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A LA PÍT VA 1993

„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”



Táborfalva díszpolgára 2022-ben Mészáros János Pál judo világbajnok

Mészáros János Pál 1954. júli-
us 30-án látta meg a napvilá-
got Táborfalva és Lajosmizse 
határában, egy szarkási ta-
nyán. Szülei, néhai Mészáros 
László és Mészárosné Balla 
Piroska. Mészit szülei a tá-
borfalvi két tantermes telepi 
iskolába íratták be 1960-ban. 
1970-ben költöztek be a falu-
ba, Táborfalvára, a Kossuth 
Lajos utca 13-ba, így közigaz-
gatásilag is táborfalvi lett a 
”helyi futóhomokból gyúrt”, 
később világhírű sportoló.
Családjával több évtizede 
sikeresen üzemeltetnek ren-
dezvényhelyszínt Szentend-
rén, a Pap-szigeten.

ISKOLÁI
Beceneve az iskolában Mézsó, 
Mészi. Táborfalván a telepi, 
Rákóczi úti iskolába járt alsó 
tagozatba. Két tantermes, 
kis iskola, ahol az első és a 
harmadik, illetve a második 
és a negyedik osztály volt 
egy-egy tanteremben. Gecser 
Erzsébet tanítónő szárnyai 
alatt cseperedett, Szikora Já-
nos, valamint Ecsedi László 
és felesége, Palatinusz Rózsi-
ka, Platthy Iván és felesége, 
Sárika is tanította. Egykori 
tanáraival, Platthy Ivánnal és 
feleségével, Sárikával később 
Szentendrén együtt tanítot-
tak. A telepi iskolai élmények 
meghatározóak, máig élők az 
életvidám, nagyon jól tanuló, 
csintalan gyerek számára.
A Táborfalvi Általános Isko-
lában végzett 1968-ban. A fa-
luközpontban épült új iskolá-
ban, felső tagozaton Bodzsár 
Pálné Ági néni volt az osz-
tályfőnöke. 1972-ben érett-
ségizett Budapesten, Rákos-
keresztúron, mezőgazdasági 
szakközépiskolában. Édesap-

ja iránymutatása szerint vá-
lasztotta a középiskolát, majd 
Németországban, az akkori 
NDK-ban, Berlinben másfél 
évet dolgozott nyomdában.
A Nyíregyházi Tanárképző 
Főiskolán 1977-1981 között 
testnevelés-földrajz szakos ta-
nári diplomát szerzett. Szak-
dolgozatában úttörő témát, a 
judo biomechanikáját dolgoz-
ta fel. Fizika és judo. Ma már 
számítógépekkel szimulálják 
az emberi testnek a fizika 
törvényei szerint kiszámítha-
tó, lehetséges mozgását. Ak-
kor még egyéni mérésekkel 
kellett megalapozni a tanul-
mányt. A vektoriális fizika, 
a biomechanika más sportá-
gakban alkalmazásban volt, 
de a judoban Mészáros János 
alapozta meg a módszert.
Posztgraduális képzés kere-
tében a Testnevelési Egyete-
men judo edzőként végzett 
1983-ban.

SPORT
A budapesti szakközépiskolá-
ban, orosz tanáránál, Rajman 
Gyula judo edzőnél kezdte 
15 évesen a versenysportot. 
Meghatározó volt számára az 
edző, aki sajnos, ma már nem 
él. A REMTE, a Rákoskeresz-
túri Munkás Sport Egyesület 
volt az első klubja, majd a Ber-
lini Dinamo. Sorkatonai ideje 
alatt, 1974-76-ban Budakeszin 
rádolgozott az addigi alapok-
ra. A Budapesti Honvédhoz 
került, a Dózsa György úti 
csarnok lett az otthona. Ki-
emelkedő eredményeket ezen 
klub színeiben ért el. Junior-
ban kétszer 3. lett. Felfigyel-
tek rá. 65 kg-os versenysúlyú 
kategóriában több nemzet-
közileg is eredményes, érett, 
Mészárosnál idősebb magyar 

