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„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”



NEMZETI ÜNNEPÜNK: 1956. OKTÓBER 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66., a Magyar Köztársaság kikiáltásának 

 33. évfordulója alkalmából rendezett táborfalvi megemlékezés képei

Koszorúztak: Nagy Andrásné polgármester asszony az önkormányzat és a helyőrségparancsnokság nevében he-
lyezett el koszorút az emléktáblánál. Gaál Gergely miniszteri biztos szintén koszorút helyezett el az emléktáblánál.
A kegyelet és az emlékezés koszorúját helyezték el az 1956-os hősök tiszteletére emelt emlékműnél a Csurgay 
Franciska Általános Iskola, valamint a Napraforgó Óvoda és a Cseperedő Bölcsőde képviselői, a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör Táborfalvi Szervezete, a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub, Táborfalva Községi Sportegyesület,
a Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete, a Nosztalgia és Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a Táborfalvi Ha-
gyományőrző Íjász Egyesület, az Örkény-Tábor Vadásztársaság, a Táborfalvi Horgász Egyesület, a Táborfalvi 
Közművelődési és Népzenei Egyesület, a Fidesz-KDNP Táborfalvi Csoportja és a Kecskemét-Táborfalva Ifjúsági 
Kereszténydemokrata Szövetség.

BORSI MÁRIA
(Fotók: Nagy Bence)

Az ünnepi műsort a Csurgay Franciska Általános Iskola 7. a osztályos tanulói adták, felkészítő pedagógusok: 
Palya Szilvia, Doricsák Ildikó, Magasdi Viktória és Túri Xénia.
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Mindenszentek, Halottak napja
„Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virág-
gal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami 
nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak 
enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga 
az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása.”

Fekete István
Amikor ezeket a sorokat írom, még mindig hatása alatt 
vagyok a pénteki (10.28) III. TökJó Napnak. Csillogó gyer-
mek tekintetek, mosolygós, vidám hangulat volt a Jókai 
Mór Közösségi Színtérben és az előtte lévő parkban. Az 
utóbbi években egyre nagyobb teret hódít az angolszász 
ünnepkörhöz tartozó, pogány eredetű halloween. Sokan 
gondolják, nincs szükség nálunk a tengerentúli ünnepre, 
de kétségtelen, hogy a tökfaragás és a csokivadászat őrü-
lete bizony, Magyarországon is egyre elterjedtebb, sőt ná-
lunk, Táborfalván is békésen megfér egymás mellett mind-
kettő immáron már harmadik éve, szervezett formában.
November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a 
halottak napja a keresztény világban. Halottak napja a 
családok és a társadalmunk egyik legbensőségesebb ün-
nepe. Mindannyiunké, hiszen valamennyiünknek van-
nak halottai. Életünk csak velük lehet teljes, mert valaha 
ők is életünk részei voltak. Ezekben a napokban mind-

annyian hitünk szerint megidézzük emléküket: gyertyát 
gyújtunk értük, mindazokért, akik életünk eseményein 
osztoztak. Akiket családtagként, szülőként vagy nagy-
szülőként, gyermekként, barátként ismertünk és sze-
rettünk. Ha kellett, támaszaink voltak és felejthetetlen 
személyekként kísértek minket utunkon.
Táborfalva Nagyközség valamennyi lakójának őszinte 
együttérzéssel, szívből kívánok méltóságteljes, békével 
teli, csendes megemlékezést ezekben a mindannyiunk 
lelkét megérintő, ősz végi ünnepnapokban.

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

Címlap: Halottak napja a Táborfalvi temetőben. Fotó: Sevecsek Péter - 2022
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Ülésezett a Képviselő-testület!

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete október 25-én munkaterv szerinti ülést tartott, 
ahol jelen volt 4 képviselő és a polgármester. Megje-
lent az ülésen Borsi Mária könyvtáros, Soós-Győrffy 
Katalin művelődésszervező és a MOZAIK újság felelős 
szerkesztője, Fekete Gyula. Az ülésen 7 határozat (87-
93) született és egy rendelet került elfogadásra. A tes-
tületi ülések nyilvános, a polgárok által megtekinthe-
tő jegyzőkönyvei alapján az ülésen hozott határozatok 
kivonatait az alábbiakban közlöm.
A Képviselő-testület

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester be-
számolóját a két ülés között tett fontosabb intézke-
déseiről.

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a szociális célú 
tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rende-
letet. Az önkormányzat ebben az évben is pályá-
zott téli szociális tűzifa támogatásra, melynek 
során 163 erdei m3 fa vásárlásával segítséget tud 
nyújtani az arra rászorulók téli tüzeléséhez. A 
rendeletről részletes tájékoztatást az újság külön 
oldalán adunk.

- 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a Jókai Mór Kö-
zösségi Színtér beszámolóját a közművelődési fel-
adatok ellátásáról.

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár, valamint a MOZAIK újság szer-
kesztőjének beszámolóját.

- Az önkormányzat tulajdonában lévő, Helyi Építési 
Szabályzat szerint beépíthető építési telkeket érté-
kesítésre kijelölte. A telkeket felértékeltette, ennek 
ismeretében az ingatlanok  árát az alábbiak szerint 
határozta meg:
a Rákóczi úton és a Kőrösi utcában lévő telkek ára 
bruttó 3.810.000 Ft, az Arany János úton és a Dózsa 
Gy. utcában lévő telkek ára bruttó 3.000.000 Ft.

- Ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a 2022. év-
ben karácsonyi ajándékcsomagot nem adományoz, 
annak értékében – kérelemre - fűtési támogatást 
nyújt a rászorulók részére. Ezt történhet tűzifa biz-
tosításával, illetve olyan kérelmező részére, akinek 
csak gázzal vagy villannyal van lehetősége fűteni, a 
támogatás pénzben történik.

