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Irány a sereg!
MIT KÉPVISELÜNK?
A valaha létezett összes hadakozó nép nemzeti büszke-
ségének egyik legfontosabb pillére saját katonai múltja. 
A társadalmakat a háborúk kényszerítik a legnagyobb 
erőfeszítésekre, az abban mutatott eredmények meg-
fellebbezhetetlenül tükrözik a hadviselők bátorságát, 
elszántságát, erejét, kitartását.
Nyilvánvalóan ez a befolyás azoknál a népeknél jelent-
kezik legerősebben, melyek történelme permanens há-
borúk sora. Ennél fogva Magyarországon a vitézi múlt 
megbecsülésének és a katonahősök mély tiszteletének 
a legtermészetesebbnek kell lennie, hiszen nemzetünk 
történelme a csatatereken íródott.
A magyar hadtörténelem több mint ezer éves múltra 
tekint vissza, régebbi, mint az államiság. Ennek során 
számtalan csatát vívtunk tengernyi vért áldozva, hosz-
szú történelmünk során nemzetünk sorsa többször 
függött a Hazáért fegyvert fogó férfiak vitézségétől.
A katonai szolgálatot vállalók olyan dicsőséges elődök 
nyomába lépnek, mint a honfoglalás és a kalandozások 
lovashadseregeinek harcosai, a Szent István birodalmát 
oltalmazó középkori lovagok, a hódító iszlámmal szem-
beszálló végvári vitézek, sorozatos szabadságharcaink 
mindenre elszánt harcosai, és a Habsburg-dinasztiá-
ért vérüket ontó, akkor Európa-hírű, mára méltatla-
nul elfelejtett magyar katonák, és a két világháborút 
végigküzdő frontharcosok, akik esküjükhöz híven a 
végsőkig kitartottak, példát mutatva becsületből és kö-
telességtudatból.
Még az igen dicsőséges múltból is kitűnik az 1848-49-
es szabadságharc, ami a nemzeti emlékezetünk része 
lett. Nem ok nélkül. Egy, a jóformán semmiből támadt 
hadsereg, rosszul felszerelve, egy nála erősebb, önhitt, 
minden irányból támadó ellenséget vert meg. Óriási 
eredmény volt ez, kiindulási alapját a híres „Mit kíván 
a magyar nemzet?” 12 pontjából ötödikként megfogal-
mazott „Nemzeti őrsereg” kitétel jelentette.
A honvédsereg ekkor kizárólag önkéntes alapon műkö-
dött, nem volt semmilyen előfeltétele a jelentkezésnek. 
Ettől az időszaktól kezdve van országunkban „egységes 
honvédség”. Az évek előrehaladtával a haderő folyama-
tosan nőtt, különböző „alakulatok” megalakulásával. 
Az állandó harcokban edzett katonanemzetünket egész 
addigi története során az első világháború kényszerí-
tette a legnagyobb áldozatra.
A Magyar Királyság területéről besorozott 3.797.000 
katona 98 gyalogezredbe, 11 tábori vadászzászlóaljba, 
171 népfelkelő- és hadtápzászlóaljba, 18 lovasezredbe és 
20 lovasosztályba, 39 tüzérezredbe és 16 tüzérosztályba, 
27 műszaki zászlóaljba tagolva vett részt a háborúban, 
nem szólva a számos kisebb önálló kötelékben, valamint 
a cs. és kir. Légjáró csapatnál és a haditengerészetnél 
szolgáló magyar állampolgárokról, akik közül rengete-
gen elestek, megsebesültek vagy fogságba estek.
1919. június 9-én felállították a Magyar Királyi hadse-
reget, a magyar haderőt, melynek létszámát a trianoni 

szerződés 35.000 főben maximalizálta. A békeszerződés 
korlátai és a megcsonkított ország ipari háttere csak 
nagyon korlátozott fejlesztéseket tett lehetővé, amit a 
csak 1938-ban meghirdetett győri program keretében 
gyorsítottak fel, azonban az 1941-es hadba lépésig nem 
sikerült megfelelő modern haditechnikával és felszere-
léssel ellátni a hadsereget.
A hadműveletek közvetlenül érintették a védtelen civil 
lakosságot, hatalmas pusztítást okozva annak soraiban.
A második világháború utánra a honvédség létszáma 
alig 50 ezer főből állt: 1951. június 1-jétől a Magyar Hon-
védség a Magyar Néphadsereg névre hallgatott.
1990-tól viseli újra az egykor Magyar Néphadsereg a 
Magyar Honvédség nevet. Ekkor újra megkezdődött a 
haderő átszervezése, mely során szem előtt tartották 
a NATO-hoz való csatlakozás vágyát (mely végül 1999. 
március 12-én be is következett). Ekkor a sorkatonai 
szolgálat időtartamát is lecsökkentették.1993. decem-
ber 7-én fogadták el az új honvédelmi törvényt, mely az 
ország védelmét teljesen új alapra helyezte.

Forrás: iranyasereg.hu
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Augusztus 20-a elé...
Urunk, Szent István, fejezd be, amit kezdtél, te igazí-
tottad rá a lábunkat Európa országútjára, s ami tör-
tént, pozitív és jó, emiatt magasztal téged ez a gondjai 
közül minden viszontagság viharában hozzád fohász-
kodó nemzet. Urunk, ha megkezded velünk az euró-
pai utat, te légy a vezetőnk, és fejezd be a művedet az 
örök szilárdulás pillanatában. Te mindent tudsz, azt is, 
hogy valahányszor elfordultunk Európától, nem a mi 
szándékunk volt, léptek velünk, szent király, mint a 
bábokkal, a második világháború után sem mi zártuk 
magunkra önszántunkból a határokat, egyszerűen 
becsuktak bennünket, és rácson át néztünk a szabad 
nemzetek felé. Urunk, ne hagyd soha többé feltámad-
ni Hongre emlékét, romolhatatlan jobbod erejét meg 
ne vond tőlünk, mert soha ekkora szükség nem volt 
az erejére, hogy a legendák ködéből megint kitaláljunk 
a realitás biztonságába. Nem könnyű nekünk, István 
úr, segíts, hogy méltósággal viseljük, amit felelősség-
ben és lemondásban ránk boltozott az újjáalakulás.
Urunk, Szent István király, a múlt, a jelen, jövő ismerője.  

Ugye, nem felejted el, hogy nemcsak hogy nem 
mi zártuk be a határokat Európa felé, de elsők 
 voltunk, mikor fel kellett nyitni a sövényt és nem csak 
magunknak nyitottunk vissza rést az életbe. Minden 
felekezet királya, magyari Szent István, segítsd hazá-
dat, Magyarországot!

(Szabó Magda: Segíts, hogy méltósággal viseljük)

Címlap: Szent Istvánt ábrázoló mozaikkép a Táborfalvi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban.  Bráda 
Tibor és Tölg-Molnár Zoltán Munkácsy-díjas művészek alkotása (2008) Fotó: Sevecsek Péter
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Tájékoztató a Polymer Plastic Recycling Kft. Működéséről

Tisztelt Táborfalvi Lakosok!

A Polymer Plastic Recycling Kft. működésével kapcso-
latban utóbbi időben a közösségi médiában eluralkodó 
hangulat és az ott megjelent bejegyzésekre/rágalmak-
ra reagálva Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 
szeretné röviden összefoglalni, hogy milyen lépéseket 
tett az elmúlt közel 8 hónapban annak érdekében, 
hogy a lakosság részéről felmerült jogos panaszokat 
megoldja:

A cég működésével kapcsolatos panaszokról (zavaró 
szaghatás és zaj) 2021. november-december hónapban 
értesült Önkormányzatunk. Írásban 1 db lakossági be-
jelentés érkezett melyet illetékesség hiányában továb-
bítottunk a Pest Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztálya felé.

A panaszbejelentésre érdemi választ a bejelentő 2022. 
január .. -án kapott.

Polgármesterként az első (szóbeli) lakossági jelzése-
ket követően 2021. decemberében, majd ezt követően 
2022. márciusában az üzem telephelyén személyesen 
vettem fel a kapcsolatot a tulajdonosokkal és azok jogi 
képviselőjével. Ezenkívül a Polgármesteri Hivatalban 
szintén két alkalommal történt személyes találkozás a 
cég képviselőivel. A személyes kapcsolaton kívül több 
alkalommal telefonon továbbítottuk a lakossági pana-
szokat, kérve azok forrásának kivizsgálását és meg-
szüntetését.