sportoló volt, ezért úgy dön-
tött, fogyasztással a 60 kg-os 
versenyzők között indul. Szá-
mítása beigazolódott, orszá-
gos bajnok lett.
Eredmények: országos baj-
nok, EU Bajnokság 5. Hel-
sinkiben, Pécs Hungária 
Kupa, első hely, amely olim-
piai kerettagságot jelentett 
a válogatottban. Olimpiai 
bajnokot vert meg. Az olim-
piai repülőjegy megvolt, de 
az íróasztalnál úgy döntöt-
tek, hogy mégsem ő megy. 
Miért? Oroszlányban, majd 
Tatabányán volt edző a Judo 
Szövetség főtitkára, aki a 
szárnyai alá tartozó verseny-
zőt, a Hungária Kupa máso-
dik helyezettjét juttatta ki az 
olimpiára. A teljesítményétől 
eltérő döntés óriási csalódást, 
törést jelentett Mészáros Já-
nos Pálnak. Külföldre nem 
engedték ki versenyzőként, 
edzőként. Két évet kihagyott.  
Papp Laci favágással edzett, 
Ő kapálással. „A kukorica-
földről az olimpiára”. A visz-
szatérés szó szerint a kapá-
lásból következett be, mert 
amikor ismét megszólították, 
a kertészetében kapált (virá-
got termesztett Szigetmo-
nostoron, Szentendrén), de 
így is ezüstérmes lett, amely 
alapján bekerült az olimpiai 
keretbe. Magyarország azon-
ban a Szovjetuniót követve 
nem ment ki a Los Angeles-i 
olimpiára, így sajnos, nem 
mérettethette meg tudását 
olimpikonként.
Mészáros János Pál senior 
judo világbajnok számtalan 
kiemelkedő, Táborfalvának, 
sportklubjának, Magyaror-
szágnak hírnevet hozó ered-
ményt ért el. A judo verseny-
sportot 1984-ben fejezte be.
Versenyeredmények: magyar 
bajnok 1980-ban, EU és vi-
lágbajnok, 5. Helsinkiben, 
Wroclawban, 1978., senior 
világbajnok 2001, USA, Ari-
zona. A világbajnoki cím kár-
pótlás számára, a döntőben 
az USA bajnokát verte meg 
2001-ben.
Edzőként sok tehetséges fia-
talt nevelt ki, hozott felszínre. 
Csillaghegyen, a Kalászi úti 
általános iskolában tanított, 

edzett, majd a legtehetsé-
gesebb tanítványait vitte a 
Honvédba.
Továbbra sem szakadva el 
Táborfalvától, anyagilag és 
szakmai vonatkozásban tá-
mogatta a Polyák Ferenc és 
ifj. Kiss Endre vezetésével 
működő Táborfalva Honvéd 
Judo SE-t, a Lajosbányai Dá-
niel sensei vezetésével sike-
res, sok tehetséges gyereket, 
fiatalt kinevelő Táborfalva 
Shomen ll. Dojo Kyokushin 
Karate Sportkört.
A Mészáros család is elkö-
telezett Táborfalva iránt. 
Édesanyja több évtizede 
énekel a Táborfalvi Népze-
nei Együttesben.
Mészáros János Pál iskolái 
elvégzését követően feleségé-
vel Szentendrén telepedett le. 
1980-ban nősült. Felesége több 
nyelvet beszélő külkereskedő. 
Judo versenyen ismerkedtek 
meg. Három gyermekük szü-
letett, két lány, egy fiú, akik 
már elismert vállalkozók ma-
guk is. Követték az apai pél-
dát. Mészáros János Pál csalá-
di vállalkozásban campinget, 
szálláshelyeket, tábor-és ren-
dezvényhelyszínt üzemeltet 
több évtizede sikeresen, a 
Pap-szigeten, Szentendrén.
Mészáros János Pál, mint a 
mesében, elindult a futóho-
mok gyerekeként, az Isten 
háta mögül,  a szarkási tanyá-
ról, Táborfalváról, az otthon 
a szülei, tanárai által a tarisz-
nyájába tett hamuba sült po-
gácsával, hogy meghódítsa a 
világot, hogy levágja a hétfejű 
sárkány minden fejét, hogy 
világbajnok legyen. Bajnok-
ként, a csúcson sem felejtette 
el szülőfaluját.
Táborfalva Nagyközség 
Önkormányzata Képvise-
lő-testülete a „Táborfalva 
Díszpolgára” elismerő címet 
adományozza Mészáros Já-
nos Pál táborfalvi származá-
sú, szentendrei lakos részére, 
elismerve a nemzetközi vi-
szonylatban szerzett kiemel-
kedő sporttevékenységét, 
mellyel hozzájárult Táborfal-
va jó hírnevének növeléséhez. 

