
re megnyertük, aminek nagyon örültünk. Az igazgató bácsi 
is odajött hozzánk, beszélgetett velünk, kérdezett tőlünk, 
mindenki nagyon kedves és barátságos volt velünk. A má-
sodik alkalommal, mikor találkoztunk, nehezen oldódtunk, 
mert még nem volt olyan lehetőségünk, ahol idegen diákok-
kal ismerkedtünk, ezért kicsit szégyenlősek voltunk. Nagyon 
jó volt látni, hogy a nálunk szerényebb körülményeik ellené-
re, milyen boldogok, életvidámak, meglepő, hogy mennyire 
más a felfogásuk és mennyire nyugodtak. A búcsúbuli saj-
nos, hamarabb eljött, mint gondoltuk volna, fél estét velük 
töltöttük, ettünk, ittunk, táncoltunk, zenét hallgattunk, tán-
cot tanultunk, fociztunk, beszélgettünk. Sajnos, hamar eljött 
a perc, amikor indulnunk kellett. Átadtuk nekik az ajándé-
kainkat, majd végül felszálltunk a buszra. Hosszas integetés 
után elhagytuk a nagybaconi iskolát és csak reméljük, hogy 
egyszer még találkozunk velük újra.
Köszönjük kísérőtanárainknak, Anita néninek és Kitti néni-
nek hogy vigyáztak ránk az egy hét alatt. Külön köszönet 
Kitti néninek a sok szervezőmunkáért, nélküle nem jutot-
tunk volna el ide. Felejthetetlen élmény volt, reméljük, lesz 
még lehetőségünk kiutazni Erdélybe! Nagyon köszönjük a 
vendéglátást és a sok szeretetet, amit kaptunk a 6 nap alatt! 
Időközben hazaértünk, de szívünkben örökké emlékezni fo-
gunk erre a 6 napra. 

MÉSZÁROS-BÁRKÁNYI VIKTÓRIA
Csurgay Franciska Általános Iskola 7.osztálya 

Barátságok a határon túl



2022.06.20-án, egy szép hétfői napon, elindultunk Tábor-
falváról, a Csurgay Franciska Általános Iskola kapujából, 
Erdélybe.
Miután átértünk Románia területére, kirándulásunk első hely-
színét látogattuk meg, Segesvárt, ahol megnéztük az órator-
nyot, a bástyákat, a várfalakat, Drakula házát, a diáklépcsőt. 
Ezt követően megálltunk Fehéregyházán, megkoszorúztuk 
Petőfi Sándor szobrát, majd mentünk Barótra, ahol a Derzs 
Panzióban szálltunk meg. Megérkezésünket finom vacso-
rával ünnepeltük, majd ettől felébredve, alig aludtunk pár 
órát. A következő napot egy jó, kiadós reggelivel kezdtük, 
azután útnak indultunk. Először Vargyasra mentünk a Sütő 
családhoz, ahol a bútorkészítés és festés mesterségével is-
merkedtünk meg, majd megnéztük az unitárius templomot, 
aztán szekerekre pattantunk és a Vargyas-szoros felé vettük 
az irányt. Útközben megcsodálhattuk a természet szépsé-
geit, megtapasztaltuk a csendet és nyugalmat. Miután meg-
érkeztünk a parkolóba, gyalog folytattuk utunkat a patak 
medrében. Felmentünk a Lócsűr barlangba, az Orbán Balázs 
barlangba és több függőhídon, sziklákon küzdöttük át ma-
gunkat. Mindkét barlangban eltöltöttünk egy kis időt, így 
mindenkinek szuper élményben volt része. A hosszú gyalogút 
után szekerekkel és busszal mentünk vissza a szállásra, majd 
egy hangulatos és szép étteremben vacsoráztunk. Vacsora 
után összeültünk és megbeszéltük a nap eseményeit, megír-
tuk naplóinkat, azután már egymás társaságában lehettünk a 
szobánkban, beszélgettünk, nevetgéltünk a napi élményeken, 
míg el nem aludtunk. Harmadnap első állomásunk Erdővidék 
Múzeuma volt, ahol egy őselefánt maradványait néztünk meg 
és egy szuper ólomkatona kiállítást a kökösi csatáról. Ezután 
Kisbaconra mentünk Benedek Elek szobrához, emlékházá-
hoz és a még ma is működő vízimalomhoz. Egy rövid utazás 
után megérkeztünk Nagybaconra az iskolához, ahol részt vet-
tünk egy csoportos vizes ügyességi vetélkedőn. Nagy élmény 
volt számunkra, hogy török, lengyel és nagybaconi diákokkal 
versenyezhettünk. Miután vége lett ennek a versenynek kö-
vetkezett az ebéd, majd elmentünk Olasztelekre egy kovács-
hoz, aki pár érdekes tudnivalóval látott el minket, megmutatta 
műhelyét és kovácsolt emlékül nekünk egy szeget. Hazafe-
lé elmentünk egy kőfejtőbe, csodaszép sziklás helyre, ahol 
gyönyörű volt a kilátás, majd a szállásra érkezést követően 
vacsorázni mentünk. Vacsora után még meglátogattuk a he-
lyi bőrművest, ahol osztálytársunk hegedült a bőrműves bá-
csi által készített hegedűn, ami a világon egyedülálló darab.  