A Képviselő- testület a 2022. március 29-én megtar-
tott ülésén tájékoztatást kért és hallgatott meg a cég 
képviselőitől.

Ezt követően 2022. márciusában Önkormányzatunk 
helyszíni szemlét tartott a telephelyen, ahol tájékoz-
tatták a cég képviselőit a lakosság által jelzett pana-
szokról. Önkormányzatunk javaslatára a cég képvise-
lői beleegyeztek, hogy lakossági fórum megtartásának 
keretei között válaszolnak a felmerülő kérdésekre. A 
lakossági fórum ideje 2022. április 07-e volt.

2022. április 05-én hivatali kapun keresztül megkül-
dött levelünkkel megkerestük az alábbi hatóságokat:

Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatal Né-
pegészségügyi Osztályát;

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófa-
védelmi Hatósági Osztályát;

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Ter-
mészetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát
a teleppel kapcsolatos lakossági panaszok kivizsgálására.

Ezt követően 2022. április 06-án újbóli helyszíni szem-
lét tartottunk, ahol a telepen uralkodó állapotról kí-
vántunk tájékozódni és a szemle során fényképfelvé-

teleket készítettünk, melyet szintén megküldtünk a 
fentebb felsorolt hatóságok részére.

A szemle során megállapítást nyert, hogy a pufferme-
dence műszaki állapota nem megfelelő.

2022. április 07-én Táborfalva Nagyközség jegyzője, 
mint telepengedélyező hatóság a puffermedence hely-
reállítására kötelezte a céget és annak termelésben 
történő használatát helyreállításig megtiltotta.

Ugyanezen a napon Pest Megyei Kormányhivatal Da-
bas Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya helyszíni 
szemlét tartott, melynek jegyzőkönyvét 2022. április 
08-án kaptunk meg.

2022. április 08-án megtörtént a DAKÖV Kft., mint 
szolgáltató megkeresése a közcsatornára való rácsatla-
kozás tisztázása végett.

2022. április 11-én a szolgáltató helyszíni szemlét tar-
tott és mintát vett az átemelő aknából, melynek jegy-
zőkönyvét 2022. április 25-én megkaptuk.

2022. április 12-én a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladék-
gazdálkodási Főosztálya tartott helyszíni szemlét 
melynek jegyzőkönyvét 2022. május 10-én küldte 
meg részünkre.
2022. április 25-én a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya tartott 
a telepen helyszíni szemlét, melyen Önkormányza-
tunk is részt vett.

A fentebb említett hatóságok érdemben a lakossági 
panaszok okával kapcsolatos hiányosságokat nem ál-
lapítottak meg. Kizárólag apróbb hiányosságok kerül-
tek megállapításra, melyek pótlására 2022. augusztus 
31-i határidőt állapítottak meg.

2022. április 25-én Táborfalva Nagyközség jegyzője, 
mint telepengedélyező hatóság a 2022. április 07-én 
kelt határozatban foglaltak be nem tartása miatt a cég 
tevékenységét az abban foglaltak teljesítéséig legfel-
jebb 60 napra felfüggesztette.

2022. április 26-tól a cég a termelést leállította.

2022. május 16-án a dabasi rendőrkapitányságon gon-
datlanságból elkövetett környezetszennyezés elköve-
tésének gyanúja miatt polgármesterként feljelentést 
tettem az önkormányzat képviseletében.

2022. május 20-án a rendőrség az érintett hatóságok 
közreműködésével helyszíni szemlét tartott a cég te-
lephelyén és a szemlén jelen lévő mobillabor több hely-
ről víz- és talajmintát vett. Ennek eredményéről még 
nincs információnk.

2022. május 28-án a dabasi rendőrkapitányság az 
ügyet áttette a ráckevei rendőrkapitánysághoz, mely-
ről az értesítést 2022. május 30-án kaptuk meg.



5TÁBORFALVAI MOZAIK

2022. június 02-án a cég kérelemmel fordult a telepen-
gedélyező hatósághoz, hogy a tevékenység felfüggesz-
tés végrehajtását 12 napra 2022. június 07-19. között 
08.00 – 16.00 óra közötti időtartamra függessze fel és 
engedélyezze a termelést a technológiai beállítások ér-
dekében.

A 2022. június 3-án kelt végzésben a telepengedélyező 
hatóság a kérelemnek helyt adott.

2022. június 15-én a cég levélben jelezte, hogy a fennálló 
problémákat elhárította és a termelés újraindításának 
engedélyezésére a jegyzőt helyszíni szemlére hívta.
2022. június 27-én a polgármesteri hivatal helyszíni 
szemlét tartott, ahol megállapította, hogy a 2022. áp-
rilis 07-én kelt határozatban foglaltak teljesültek, így 
a cég a termelést a telepengedélyben foglaltak szerint 
végezheti tovább.

Az újraindítást követően polgármesteri hivatalhoz be-
érkezett lakossági panaszbejelentéseket az annak ki-
vizsgálására jogosult Pest Megyei Kormányhivatal felé 
elektronikus úton átküldtük, melyről minden pana-
szost értesítettünk.

2022. július 13-án személyes megbeszélést történt a pol-
gármesteri hivatalban a cég képviselőivel.

2022. július 15-én a Képviselő-testület jogi szakértő 
bevonásával vizsgálta meg a fennálló állapot megszün-
tetését elősegítő további lehetőségeket. Ennek eredmé-
nyéről az üzem közvetlen környezetében lévő ingatla-
nok lakóit tájékoztatjuk.

Táborfalva, 2022. július 21.

Nagy aNdrásNé
polgármester

2022. április
Andrássy Letti 
Szülő: Bednári Viktória

2022. május
Zsolnai Bence
Szülők: Zsolnainé Rigó Noémi és Zsolnai László
Fészki Boglárka
Szülők: Fészki- Illés Krisztina és Fészki Barnabás
Dányi Norina Mercédesz
Szülők: Dányiné Mányoki Bernadett és Dányi Krisztián

Gödény Nimród
Szülők: Imre Nikolett és Gödény Szabolcs
2022. június
Szívós Krisztián
Szülők: Szívósné Ollósi Anikó és Szívós Krisztián
Mátrai Amira
Szülők: Mátrainé Kóré Mónika és Mátrai Dániel
Vajda Hanna
Szülők: Vajda-Nagy Anikó és Vajda Martin

Újszülötteink

A gyermekeknek és szüleiknek jó egészséget kívánunk!

Hosszú, boldog házaséletet kívánunk!

2022. április
Kóré Attila és Balogh Angéla
Hága László és Szedmák Anett

Barta Lajos és Bujtor Hajnalka

2022. május
Szívós Alex és Szilágyi Andrea
2022. június
Láncos István és Rucz Kitti Alexandra
Solti Imre és Nagy Melinda

Házasságot kötöttek

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

illetve családtagjuk hozzájárult a nyilvános közzétételhez.

Lőrinczi László    élt 58 évet
Kovács Józsefné Buzek Ilona  élt 96 évet
Molnár Ernő    élt 71 évet
Kocsis Józsefné Balázs Margit  élt 82 évet
Molnár Mihályné Nagy Erzsébet  élt 84 évet
Jeruska Józsefné Laczkó Mária  élt 83 évet
Csizmadia Pál     élt 68 évet
Horváth Mihályné Teplánszki Erzsébet élt 89 évet
Harazin Péterné Nyerges Rozália  élt 92 évet

Kovács Attila     élt 39 évet
Harazin Gábor Ottó    élt 66 évet
Csikós Endre Imre   élt 65 évet
Móricz Béla    élt 83 évet
Nagy Jánosné Csinos Erzsébet  élt 85 évet
Nagy Lajos    élt 79 évet
Jóri Lajos     élt 77 évet
Németh Ernő    élt 66 évet

akiktől elbúcsúztunk a közelmúltban
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A gázpalackok helyes tárolása

a PEsT MEgyEI KaTasZTrÓFaVé-
dELMI IgaZgaTÓság MONOr Ka-
TasZTrÓFaVédELMI KIrENdELT-
ségéNEK FELHÍVása