Birinyi András
alpolgármester
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Viszlát bölcsi…
A Nyuszi csoport faliújságján ezzel a felirattal repülnek 
a lufik az ég felé, mosolygós gyerekek képeit repítve ma-
gukkal. „Elballagott” az első csoport a bölcsődénkből. 
Senki sem így tervezte ezt a búcsúzást, de ebben a mai vi-
lágban talán már nem is lepődött meg senki, hogy így tör-
tént. A gondozónők, Ági néni, Marcsi néni, Kriszti néni, 
Ildikó néni és Liza dadus, szívvel-lélekkel készültek erre a 
péntek délutánra, hiszen bölcsődénk történetében ez lett 
volna az első „ballagás”. A szülők ugyanígy, szívvel-lélek-
kel, minden segítséget megadva, minden lehetőséget fel-
kínálva készültek. Sajnos, a mindenkin kívülálló dolgok 
miatt, az egészségügyi helyzet nem tette lehetővé, hogy 
egy vidám, tartalmas délutánt töltsetek el még együtt itt, 
a Cseperedőben. Ez azonban semmit nem von le az első 
nevelési év értékéből. Nagyon tartalmas, fordulatokkal teli 
és tanulságos időszakot tudhatunk magunk mögött. A jár-
ványhelyzet és a személyi változások sokszor nehezítették 
a dolgunkat, de ebből a gyerekek a lehető legkevesebbet 
vették észre. Köszönet jár a szülőknek, hiszen rengeteg 
segítséget kaptunk tőlük, mind tárgyi, mind anyagi tekin-
tetben. Köszönet a gondozónőknek, akik mindig jókedvű-
en, szakmailag felkészülten várták a gyerekeket. Köszönet 
a dadusnak, aki fáradhatatlanul takarít és etet. Köszönet 
a konyhán dolgozó Erikának, aki mindenben igyekszik se-
gíteni a bölcsődei munkát.

Kedves kis Cseperedők! Ennek a lelkes kis csapatnak hála, 
igazi óvodás csoporttá cseperedtetek. Az óvodában ugyan-
ilyen gondoskodó, családias környezetre leltek majd, és az 
óvó nénik és dadusok ugyanilyen féltő gondoskodással 
fognak rátok vigyázni. Bár még picik vagytok, de azért 
az emlékek megmaradnak, és egy hang, egy illat, egy-egy 
emlékkép biztosan sokáig kísérni fog benneteket, még ta-
lán felnőttkorotokban is vissza-visszatér majd…

„A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a 
legérzékenyebb, leghajlékonyabb, és amit oda elültetnek, 
azt aligha lehet onnan kipusztítani.”    (J. F. Oberlin)
Érezzétek nagyon jól magatokat az óvodában!

nAgy Andrásné
polgármester

Címlap: Cseperedő Bölcsőde 2022. augusztus Fotó: Nitta Portré Fotóstudió
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A SOKOLDALÚ NÉPI IPARMŰVÉSZ A HANGSZERKÉSZÍTÉSBEN LELTE MEG IGAZI ÖRÖMÉT