Zárt ülés keretében a Képviselő-testület a Szociális 
Bizottság határozata ellen benyújtott fellebbezést bí-
rálta el.
A Képviselő-testület következő soros ülését november 
29-én tartja, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

KUNDRA ERIKA
jegyző 

Tájékoztatás a szociális célú tűzifa támogatásról
Tisztelt Lakosaink!
Önkormányzatunk ez évben is állami támogatást kapott 
a téli szociális tűzifa beszerzéséhez.
A támogatásra való jogosultság megállapítását rendelet-
ben szabályozta, melyről összefoglaló tájékoztatást az 
alábbiak szerint adunk:
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a szociálisan rászorulók részére      2022-2023. évben 
a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát 
biztosít.
A tűzifajuttatást az a Táborfalva település közigazgatási 
területén lévő lakás tulajdonosa, bérlője vagy albérlője 
igényelheti, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel 
rendelkezik.
Jövedelemre tekintet nélkül jogosult az ellátásra aki:
 a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
   szóló törvény szerint
   aa) aktívkorúak ellátására,
   ab) időskorúak járadékára,
   ac) települési támogatásra jogosult,
 b) családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
   ményben részesülő személy van,
 c) egyedül élő 65 év feletti,
 d) kétszemélyes háztartásban élő személyek, ahol
   mindkét fő 65 év feletti és Táborfalván, állandó
   bejelentett lakcímén, életvitelszerűen él.
Szintén jogosult a támogatásra az a kérelmező, aki a fen-
tiek szerinti feltételeknek nem felel meg, viszont család-

jában az egy főre eső jövedelem nem haladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft), feltéve, ha 
Táborfalván állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, 
életvitelszerűen Táborfalván tartózkodik. Ebben az eset-
ben jövedelemigazolást szükséges becsatolni!
Egy kérelmező a fent meghatározott jogcímek közül 
csak egy alapján jogosult tűzifa támogatás igénybevéte-
lére.
Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult a 
támogatásra.
A kérelmeket 2022. november l-jétől 2023. január 15-ig 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba, a rendelet 
mellékletét képező formanyomtatványon, amit az újság-
ban is közzéteszünk. A nyomtatvány ezenkívül átvehető 
az ügyfélszolgálaton, illetve letölthető az önkormányzat 
honlapjáról is. A tűzifa kiosztása 2023. január hónaptól 
történik.
A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem ide-
geníthető. Amennyiben a jogosult a részére biztosított 
szociális tűzifát értékesíti, úgy ugyanezen juttatás igény-
lésekor a támogatásból kizárható.
A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat csak a 
Belügyminisztérium által megítélt mennyiségű tűzifa 
erejéig tudja biztosítani. Ennek kiutalását követően a be-
érkezett kérelmeket az Önkormányzat csak saját készle-
te erejéig tudja kielégíteni.

KUNDRA ERIKA
jegyző
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Kedves Olvasóink!
E havi számunkban több olyan rendezvényről is beszámolunk, ame-
lyeken sok fénykép készült. Lapunk terjedelme nem teszi lehetővé, 
hogy minden eseményen készült képet közzétegyünk, ezért az aláb-
bi QR kód segítségével Táborfalva Nagyközség képgaléria oldalára 
(http://galeria.taborfalva.hu) oldalra tudnak navigálni, ahol minden 
fotó megtekinthető. SP

Közmeghallgatás
2022. október 26-án délután közmeghallga-
tást tartottunk a Polgármesteri Hivatal dísz-
termében. Sajnos, csak néhány érdeklődő vett 
részt rajta. Ilyenkor elgondolkodunk a Képvi-
selő-testülettel, hogy az internetes média eny-
nyire átvette volna a tájékoztatást? A közösségi 
portálokon rendszeresen megjelenő kérdéseket, 
felvetéseket ilyenkor sokkal egyszerűbben meg 
lehetne válaszolni! A szemtől szembeni párbe-
széd pedig mindig hitelesebb és eredménye-
sebb, mintha facebookos szópárbajt folytatunk. 
Remélhetőleg, lesz még olyan alkalom, amikor 
annyi érdeklődőt fog vonzani ez az esemény is, 
mint a régmúlt idők falugyűlései!

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

2022. október 17-én kedves kötelességünknek tettünk 
eleget Miklós Melitta kolléganőmmel.
Móricz Istvánné Rózsika nénit köszöntöttük 90. szüle-
tésnapja alkalmából.
Rózsika nénit szerető és gondoskodó család veszi körül. 
Ottlétünk alatt megtudtuk, hogy kedvenc időtöltése a 
rejtvényfejtés és nem zárkózik el a közösségi média la-
pozgatásától sem.
Sok egészségben eltöltött, boldog évet kívánunk Rózsi-
ka néninek!

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

Rózsika néni köszöntése
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Búcsú Táborfalván
Táborfalván a Magyarok Nagyasszonya Római Katoli-
kus Templomban 2022. október 8-án, szombaton dél-
után 17 órakor volt a templombúcsú.

A Szentmisén készült fotók megtekinthetők könyvtá-
runk honlapján: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/
photogallery.php?album_id=86

BORSI MÁRIA
Fotók: [stx]

Dr. Bábel Balázst, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye 
érsekét Nagy Andrásné polgármester köszöntötte

Az ünnepi Szentmisét Dr. Bábel Balázs celebrálta A karzaton a Cantate Domino kórus

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni minda-
zoknak, akik drága férjem, Kucsera Pál - az édesapa, 
nagypapa, dédipapa - temetésén megjelenésükkel 
részvétüket fejezték ki, sírjára virágot, koszorút he-
lyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Nagy József

halálának 1. évfordulójára

Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az 
ajtón még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, em-
lékeid, örökké szeretünk és nem feledünk téged.

Szerető családod

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden 
kedves hívünknek, mindenek előtt Táborfalva  

Nagyközség Önkormányzatának és Nagy 
Andrásné polgármester asszonynak, hogy 

hozzájárultak sok-sok finomsággal (sütemény, 
szendvics) a búcsúi szentmise utáni szeretet 

vendéglátáshoz.
Köszönjük ezt a nagyszerű összefogást!

Felhívás!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves  
Táborfalvai Lakost, aki szeretne részt venni 

 „Adventi fénykereső” játékunkban.
Jelentkezni lehet 2022. november 20-ig Doricsák 

Ildikónál és Gregus Erzsébetnél.
Jelentkezz és készüljünk együtt Megváltónk  

születésére!
Játékra fel!