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt hónapokban, a gazdasági és 
egyéb pénzügyi változások hatására, 
egyre több lakóépületben, melléképü-
letben tartanak gázpalackokat, jellem-
zően propán-bután (a továbbiakban: 
PB) palackot.
Az ingatlanokon tárolt PB és egyéb ipa-
ri gázpalackok közül a tűzesetek során 
Monor Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség (későbbiekben Monor KvK) Dabas 
és Monor Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság (továbbiakban HTP) működési 
területén több felhasadt, felrobbant.
Ezek az események tragédiát is okoz-
hatnak, az ott élőket, a mentési munká-
latokban résztvevő tűzoltókat, rendőrö-
ket, egyéb szakembereket súlyos, akár 
halálos baleset érheti.
A hasonló káresetek megelőzése érde-
kében az alábbi tájékoztatót adjuk ki:  
A propán-bután és ipari gázpalackok-
kal és tárolásukkal kapcsolatos fontos 
tudnivalók:
Egy tűz hatásának kitett PB palackban 
a nyomás folyamatosan nő, mely ha-
tására a palack több darabra szakadva 
felrobbanhat, miközben a környezeté-
ben lévő éghető anyagokat meggyújtja, 
valamint a robbanás következtében lét-
rejövő túlnyomás az épület szerkezete-
ket károsítja és törmeléket szór szét. A 
hőhatására beinduló folyamat a palack 
visszahűtésével állítható csak meg.
Az ipari gázpalackok közül a lakosság 
körében leginkább az oxigén és az ace-
tilén palackok fordulnak elő.
Az oxigén nem éghető, de az égést 
táplálja. A tűz hőhatására a palackban 
a nyomás emelkedik, emiatt az felha-
sadhat, és a kiszabaduló oxigén tovább 
fokozza a tüzet. Az oxigén az olajjal, 
zsírral, stb. – még az ezekkel átitatott 
textíliákkal is – hevesen reagál, a károso-
dott palack környezetében lévő éghető 
anyagok könnyen lángra lobbanhatnak.
Az acetilén rendkívül gyúlékony, rob-
banásveszélyes, levegőnél könnyebb 
gáz. Tűz hőhatására a palackban az 
acetilén önbomlása következik be, ami 
nyomásnövekedéssel járó folyamat, 
ezért robbanáshoz vezethet. Ha a pa-
lack felmelegedése nem akadályozható 
meg, és beindul a bomlási folyamat, az 
már nem fordítható vissza!!!

A robbanás – a folyamatos vízzel tör-
ténő hűtés mellett – a palackköpeny 
kilyukasztásával, ezáltal a fokozódó 
nyomás megszüntetésével akadályoz-
ható meg.
Fentiek miatt, illetve a jogszabályi elő-
írások betartása érdekében csak akkora 
mennyiségben tároljanak, használjanak 
gázpalacko(t)kat az épületekben és 
azok környezetében, amennyi fedezi az 
igényeket!
A már nem használt, szükségtelenné 
vált gázpalackokat ne tárolják tovább 
ingatlanjaik területén, hanem azokat 
újra hasznosításra adják le!
Mind a PB, mind az ipari gázpalackok 
felhasználása, tárolása szabvány és jog-
szabály által szabályozott.
A PB palackok esetében az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII.5.) BM rendeletben (továbbiakban: 
OTSZ) foglaltak az irányadóak, mely-
nek 191. § (6-8) bekezdései alapján a 
huzamos tartózkodásra szolgáló helyi-
ségekben és a gépjárműtárolókban gáz-
palackot tárolni tilos.
Többszintes lakóépületben (társasház-
ban) – az egy lakóegységet tartalmazó 
lakóépületek kivételével – lakóegysé-
genként nem használható vagy tárolha-
tó egynél több propán-bután gázpalack.
Gázpalack használata és tárolása tilos 
olyan földszintesnél magasabb épít-
ményben (jellemzően panel szerkeze-
tű), ahol az esetleges gázrobbanás a tar-
tószerkezet összeomlását idézheti elő.
A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet - a gáz 
csatlakozóvezetékekre, a felhasználói 
berendezésekre, a telephelyi vezeté-
kekre vonatkozó műszaki biztonsági 
előírásokról (továbbiakban Rendelet) 
4.2.2. bekezdése a pébégáz üzemű gáz-
fogyasztó készülékek külön előírásai 
alapján:
 - Lakossági fogyasztás céljaira legfel-
jebb 23 kg töltet-tömegű palackot sza-
bad használni.
 - Lakossági fogyasztónak abban a 
helyiségben, amelyben a gázfogyasztó 
készülék van, csak 1 db, egy lakásban 
legfeljebb 2 db, összesen legfeljebb 35 
kg töltet-tömegnek megfelelő palackot 
szabad tartania.
 - Két önálló rendeltetési egységűnél 
(lakásosnál - ikerház) nem nagyobb 
épületnél tartalék palack csak a terep-
szintnél nem mélyebb padlószintű - az 
országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendeletben meghatározott 
védőtávolságok figyelembevételével - 

mellékhelyiségben vagy melléképítmény-
ben - nyárikonyhában, mosókonyhában, 
szerszámkamraszínben, fészerben, ket-
recben vagy a lakóépület fő fala mellett 
- kizárólag tartalék palack tárolására - lé-
tesített helyiségben vagy fémvázas, drót-
hálós, az idegenek számára hozzá nem 
férhetően zárt ketrecben helyezhető el.
 - Két önálló rendeltetési egységű-
nél (lakásosnál) nem nagyobb épület 
esetében a tartalék pébégáz palacktá-
roló létesítésekor figyelembe kell ven-
ni a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rende-
let vonatkozó előírásait is. A tervnek 
tartalmaznia kell azokat az adatokat, 
amelyekből a műszaki biztonsági kö-
vetelmények teljesülése megállapítha-
tó. A palacktároló kivitelezése csak a 
pébégáz forgalmazó által felülvizsgált 
tervdokumentáció alapján történhet. 
Ez nem mentesíti a beruházót szükség 
esetén az építési engedély megszerzésé-
nek kötelezettsége alól.
 - A tároló hely 5 m-es körzetében 
terepszintnél mélyebb melléképítmény 
vagy létesítmény (pince, kút, csatorna, 
stb.) pincelejáró, pinceablak nem lehet. 
Egy tároló helyen legfeljebb 35 kg töl-
tet-tömegnek megfelelő mennyiségű 
tartalékpalack tárolható.
 - Huzamos tartózkodásra szolgáló 
helyiségekben és a gépjárműtárolók-
ban gázpalackot tárolni tilos! (Huzamos 
tartózkodásra szolgáló helyiség: olyan 
helyiség, amelynek a használata folya-
matosan két óra időtartamot meghala-
dó, vagy amelynél a használatok közötti 
szünet időtartama a két órát nem éri el.)
 - A palackot úgy kell a helyiségben 
elhelyezni, hogy az veszély esetén a he-
lyiség elhagyását ne akadályozza.
A használatba vett gázpalackot:
 - az ellátott készüléktől a gyártó elő-
írása szerinti távolságban kell elhelyez-
ni;
 - más hőfejlesztő berendezéstől leg-
alább 1,5 m - nem éghető anyagból ké-
szült és megfelelően rögzített, sugárzó 
hő elleni szigetelő alkalmazása esetén 
ez a távolság 1 m-re csökkenthető;
 - a gázfogyasztó berendezéstől lega-
lább 0,3 m távolságra kell elhelyezni - 
nem éghető anyagból készült, sugárzó 
hő ellen védő készülék burkolat esetén 
ez a távolság 0,1 m-re csökkenthető;
 - ha a gázpalack kiömlési csonkja 
magasabb a gázfogyasztó berendezés 
felső szintjénél, a berendezéstől lega-
lább 1 m távolságra kell elhelyezni, mely 
távolság hő elleni védelemmel 0,5 m-re 
csökkenthető;
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 - amennyiben nem éghető anyagú 
szekrényben helyezik el, a szekrényt el 
kell látni alsó-felső szellőzőnyílásokkal, 
és biztosítani kell a csatlakozáshoz, va-
lamint a palack szelepéhez való könnyű 
hozzáférhetőséget.
Egy gázfogyasztó készülék használata 
esetén a palackra szerelt nyomáscsök-
kentő és a gázfogyasztó készülék hajlé-
kony vezetékkel is összekapcsolható. A 
tömlő 1,5 m-nél hosszabb nem lehet, ki-
vételt képeznek a Rendelet 4.2.1. pont-
ban említett esetek.
Az ipari gázpalackok tárolásáról, keze-
léséről az MSZ 6292 Magyar Szabvány 
és az OTSZ rendelkezik.
A tárolásra vonatkozó általános elő-
írások a következők:
 - Palackokat nem szabad tárolni ne-
hezen megközelíthető, a személyi köz-
lekedést és a mentést akadályozó helye-
ken, továbbá
 - lépcsőkön, lépcsőházakban, folyo-
sókon, szűk udvarokban, átjárókban, 
vagy azok közvetlen környezetében,
 - garázsokban.
 - Az éghető vagy mérgező gázokkal 
töltött palackokat, a veszélyességi öve-
zet figyelembevételével kell tárolni. A 
veszélyességi övezeten belül csak rob-
banásbiztos villamos szerelvények, gé-
pek, eszközök kerülhetnek használatra, 
továbbá a veszélyességi övezeten belül 
tilos a dohányzás, tűzveszélyes tevé-
kenység végzése.
 - A palackot a káros mechanikai és 
vegyi hatásoktól védeni kell, és úgy kell 
tárolni, hogy hőmérséklete ne emelked-
jen 50 °C (323 K) fölé.
 - A palackok üzemeltetése az élet-, 
a vagyon- és a környezetbiztonságot ne 
veszélyeztesse.