Birinyi András mindenkinek átadná a zene szeretetét

Ha a műhelyében alkot, megszűnik számára a kül-
világ, csak a megmunkálásra váró fa és ő létezik. 
S végül jön a beteljesülés öröme, amikor az alap-
anyagból ledolgozza a fölösleget, és abból hangzó 
szerszám, hangszer lesz – vallja Birinyi András népi 
iparművész. A hangszerkészítő mester eddig már 
sok citerát, ütőgardont, facimbalmot, bőrdudát és 
pánsípot adott ki a kezei közül, de talán még ennél 
is fontosabbnak tartja: nagyon sok fiatalt „beoltott” 
a mesterség, a zene szeretetével.
A látvány művészete fényben él, míg a zene a sö-
tétben is utat mutat – bocsátja előre a Pest megyei 
Táborfalván élő és alkotó Birinyi András népi ipar-
művész, és közben hellyel kínál takaros otthonának 
nappalijában. Miután a hangszerkészítő megvallja ars 
poeticáját, évtizedeket ugrik vissza az időben. Ha-
mar kiderül, hogy addig, amíg az életét teljes egészé-
ben vagy legalábbis nagyrészt a hangszerkészítésnek 
szentelte, akadt néhány vargabetű. – A mester fon-
tos küldetése, hogy megéreztesse a gyermekekkel, 
az emberekkel az alkotás örömét, és utat nyisson a 
zene és a hangszerkészítés szeretetéhez. Az 1985-ben 
létrehozott Táborfalvai Közművelődési és Népzenei 
Egyesületben, amelynek egyik alapítója, kezdettől a 
közelmúltig elnöke voltam, sokakat sikerült elvará-
zsolnunk, pályára állítanunk. A tehetséges, de nehéz 
anyagi körülmények között élő gyermekeknek sok-
szor hangszert adtunk ajándékba. Mindig nagy öröm 
volt látni a boldogságot, amikor saját hangszerükön 
muzsikálva teljesedtek ki. Az elszántabbak közül 
többen szívták magukba a megdolgozott fa illatát, a 
hangszerkészítés tudását. Magam édesapám hatásá-
ra lettem a hangszerek szerelmese – jegyzi meg.