Negyedik napon, az idegenvezetőnk, Gyuri keltett fel min-
ket, majd reggeli után útnak indultunk Kézdivásárhelyre a 
Babamúzeumba, ahol ismét érdekes beszámolót hallgathat-
tunk meg és megismerhettük az Erdélyben előforduló összes 
népviseletet, mesterségeket, szokásokat. Ezután megnéztük 
Sepsiszentgyörgyön a Vadászati Múzeumot, ahol mindenféle 
állatot láthattunk, majd sétálgattunk a belvárosban és kaptunk 
1,5 óra szabadidőt, amit vásárlással töltöttünk. Mindenki na-
gyon jól érezte magát, sokat nevettünk együtt, jó volt egy pi-
cit felszabadultan sétálgatni. Gyülekező után visszamentünk 
a szállásra, vacsora, naplóírás és pihenés következett. Ötödik 
napon első úti célunk a Mohos-tőzegláp volt, ahol nagyon sok 
érdekességet tudhattunk meg az ingoványos területről, majd 
elsétáltunk a Szent Anna-tóhoz, ami eszméletlenül gyönyö-
rű, ettünk kürtőskalácsot és sétáltunk a tó mellett. Hazafelé 
még elmentünk az Apor lányok feredőjéhez, ahol belógattuk 
lábainkat a különböző hatású kénes ásványvizekbe, gyógyvi-
zekbe. Nagy élmény volt, hogy hazafelé, az út szélén láttunk 
egy medvét. Igaz, a Szent Anna-tónál is láttunk egy anyát 3 
boccsal, de ők messze voltak, ez pedig csak néhány méter-
re a busztól.  Mikor a szállásra értünk, készülődni kezdtünk 
a búcsúbulira, ami Nagybaconon volt. Amikor odaértünk, a 
hetedikes diákok fogadtak minket osztályfőnökükkel, majd 
3 órán keresztül beszélgettünk, játszottunk, táncoltunk, vé-
gül pedig elbúcsúztunk, mivel nekünk reggel korán haza kel-
lett indulnunk. Vacsora után alkalmunk volt elmenni focizni 
egyet a baróti iskola pályájára, majd siettünk haza csomagol-
ni. Reggel 6 órakor indultunk, átadtuk búcsúajándékainkat a 
konyhás néniknek, majd elbúcsúztunk a szállásunktól. Haza-
felé megálltunk Farkaslakán, megkoszorúztuk Tamási Áron 
sírját, majd elfogyasztottuk a reggelinket, egy nagy pizzát. 
Útközben megálltunk még a parajdi sóbányánál, kaptunk 1 
óra szabadidőt, hogy utolsó nap is jól érezhessük magunkat, 
ami meg is történt.
Utolsó állomásunk a határ előtt Királyhágó volt, ami Erdély 
kapuja. Szomorúak voltunk, hogy vége a kirándulásunknak, 
sokat túráztunk, jól éreztük magunkat és rengeteg élménnyel 
lettünk gazdagabbak. Köszönjük kísérőtanárunknak, Anita 
néninek, osztályfőnökünknek, Kitti néninek és idegenveze-
tőnknek, Gyurinak, hogy végig vigyáztak ránk és ilyen szu-
per, élményekkel teli programokat szerveztek nekünk.

FARKAS DORINA
7. osztályos tanuló

 A fotókat Czigány Anita és Konczig Kitti készítette

Erdélyi kalandozásaink
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Tanévzáró ünnepség a Csurgay Franciska Általános Iskolában

Örkény István gondolatával kezdeném idei tanévzáró 
ünnepségünket:
„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természe-
tes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.”
Remélem, ezek a gondolatok átszőtték a tanévet és 
mindenki megkapta a saját kérdésére a választ.
A 36 tanítási hetet értékelve, úgy gondolom, ismét tar-
talmas, kemény évet tudhatunk magunk mögött.
Minden olyan gyorsan változik és sokszor időnk sem 
marad a búcsúzásra. Pedig mindennek kell egy lezárás. 
Az a bizonyos pont a történet végére. Az idei tanév 
végén több munkavállalónktól búcsúzunk nyugdíjba 
vonulásuk alkalmából.
Ujj Józsefné Évikét az alábbi gondolatokkal méltatom:

Évike 2017. év óta 
dolgozik isko-
lánkban. Először 
portásként, majd 
iskolatitkárként te-
vékenykedett. Az 
első évben megis-
merte a tanulókat, a 
kollégákat, a szülő-
ket és az iskola szo-
kásait. Besegített az 
akkori iskolatitkár 
munkájába, az ál-
lás megüresedése 
után át is vette ezt 

a pozíciót. Kedves, segítőkész személyiségével hamar 
a szívünkbe lopta magát. A kollégák minden kérését 
azonnal teljesítette és Ők ezt ki is használták, emiatt 
sokszor félretette megkezdett munkáját.
Nyugdíjas éveihez kívánunk aktív pihenést, örömöt és 
nagyon jó egészséget! 
A nevelőtestület oszlopos tagját, Horváth Béláné Évát 
az alábbi gondolatokkal méltatom:

Ö r ö m ö m r e 
szolgál, hogy 
kolléganőnk-
ről, Horváth 
Bélánéról ír-
hatok méltató 
gondolatokat. 
Éva az 1996-os 
tanévtől tanít 
Táborfalván, 
pozitív, nyitott 

személyisége ettől az időszaktól fogva meghatározó volt 
az ittlévő tantestületre és diákokra egyaránt. Hitvallása: 
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers 
gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”  Ez a 
hitvallás sokat elárul róla.
1982-87-ig képesítés nélküli nevelőként dolgozott az Ör-
kényi Általános Iskolában.  1987-ben tanítói oklevelet szer-
zett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Ebben az időszak-

ban először napközis nevelőként, majd osztálytanítóként 
dolgozott. Éva mindig meghatározóként emlegeti, hogy itt 
tanulta meg igazán a gyerekekkel való bánásmódot. Sokat 
foglalkozott hátrányos helyzetű tanulókkal, akik hálásak 
voltak a törődésért, odafigyelésért.
1996 szeptemberétől kezdett a Táborfalvi Általános Isko-
lában tanítani. A hosszú évek során főként osztálytanító 
volt, de napközis nevelő, munkaközösség vezető, szakkör-
vezető, fejlesztőpedagógusi, mentori feladatokat is ellátott.
Osztálytanítóként és napközis nevelőként sokat adott 
a tanítványainak egész életszemléletével, szigorú, de 
igazságos elveivel, példamutatásával. Ezeket az elveket 
és a természettudományi tantárgyak iránti érdeklődé-
sét és szeretetét az otthoni, családi körből hozta magá-
val.  Édesapja és férje családja is értékmutató pedagó-
gusok voltak Örkényben és Táborfalván.
Tíz éven keresztül nyaranta a révfülöpi táborban prog-
ramokat szervezett, közelebbről megismerte a rábízott 
gyerekeket, sokszor anyjuk helyett anyjuk volt, ápolta 
lelküket, meghallgatta gondjaikat, tanácsokat adott.
A közösségépítésben is kiemelkedett, nevéhez rengeteg 
színvonalas műsor, emlékezetes osztálykirándulás, ver-
seny, témahét, projekt kötődik.
Nemcsak a diákokat segítette iránymutatásával, hanem 
mentorként az idekerülő, fiatal pályakezdő pedagógusok 
is sokat tanulhattak tőle. Logikus gondolkodása, empát-
iája, elfogadó képessége, határozottsága sokak számára 
követendő példa lett a pedagógus társak között. Kritikus, 
elgondolkodtató látásmódja ösztönözte a kollégákat új 
irányelvek elfogadására, megvalósítására. Ő maga is célki-
tűzésnek vette az új tanulásszervezési technikák, digitális 
ismeretek bővítését, megújítását. Sok továbbképzésen vett 
részt, a szakmai megújulásra mindig nyitott volt.
40 éves kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként a 
kollégák felé nyújtott önzetlen segítségéért, a szülőkkel 
való példaértékű kapcsolattartásáért Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérem fokozatra javasoltuk. 2022. június 5-én 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmet adományozott Évának.
Mi, a tantestület tagjai büszkék vagyunk példamutató 
pedagógusi munkájára. Tőle emberséget, szakmai út-
mutatót kaptunk.
Kívánunk hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket!

HERMÁN ATTILA, 
a Csurgay Franciska Általános Iskola Intézményvezetője
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Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébet gyémántdiplomás pedagógus köszöntése

A 2021/2022-es tanév végén az a megtiszteltetés érte 
iskolánkat, hogy volt tanítónk, Sevecsek Mihályné Ge-
cser Erzsébet részére adhatunk át gyémántoklevelet. 
Erzsike néni 60 éve szerezte tanítói diplomáját az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem      Tanító- és Óvókép-

ző Karán. Az egyetemi szabályzat szerint Erzsike néni 
közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását, ezért 
elismerésül gyémántoklevelet ad ki részére.
Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébetet az alábbi gondo-
latokkal méltatom:
Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébet Táborfalván 
született és itt is él. Ócsára járt gimnáziumba, majd 
Budára, a Tanítóképző Főiskolára. A helyi iskolában 
dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Erzsike néni roman-
tikus, érzékeny személyiség. A költészet mellett nagy 
zenerajongó. Nyugdíjas éveiben kezdett el verseket és 
novellákat írni, azóta több mint húsz könyvet írt. Írói 
munkásságát Kláris Nívódíjjal is jutalmazták.
Mi, a Csurgay Franciska Általános Iskola dolgozói kí-
vánunk Erzsike néninek még hosszú, tartalmas, bol-
dog nyugdíjas éveket!