 - A palackokat eldőlés ellen biztosí-
tani kell.
 - A palackot éghető anyaggal együtt 
tárolni nem szabad.
 - A tárolás területét éghető hulladék-
tól, száraz növényzettől mentesen kell 
tartani.
Épületen belüli elhelyezés esetén a kö-
vetkező szabályok az irányadók:
 - A palack tárolására szolgáló épü-
letre villámvédelmet kell kialakítani.
 - A palacktárolók külső falai lega-
lább 60 perces tűzállósági határértékkel 
rendelkezzenek.
 - A tárolók folyamatos szellőzését 
biztosítani kell.
 - Olyan zárt helyiség esetén, amely-
nek alapterülete legfeljebb 20m2 az 
egész helyiség a veszélyességi övezetbe 
tartozik.
 - A veszélyességi övezet nagysága 6 
darab palackig a palackok körüli 2 mé-
ter sugarú kör, 6 darab palack felett a 
palackok körüli 3 méter sugarú kör.
Szabadtéri tárolás esetén a következő 
szabályok az irányadók:
 - Szabadtéri tárolás esetén a pa-
lacktároló hely és a szomszédos épít-
mények, berendezések között a veszé-
lyességi övezetet is magában foglaló, 
biztonsági távolságot kell tartani mely-
nek nagysága 5 méter. A biztonsági 
távolságot legalább 2 m magas, A1-A2 
anyagból készült, 60 perces tűzállósági 
határértékű védőfallal lehet csökkente-
ni.
 - Biztonsági távolságon belül éghető 
anyagot tárolni nem szabad.
 - A veszélyességi övezet nagysága 6 
darab palackig a palackok körüli 1 mé-
ter sugarú kör 6 darab palack felett a 

palackok körüli 2 méter sugarú kör.

 - A veszélyességi övezet nem nyúlhat 
át szomszédos telekre, és azt legfeljebb 
két oldalon legalább 2 m magas, nem 
éghető anyagból készült nyílás nélküli 
védőfal határolhatja. Ez az egyik olda-
lon nyílásmentes épületfal is lehet.

 - A levegőnél nehezebb és cseppfo-
lyósított gázokat tartalmazó palackok 
tárolóhelyein, valamint azok bizton-
sági távolságán belül ne legyenek ár-
kok, csatornák, folyadékzárak nélküli 
csatornalefolyók, pincebejáratok vagy 
egyéb nyitott összeköttetések pince-
helyiségekkel, kémények tisztító- vagy 
egyéb nyílásaival.

A tűzoltó készülék elhelyezése PB pa-
lack és az ipari gázpalack tárolása esté-
ben is javasolt.

Üdvözlettel:

gErE IMrE
tű. ezredes

tűzoltósági tanácsos kirendeltség-vezető

Pályázati tájékoztató
Mint arról már korábban is tájékoztattuk a lakosságot, önkor-
mányzatunk több pályázatot is nyert a Magyar Falu Program kere-
tében, többek között a Kőrösi úti, két lakásos szolgálati lakás fel-
újítására is, melynek kivitelezése lassacskán a vége felé közeledik. 
A halottasház felújítására és az urnafal építésére kiírt beszerzési 
eljárás lezárult, a szerződést megkötöttük a vállalkozóval, ennek 
a beruházásnak a kivitelezése is hamarosan elkezdődik. Az Isko-
la utca és a Kőrösi út burkolatának felújítása reményeink szerint 
szeptemberre elkészül. Ezekkel egyidejűleg a szakemberek egy 
nagyobb kátyúzást végeznek az Arany János út teljes hosszán.

Nagy aNdrásNé
polgármester
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2022. július 11-15-ig zajlott az 
idén ötödik alkalommal meg-
rendezett Cziffra Népzene 
Tábor. A helyszín ezúttal is 
a Harmónia Tanya volt, mely 
egy idilli kis pihenőhely az 
erdő közepén, Táborfalva 

mellett. Minden reggel fél 8-kor találkoztunk, 
majd egy bő 10 perces közös séta következett a 
tábor helyszínére.

Közösségi játékokkal indítottuk a reggeleket, me-
lyek megalapozták a jó hangulatot egész napra. 
Kb. 9 órakor minden gyerek elment a maga ”mű-
helyébe” tanulni. Ezek a zeneórák egészen ebédig 
eltartottak, kisebb szünetekkel, amikor dinnyét, 
jégkrémet vagy üdítőt kaptunk, hogy lehűtsük 
magunkat a nyári hőségben.

A kezdő hegedűsöket Keller Dániel tanította, a brá-
csát Anka Péter, a nagybőgőt Marjovszky Endre, a 
citerát pedig Vojtonovszki Sándor. Anka Teréz az 
énekeseket tanította. Ezen kiváló tanári kar mellett 
megtisztelte táborunkat a világhírű magyar prímás: 
Puka Károly, aki az 1984-es magyarországi Vonó-
párbaj nyertese. Óriási élmény volt mindenkinek, 
aki csak látta és hallotta őt muzsikálni.

A finom ebédet a hernádi Szluka Étterem bizto-
sította. Az ebéd és egy kis pihenő után mindenki 
folytatta a zenetanulást, gyakorlást egészen dél-
után 4-ig, majd egy utolsó közös zenekari próba 
után elindult a csapat a reggeli kiindulóponthoz, 
majd onnan mindenki hazament.

A tábor utolsó napján bemutató koncerten mutat-
hatta be mindenki a tudását. Miután megérkeztek 
a szülők és más érdeklődők, a gyerekek sorban fel-
léptek a tábori kis színpadon. A gálakoncert után 
mindenki szépen lassan elindult hazafelé abban a 
reményben, hogy jövőre is újra találkozunk itt, a 
Cziffra Népzene Táborban! A kezdetektől össze-
tartó kis csapat voltunk, ezt fokozták a közös ze-
nélések, gyalogtúrák, az éjszakai túra, a közösségi 
játékok és medencézések és minden tábori élmény!

Támogatók: Táborfalva Nagyközség Önkormány-
zata, Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egye-
sület, Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, Csoóri Sándor Alap, Serefe Ital-
bolt (Örkény), Italbolt (Hernád), Harmónia Tanya. 
Köszönjük a támogatást!

Írták:
Berényi Klaudia, Pentz Rebeka,

Szenics Gréta, Anka Péter
Fotók: Anka Péter

Cziffra Népzene Tábor
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Nyári vonatpótlás a lajosmizsei vasútvonalon

Idén sem marad el a jól megszokott nyári vonatpótlás a lajosmizsei vasútvonalon. Augusztus végén pályakarban-
tartási munkálatok miatt Kőbánya-Kispest és Dabas között vonatpótló autóbuszok fognak közlekedni.
Bővebb információ a http://mav142.blogspot.com/ oldalon olvasható.
Köszönjük Gyorgyovics Krisztián tájékoztatását!

a TábOrFaLVI MOZaIK sZErKEsZTőbIZOTTsága

KOPOGTAT A 21. SZÁZAD A LAJOSMIZSEI VONALON
A lajosmizsei vasútvonal Magyarország elővárosi vicinálisa, 
ahol az idő már régen megállt és ahol nem haladnak a kor-
ral. Sokan múzeumvasútnak nevezik, amely egészen helyt-
álló. Azt hiszem, ez még jó pár évig így is marad, néhány 
apró változtatást leszámítva.
Lassan ugyan, de apránként megjelennek a 21. század jelei, 
elemei, technikái a 142-es vasútvonalon is. A mi vonaluk az, 
ahol az infrastruktúra még a 19. vagy 20. századot tükrözi. 
Ahol 33 évvel a rendszerváltás és 18 évvel az EU-csatlakozás 
után szinte minden ugyanolyan, mint 1989-ben. Bár, bizo-
nyos szempontokat nézve talán még rosszabb is.