☺

Római Katolikus Egyházközség
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„Tökös” Örömíjász Verseny - képes beszámoló
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Erdők hete az óvodában
„Sóhajt az erdő, s nézd, a tekergő
kis levél ott ül a szél hátán!
Hej, nagyot rikkant: Repkedni hívlak,
fentről az erdő szép látvány!
Szökken a többi, körbe pörögni,
szállani, lengni, hintázva…
Álmuk most ennyi, s visszalebegni,
szőnyeget szőni a tisztásra.”
(Mentovics Éva)

Az Ősz Kincsei projektünk részeként, Erdők hete kere-
tében sok élménnyel, tapasztalattal lettek gazdagabbak 
a Napraforgó Óvoda gyermekei.
A hét elejét egy erdei kirándulással indítottuk és csodás 
őszi napsütésben járhattuk be a Betyárdombi tanös-
vényt. Az ilyen kirándulások a természetben a közvetlen 
megfigyelés és a tapasztalatszerzés lehetőségét adják 
és környezetvédelmi ismeretekkel, tevékenységekkel 
formálják a helyes magatartást a gyermekek körében. 
Hagyományosan minden év elején bebarangoljuk az 
őszi erdőt, amit óvodásaink nagyon várnak és szeret-
nek. Hálásan köszönjük Gazsó Attila és Polyák Csaba 
segítségét, hogy a táborfalvi sportegyesület és a Rich-
lik család rendelkezésünkre bocsátották a buszokat,  

melyekkel Papp Feri bácsi és Gazsó Attila vitték el 
gyermekeinket a kirándulásra! Az erdei sétánkon Ja-
nik Zoltán értő vezetésével ismerhettük meg az erdő 
növényeit, élővilágát. Kóstolhattunk kökényt, galago-
nyát, sóskaborbolyát. Kedden, az óvoda udvarán tar-
tott agancs és trófea mustrán megismerhettük az erdő 
állatvilágát is. Gyermekeink nagy érdeklődéssel hallgat-
ták az állatokról tartott előadást és csodálattal járták 
körbe a trófeákat. Ezekből a bemutatott agancsokból 
több darabot is rendelkezésünkre bocsátott Janik Zol-
tán és a hét többi napján óvodapedagógusaink bevihet-
ték őket a csoportokba.  A heti témához kapcsolódóan 
több játékos tevékenységbe is bevonhattuk őket, ami 
még izgalmasabbá tette az őszi erdő témájának feldol-
gozását.  A gyerekek testközelből figyelhették, foghat-
ták meg ezeket a trófeákat, matematikai tapasztalato-
kat szerezhettek általuk, versek, mondókák tanulására 
ihlették, rajzolásra ösztönözték óvodásainkat. Így lett 
igazán komplex az ismeretek bővítése és rendszerezé-
se. Mindannyiunk számára élményekben gazdag volt 
ez a hét, mely több szülő önzetlen segítségének volt 
köszönhető. Az elkövetkezendő időben is számítunk a 
kedves szülők támogatására, hogy minél több élményt 
biztosíthassunk óvodásaink számára.

Szeretném tájékoztatni a szülőket, érdeklődőket, hogy 
2022. december 4-én, vasárnap a második adventi gyer-
tyagyújtáson szeretettel várunk mindenkit az óvodások 
műsorára és az óvoda által tartott kézműves adventi 
vásárra! Az óvoda dolgozói által készített karácsonyi 
dekorációk megvásárlásával óvodás gyermekeinket is 
támogathatják.

OMELKÁNÉ CSERNAI ANDREA
megbízott intézményvezető
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A Nemzeti Tehetség Program keretében a Csurgay 
Franciska Általános Iskola tanulói elméletben és 
gyakorlatban is betekintést nyerhettek a motorozás 
rejtelmeibe.
A gyermekeket két turnusban, busszal szállították a 
helyszínre, ahol már pogácsával, ásványvízzel vár-
ták őket a szervezők. Megnézhették Talmácsi Gábor 
versenymotorait, kupáit és egyéb kiállított relikviáit. 
Felülhettek egy valódi rendőrmotorra, ajándékok fejé-
ben érdekes feladatlapot tölthettek ki, és együtt tán-
colhattak, tornázhattak egy rendőrségi robottal, ami a 
KRESZ alapvető szabályaira tanította a diákokat, fel-
hívta figyelmüket a biztonsági előírások betartásának 
fontosságára. Természetesen, a legizgalmasabb a Mini-
motoros program volt, melyhez a ruházatot és a teljes 
védőfelszerelést (az öltöztetést is!) a szervezők biztosí-
tották. Az oktatók nagy türelemmel, hosszasan készí-
tették fel, tanították a tanulópályán a diákokat a moto-
rozásra, majd kísérettel elindították őket a nagypályán, 
ahol jónéhány körön keresztül élvezhették az újdonsült 
kis motorosok a „száguldást”.
A rendezvény rendkívül jól szervezett volt, ütemesen 
haladtak a gyerekek egyik állomásról a másikra, a vé-
gén névre szóló oklevéllel és sok-sok élménnyel tértek 
vissza az iskolába. 
Köszönjük szépen Talmácsi Gábornak és kollégáinak, 
hogy lehetővé tették ezt a fantasztikus programot a 
diákjaink számára, reméljük, több gyermek figyelmét 
felkeltették a motoros sport iránt.

JARÁBIK TÜNDE
tanítónő

(Fotók: Nitta Portré Fotóstudió)

A csurgays diákok a Talmácsi Ringen jártak

Frakk olvasóverseny a 4. osztályban
A Csurgay Franciska Általános Iskola 4. osztályában 
szeptember 19-től egy héten át tartó tematikus, 
szakmai hét kezdődött, mely nyitott volt az iskola 
pedagógusai számára. Az órákon (irodalom, 
nyelvtan, környezetismeret, informatika, rajz) Bálint 
Ágnes: Frakk a macskák réme című közkedvelt, 
örökérvényű, kortalan, humoros meséje került 
feldolgozásra. A hetet egy házi olvasóverseny zárta, 
amelyen a gyerekek a kedvenc fejezetükből választott 
részletet olvasták fel a zsűri előtt. Zsűritagok: 
Hermán Attila intézményvezető, Szöllősi Aranka 
intézményvezető helyettes, Borsi Mária könyvtáros, 
Vigh Istvánné tanító. A verseny díjazottjai:

1. helyezett: Dalmay Dávid, 2. helyezett: Gazsik 
Boglárka, 3. helyezett: Nagy Botond.

Különdíjat kapott: Kapcsos Viktória

Gratulálunk az összes versenyzőnek! Mind a 
versenyzők, mind a hallgatóság részéről egy 
szórakoztató délelőttön vehettünk részt.