Ami az édesapát illeti, ő híres prímás volt, aki saját 
zenekarával lakodalmakban, bálokban lépett fel. Biri-
nyi András és testvére, József így valósággal belenőtt 
a zenébe, apjuk művészete nagy hatással volt rájuk. 
Aztán öt évig a férfi maga is hegedült, majd citerá-
zott és szájharmonikázott is.
Kacskaringós előmenetel
– Nagy hatással volt rám, hogy a padláson kölyök-
ként találtam egy régi, sérült citerát, amelyet acsar-
kodásomra ezermester édesapám ismét életre keltett, 
és amely igézően szólt. Édesapám ezután megpróbál-
kozott hangszerkészítéssel is, ami jól ment neki, ké-
sőbb a népzenész, népzenekutató öcsém is segítette 
őt – emlékezik vissza a kezdetekre Birinyi András. 
Ezen felbuzdulva döntött úgy, hogy ő is készít majd 
citerákat, az álom felnőttként valósult meg.
– Autószerelő mester vagyok, ezt tanultam intézmé-
nyes keretek között. A népi hangszerek készítését 
nem lehetett intézményben tanulni, de a legjobb is-
kolát járhattam ki az apai példa, útmutatás alapján. 
A Kárpát-medence népi hangszereinek gyűjtésével, át-
tekintésével, a kialakuló Birinyi-gyűjtemény darabjai-
nak tanulmányozásával, restaurálásával mélyült a tu-
dásom, és fokozatosan átvettem az elődök technikáit
– fűzi hozzá.
Ahhoz, hogy Birinyi András idővel a hangszerkészí-
tés felé forduljon, más hatásokra is szüksége volt. 
Például arra, hogy részt vegyen Szentendrén egy 
vetélkedőn, ahol agyagból kellett alkotást készíte-
nie. Itt ő úgy döntött, hogy lemásolja Kovács Margit 
„Anya gyermekével” című szobrát. Ennek a próbál-
kozásnak az akkor körülbelül húszéves fiú úgy fu-
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tott neki, hogy korábban soha nem korongozott, és 
nem dolgozott anyaggal. A vetélkedő azonban átütő 
sikert hozott Birinyi Andrásnak.
Beletemetkezett a munkába, és olyan átszellemülten 
dolgozott, hogy mint megjegyzi, lőhettek volna mel-
lette, azt sem vette volna észre. Csak akkor eszmélt 
fel, amikor Kovács Margit puszit adott a feje búbjá-
ra, és azt mondta: „Fiatalember, ne csinálja tovább, 
mert csak elrontja!”
A vetélkedő pedig addigra már lényegében abba-
maradt, mert mindenki, még a zsűri is, azt nézte, 
hogyan dolgozik. Ez a siker adott neki nagy lökést, 
mert arra jutott, hogy ha agyaggal így tud bánni, 
akkor a fával is érdemes megpróbálkoznia. Ezután 
csatlakozott édesapjához, öccséhez a hangszerkészí-
tésben, azonnal jól ment neki, hiszen az első alföldi 
vályúciterája rögtön zsűrizett, elismert lett. Ezután 
egyre inkább magával ragadta a mesterség, és az az-
óta eltelt évtizedekben készített pánsípokat, tilinkót, 
flótát, zümmögőt, hasas- és vályúciterát, csikó- és 
ökörfejes szólóciterát, töktamburát, bőrdudát, kö-
csögdudát, ütőgardont, tekerőlantot és xilofont vagy 
régiesen facimbalmot. Idővel saját műhelyt alapított.
Bejárta a hangszereivel a világot
Rengeteget tanult Budai Sanyi bácsitól, az ország 
egyik leghíresebb citerakészítőjétől, Tuka Zsigmond-
tól, Bársony Mihálytól, akinek a kezei közül tekerő-
lantok és citerák kerültek ki. A Néprajzi Múzeum 
hangszereit is tanulmányozta. A hangszerei egyre 
jobbak lettek, amelyeket zsűriztetett, népi iparmű-
vész lett, és 1990-ben megkapta a Népművészet Ifjú 
Mestere kitüntetést, 2010-ben a Magyar Kézműves 
Remek címet nyolc hangszerével érdemelte ki.
Hangszerei a Táborfalvi Népzenei Műhely, a kétsze-
res Ki mit tud? döntős helyi Csutorás együttes és sok 
más zenész kezében szólalnak meg, emellett az alko-
tások elindultak világ útjukon.
Az USA-ba, Angliába, Spanyolországba, Franciaor-
szágba, Japánba, Oroszországba, Dél-Koreába is el-
jutottak. Az 1993-as Taejon Expo magyar pavilonja 
bejárata fölé testvérével és Gulyás Istvánnal ő készí-
tette a használt löveghüvelyekből alkotott harangjá-
tékot. – Párizsból egy hihetetlen történet jut eszem-
be. Találkoztam egy koldusnak öltözött férfival, aki 
amúgy az ország egyik leggazdagabb embere volt. 
Így akarta próbára tenni az embereket, engem is. 
Ismerem az árnyékot, tudok örülni a fénynek, így 
kifejezetten érzékeny vagyok a rászorulókra. Előí-
télet nélkül, szeretettel zenéltem neki, készítettem 
kérésére egy kis hangkeltőt. Ezzel kiálltam a „pró-
bát”. Viszonzásul limuzint küldött értem sofőrrel, 
megvendégelt a rezidenciájában, felemelő műsoros 
estben és lakomában volt részem – meséli.
Birinyi András mesterségei jól kiegészítik egymást. 
Ha sürgős autójavításra van igény, megoldja, majd 
belemerül a hangszerkészítésbe. Jelenleg a település 
alpolgármestere is, mondhatni, mindig több húron 
játszik. Most az öccsével, a helyi önkormányzattal 
közösen az egyedülálló, 1366 hangszert átfogó Biri-