10 év után apró, de látványos fejlesztések kezdődtek a vo-
nalon. Idén áprilisban Felsőpakony megállóhelyre (az új 
utasbeállók és a jegyautomata után) kijelzőt telepítettek, 
amely az első és egyetlen darab a vonalon.  Álmomban sem 
gondoltam volna, hogy valaha is lesz, de tény, megérdemli 
a vonal legforgalmasabb megállóhelye ezt a fajta utastájé-
koztatást.

Júliustól folyamatosan telepítik a jegyautomatákat a 142-es 
vasútvonalon. A tervek szerint hamarosan Kispesttől La-
josmizséig minden állomáson és megállóhelyen rendelkezé-
sünkre fog állni egy-egy.
Az automatákból vásárolhatunk többek között vasúti jegye-
ket, bérleteket, a BKK és a vidéki városok helyi közleke-

désének különböző termékeit. A gép kezelése könnyű és 
érthető. Fizetni készpénzzel és bankkártyával is lehet. Az 
automatából vásárolt menetjegyekre 5% kedvezmény jár. 
További részletek a MÁV-csoport oldalán.

Tegnapig bezárólag az alábbi állomásokon és megállóhelye-
ken telepítettek jegyautomatákat:

Kispest, Pestszentimre felső, Pestszentimre, Gyál felső
Gyál Felsőpakony, Ócsa, Inárcs-Kakucs, Dabas, Gyón

gyOrgyOVICs KrIsZTIáN



Idén is megrendezésre került július 4-9. között a Tá-
borfalva KSE szervezésében a focitábor. Több mint 30 
gyerek jelentkezett a táborba, többnyire az egyesület 
utánpótlás labdarúgói, de jelentkeztek olyan gyerekek 
is, akik csak a focitábort szerették volna kipróbálni. Az 
a célunk, hogy minél több gyerek szeresse meg a labda-
rúgást Táborfalván, érezze jól magát és később csatla-
kozzon az egyesületünkhöz.

Szerdai és a csütörtöki nap kivételével a Táborfalva KSE 
sporttelep volt a tábor helyszíne minden nap 8-17 óra 
között. Minden reggel labdás és labda nélküli ügyességi 
versenyekkel kezdték a napot a kis focisták. A verse-
nyekért pontokat kaptak, amiket egész héten gyűjtöt-
tek és a tábor végén minden korosztályban a legtöbb 
ponttal rendelkező játékos díjat kapott. Ügyességi ver-
senyeket követően következett a reggeli, a szülők se-
gítettek az elkészítésében és a tálalásban. Délelőtt az 
edzéseken volt a hangsúly, minden korosztálynak U11-
U13-U16 külön-külön technikai edzések voltak. A napi 
ebédek elkészítését a szülők vállalták el, ezzel is segítve 
a táborunkat. Volt, aki otthon főzött és volt, aki a hely-
színen készítette el a finom ételeket. Kaptunk gyümöl-
csöket és finom süteményeket is. Az ebéd utáni pihenőt 
követően a délutánok a házi focibajnokság mérkőzései-
vel teltek. A tábor elején megalakított öt csapat harcolt 
egész héten a végső győzelemért. A csapatok neveit a 
gyerekek találták ki.

Két kirándulós nap is szerepelt a tábor programjában.
Szerdán egész napos strandolás volt a Dabas-Gyóni 
strandon. A gyerekek jól érezték magukat, fürödtek, 
ugráltak és egy strandfoci mérkőzést is játszottak.

Csütörtöki napon a kirándulásé volt a főszerep. Székes-
fehérvár és a Balaton volt az úti cél.

A MOL Fehérvár FC új stadionjában jártunk, ahol stadi-
ontúrán vettünk részt. Végig vezettek a lelátókon, VIP 
szektorban, megnézhettük a skyboxokat, a játékoskijá-
rót. Lementünk a pályára, leülhettünk a kispadokra, és 
végül megnéztük a múzeumot és az ajándékboltot. A 
gyerekek nagyon élvezték. A stadionnál tartottunk egy 
pizza partit és indultunk tovább a Balatonhoz. Az esős 
idő miatt csak a kicsik fürdőztek egy keveset és utána 
indultunk haza.

A tábor utolsó napján rengeteg programmal vártuk a 
kilátogató szülőket, hozzátartozókat. Délelőtt két mér-
kőzést játszottak a korosztályos csapataink az Örkény 
SE csapatával. Ezúton is szeretném megköszönni az 
örkényi csapatnak, hogy elfogadták a meghívásunkat.

U11 Táborfalva KSE - Örkény SE 11-3
Gólszerzőink: Andrássi Martin (4), Simkó Nimród (3), 
Tóth Ádám (2), Papp Dominik (kicsi) és Barta Bálint

U13 Táborfalva KSE - Örkény SE 6-2

Gólszerzőink: Vizer Szabolcs (3), Tóth Ádám (2), Jánosi 
Tamás

Köszönjük mindenkinek a szurkolást, nagyszerű 
hangulatban játszottak a csapataink.

A mérkőzések után közös ebéd volt, amit zenés buli, 
éneklés követett, majd a házi bajnokság elődöntői és 
a döntő következtek. A tábort a díjátadó ünnepséggel 
zártuk, rajzverseny, ügyességi verseny és a büntetőrú-
gó verseny győztesei kapták meg a díjakat.

A díjazottak mellett minden gyerek aranyérmet és cso-
kit kapott az egész heti munkájáért!

Rajzverseny győztesei:
U11 – Papp Dominik (nagy)
U13 – Jánosi Noémi
U16 – Jánosi Tamás
A rajzokat Keserű Imre zsűrizte.

Az egész héten át tartó ügyességi verseny győztesei:
U11 – Tóth Ádám
U13 – Szabó Noémi
U13-U16 – Vizer Szabolcs

Büntetőrúgó verseny győztesei:
U11 – Papp Dominik (nagy)
U13 – Kukucska Pál
U16 – Sághi Dávid

A focitorna győztese:

La Masia FC csapata
(Vizer Zoltán, Szabó Noémi, Godó Anna, Szántó Milán, 
Homoki Attila, Tóth Ádám)

Köszönjük a Táborfalvai Önkormányzatnak a túróru-
dikat.

Köszönjük a szülőknek a segítséget, a sátort, a pado-
kat, az asztalokat, a reggeli készítést, tálalást, ebédfő-
zést, süteményeket, gyümölcsöket.

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában segí-
tette a táborunkat:

Bagyinszki Éva, Bravik Krisztina, Habarics Zsuzsa, Ho-
moki Krisztina, Jánosi Enikő, Kukucska Andrea, Papp-
né Goga Andrea, Sághiné Horváth Márta, Simon Ildikó, 
Székely Zsuzsanna, Szabóné Katona Andrea, Zsákai 
Krisztina, Vizer Hajnalka, Benkó Attila, Békési Attila, 
Deák Ferenc, Keserű Imre, Kukucska Pál, Máté Attila, 
Papp Ferenc, Papp László, Simkó László, Szeibert Zol-
tán, Szénási Pál, Takács Csaba, Tóth Csaba, Vizer Zol-
tán és a sportegyesület elnöke, Gombár Ferenc.