(Szöveg és fotók: Jarábik Tünde)

A versenyzők

Az osztály



Elkezdődött az új nevelési év a Cseperedő Bölcsődé-
ben. Az első kis csapatunk elballagott az óvodába. Az 
egyik szemünk sírt, de a másik viszont mosolygott. 
Sajnáltuk, hogy el kellett engednünk a kezüket, de 
tudtuk, hogy nagyon jó helyre mentek. Közel egy évig 
jártak a bölcsődébe, de egyszer eljött a búcsú ideje…
Szeptemberben 16 új gyermek érkezett hozzánk. Fé-
lénken, mosolygósan, néha sírva léptek be a bölcsőde 
ajtaján. Egy hónap alatt minden kisgyermek megbarát-
kozott a bölcsivel. A reggeli sírások még néha vissza-
térnek, de ezek sokszor csak az anyukáknak szólnak. 
Nekik se könnyű, hogy legféltettebb kincsüket, a gyer-
meküket egy számukra is idegen helyen hagyják.
A napok múlásával a szülőkkel is igyekeztünk jó, bizal-
mi kapcsolatot kialakítani, így könnyebb szívvel kísérik 
be minden egyes nap gyermekeiket a csoportszobákba. 
Van 10 gyermekünk, akik már az előző nevelési évben is 
a bölcsődébe jártak, nekik kicsit egyszerűbb volt mostani 
évkezdés. Minden reggel mosolyogva érkeznek és várják új 

társaikat is. Együtt játszanak, tanítják és segítik egymást.
Jó látni, ahogy gondoskodnak egymásról a gyerekek. 
Ha valaki sírdogál, odamennek hozzá és megsimogat-
ják. Ha valaki elejti a cumiját, visszaadják neki.
Az udvaron együtt motoroznak, futkároznak, labdáznak.
Október utolsó hetét, a „Tökjó Nap”-ra hangolódás jel-
lemezte. Tököt faragtunk, sütőtököt sütöttünk, tökkel 
kapcsolatos színezőket színeztünk, kézműveskedtünk 
a gyerekekkel.
A képeken is jól látszódik, hogy a gyerekeknek nagyon 
tetszettek ezek a foglalkozások.
Szeretnénk 2022. december 14-én, a délutáni órákban 
vásárt tartani a bölcsődében, ahol saját készítésű kéz-
műves termékeket és süteményeket árusítanánk. A be-
folyt összeget a gyermekekre fordítjuk. 
Mindenkit nagy szeretettel várunk erre a vásárra!

PÁLL KRISZTINA
kisgyermeknevelő-bölcsődevezető

Hírek a Cseperedő Bölcsődéből
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A lajosmizsei vasútvonal története 3. rész - Tovább Kecskemétig

A vasútvonal Kecskemétig való meghosszabbítása már 
a Budapest-Lajosmizse vonal tervezésekor felmerült, so-
káig mégsem történt érdemi előrelépés. A tervezést és 
az építkezést számos vita előzte meg. A nyomvonalban 
sem volt mindig egyetértés. Vita tárgya volt, hogy az új 
vonalszakasz Kecskemétet északról vagy délről kerülje 
meg. Sőt, mivel akkoriban a szegedi fővonal az OMÁV 
tulajdonában volt, külön végállomás ötlete is felmerült 
Kecskeméten belül. Javasolták a Vásár teret, a Füzestért, 
a Rudolf laktanyát, de még a Szolnoki kapu környékét is.

A korabeli el-
képzelések sze-
rint villamos 
helyi érdekű 
vasút és városi 
villamos vasút 
együttesét al-
kotta volna a 
Kecskemét-La-
josmizse és a 
belőle kiágazó 
jászkerekegy-

házi vonal (ezt ma úgy hívnák, hogy tram-train). A vil-
lamos járművek a kecskeméti pályaudvartól a városon 
belül villamosként, majd onnan HÉV-ként közlekedtek 
volna tovább. Az 1900. november 16-án megtartott en-
gedélyezési tárgyaláson már úgy hagyták jóvá a jövőben 
építendő vonalak terveit, hogy azok külön, egymástól 
függetlenül épüljenek, így Kecskemét városán belül vil-
lamosok, a vasútvonalon pedig gőzvontatású teher- és 
vegyesvonatok, valamint akkumulátoros, sűrített le-
vegővel hajtott, vagy automotoros motorkocsikból álló 
személyvonatok közlekedhessenek Jászkerekegyházáig, 
Lajosmizséig vagy akár egészen Budapestig.
1904. júniusában adták ki az építési engedélyeket, amely 
meghatározza, hogy a vonal Kecskemét személypályaud-
varról kiindulva, a már meglévő fülöpszállási vonal Kecs-
kemét alsó állomásán keresztül Lajosmizséig vezet, és az 
abból kiágazó jászkerekegyházi vonal Kutierdő (később 
Kisnyír, ma Hetényegyháza) állomástól kezdődik.
Az építési enge-
délyek birtoká-
ban az építkezés 
azonnal meg-
kezdődött Gers-
ter Béla és Török 
Béla vezetésével. 
A felépítmény-
hez 23,6 kg-
os,  „i”  jelű  sí-
nek, 2,20 
méteres talpfák és 25 cm vastag ágyazat létesítését írták 
elő. Az építkezés igen jól haladt, ugyanis alig 3 hónap 
alatt, szeptember közepére már 10 km hosszan lefektet-
ték a vágányokat, a munkákat pedig 1905. januárjában 
be is fejezték. A forgalom 1905. január 16-án indulhatott 
meg. A gőzmozdonyos vonatoknál 40 km/h, a motor-
kocsiknál 50 km/h megengedett sebességet állapítottak 

meg. Az újonnan épített vasútvonalakra a vállalkozók 6 
darab, az egész országban szinte teljesen ismeretlennek 
és modernnek számító, vadonatúj motorkocsit terveztek 
forgalomba állítani. Mivel ezek legyártása késett, 1905. ja-
nuár 16-tól december 14-ig I., II. és III. osztályú kocsikkal 
kiállított gőzmozdonyos  szerelvények közlekedtek. Na-
ponta három vonat indult Kecskemétről Kerekegyházá-
ra, kettő Budapestig és egy Lajosmizséig és vissza.
1905. december 15-től forgalomba álltak a Magyar Wag-
gon és Gépgyár (MWG) által gyártott gőzmotorkocsik, 
melyeken csak 40 darab III. osztályú ülőhely volt. A 
Budapesttől egészen Kecskemétig közlekedő vonato-
kon állandó lett a zsúfoltság, így rövid idő után csak 
a Kecskemét-Kerekegyháza és a Kecskemét-Lajosmizse 
között közlekedő vonatokon alkalmazták őket.
A Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vonal állomásai és 
megállóhelyei 1905-ben:

•	 Budapest ny.p.u.
•	 Városliget
•	 Ferenc József laktanya 188. sz. őrház
•	 Kőbánya alsó p.u.
•	 Kispest-Pusztaszentlőricz
•	 Új-Péteri
•	 Gyálpuszta
•	 Ócsa
•	 Inárcs-Kakucs
•	 Dabas
•	 Gyón
•	 Hernád
•	 Örkény
•	 Csurgaymajor
•	 Lajosmizse
•	 Szent-Lajos
•	 Klábertelep
•	 Felső-Méntelek
•	 Méntelek
•	 Alsó-Méntelek
•	 Nagy-Nyír
•	 Kisnyír
•	 Kunszentmiklósi-út
•	 Miklóstelep
•	 Máriakápolna
•	 Széktó
•	 Kecskemét-Máriaváros
•	 Kecskemét alsó p.u.
•	 Kecskemét