HERMÁN ATTILA
Intézményvezető

Képes összeállítás a ballagási ünnepségről

A ballagás és a tanévzáró fotót készítette: [stx]
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Katona Mihályné Ulicska Erzsébet
Köszönöm Katona Mihályné Erzsikének, hogy foga-
dott otthonában és mesélt életéről.  Öröm volt mind-
egyik találkozás! Őszinte, természetes, munkaszere-
tő ember, aki a mai napig szeretettel, derűvel fordul 
a világ, a többi ember felé.  Egy igaz élet története.
Lajosmizsén születtem 1932. január 26-án. Szüleim 
Ulicska László és Ulicska Mária, akik névrokonok vol-
tak, édesanyám Tatárszentgyörgyről származott.
Lajosmizsén éltünk nagyszüleimmel együtt egy tanyán, 
nem messze a szarkási iskolától. Apai nagyszüleim 
dohánytermesztők voltak, a Ricsováry majortól nem 
messze laktak, az úgynevezett „vert Szabó” földön. 
Azért hívták úgy a tulajdonost, mert pénzverdéjük volt. 
Nagyszüleim építették azt a tanyát, ahol mi születtünk. 
Heten voltunk testvérek: Mariska (1926), Ilonka (1927), 
Laci (1928), Péter (1930), Erzsike (1932), Kató (1934), Ró-
zsika (1935). Nagy tanyánk volt, egy hold tanyaterület 
volt bekerítve, ahol az épületek voltak. A nagyház és a 
nagyistálló, a melléképületek, a bognárműhely és a ko-
csiszín cseréptetősek voltak. Nádtetős volt a kisebbik 
ház, ebben szoba, konyha, spájz, kemence, műhelykam-
ra volt. Voltak ólak, volt kettős disznóól, az ól padlásán 
voltak a tyúkok. A kisebbik ház padlása három részre 
volt elválasztva, ide tettük a füstölt kolbászt, sonkát, 
szalonnát, bödönben a zsírokat. A kémény köré tette 
Anyukám a befőtteket, hogy ne fagyjanak meg. Ősszel 
leszüreteltünk és fölkötöttük a szőlőt a padláson, az 
még márciusig is elállt a nádtető alatt.
Anyukám 38 évesen özvegyen maradt hét gyerekkel. 
Apukám agyvérzésben halt meg 44 évesen. A hábo-
rú elején, akinek három lova volt, egyet elvittek ka-
tonának. Egyszer jött egy levél, hogy Gödöllőn van a 
lovunk, hozzuk haza. Anyukám elment érte gyalog a 
lajosmizsei tanyáról. Gyalog hazavezette a lovat.
A szarkási iskolába jártam, tanítóink voltak Pallaghy 
Ilona, Puska István és Vízkelety Viktória, aki Puska Ist-
ván felesége lett. Kitűnő tanuló voltam, az iskolai ének-
karnak is tagja voltam. Harmóniumon kísérték az ének-
lésünket. Nagyon sok verset tudtam, sokat szavaltam, 
nagyon szerettem a Szózatot elmondani. A tanítónőnk, 
Pallaghy Ilona nagyon szerette volna, ha továbbtanu-
lok, de Anyukám nem adott oda. Akkor már nem élt 
Apukám. A tanyán kellett dolgozni mindannyiunknak.
Az iskolában a tanításon kívül mise is szokott lenni 
évente néhány alkalommal. Ilyenkor oltárt készítet-
tünk, egy nagy szentképet virággal feldíszítettünk, volt 
gyóntatás, áldozás is. De voltak bálok is több alkalom-
mal, ilyenkor kihordtuk a padokat, jött a népi zenekar, 
kezdődhetett a mulatság.
Gyerekkorunktól kezdve részt vettünk a tanyasi mun-
kákban, kertészkedtünk, 10 méteres melegágyban ne-
veltünk palántát, amit Anyukánk vitt a piacra. Részt 
vettünk az aratásban, a szüretelésben. Az iskola befe-
jezése után, 1944-től ezt a munkát folytattam. Gazdál-
kodtunk, az egész család. Muszáj volt, mert így tudtuk 
magunkat fönntartani.