JáNOsI ZOLTáN
Táborfalva KSE

utánpótlás edzője
(A focitábor fotóit készítették: Jánosi Enikő és Jánosi Zoltán)

FOCITÁbOR
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ÉLETUTAK
Kedves Olvasóink! Fogadják szeretettel Katona Mi-
hályné Erzsike visszaemlékezésének második, befeje-
ző részét!
Otthon, a kemencében sütöttük a kenyeret. Két hétre 
6 db kenyeret és 2 cipót sütöttünk. Rozslisztből, saját 
termésből sütöttük, de hófehér kenyér volt, mert a kor-

pát nem sütöttük bele. A 
malomból külön hoztuk a 
lisztet és a korpát. A kor-
pát a jószágok ették meg.
A kenyeret Anyukám 
szegte meg, de előtte ke-
resztet rajzolt a kenyér al-
jára, felállította a kenyeret 
oldalára és úgy. A kenye-
ret Anyukám készítette a 
nagylányokkal. Kimérték 
a lisztet a 6 kenyérnek, 
morzsoltkát tettek a liszt-

hez. Ez volt az élesztő, úgy nézett ki, mint a tarhonya 
(élesztő, liszt, víz, ki kellett dörgölni, mint a tarhonyát). 
Ezt a morzsoltkát este langyos vízbe kellett áztatni a 
liszttel, híg kovász lett belőle. A kenyér fateknőben ké-
szült. Hat db 6 kg-os kenyeret sütöttek és két cipót a 
gyerekeknek (1-2 kg-os cipók voltak). A cipókat elvágta 
Anyukám, megkente disznózsírral, azt ették a gyere-
kek kenyérsütéskor. A tiszta kamrában hosszú léceken 
farács volt, ki volt gyalulva, konyharuhával vagy asztal-
terítővel letakartuk, itt tartottuk a kenyereket, amíg el 
nem fogytak.
A régi tanyán galambjaink is voltak, 60-70 db. Az istálló 
padlásán raktak fészket a galambok, meg az istálló há-
tulján, az eresz alatt voltak galambdúcok, ahol a tojások 
meg a kis galambok voltak. Sokat el is adtunk, meg 
hát főztünk is belőlük galamblevest, pörköltet, töltött, 
rántott vagy sült galambot készítettünk.
Anyósoméknál méhészettel is foglalkoztunk, 30 kaptár 
volt, egy bérelt tanyán tartották őket. Mi, a férjemmel 
kaptunk tőlük két család méhet nagyboconádi kaptár-
ban, ez azt jelenti, hogy két család van egy kaptárban. 
Nagyon szerettem ezzel foglalkozni. A heréket, akik 
csak ettek, nem dolgoztak, kiszedtük a kaptárból. 
Először egy sokágú villával leszedtük a fészek tetejét, 
alatta voltak a herék, ezeket a méhek saját maguk ki-
hordták és a helyére hordták a mézet. Egy év alatt 22 kg 
mézet pörgettünk ki. Sok éven át foglalkoztunk méhé-
szettel, még Táborfalván is voltak méheink.
Nagyon szerettem kézimunkázni, hímzéseket készítet-
tem, terítőket, függönyöket horgoltam. Ez volt nekem 
a pihenés.
Van még olyan pulóver, amit én kötöttem gyapjúból a 
vőlegényemnek. De a gyapjúfonalat is én fontam meg. 
Anyukám nyírta meg a birkát, utána a gyapjút kimos-
tuk, szétszaggattuk, hogy ne legyen csomóban és La-
josmizsén volt egy kártoló, aki 60x80 cm-es táblákba 
összetömörítette, abból szakítottam ki egy darabot. 
Lábbal hajtottam a rokkát, ami föltekerte a fonalat, 

utána az orsóról letekertük a fonalat egy rámára és azt 
a fonalat összetekertük, kimostuk, felgombolyítottuk 
és utána kötöttünk belőle pulóvert, kesztyűt, zoknit. A 
kötést, horgolást könyvből tanultam.
Az éneklés megmaradt egy életen át, a népzenei együt-
tesben is, de a magánéletben is, lakodalomban, disznó-
toros vacsorákon is. Szerettük a munkát, szerettük a 
barátságot.

A népzenei együttesbe 1978 óta jártunk a férjemmel. 
Nagy Jánosné Erzsike hívott bennünket, tudták, hogy 
szeretünk énekelni. Sok szép élményünk volt az együt-
tessel. Birinyi Józsi azt mondta egyszer, hogy a környé-
ken senki nem tud annyi régi dalt, mint én. A férjem is 
sok dalt tudott. Nekem 280 régi dal van lejegyezve egy 
füzetben. Sokat otthon tanultam, a szülői házban, Apu-
kám is nagyon nótás kedvű volt, de bárhol hallottam 
egy új dalt, megjegyeztem. Több éneket Birinyi Józsi is 
lejegyzett, amit énekeltem. Ilyen volt ez is:
Kaszárnya, kaszárnya,                            
Nem az Isten háza,
De sok csinos, szőke, barna lánynak
Benne hervad a babája.
Hervadj, babám, hervadj,
Már az enyém nem vagy,
Ez idáig, míg az enyém voltál,
Nyíló tearózsa voltál.
Temető kapuja sarkig ki van nyitva
Arra járnak a táborfalvi lányok
Rólam szedik a virágot.
Szedjétek, szedjétek rólam a virágot,
Csak azt az egy fehér liliomot
Lányok, le ne szakajtsátok!
Ha leszakajtsátok, el ne hervasszátok,
Ültessétek a sírom tetejébe,
Mélyen a fekete földbe.
A Csutorás népzenei táborokban is részt vettünk a fér-
jemmel, aki régi szakajtófonást tanított a jelenlévőknek. 

Katona Mihályné Erzsike 
2022-ben (fotó: -bm-)

A Táborfalvi Népzenei Együttes fellépése Burgenlandban, 
Alsóőr (2006)

Álló sor balról: Birinyi József, Sulcz Ferenc, Sulczné Dr 
Bükki Éva, Szabóné Nagy Annamária

Ülő sor balról: Katona Mihály, Nagy János, Gazdik Józsefné, 
Krasnyánszki Lászlóné, Katona Mihályné, 

Nagy Jánosné, Jóri Lászlóné,  Dormány  Miklósné
(Forrás: Szabóné Nagy Annamária Facebook-oldala)
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Én a nyolcszálas szalmafonást tanítottam, ko-
kárdát, gyűrűt szalmából. Ezeket még fiatal  
lánykoromban, aratáskor kezdtem készíteni. Nővére-
mék markot szedtek, én meg a kévéket kötöttem és ha 
végeztünk a munkával, leültünk pihenni és énekeltünk. 
Hazafelé is énekelve mentünk. A szalmafonást a pihe-
nőidőben csináltam.
Az életben a legfontosabb a szeretet és a becsület, ahogy 
a házi áldás írja: „Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott 
béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, 
ott szükség nincsen.”
Nagy boldogság nekem, hogy mindegyik gyerekem megta-
lálta helyét az életben, családot alapítottak, gyermekeik és 
unokáik születtek. Négy unokánk és nyolc dédunokánk van.

(2022)
Lejegyezte: Borsi Mária

A visszaemlékezés elolvasható könyvtárunk honlapján, 
ahol több egykori fotó is megtekinthető: 
https://www.taborfalva-konyvtar.hu/
A fotókat Katona Mihályné bocsátotta rendelkezésünkre.

Születésnap Pásztiéknál (2002)
Balról jobbra: álló sor: Krasnyánszki Lászlóné, Harmincz 
Mihályné, Katona Mihály, Katona Mihályné, Szabados 

János, Nagy János, Nagy Jánosné
első sor: Harazin Béla, Pászti Károlyné, Pászti Károly;  

a Népzenei Együttes tagja

Katona Pál és Ulicska Erzsébet 
esküvője a lajosmizsei 

 katolikus nagytemplomban, 
1953. április 12.

Katona Pálné Ulicska 
Erzsébet kislányával, Er-
zsikével, amikor özvegyen 

maradt (1956) A Népzenei Együttes Ungváron (2005 körül)

1946. augusztus 1. a FOrINT bEVEZETéséNEK NaPJa
A világtörténelem egyik legnagyobb inflációját az 1946. augusztus 
1-jén bevezetett forint zárta le. Az 1945 nyarán nekiiramodó infláció 
egy év múlva már soha nem látott méreteket ért el, 1946 júliusában 
egy dollár 4 600 000 quadrillió pengő volt, ami a tíz huszonhetedik 
hatványa. Átmenetileg használták a pengőnél nagyságrendekkel 
jobb minőségű adópengőt is, de az infláció tetőpontján egy pár 
cipő ára így is kb. 120 milliárd adópengő volt. A pengő hiperinflá-
ciójának fő oka a világháborúban teljesen megsemmisült magyar 
gazdaságban keresendő. Az MNB milliós szorzót jelentő bélyegeivel 
ellátott bankjegyek voltak az ún. milpengők.