A Kisnyír-Kerekegyháza vonal állomásai és megállóhe-
lyei 1905-ben

•	 Kisnyír
•	 Hetényegyháza
•	 Szarkás
•	 Móczártelep
•	 Kerekegyháza

A vonal kezdte kinőni magát. 1906-ban megszűntek a 
vegyesvonatok (bár, ezt egy 1907-es újságcikk megcá-
folja), így a személykocsik mögé már nem voltak teher-
kocsik kapcsolva. A menetidő rövidült egy órával, sőt, 
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a tehervonatokon felül már napi 4-4 személyvonat 
közlekedett a Budapest-Lajosmizse szakaszon. Később 
megjelentek a vonalon a legújabb járművek is, immár 
376 sorozatú gőzmozdonyok húzták az egyre hosszabb 
szerelvényeket.

1907. január 27-én, vasárnap reggel 6 órakor a Lajos-
mizséről Budapestre tartó vonat Kőbánya alsó pályaud-
varon teljes sebességgel belerohant az előtte tolatást vég-
ző tehervonatba. A 34 éves Góliát Imre mozdonyvezető 
súlyos, Kollen Antal fűtő és a kalauz könnyű sérülése-
ket szenvedett. Ahogy azt a korabeli lapok írták, ezzel 
a vonattal a környékbeli parasztok, kofák és munkások 
jártak be a fővárosba.  A zsúfolt vonat utasai kisebb hor-
zsolásokkal megúszták a balesetet, de a mögöttük lévő 
teherkocsikban a  portékák azonban már nem. Az összes 
tej, amit a fővárosi piacokra vittek volna eladni, kifolyt, 
az 50.000 tojás pedig mind összetört.
Ugyanebben az évben érdekes jelenségre lettek figyel-
mesek a vonalon. A budapesti nyugoti pályaudvar 
fűtőházi főnökségének különös eseteket jelentettek 
azok a lokomotívvezetők, akik a lajosmizsei vona-
lon jártak. A téli időszakban a reggeli vonatokon a 
mozdonyok sorra mondták fel a szolgálatot, mielőtt 
felértek volna a Nyugatiba, állandóan segélyt kellett 
küldeni.  Az ok az volt, hogy a mozdony vize olajos 
volt, ezért felnyitották a szerkocsikat. Akkor látták, 
hogy többszáz cinege holtteste úszkál a vízben. Mint 
kiderült, a hideg téli napokon az állomások vízdarui-
ban húzták meg magukat a kis madarak, mikor pe-
dig a mozdonyok vizet vételeztek, az erős vízsugár 
az összes ott lévő madarat benyomta a mozdony víz-
tartályába. A hír hallatán a földművelésügyi miniszter 
utasítására többezer cső alakú cinegefészket osztottak 
szét a nép között. 
A XIX. század végétől az első világháborúig hatalmas 
vasútépítési láz uralkodott Európában. A szakembe-
rek és a lakosság Magyarországon is a vasútban látta 
a közlekedés jövőjét. Térségünkben számos vasútvo-

nalat terveztek építeni, melyek megvalósítását meghi-
úsította a háború. Pl.:

•	 Cegléd-Csemő-Lajosmizse-Kunszentmik-
lós-Dunavecse

•	 Lajosmizse-Kerekegyháza-Izsák
•	 Lajosmizse-Tatárszentgyörgy-Alsópeszér
•	 Kecskemét-Kerekegyháza-Kunszentmiklós.

A népesség növekedésével az utasszámok is emelked-
tek. Míg a századforduló körül még csak 5 kocsival 
közlekedtek a lajosmizsei vonatok, addig 1914-ben már 
9 kocsival, vásár- és ünnepnapokon pedig 12-vel, ugyan-
is erősítésként további három harmadosztályú kocsit 
kapcsoltak a vonat végére.

Csurgay-major 17. őrház megálló (ma Táborfalva) neve 
1901-től Csurgay-major, 1905-től Csurgaymajor néven 
olvasható a menetrendben. 1909. április 5-től megálló- 
rakodóhelyként funkcionál, melyhez lórakodó is épült. 
Vélhetően ebben az időszakban épült meg a ma is üze-
melő, az állomástól a táborig vezető katonai iparvágány.
Az első világháború kitörésekor számos vonalon hadi-
menetrend lépett életbe. Hadivonal lett a Budapest-Ceg-
léd-Szeged vonal is, így azon csak napi egy postavonat 
közlekedett. Kecskemétről Lajosmizsén át Budapestre 
és vissza továbbra is napi 3-3 vonat közlekedett, ugyan-
is a lajosmizsei vonalat nem nyilvánították hadivonallá.

GYORGYOVICS KRISZTIÁN
Irodalomjegyzék:
Dr. Horváth Ferenc - Kecskemét vasútjai (1845-1919)
Pándy Tamás - A lajosmizsei vasútvonal és a Pestszen-
timre állomás 120 éves története
Képek jegyzéke:
1. kép: Vasúti és Közlekedési Közöny 1905. január 20. 
9. szám
2. kép: Az MWG által gyártott motorkocsik. Vasárnapi 
Újság 1905. 48. szám
3. kép: Hadimenetrend. Kecskeméti Újság 1914. 07.31
4. kép: Cikk a kőbányai balesetről. Friss Újság 1907. 
01. 29.
5. kép: Örkénytábor 1914 után. Utcakép a mai Tarcsay 
útról a vasútállomás felé.
A képek forrása: adt.arcanum.hu
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Idősek napja

Október 4-én délután megrendezésre került régi szép 
hagyományunk, az Idősek napja.

A Méhecske csoport műsora nyitotta a délutánt, majd 
az általános iskolások vették át a színpadot. Az asztalo-
kon az általános iskola pedagógusai által készített aján-
dékok voltak.

Az ebédet a hernádi Szluka étteremben főzték, a sa-
vanyúságot mellé a táborfalvi Nyalka Nyúl csapata 
ajándékozta.

Jó volt látni az emberek mosolygós arcát, és azt, ahogy 
az ebéd közben beszélgettek, emlékeket idéztek fel.