nyi-gyűjtemény legszebb 150 darabjából, uniós tá-
mogatást is igénybe véve állandó kamarakiállítást 
szerveznek a táborfalvi Tiszti kaszinóban, amely vir-
tuálisan is megtekinthető lesz.
A munka tartja meg egészségben
A hangszerek készítéséről már a műhelyben beszél. 
A helyiség meglehetősen tágas, nem zsúfolt, a kel-
lő fényről pedig a hatalmas ablakok gondoskodnak. 
Minden a nyugalmat, az alkotást szolgálja. Meg-
tudjuk a műhelyben, hogy a citerákat számítógé-
pes program segítségével bundozza, hangológéppel 
hangolja, ezért azok pontosak. Birinyi András sok 
esetben egyedi eljárásokat, megoldásokat alkalmaz, 
ezek a hangszer minőségét, időtállóságát növelik, és 
nem ritkán saját fejlesztésű szerszámokkal dolgozik. 
Minden mozzanatot nagyon aprólékosan, hatalmas 
lelkesedéssel magyaráz el. Úgy tartja, hogy a zene és 
a munka szeretete tartja meg örökifjúnak.
Szavai szerint sok mindent nagyon szeret készíteni, 
például a bőrdudákat is, de nehézséget okoz, hogy a 
dudássá válás nem egyszerű feladat. Így legtöbbször 
nem a hangszerben, hanem a leendő dudásban van 
még hiba, amelyet segítenek kicsiszolni.
Kérdés, hogy a rengeteg fiatal érdeklődő mellett 
lesz-e , van-e valaki a családban, akinek átadható ez 
a hatalmas tudás? Birinyi András elmondja, hogy az 
egyik fia a kereskedelemben dolgozik, ő aligha veszi 
át a műhelyt. A fiatalabbik, mérnök informatikus, 
de asztalos végzettséggel is rendelkező fia azonban 
nagyon szeret hangszereket készíteni, ő benne és a 
tanítványaiban lehet a korosodó mester reménye.

Írta: Borsodi Attila
Borítókép: Birinyi András népi hangszerkészítő

(Fotó: Teknős Miklós)
Forrás: magyarnemzet.hu 2022. augusztus 10.

Tájékoztatás települési ügysegédi 
tevékenység megszüntetéséről

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hiva-
tala értesíti lakosainkat, hogy az alacsony ügyfél-
számra tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal 
2022. szeptember 1. napjától Bugyi, Hernád, Inárcs, 
Kakucs, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, 
Újhartyán és Újlengyel településeken megszünteti a 
települési ügysegédi tevékenységet.

Ennek értelmében a Dabasi Járási Hivatal ügysegéd-
je a Táborfalvai Polgármesteri Hivatalban már nem 
lesz megtalálható, ügyeiket a Járási Hivatalban tud-
ják intézni.

Elérhetőség:
2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
Telefon: (29) 759-614; (29) 759-604.
E-mail: dabasi.jarasi.hivatal@pest.gov.hu

KundrA EriKA
jegyző
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Beszélgetés Horváth Béláné tanítónővel
"Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers 
gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”

(Németh László)

Horváth Béláné Éva néni 
negyven évet dolgozott ta-
nítónőként. Nyugdíjba vo-
nulása alkalmából a Csur-
gay Franciska Általános 
Iskola intézményvezetője 
a tanévzáró ünnepségen 
méltatta munkásságát, 
amely megjelent a Tábor-
falvi Mozaik 2022. júliusi 