1953-ban férjhez mentem Katona Pálhoz. Az ebéd ná-
lunk volt, a lányos háznál, zenekar is volt, tánc is volt, 
a menyasszony ezen nem vett részt. Ebéd után cséza 
kocsikkal mentünk Lajosmizsére, 8-10 kocsival, elől a 
menyasszony, vőlegény, aztán a többi kocsi, nászna-
gyok, koszorúslányok, vendégek. Itt nem jöttek a ze-
nészek, azok átmentek a vőlegény házához. A polgári 
esküvő után mentünk a templomba. Esküvő után a 
vőlegény szülői házához mentünk, ott volt a lakoda-
lom. A zenészek már ott húzták, amikor a kocsik meg-
érkeztek. Éjfélkor volt a menyecsketánc, piros, fehér 
pöttyös menyecskeruhában. Két gyermekünk született, 
Erzsike 1954-ben, Pali fiam 1955-ben. A fiam három hó-
napos volt, amikor édesapjuk meghalt. Ott maradtam 
egyedül a gyerekekkel. Telt-múlt az idő és úgy alakult 
az életem, hogy feleségül mentem az elhunyt férjem 
öccséhez, Katona Mihályhoz. 1957-ben megesküdtünk a 
templomban és 63 évet éltünk együtt. Egy gyermekünk 
született, Misi, 1958-ban. Mindhárom gyermekünket 
megházasítottuk, igyekeztünk segíteni őket az életben.
A családunkban folytattuk az elődök hagyományát, a 
mi gyerekeink ugyanúgy részt vettek kiskoruktól kezd-
ve az otthoni munkákban, mint ahogy mi is megtanul-
tuk annak idején.

Katona-család (1955)
felső sor: Katona Pál, Ulicska Erzsébet, Katona István, 

Katona Jánosné Ulicska Mária, Katona János
középső sor: Katona Jánosné Pekkel Mária, nagymama 
(1906-2000), ölében unokája, Katona Erzsike, Katona 
János, nagypapa (1898-1964), ölében unokája, Katona 

Lacika, Katona Mihály
első sor: unokák, Katona Laci, Fehér Maca

Egy ideig anyósom tanyáján laktunk, amihez 10 hold föld 
tartozott. 1959-ben költöztünk Táborfalvára, 14 holdas 
tanyát béreltünk, onnan jöttünk be a faluba, 1962-ben 
vettünk egy telket és elkezdtünk építkezni. Nagy Jancsi 
bácsi készítette el a tervrajzot, mi meg a saját kezünkkel 
felépítettük. A kőműves mestert és a tetőfedőt hívtuk, 
de a segédmunkákat mi végeztük ketten a férjemmel. 
Amikor kész lett a ház, a táborfalvi katolikus pap meg-
szentelte. A házszentelőt megünnepeltük.
A férjem vasutas volt akkoriban, 12/24-ben járt dolgoz-
ni. Kiváló dolgozó oklevelet is kapott. Utána Puszta- 
vacsra ment a fűrésztelepre, ott is okleveles dolgozó volt.  

ÉLETUTAK
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Ezután a lajosmizsei Kossuth TSZ-ben dolgozott, on-
nan ment nyugdíjba 58 évesen.
Egész életemben gazdálkodással foglalkoztam, amikor 
háztáji gazdálkodásra volt lehetőség, akkor a TSZ-nek 
hizlaltuk a disznókat, abban reménykedtem, hogy majd 
onnan kapok nyugdíjat, de nem így lett, ezért a hon-
védségi varrodánál vállaltam bedolgozást, hogy legyen 
nyugdíjam. Táborfalván, a faluban két tehenünk és egy 
lovunk volt, a tanyáról hoztuk be őket. Tizenketten 
hordták a tejet tőlünk, reggel és este.

Katona Mihályné Erzsike saját motorral (1963)  
A táborfalvi ház építésekor.

1973-ban szereztem meg a jogosítványt. Akkoriban elő-
re be kellett fizetni az autó teljes árát és várni kellett 
az értesítést, hogy mikor vehetjük át. Az első autónk 
78 ezer Ft-ba került, 1973-ban egy Moszkvics, aztán 
később Zsiguli Kombit vettünk. Nekünk az autó nem 
luxus, hanem munkaeszköz volt, ezzel jártunk a piacra. 
44 éven át balesetmentesen vezettem.
Nem volt könnyű élet, de összetartó családunk volt és 
végül, együtt mindent sikerült megoldanunk.
Régen, lánykoromban, együtt dolgoztunk, össze-
tartottak a családok. A mi családunk 27 hold földön 
termelt kukoricát, dohányt, szőlőt, gyümölcsöt, ga-
bonát, paprikát, paradicsomot, dinnyét. Palántákat 
is neveltünk. Kendert is termesztettünk, kb. 25 nm-
en. Sűrűn volt ültetve, hogy egyenesen nőjön. Mikor 
megért, kimagvazott, akkor kivágtuk, kévébe kötöt-
tük, mikor megszáradt, a magját kivertük villával, a 
magja lett a galamboké, baromfié. Felállítottuk a szá-
rakat, olyan formán, mint a szárkúpot szokás, mikor 
megszáradt, kocsira raktuk, elvittük a Fehér-tóhoz 
(ez a Ricsováry majorhoz nem messze volt, ma már 
nincs meg). Beleraktuk a vízbe. Négy karót, egy lécet 
tettünk, hogy a vízben maradjon a kender. Két hétig 
ott volt, senki nem bántotta. Ezután hazavittük, fel-
állítottuk a szárkúphoz hasonlóan, amíg megszáradt. 
Volt egy vályú fából, amit a bognár készített, ebbe 
tettük, volt egy ütő része a vályúnak, ezzel vertük 
le a kenderszár haját, ami levált a fás részről. Ezu-
tán kiráztuk. Volt egy kerek gereblye, abba kellett 
beletenni a szálakat, kifésülni. A szálakat megfon-
tuk és azokból szőttek kenderzsákokat Lajosmizsén.  