Majd egy meglepetés műsor következett. Buch Tibor 
Aranyalma és Pro Theatro díjas színész, énekes és két 
zenésztársa, Horváth Elemér és Horváth Péter előadá-

sában színvonalas és szórakoztató műsort láttunk és 
hallottunk. A majdnem két órás műsor alatt a zenészek 
megénekeltették és megtáncoltatták a közönséget, akik 
mindezt nagy örömmel fogadták. 
A rendezvény szervezéséért külön köszönet jár Miklós 
Melittának, köszönet illeti a polgármesteri hivatal és a 
művelődési ház minden dolgozóját, az óvoda és az isko-
la pedagógusait, dolgozóit.
Hagyományaink ápolása segít minket abban, hogy 
megéljük, hogy összetartozunk, hogy egy közösséget 
alkotunk, hogy jó együtt lenni, és néha hozzunk egy kis 
vidámságot, jókedvet a hétköznapokba.

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

(Fotók: Nitta Portré Fotóstudió)
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Táborfalva KSE U16-os csapatunk
Sokat dolgoznak a fiúk.
A csapatnak van egy gerince, akik minden edzésen ott 
vannak és végzik a gyakorlatokat, feladatokat. Renge-
teg munkát fektetnek a fociba, hogy tanuljanak, fejlőd-
jenek és sikeresebbek legyenek. Sajnos, egyelőre az U16-
os keretünk szűkösebb, mint az U7-U9, U11-U13, és az 
U14-es lányoké, így itt jobban kijön, hogy vannak, akik 
félvállról veszik a munkát.  A csapat gerincét alkotók 
pedig nem tudják elhúzni az egész csapatot a mérkőzé-
seken.         Az U16-os csapatunkhoz is volt toborzó. Az 
ősszel többen is csatlakoztak hozzánk. Az ő leigazolá-
suk, a sportorvosi vizsgálatok elvégzése még folyamat-
ban van. Remélhetőleg, az újak itt is beilleszkednek a 
csapatba, akárcsak a kisebbeknél történt. 12 fővel kezd-
tük a szezont, azóta ez a szám ebben a korosztályban is 
növekedett, és ha befejeződnek az igazolási folyamatok, 

akkor már 20 fő körül lehet a keretünk létszáma. Cé-
lunk, hogy a létszámot emeljük, minél többen szeressék 
meg a labdarúgást, aki jár, az pedig 100%-os teljesít-
ményt nyújtson.

Folyamatos csapatépítésben vagyunk, de rengeteg bíz-
tató jelet mutatott már a csapat a tavalyi és az idei sze-
zonban is. Hajrá srácok, így tovább!

További hírek, információk az egyesületünk utánpótlás 
és felnőtt csapatairól elérhetőek a Táborfalva KSE Fa-
cebook-oldalán.

JÁNOSI ZOLTÁN
Táborfalva KSE

utánpótlás edzője
Fotók: Jánosi Zoltán

Hátsó sor: Molnár Gergő, Tóth Csaba, Takács Csaba,
Sághi Dávid, Vizer Zoltán, Kállai Ádám

Első sor: Farkas Albert, Selypes Viktor, Kukucska Pál, 
Jánosi Tamás, Vásáreczki József

Hátsó sor: Vizer Zoltán, Sághi Dávid, Tóth Csaba,
Takács Csaba, Selypes Viktor, Molnár Gergő

Első sor: Farkas Albert, Vásáreczki József, Horváth István

Feeder horgászverseny Táborfalván
2022. október 16-án rendeztük meg Feeder horgászverse-
nyünket. A verseny szeptemberi meghirdetését követően pár 
nap alatt elfogyott a rendelkezésre álló 35 horgászhely így ez 
a versenyünk is teltházas volt. Tavunk és annak környezete, 
illetve az általunk rendezett versenyek szerencsére nagy nép-
szerűségnek örvendenek. Hat órára hirdettünk gyülekezőt, de 
már fél hatkor több mint 20-an várták, hogy kinyissuk a hor-
gásztanyát. Fél hétkor köszöntővel, sorsolással, helyfoglalással 
majd 7:00-kor dudaszóval kezdődött meg a verseny. Gyönyörű, 
szélcsendes, napos időben horgászhattak a résztvevők. 13.00 
órakor kezdődött meg a mérlegelés majd az eredményhirdetés, 
melyen az alábbi eredményeket ismertettük:

1. helyezett: Beliczki József
2. helyezett: Zalánfi Imre
3. helyezett: ifj. Benda Ferenc
4. helyezett: Tószegi Andor
5. helyezett: Bessenyi Zsolt
6. helyezett: Bennárik Mihály
A legnagyobb halat Beliczki József fogta. A ponty súlya 
3060 gramm volt.

A győzteseknek ezúton is gratulálunk! Az eredményhir-
detés után következett az ebéd, melyet Sponga Ferenc és 
Dibák Éva készített el nekünk. Ezúton is köszönjük nekik!

Szeretnénk köszönetet mondani főtámogatónknak Táborfalva 
Nagyközség Önkormányzatának és Nagy Andrásné polgármes-
ternek, hogy jelenlétével emelte rendezvényünk színvonalát!

 

SEVECSEK PÉTER
HE Titkár, gazdasági vezető
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A református imaház huszonöt éves fennállásáért és az el-
múlt évben megvalósult energetikai felújításáért adtak hálát 
Táborfalván.
A budapesti agglomeráció déli határtelepülésének református 
imaházát 1997-ben szentelték fel, a mintegy negyven férő-
helyes épület – az örkényi református templom mellett – az 
örkényi református gyülekezet másik szent hajléka. Október 
30-án a kicsiny imaház zsúfolásig megtelt a hálaadó ünnepség-
re érkező gyülekezeti tagokkal, egyházi és világi elöljárókkal.
Féltő szeretettel
A település, ahol nem épül szent hajlék Istennek, lelkileg kiüre-
sedik. Az embereknek mondhatatlan nagy szüksége van arra a 
helyre, ahol Isten szentsége lakik, ahol békességben és szeretet-
ben lehetnek együtt – fogalmazott igehirdetésében Takaró And-
rás délpesti esperes, püspöki főtanácsos a 69. zsoltár alapján.
„Nagy ajándék, hogy ebben a szent hajlékban csendesedhetünk 
el, hogy idehozhatjuk kérdéseinket és válaszokat is kaphatunk 
rájuk. Templomok nélkül, lelki értelemben az egész világ ösz-
szeomlik, jól tudta ezt maga Jézus is, akinek a templomba járás 
nem szokása, hanem életformája volt. Tudjuk, Isten nem lakik 
kézzel készített templomokban, de az Úr minden templom-
ban, így a táborfalvi reformátusban is otthon van.”