Az új pénzegység bevezetését megelőző tervek közül a forint fő ve-
télytársa a tallér volt. A magyar történelemben korábban elsőként 
Károly Róbert veretett forintot 1325-ben korabeli firenzei liliomos 
aranypénzek mintájára (Fiorino d’Oro). A forint neve ebből az olasz 
kifejezésből ered. Károly Róbert Anjou-liliomos aranyforintjai után 
1857 és 1892 között szintén a forint volt Magyarország és az egész 
Habsburg Birodalom, majd az Osztrák-Magyar Monarchia hivatalos 
pénzneme. Az 1857 és 1892 között forgalomban levő forint váltópénze 
a krajcár, a „harmadik” forinté az 1999-ig érvényben lévő fillér volt.

Az 1946-ban bevezetett forint fedezetéül az MNB nyilasok által 

nyugatra hurcolt huszonnyolc tonna aranytartaléka szolgált fe-
dezetül, amit az amerikai hadsereg 1946. augusztus 6-án vissza-
szolgáltatott a magyar államnak. A forint vásárlóértékét az 1946-os 
pénzreformot elindító kormányrendelet a háborút megelőző árak-
hoz képest állapította meg. Eszerint pl. egy mázsa búza negyven 
forinttal volt egyenértékű. Az 1946-os pénzügyi reform negatívu-
ma volt, hogy megkezdte a magyar bank- és pénzügyi rendszer 
lebontását és szovjet mintára való átalakítását. Bár a forint a kör-
nyező államok valutáival ellentétben működőképes maradt, ennek 
azonban árnyoldala is volt, hiszen éppen ezért nem történt meg 
az egyébként kívánatos drasztikus valutareform. Az infláció újból 
csak a hetvenes évektől indult meg, a forint valódi nagy értékvesz-
tése azonban a rendszerváltás után következett be.

Az első széria címletei a tíz- és százforintosok voltak. A tíz-, húsz-, 
ötven- és százforintos címletekből álló 1947-es széria egészen 1992-ig 
volt érvényben, csak a címerek változtak a bankjegyeken, melyekhez 
1970-ben az ötszázforintos, 1983-ban az ezerforintos, 1991-ben az öt-
ezerforintos is csatlakozott. Újjátervezett forintérméket 1992-ben, új, 
héttagú papírpénzsorozatot pedig 1997 és 2001 között bocsátottak ki.

(Forrás: https://jelesnapok.oszk.hu)
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Örkényi Református Hittanos tábor  
2022. július 27 - július 1.

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek-így szól az 
Úr- jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes 
jövő, amit nektek szánok” Jeremiás 29:11.

Egy hónappal ezelőtt, alighogy véget ért a tanítás, 
nagy sürgés-forgás kezdődött az örkényi református 
gyülekezet lelkészi hivatalában, gyülekezeti termében, 
parókiáján. Hittanos táborra készültünk. Énekfüze-
tek születtek az egyik fiatal jóvoltából, munkafüzetet, 
egyéb anyagokat nyomtattunk a KOEN, Keresztyén 
Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítványét, akik 
évről évre elkészítenek egy hetes missziós anyagot, 
amelyet a gyülekezetek felhasználhatnak táboraikban, 
idén a KOEN felvidéki munkacsoportja készítette. Be-
vásároltunk, eszközök, ételek, italok gyűltek a gyüle-
kezeti teremben. Néhányan rendbe tették a templom-
kertet, a templomot, hogy rend és tisztaság fogadja 
a kicsinyeket. A gyülekezetből sok önkéntes segítő 
ülte körül a gyülekezeti terem asztalát a tábori meg-
beszélésen. Az egyik fánkot, a másik palacsintát ígért, 
mosogatást, felszolgálást, rendrakást, felügyeletet, 
néhányan azt, hogy a tábor programjának lebonyolí-
tásában segítenek, volt, aki szabadságot vett ki, azért, 
hogy segíthessen, más pedig a vállalkozásának a fel-
adatait vagy az otthoni munkáját szervezte át, hogy 
ott lehessen. Érkeztek adományok, felajánlások, az 
egyik gyülekezeti tag szörpöt hozott, dinnyét ígért, 
a másik pizzát rendelt. Megindító volt látni, hogy há-
nyan adták önzetlenül Isten ügyéért idejüket, energi-
ájukat, anyagi javaikat, hogy Isten országa épülhessen 
az örkényi, táborfalvi, hernádi és pusztavacsi gyerme-
kek szívében, életében s hogy a családok is egy kicsit 
közelebb lépjenek Istenhez.

Aztán elkezdődött. Június 27-én reggel sorra érkeztek 
a szülők s hozták a gyermekeiket, Előkerült a csocsó, 
a ping-pong asztal, tollasok, labdák s a máskor oly 
csendes templomkert benépesült, megtelt élettel, itt 

is, ott is játszottak, ücsörögtek, beszélgettek, ismer-
kedtek kicsik és nagyobbak.

Délelőttönként a bőséges reggeli után a templomban 
énektanítás, játékos történetmesélés, aranymondás 
tanulás, kincsgyűjtés folyt, a Kecskeméti Reformá-
tus Gimnázium, a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-
zenei Iskola és a Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Karának egy-egy növendéke, fiatal 
gyülekezeti tagjaink is  segítettek  a programok 
megtartásában. Jákób és Ézsau ószövetségi történe-
teiből fedezhettük fel, kicsik és nagyok Isten nekünk 
szóló tanítását, s hallhattunk a Jézus Krisztusban 
számunkra készített megváltásról, az örök életről 
is. A templomban megelevenedett Jákób sátra, a 
bogrács, amelyben a lencsét főzte, a létra, amelyen 
az angyalok érkeztek a mennyből, a kő, amelyen Já-
kób feküdt, s a küzdelem a Jabbók folyó gázlójánál 
az angyallal.

Napi igék, napi tanítások
 1. Rendben vagy! „Őrizz engem, mint szemed fényét, 
  rejts el szárnyad árnyékába.” Zsolt 17:8. Isten rendjébe 
  van beágyazva az életünk, mindannyian értékesek, 
  fontosak vagyunk számára, ahogy Jákóbot és  
  Ézsaut is szerette különbözőségük ellenére. Egy 
  dobozba kukkanthattak bele egyenként a gyermekek,  
  titokban tartva, amit láttak, amely egy hatalmas 
  kincset rejtett. Egy tükör volt a dobozban, mindenki  
  önmagát láthatta s megérthette, hatalmas kincs az 
  életünk.

 2. Kövesd az időrendet! „Mindennek megszabott ideje  
  van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” 
  Prédikátor 3:1. Ezen a napon arról hallhattunk, hogy 
  Jákób lencsét készített, Ézsau pedig egy tál lencséért  
  eladta az elsőszülöttségét, nem tudott várni egyikük  
  sem Isten akaratára, terveinek beteljesülésére. A 
  gyermekek vörös és barna lencsét válogattak  
  versenyben, játékosan tanulva a türelmet és a közös  
  munkát.
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 3. Újra rendben leszel! „Mert én veled vagyok,  
  megőrizlek téged akárhová mégy,…bizony nem 
  hagylak el!”’ Mózes 28: 15. Arról hallhattunk, hogy 
  Jákób nem  maradt egyedül, amikor menekülése 
  közben egy kövön aludt, Isten angyalait látta és a 
  megnyílt egeket, s Isten megígérte, hogy vele lesz 
  az élete során.

 4. Isten rendbe teszi a szívedet! „Minden dolgotok 
  szeretetben menjen végbe!” ’. Kor 16: 14. Jákób  
  megházasodott, megküzdött Istennel, új nevet  
  kapott, a  Jákób névből, ami azt jelenti, csaló, Isten 
  harcosa, Izrael lett, Ézsauval, a testvérével is kibékült.

A délelőtt további részében aranymondás készítésével 
folytatódott a nap.

Az árnyas fák alatt a szabadban elköltött ebéd után 
mindennap más program várta a gyermekeket. 
Hétfőn kézműveskedés és társasjátékozás, vala-
mint az oly nagyon várt vízibomba küzdelem volt 
a csoportok között, este pedig sátorállítás, szalon-
nasütés, éjszakai túra, templomkertben alvás tet-
te teljessé a tábor első napját. Kedden ugráló vár 
érkezett, szerdán Pusztavacsra kirándultunk lovas 
kocsival a szépen felújított ország közepére és egy 
kedves fiatal család tanyájára, a Boldogság tanyára 
látogattunk, ahol elvarázsoltak bennünket a finom 
saját készítésű sajtok, a frissen sütött kenyér, a fi-
nom sütik és hideg üdítők és a sok kedves állat, 
bárányok, kecskék, tehenek, malacok, csirkék. Csü-
törtökön a gyóni strandra látogattunk el a gyerme-
kek nagy örömére, jól esett a hűvös vízben pancsol-
ni a tikkasztó melegben. Az uzsonna mindig más 
volt, fánk, dinnye, palacsinta, jégkrém, sajtok, sü-
temények, ropogtatnivalók.