Még ma is vannak ilyen zsákok a padláson: nemzeti 
színű csík van rajtuk és a nagyapa monogramja, U. P.
Sok munka volt. A szomszédok, a barátok ingyen men-
tek dolgozni egymáshoz, összefogtak, segítettek egy-
másnak. A munka végeztével együtt vacsoráztunk és 
együtt mulattunk. Szólt a gramofon és énekeltünk, tán-
coltunk. A gramofonon is nótákat hallgattunk. Később, 
amikor már Táborfalván, a Táncsics utcában laktunk, 
ugyanígy volt. Szabó Laci, Szabó Karcsi, Taskó Bandi, 
Lukácsi Nándi meg mi segítettünk egymásnak minden-
ben. Kirándulni is együtt jártunk, elmentünk Puszta- 
vacsra a repülőtérre focizni, bográcsolni, télen szánkózni, 
céllövöldézni légpuskával, jött még velünk gumis Gazsó 
Józsi a feleségével együtt. Összetartó csapat voltunk.
Lánykoromban szigorú rendje volt az életünknek. Hét-
köznap a földeken és a jószággal dolgoztunk mindannyi-
an, az apraja kanász volt, gulyás volt, libapásztor volt… 
Szombaton a tanyát tettük rendbe, kitakarítottuk az 
udvart. A nagylányok a lakást takarították ki. Minden 
tavasszal ki volt meszelve a tanya, még a drótkerítés 
is! Anyukám meszelte, fehér volt a ház, szürke az alja.

Katona Mihályné Erzsike és Katona Mihály 
 60. házassági évfordulójukon (2017)

Hétköznapokon Ilonka testvérem volt a szakácsasz-
szony, Anyukánk velünk dolgozott. Szombaton és 
vasárnap Anyukám főzött, minden vasárnap sütött 
a kemencében kalácsot, mákosat, diósat. Hatalmas 
diófáink is voltak, mákot is termeltünk.
Vasárnap nem dolgoztunk, Lajosmizsére mentünk 
gyalog a nagytemplomba. Utána volt otthon a csa-
ládi ebéd. A nagyház verandáján volt egy nagy asz-
tal, 12 személyes, azt ültük körbe, karos pad volt az 
egyik oldalán, a másik oldalán székek. Volt még egy 
cseléd gyerek is, aki mindig együtt evett velünk. 
Evés előtt imádkoztunk, hálát adtunk: „ Aki ételt, 
italt adott, annak neve legyen áldott! Ámen”.
Péter-Pálkor, Nagyapa virágszékben ült az ünnepi 
ebédkor. A névnapján így köszöntöttük. Az akác al-
lékban nőttek rózsaszín virágok, azzal díszítettük 
fel a fából készült karosszéket.

Lejegyezte: Borsi Mária
A fotókat Katona Mihályné bocsátotta rendelkezésünkre.

Folytatás a következő számban.
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Június 15-én lezárult a tanév. A következő hetet a szor-
gos kis színész tanoncok már nagy erőbedobással és 
munkával kezdték. Összesen 16 gyermek vett részt a 
táborban, 6 éves kortól 12 éves korig. A héten jártunk 
állatkertben, sorversenyt rendeztünk, meghívókat 
gyártottunk, megnéztük filmen az Álomutazó című 
mesemusicalt, de mégis a hétvégi bemutatóra koncent-
ráltunk. Elérkezett a nap, mindenki nagyon izgult (be-
leértve magam is), föl és alá rohangáltunk, hogy min-
den tökéletes legyen. Az előadást elkezdtük, felment a 
függöny és beérett a gyümölcs. A gyerekek felléptek a 

világot jelentő deszkákra. A premier nagyon jól sike-
rült, minden szülő (és én is) csillogó szemekkel nézte 
gyermekét és társait. Mindenki egytől egyig levizsgá-
zott, ezért egy emléklapot is kaptak, hogy sikeresen 
drámáztak a héten. Augusztus 8-tól 12-ig ismétlünk!
Köszönet Katónak a szervezői munkáért, köszönet a 
segítőknek, köszönet a szülőknek a finomságokért!

FARAGÓ ÁDÁM
színész növendék

Fotók: Nitta Portré Fotóstúdió

DRÁMÁZNIÉR  - Színjátszó  tábor a Jókai Mór Művelődési Házban
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!

2022. június 20-tól augusztus 31-ig, az iskolai ta-
nítási szünet idején a könyvtár a szokásos nyári 
nyitvatartás szerint látogatható:

hétfő   12.30 - 18.00 óra
szerda   12.30 – 18.00 óra
péntek   12.30 - 18.00 óra
szombat     8.00 - 12.30 óra
Bejárat az Árpád utca felől.