számában. Az ünnepi alkalmon vette át Éva a Peda-
gógus Szolgálati Emlékérmet, melyet az Emberi Erő-
források Minisztériuma 40 éves kiemelkedő szakmai 
munkája, a kollégák felé nyújtott önzetlen segítsége és 
a szülőkkel való példaértékű kapcsolattartása elisme-
réseként adományozott számára.
A tanítási szünet végén, az új tanév kezdetén beszél-
gettünk Évával pályájáról, életéről, terveiről…
Hogy éled meg, Éva, hogy ez az új tanév nélküled 
indul? Vártad a nyugdíjazást?
40 év hosszú idő ezen a pályán, megéltem sok mindent, 
úgy érzem, hogy egy kis pihenésre, kikapcsolódásra 
van szükségem. Felkészítettem magam arra, hogy ez 
a tanév nélkülem fog elindulni, így ez most nem tölt 
el rossz érzéssel. Az a tudat, hogy visszamehetek majd 
óraadóként, ha szeretnék, megnyugtató.
Miért lettél éppen tanítónő? Mit vártál ettől a hiva-
tástól?
Az életpályám választásánál meghatározó szerepet ját-
szottak szüleim, ugyanis édesapám pedagógus volt. 
Már gyerekként szerettem nézni, ahogy készült az órái-
ra, javította a dolgozatokat.
Mindig közösségi ember voltam, szerettem játszani a 
nálam kisebb gyerekekkel. Jó volt évről-éve megtapasz-
talni azt, ahogyan az én tudásom és irányításom által 
fejlődnek, okosodnak a rám bízott gyerekek. A tanítás 
mellett a nevelést is fontos feladatomnak tartottam, szí-
nesíteni, kibővíteni látásmódjukat, fejleszteni gyakorla-
ti érzéküket, elfogadni egymást és önmagukat.
Mit tudtál megvalósítani az elképzeléseidből?
Nagy örömmel tölt el, hogy nagyon sok volt tanítvá-
nyom felnőttként tisztességgel, becsülettel megállja a 
helyét. Nem volt hiábavaló a beléjük fektetett sok mun-
ka, számos visszajelzést kaptam sikeres életútjukról. 
Különösen jó érzés volt, mikor egy régi tanítvány gyer-
mekét is taníthattam.
Voltak-e korszakai a pályádnak? Ha igen, mi jelle-
mezte őket?
Pályámnak különböző korszakai voltak. Voltam napközis 
nevelő, osztálytanító, fejlesztő pedagógus. Mindegyik 
szegmens tanított valami újra, tapasztalatokat, tudást, 
információkat gyűjtöttem általuk.  Mindhárom terület 
más- más módszert kívánt. Napközis nevelőként fontos 

szerepet kapott a nevelés, hiszen itt egy kicsit pótoltam a 
szülőket, segítettem a tanulásban, sokat játszottam, be-
szélgettem velük. A gyerekek teljesen más oldalát ismer-
hettem meg, mint a tanítási órákon. Osztálytanítóként 
igyekeztem legjobb tudásom szerint, különböző mód-
szerek alkalmazásával a tananyagot átadni. Fontosnak 
tartottam, hogy a gyerekekkel együttműködve, jó han-
gulatban dolgozzunk együtt. Fejlesztő pedagógusként 
magam is sokat tanultam a gyerekektől, leginkább egy-
más elfogadását, a bizalom kialakítását, az egyéni bánás-
módot, az ehhez kapcsolódó feladatokat, módszereket.
Mi adta a legtöbb örömöt, sikert? Milyen nehézsé-
gek, esetleg kudarcok voltak?
Sok gyereket megtanítottam írni, olvasni, számolni, lát-
tam a fejlődésüket. A rengeteg közösségi program: ki-
rándulások, táborozások, műsorokra készülés. Sikerük 
mind örömmel töltött el.
Hogy látod az oktatás helyzetét?
Sajnos, az utóbbi években pedagógushiány van, úgy 
látom, hogy sem anyagi, sem erkölcsi elismerést nem 
kapunk, emiatt sok a pályaelhagyó és a fiatalok sem 
választják ezt a hivatást.
Milyenek a gyerekek, a szülők? Van-e változás? Mi 
az, ami állandó? Változó világ, változó módszerek?
A mai rohanó világban egyre kevesebb idő jut a gyere-
kekre a családoknak, több feladat hárul az iskolára.
Állandó a gyerek és a pedagógus személye. Igen, változó 
világ, változó módszerek. Van egy nagyon igaz mondás: 
A jó pap is holtig tanul. Pályánk során folyamatosan 
képezni kell magunkat, alakulni a világ változásaihoz.
Milyen a jó tanító? Mi a tanító, illetve az iskola fel-
adata?
Szerintem a jó tanító megpróbál következetes, igaz-
ságos, őszinte lenni, szakmailag felkészült, innovatív, 
jó szervezőképességekkel rendelkezik, kommunikatív, 
megtalálja minden gyerekben a pozitívumot, közössé-
get épít, partnerként kezeli a szülőket, példát tud mu-
tatni.
Mit szeretnél tanácsként átadni a tanító kollégák-
nak és a szülőknek?
Pályakezdő kollégáimnak azt tanácsolnám, hogy mer-
jenek kérdezni, legyen sok türelmük, kitartásuk. A 
szülőknek pedig, hogy próbáljanak minél több hasznos 
időt tölteni gyermekeikkel.
Új életszakasz kezdődött a nyugdíjba vonulással, mi-
lyen terveid vannak?
Terveim: szeretnék minél több időt eltölteni a csalá-
dommal, unokámmal, édesapámmal. A hobbijaimat ki-
teljesíteni: pihenni, utazni, olvasni, nyugodt tempóban, 
rohanás nélkül élni a mindennapokban. Jó lenne még 
mindezt egészségben teljesíteni.
Örömteli, szép nyugdíjas éveket kívánok! Köszönöm 
a beszélgetést!