Pénteken Szarvasra, az arborétumba kirándultunk, 
ahol sok mindent megtudhattunk a Pepi kertről, hajó-
káztunk a Holt-Körösön, s Pusztavacs után, amely Ma-
gyarország mai közepe,  Nagy-Magyarország közepét 
is láthattuk, amely Szarvason van, majd végigjártuk 
a Mini Magyarország helyszíneit.  A buszon hazafelé 
sok fáradt, de élményekkel megtelt boldog gyermek 
ült. Hála Istennek a hétért, az élményekért, az új kap-
csolatokért, a testi-lelki táplálékért, az oltalomért, hogy 
mindazt, amiről hallhattunk, tapasztalhattuk is. Szívből 
remélem, hogy a nálunk pihenő gyermekek nem csak 
felügyeletet kaptak, de megismerhették Isten életün-
ket átölelő, vezető, megváltó szeretetét, s elmélyülhet-
tek abban. Hálásan köszönjük a sok-sok segítséget és 
adományt a gyülekezet tagjainak, a pénzügyi támoga-
tást a négy önkormányzatnak, köszönet a szülőknek, 
hogy ránk bízták a legdrágábbjaikat. Kívánom, hogy 
mindannyian, kicsik és nagyok a tábor után is épüljünk 
Istennel való közösségünkben!

Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a Dicsőség!

sZEMőK aNdrEa
lelkipásztor
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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

édesanyàmnak albérletet keresek 

1 szoba összkomfort lehetőséggel  
Táborfalva és környékén. 

Előre is köszönök minden segítséget!

Hajnal István
Elérhetőség 0620 582 7281

Tisztelt Táborfalviak!
A Gyóni Temetkezési 

Kirendeltség  
új címre költözött:

Táborfalva, Dobó Katica u. 2/a.
Változatlan szolgáltatásokkal  

várjuk ügyfeleinket!

Tel.: 06 70 207 4964
Jobbágyné Kiss Mária

Villanyszerelő mester 
vállal:

hálózati szerelést, felújítást,
újra huzalozást.

Bővítések új vezetékelése.
Bojlerek, hősugárzók,

fűnyírók szerelése.
Vízkőtelenítés.
Lénárt Mihály

Tel.: 0620 423 8101

IgaZgaTásI sZÜNET
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Táborfalva 

Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata alapján

augusztus 15-től – augusztus 20-ig
igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban.

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyintézés szü-
netel, az ügyfélszolgálati irodán kizárólag ügyeletet 
tartunk. A kérelmek, hiánypótlások, egyéb beadvá-
nyok átadásán kívül további ügyek intézésére nem 

lesz lehetőségük.
Megértésüket köszönöm!

 KuNdra ErIKa
jegyző 
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!
2022. augusztus 17-től augusztus 28-ig könyvtá-
runk ZÁRVA tart!
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  08.00 - 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/

Könyvajánló
Ölelőskönyv : 
Mesélj nekem! : 
Mesék és versek 
a szeretet erejé-
ről, [Budapest] : 
Manó Könyvek, 
[2022]
„Az érintés 
az egyik legő-
sibb érzékelés, 
amely a szü-
letésünk után 
egyből műkö-
désbe lép. A 
pszichológusok 
egybehangzóan 
állítják, hogy a 
csecsemő testi 
és lelki fejlődé-
sének elenged-
hetetlen és pó-

tolhatatlan momentuma az ölelés, a bújás... Felnőttként 
hajlamosak vagyunk alábecsülni az ölelés fontosságát, 
pedig amilyen egyszerű, annyira hasznos gesztus és 
emocionális töltés annak is, aki ölel, és annak is, akit 
ölelnek. A gyerekek még ösztönösen tudják, jó odabúj-
ni. Hallgassunk rájuk! Ez a könyv az ölelés fontosságá-
ról szól. Arról, hogy milyen jól esik egy ölelés, ha szo-
morúak vagyunk, vagy ha épp nagyon örülünk. A mai 
magyar irodalom hét remek írója és hét kiváló költője 
arra vállalkozott, hogy elmondják mesében, versben, 
hogy mi mindenre megoldás ez az egyetlen mozdulat: 
Böszörményi Gyula, Egressy Zoltán, Erdős Virág, Finy 
Petra, Gimesi Dóra, Kádár Annamária, Kertész Edina, 
Kiss Ottó, Lackfi János, Mechler Anna, Molnár Krisz-
tina Rita, Ruff Orsolya, Tóth Krisztina, Turi Tímea. A 
varázslatos mesék, versek mellé Rippl Renáta és Takács 
Viktória álmodtak képeket.”
(Ajánló a könyv hátoldalán)

bOrsI MárIa

A legifjabb  
könyvtárlátogató,  

Polyák Anna Olívia
Fotó:  

Polyákné Vigh Melinda
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A Csurgay Franciska Általános Iskolában 2022. júni-
us 20-tól 24-ig tartott az Erzsébet-tábor, 27 fő rész-
vételével. 
A gyerekek 2-3-4. osztályosok voltak. A hét témá-
ja élővilágunk volt, levegőre száradó gyurmából és 
papírhajtogatással, origami technikával is készítet-
tünk állatokat, növényeket. 
Két nap telt kirándulással. Ellátogattunk Budapest-
re az állatkertbe, és a Szarvasi Arborétumba, ahol 
hajókáztunk egy nagyot és megnéztük a Mini Ma-
gyarországot. 
A hét egyik csúcspontja a gyümölcssaláta készíté-
se volt, a gyerekek nagy örömére. A saláta nagyon 
finomra sikerült és élvezettel fogyasztottuk el közö-
sen. Ezúton is szeretnénk megköszönni az alapanya-
got Vincze Ervin bácsinak.
Köszönöm a táborban való egész heti segítséget Se-
res Szonja néninek.

PaLya sZILVIa
táborvezető pedagógus

A fotókat készítette: Palya Szilvia és Seres Szonja

ERZSÉBET-TÁBOR



Jókai Mór Közösségi Színtér állandó foglalkozásai

2022. augusztus
  Hétfő:

  Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub klubdélután   14.00-16.00

  (a hónap első hete)

  Női torna       18.30-19.30

  Citera próba       17.30-19.00

  Kedd:

  Hatha Jóga       18.30-19.45

  Szerda 

  „Ügyeskedünk” kézműves kreatív csoport   17.00-19.00

  Női torna       18.00-19.00

  Csütörtök:

  Angol tanfolyam      18.00 20.00

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

  Csütörtök:

  Csoportos edzés      18.00-19.00

2381 Táborfalva, Honvéd u. 2.

Nagy Bence

  Mobil: 06/70/942-0730



Szüreti felvonulás
és Bál    Táborfalván

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

A felvonuláson mindenki kizárólag népviseleti ruhában vehet részt!
Az alsó korhatár 12 év.

Ruhakölcsönzésre a Jókai Mór Közösségi Színtérben lesz lehetőség
szeptember 12-től 16-áig a készlet erejéig, melynek díja 3000 Ft.

A részvétel saját népviseleti ruhában is lehetséges.

A programból:
Szüreti felvonulás

10.00 A zenészek, a kocsisok, a menet résztvevőinek gyülekezése
              a közösségi színtér hátsó udvarán.

Hintók, kocsik díszítése.
11.00 Közös fotó készítése az intézmény teraszán,

a szüreti felvonulás indulása.
Szüreti bál:

19.00 Vendégvárás
20.00 Vacsora: vegyes tál

00.00 Tombolahúzás

Belépő- és vacsorajegy ára: 5.000 Ft/fő
Vacsora nélküli belépőjegy ára: 2.500 Ft/fő

Zene: Mizsei Sándor és csapata

Asztalfoglalás és vacsorarendelés szeptember 15-ig!
Vacsorajegyek csak elővételben kaphatók

a Jókai Mór Közösségi Színtérben.
Érdeklődni a nyitvatartás ideje alatt

Soós-Győrffy Katónál
vagy a 29/382-029-es telefonszámon lehet.

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

2022. szeptember 17.

Jókai Mór
Közösségi Színtér