Könyvtárunk online katalógusának címe: 
http://0912.netlib.hu/katalogus

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/

Kedves Olvasóink!
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmá-
ból a Magyar Országgyűlés Petőfi Sándor-emlékévvé 
nyilvánította a 2022. és a 2023. évet.
A Nemzeti Kulturális Alap és a Könyvtárellátó Non-
profit Kft. ismét ajándékcsomagot küldött könyvtá-
runknak az emlékév tiszteletére kiadott újabb köte-
tekből, melyet ezúton is szeretnék megköszönni!
A kapott könyvek:
Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete
Petőfi Sándor összes prózai írása és levelezése
Osztovits Szabolcs: Petőfi-kronológia „Sors, nyiss 
nekem tért”
Petőfi Sándor próza- és drámafordításai
Petőfi Sándor emlékezete /Szerk. Margócsy István
A 1848-49-es forradalom és szabadságharc /szerk. 
Hermann Róbert

BORSI MÁRIA
könyvtáros

Petőfi 200

Platthy József életműve bekerült a Pest Megyei Értéktárba
Örömmel adunk hírt arról, hogy a Táborfalvi Te-
lepülési Értéktár Bizottság javaslatát elfogadva, 
Platthy József életműve bekerült a Pest Megyei 
Értéktárba.
Platthy József a lovassport első és eddig egyet-
len magyar olimpiai éremszerzője, aki az 1936. 
évi berlini nyári olimpiai játékokon vadászugra-
tásban bronzérmet szerzett a Sellő nevű angol 
telivér kancával.

BIRINYI ANDRÁS
a Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Kép: Platthy József a berlini olimpián (Forrás: 
http://huszarmuzeum.hu
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Időpont: 2022. 06. 27 - 2022. 07.01.
Helyszín: Táborfalva, Római Katolikus Plébánia, Szent 
Imre Közösségi Ház
Résztvevők: 50 gyermek, 6 ifis diák és 14 látható és na-
gyon sok háttér-támogató, beleértve a szülőket (süti, 
gyümölcs stb.), a programokban segítőket…

Hogyan teltek a napok?
2022. 06. 27. hétfő
Népes csapattal, szép idővel és jókedvvel kezdetét vette 
az V. Karitász Tábor. A Szervező Angyalkák teljes felké-
szültséggel és az izgalom örömével várták a gyermek-
hadat, akik vidám hangulattal, önmaguk valódi teljes-
ségében és élmények gyűjtésének vágyával birtokba is 
vették a Szent Imre Közösségi Házat. Adminisztráció, 
ételáldás és finom reggeli után Mészáros Csaba plébá-
niai kormányzó, a mosolygós Csaba atya egy kedves 
dal tanításával és közös imádsággal, közvetlenségével 
megalapozta a kezdő pillanatokat. A gyermekeket meg-
örvendeztette kedvességével és megtisztelő jelenlétével 
Nagy Andrásné Polgármester Asszony, Kati néni. A 
nap folyamán megfestettük az 5. tábort jelképező le-
pedőt és a templom kapujára ki is helyeztük. Felnőtt 
és ifis Angyalkák segítségével, a gyermeki Angyalkák 
kezei által színes nyári forgók, papírvirágok, számhá-
borúhoz számok készültek. A zene és a tánc is hatalmá-
ba kerítette a táborozókat. A csocsó és a pingpongasz-
tal, a foci, a mászókák és egyéb játékok is folyamatos 
pörgésben voltak. A nap sem kímélt minket, kitartóan 
ontotta szeretetsugarait, így nyert az árnyékkeresés és 
a vízfogyasztás. Élménydús elfáradással zártuk az első 
napot! Egyik kicsi Angyalka meg is fenyegette a szer-
vező Angyalkákat: " Nagyon jó ez a tábor, én jövőre is 
el fogok jönni! "
2022.06.28. kedd
Ezen napon a táborozók kerékpárral jelentek meg. A 
jó Isten szeretete még az időjárást is a biciklitúrához 

igazította, visszaérkezésünkig az erőteljes sugarakat 
stoppolta.
Túránk első állomása a Lőkísérleti Osztály Vizsgálati 
Objektuma volt. Ezt követte a tábori horgásztó gyönyö-
rűségének megtapasztalása. Büszkeség tölti el lelkemet, 
mert az 50 nagyon ügyes tanuló, minden akadályt le-
győzve (útépítés, átkelés az 5-ös úton), az oda-vissza 
utat fegyelmezetten, a szabályokat betartva, türelme-
sen, kitartóan végigtekerve, libasorban tette meg. A 
csocsó, az asztalitenisz is működésbe lendült. A nap 
zárása előtt nem maradhatott el a tánc, a zene, az ének 
sem. A segítő Angyalkák serénykedtek a táborozók 
körül, ellátva őket vízzel, étellel, gyümölccsel és süte-
ménnyel.
2022.06.29. szerda
A kirándulás napja. Népes kis csapatunkkal Kecskemé-
ten, a Vadasparkban pillantottunk be az ott élő állatok 
életébe, majd az Arborétum növényvilágában gyönyör-
ködtünk. A kilátóból Kecskemét városának látképe tá-
rult elénk. A játszótéren játszottunk. A nap sem húzta 
be sugarait, izzadtunk rendesen. Ittunk szüntelen. Piz-
zát pusztítottunk. Sütit falatoztunk és még dinnyét is 
tettünk a pocakokba!  A segítő és szervező Angyalkák 
szorgoskodtak egyfolytában. Jól elfáradva, élményekkel 
gazdagodva zártuk a 3. napot. Hála mindenki munkájá-
nak, így válhatott valósággá ez a nap is!