Ez az a hely, ahol keresztelést, esküvőt, konfirmációt ünnepel-
hetünk, ahol úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Azért 
épülnek templomok, hogy Isten hol bátorító, hol megfeddő 
szavát hallgassuk, hogy az életünkben a sírás után vigaszt ta-
láljunk – fejtegette az esperes. „Féltő szeretettel szeressétek ezt 
a hajlékot, úgy, ahogy Jézus is szereti, legyetek hűségesek hoz-
zá és a gyülekezetetekhez. Adja Isten, hogy a külső megújulás 
elhozza majd a belsőt is itt, Táborfalván.”
Aki a hitre épít, a jövőt építi
Az igehirdetés után Szemők Andrea örkényi lelkipásztor, aki a 
táborfalvi református közösséget is vezeti, köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Anka Péter kántor vezetésével a hittanosok és 
zeneiskolások szolgáltak énekekkel.
„Rajtunk múlik, hogyan éljük meg örömeinket és nehézsé-
geinket, ahogy az is, hogyan élünk a kisebb és nagyobb kö-
zösségeinkben. Azt remélem, hogy a táborfalviak is egymást 
tisztelve és szeretve, békességben élnek.
Társadalmunkat akkor tudjuk igazán szolgálni, ha arra a 
hitre építünk, amely mindig is megtartotta országunkat 
a nagy nehézségek ellenében. Bízom abban, hogy a helyi 
református közösség az imaház-felújítással az ország és a 
saját jövőjét is építi” – fogalmazott köszöntőjében Pogácsás 
Tibor országgyűlési képviselő.
Helyi és országos szintű vezetők jönnek és mennek, egyetlen 
személy van, aki soha, semmilyen körülmények között nem 

engedi el a kezünket, ez a személy Isten – vallotta meg Nagy 
Andrásné polgármester köszöntőjében. „Ha ezzel a hittel és 
alázattal élünk, akkor értelmet nyerhet a mondat: Isten mind-
annyiunk fölött van.”

A megjelenteket Rácz Judit, a Felső-Homokhátsági Leader 
Csoport vezetője és Szabó Imréné gyülekezeti főgondok is 
köszöntötte. Borsi Mária könyvtáros és helytörténet-kutató 
ismertette a táborfalvi református gyülekezet és imaház tör-
ténetét, majd Tóth Levente helyettes főgondnok részletesen is 
beszámolt az energetikai felújításról.

A hálaadó istentisztelet végén Borsi Mária és Tóth Levente át-
adta a gyülekezet ajándékait a felújításban szerepet vállalók-
nak, majd Szemők Andrea lelkipásztor szeretetvendégségre 
hívta meg az egybegyűltetek.

Kicsiny közösségek a megyehatáron
Az épület alapkövét 1995-ben helyezték el, a felszentelésre 1997 
augusztusában került sor. Az építkezést a Délpesti Református 
Egyházmegye, Táborfalva önkormányzata, a pasaréti református 
gyülekezet és a holland testvérgyülekezet is támogatta, ahogy a 
gyülekezeti tagok is komoly anyagi áldozatot hoztak imaházukért.

Ahogy erről Tóth Levente beszámolt, a negyedszáz éves épület 
hiányosságai már évekkel ezelőtt megmutatkoztak, de a gyü-
lekezet önerőből nem tudta volna állni a felújítás költségeit. 
A közösség vezetősége 2018-ban nyújtotta be pályázatát a Fel-
ső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez, a pályázatból 
nyert összeget később a Délpesti Református Egyházmegye 
kiegészítette. Így valósult meg az imaház teljes homlokzati 
szigetelése és a nyílászárók teljes cseréje, valamint kialakításra 
került egy teakonyha és egy vizesblokk is. A belső tér új festést 
kapott és a bejárati ajtót kiszélesítették.

A Pest és Bács-Kiskun megye határánál fekvő Táborfalva Ör-
kény községből vált ki. Az Örkényi Református Missziói Egy-
házközség négy, római katolikus többségű település – Hernád, 
Örkény, Pusztavacs és Táborfalva – reformátusait gyűjti egybe, 
akik az örkényi templomban és a táborfalvi imaházban gyűl-
nek össze vasárnaponként – tudtuk meg Szemők Andreától.

A négy településen összesen több mint 200 egyházfenntar-
tót tartanak számon, a közös presbitériumban Tóth Levente 
képviseli a táborfalviakat. Az imaház ad otthont a havi rend-
szerességű bibliakörnek és férfikörnek, utóbbi a négy említett 
községen túl más településekről is vonzza az érdeklődőket. 
A felújítás során létrejött teakonyhát és vizesblokkot többek 
között azért alakították ki, mert a közösség a jövőben nyári 
hittanos és családos táborokat kíván szervezni a fiatalabb kor-
osztály megszólítása végett.

SOMOGYI CSABA
Forrás: https://www.parokia.hu/hirek/v/nemzedeknyi-ido-az-imahazban/

(Fotók: Nitta Portré Fotóstudió)

Nemzedéknyi idő az imaházban
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!

2022. november 1-jétől 2023. március 31-ig TÉLI  
NYITVATARTÁS szerint várjuk Látogatóinkat!

TANÍTÁSI IDŐBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA  
MŰKÖDÉSI RENDJÉHEZ ALKALMAZKODVA:

hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 12.30 és 
16.00 óra között

az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói látogathatják 
a könyvtárat; bejárat a csarnok felől;

hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 16.00 és 
18.00 óra között

a nagyközség lakói, felnőtt olvasók látogathatják a 
könyvtárat; bejárat az Árpád utca felől.

SZOMBATON A KÖNYVTÁR ZÁRVA TART!

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/

Ajándék könyvek a Magyarságkutató Intézettől
A Magyarságkutató Intézettől ajándék könyvcsomag 
érkezett könyvtárunkba, amelyet ezúton is szeretnék 
megköszönni.