2022.06.30. csütörtök
Megérkeztünk a várva várt albertirsai strandra!
Volt itt minden!  Fürdés, úszás, napsugár, vízsugár, fa-
gyi, süti, gyümölcs, szendvics, zöldség, csúszda és sok 
mosolygós gyermeki és felnőtt arc! Ez a nap és a víz 
rendesen kiszívta az energiánkat. A táborba érkezve 
még dinnyét faltunk és ebédünkkel a kezünkben igye-
keztünk a hűvös szobába megpihenni. Az élménygyűj-
tés ma is nyert.
2022.07.01. péntek
Lassan a táborozás befejezéséhez érünk. A meleg és 
a napfény adja magát rendesen. Az élmények gyűjté-
se ma is folytatódik. Egy játékos ügyességi versenyen 
mérkőznek meg a lányok a fiúkkal.  A móka után kel-
mét festünk, azaz batikolunk. Sokan csocsóznak, asz-
taliteniszeznek. Délfelé bemegyünk a jó hűvös temp-
lomba és a csupa szív Csaba atya az "MTV" nevében 
meginterjúvolja a népes táborozó csapatot.

V. Karitász Tábor
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A gyermekek jó fáradtan, élményekkel megtelve mesél-
nek. A segítő Angyalkák is nyilatkoznak.
Hűha!  Jövőre is szeretnének táborozni!!!
Következik a finom ebéd, süti, dinnye és zárul az V. 
Karitász Tábor, jöhet a pihenés!
Köszönet Mindenkinek, aki bármilyen módon hozzá-
járult a táborozás létrejöttéhez, lebonyolításához! A 
hála, a szeretet, a jókedv, az örömteli együttműködés, 
az egyszerű emberi szív, fáradságos-fáradhatatlan ki-
tartás és sorolhatnám, mi minden tartotta egybe ezt a 
felemelő népes csapatot! Az Angyalok hada egységben 
megvalósította a csodát! Az Angyalkákhoz tartoznak a 
táborozók, a segítők és a háttérben támogatók és a jó 
Isten! Hálás köszönet! Külön szeretném megköszönni 
Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának és a Rich-
lik családnak a kiemelkedő segítséget!
Jó pihenést és csodás nyarat kívánok Mindenkinek!!!
Ildikó néni! Nem tudok mit mondani, nagyon tetszett a 
hét. (Lehóczki Hajnalka)
Nagyon szépen köszönjük minden Angyalkának ezt a 
hetet. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, tele van-
nak élményekkel. (Molnárné Ujj Márti)
Köszönjük szépen ismételten ezt a jó hetet! Nagyon jól 
érezték magukat! Igaz, el is fáradt Lili, de megérte, él-
ményekkel jött haza! Ez a lényeg! Isten áldjon Titeket és 
a kis Angyalokat! (Oláh Viktória)
Nagyon szépen köszönünk mindent (Lehóczkiné Má-
nyoki Nikolett)
Köszönjük szépen a heti munkátok és türelmet és a csu-
da jó programokat. Jól érezte magát a lányom...Edim.. 
(Mészárosné Bravik Edina)

DORICSÁK ILDIKÓ
Táborfalvi Karitász vezető

Fotó: Brassói Gábor, Brassói Gáborné és Szőrös Zsuzsanna



Jókai Mór Közösségi Színtér állandó foglalkozásai

2022. július
Hétfő:

Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub klubdélután   14.00-16.00

/a hónap első hete

Színjátszó szakkör gyerekeknek    16.00-18.00

Női torna       18.30-19.30

Citera próba       17.30-19.00

Kedd:

Baba-Mama Klub        9.00-10.00

Szerda 

„Ügyeskedünk” kézműves kreatív csoport   17.00-19.00

Női torna       18.00-19.00

Csütörtök:

Angol tanfolyam      18.00 20.00

Jóga        18.00-19.30

A művelődési intézmények elérhetőségei:

Jókai Mór Közösségi Színtér

2381 Táborfalva, Köztársaság tér 2.

Soós-Győrffy Katalin

művelődésszervező

Telefon: 06/29/382-029

E-mail: muvelodesihaz@taborfalva.hu

Jókai Mór Közösségi Színtér Facebook oldala

  Helyőrségi Művelődési Otthon

2381 Táborfalva, Honvéd u. 2.

Nagy Bence

  Mobil: 06/70/942-0730