A kapott kiadványok:
1. A Dunától A Donig : Sallóvölgyi Békeffy László 

tartalékos huszár főhadnagy naplófeljegyzései
2. Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés
3. Régészeti tanulmányok a Bodrogköz 10-11. szá-

zadi településtörténetéhez
4. Rovás – magyar nyelvtörténet – művelődéstör-

ténet
5. A magyar nyelv a Kárpát-medencében Trianon 

előtt és után
6. A román középkor időszerű kérdései
7. A trianoni békediktátum ratifikációja külföl-

dön
8. Trianon utóélete
9. MKI évkönyv 2020
10. Talpra állás Trianon után
11. A százéves trianoni békediktátum születése
12. Menandrosz protector töredékei
13. Fuldai évkönyvek 2. kiadás
14. A királyi öl hossza

15. Ősi írásaink a Kárpát-medencében
16. Magyar Világ 1938-1940 tanulmánykötet
17. Hazafiak voltak
18. Hős vagy lázadó?
19. A hazáért és egymásért
20. A szülőföld üzenet
21. Barokk történetírók Magyarországról, Ma-

gyarországon
22. Hamis gulyás
23. Mi megvédjük a Koronát

BORSI MÁRIA
könyvtáros

MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET
A Magyarságkutató Intézet fő célja, hogy a különböző 
tudományos szakágakban megszületett ismereteket 
összehozza, értékelje és magas tudományos 
színvonalon véleményezze, a valószínűségnek olyan 
fokán, amennyire csak lehetséges.
A szervezet feladata, hogy olyan kutatásokat 
végezzen a magyarság múltjának, nyelvének, 
eredetének feltárására, amelyekre eddig nem volt 
lehetőség. A Kormány, illetve az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által irányított Intézet 2019. január 
1-jén kezdte meg működését.
Az Intézet a tervek szerint kutatási eredményeinek 
nagy részét online publikálja, de emellett nyomtatott 
kiadványokat is megjelentet, valamint konferencia- 
és rendezvényszervezéssel is foglalkozik majd.
(Forrás: https://mki.gov.hu/hu/intezet-hu/kuldetes-hu)
1.Magyarságkutató Intézet fő célja, hogy a különböző 
tudományos szakágakban megszületett ismereteket 
összehozza, értékelje és magas tudományos 
színvonalon véleményezze, a valószínűségnek olyan 
fokán, amennyire csak lehetséges. A szervezet 
feladata, hogy olyan kutatásokat végezzen a 
magyarság múltjának, nyelvének
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Egy Tökjó Nap
Október 28-án, pénteken délután már 3. alkalommal 
rendeztük meg Tökjó Napunkat.
Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre nagyobb 
az érdeklődés iránta nem csak a gyerekek körében, 
hanem a felnőttek részéről is. Az óvodások és a 
bölcsődések remek és munkaigényes kompozíciókat 
alkottak tökből, de nem maradtak alul az egyéni tök-
faragványok sem. Új színfolt volt a rendezvényen a 
tökös süti sütő verseny. Igen ízletes, ötletes és igényes 
sütemények érkeztek. Az óvó nénik, Béresné Lestár 
Vanda és Molnár Péterné Zsemba Anita egész dél-
után fáradhatatlanul kézműveskedtek a gyerekekkel. 
Nagy József és Sponga Ferenc üstben főzte a finom 
teát és a forralt bort. Nagyné Sárika és Láncosné Évi 
zsíros kenyeret kent, süteményt szeletelt és sült tököt 
kínált egész délután. Nagy András a tűz mellett okí-
totta a gyerekeket a mályvacukor sütés rejtelmeire.  

Vidám hangulatban telt a délután, és végezetül min-
den jelenlévő kapott egy apró édességet.
Akiknek köszönet jár:
A Szaszi Zöldség Gyümölcs rengeteg sütni- és farag-
nivaló tököt ajánlott fel. A dadus nénik az óvodában 
megsütötték az összes tököt. Omelkáné Csernai And-
rea óvodavezető asszony segített zsűrizni, oklevelet 
írni és végig koordinálni az egész rendezvényt. Nagy 
Bencéé volt a szervezés és lebonyolítás oroszlánrésze. 
Az ingyenes ugráló vár Nagy András képviselő és jóma-
gam ajándéka volt a gyerekeknek.
2020. októberében csak egy jó kis vidám délutánt sze-
rettünk volna rendezni a gyerekeknek és lám, hagyo-
mányt teremtettünk!

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

(Fotók: Nitta Portré Fotóstudió)
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A költő visszatér

Harminc éves művelődésszervezői pályafutásom 
alatt számtalan rendezvényt, közösségi programot 
szerveztem. Ez évben azonban elérkezett az idő és 
átadhattam a stafétabotot az ifjúságnak, ám búcsú-
zóul még meghívtam a Dabasi Gyóni Géza Irodalmi 
Kör tagjait, hogy a Petőfi-emlékév tiszteletére meg-
emlékezzünk jeles költőnkről a Jókai Mór Közösségi 
Színtérben. A Gyóni Géza Irodalmi Körnek magam is 
a tagja vagyok, így hittem, érték születik az előadá-
son. Ez az est igazi csapatmunka volt. Petőfi Sándor 
verseivel, gondolataival, versrészletekkel, énekekkel 
bejártuk a költő életútját. Petőfi Dalaim című verse 
vezetett utunkon, melyen az ábrándos költőtől elju-
tottunk 1848. március 15-éig, majd továbbhaladtunk 
a véres csatamezőkön, ám “Tízannyi volt az ellen, 
Győznünk nem lehetett.” Előadásunk során nemzeti 
színű zászlókkal, szívünk szeretetével tisztelegtünk 
a hősök előtt, Petőfi Sándor szellemisége előtt. Nagy 
megtiszteltetés volt számomra, hogy a nyitódalt 
együtt énekelhettem Faragó Ádám előadóművésszel. 
Köszönet érte. Köszönet mindazoknak, akik elfogad-
ták a meghívásunkat és az előadás alatt velünk éne-

kelték Petőfi megzenésített verseit és az elhangzott 
dalokat, az előadás végén pedig vastapssal jutalmaz-
ták lelkesedésünket.

A műsor címe: A költő visszatér. Hiszem, hogy 
2022. október 24-én a táborfalvi Jókai Mór  Közös-
ségi Színtérbe és az ott levők lelkébe valóban visz-
szatért. Ezt a közönség reakciója, a kapott vissza-
jelzések is alátámasztják. Az előadás után vendégül 
látták a közönséget és a Gyóni Géza Irodalmi kör 
tagjait. Köszönet érte Nagy Andrásné polgármes-
ternek, Nagy Bencének és Láncos Józsefnének, a 
Jókai Mór Közösségi Színtér munkatársainak. Az 
állófogadáson még tovább folyt a szó Petőfiről, a 
költészet, a dal fontosságáról, hatásairól, összetartó 
erejéről, ahogy Polgármester Asszony fogalmazott: 
“A DABIK maroknyi csapata elhozta Táborfalvára a 
költészet gyöngyszemeit.”

Bízom benne, lesz folytatás, hiszen, ahogy Petőfi 
Sándor írja egyik versében: 

“Az idő igaz, S eldönti, ami nem az.”

SOÓS-GYŐRFFY KATALIN



Alsónémedibe keresünk csomag szortírozó 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 240.000-280.000 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: 0670-419-0680