Borsi MáriA
Kép: Horváth Béláné

(Forrás: https://csurgay-taborfalva.edu.hu)
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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

KÖsZÖnETnyiLVánÍTás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága 

halottunk,

 MésZáros gáBor

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 

hoztak, mély fájdalmunkban velünk együttéreztek.

a gyászoló család

Villanyszerelő mester 
vállal:

hálózati szerelést, felújítást,
újra huzalozást.

Bővítések új vezetékelése.
Bojlerek, hősugárzók,

fűnyírók szerelése.
Vízkőtelenítés.
Lénárt Mihály

Tel.: 0620 423 8101

A HELyi ÖnKorMányZAToK nAPJA
sZEPTEMBEr 30.

Az Országgyűlés egy 2000. évi határozata A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NAPJÁvá nyilvánította szeptember 
30-át, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első helyhatósági választásokat Magyarországon.

FELHÍVÁS
Kedves Hozzátartozók!

Megkérek mindenkit, hogy a sírhelyek környékét is tartsák tisztán, különös tekintettel a magas pollentartalmú 
parlagfűre. A SZIGÜ Temetkezés  Vállalat  igyekszik a temető rendezett, tiszta kialakítására, de a sírhelyek 

környékének tisztán tartása nem a vállalat feladata!

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy vannak, akik a sírról kitisztított gyomokat a sír mellett hagyják vagy egy másik 
sírra teszik. Kérjük, hogy a gyomot, a gazt az erre a célra rendszeresített tárolóban helyezzék el!

Megértésüket köszönöm!

Lutz Lászlóné

Lóháton a Kurultájra…
2022. augusztus 9-én szállást biztosítottunk a Hadak Útja Lovas Sportegyesület 12 lovasának és kísérőiknek a 
vadászháznál. Isaszegről Bugacra tartottak lóháton, Európa legnagyobb hagyományőrző lovas rendezvényére, 
a Kurultájra. Útjukat jó szándékú emberek segítették szállással és tisztálkodási lehetőséggel. Nálunk, Táborfal-
ván az én segítségemet kérték szállás és vacsora ügyben. Vadásztársaságunk rögtön a segítségemre sietett. A 
lovasok elszállásolását a vadászház udvarán oldottuk meg sátrakban, Papp Feri bácsi vadászmesterünk finom 
vacsorát főzött az utazóknak, a lovak „vacsorájáról” pedig Nagy András gondoskodott.

Mindenkinek köszönjük a segítséget! A lovasok kipihenten és elégedetten távoztak, ezzel is jó hírét vitték 
községünknek.

nAgy Andrásné
polgármester
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A lajosmizsei vasútvonal története 1. rész

A vasút előtt
Magyarország, Duna-Tisza köze, a XVIII. század 
közepén: Pest lakossága úgy 13 000 fő, Kecskemété 
(Ketskemét) alig 5 000. Örkényben (Erkény) úgy 
150-en élhettek, míg Ócsán (Ótsa) közel 1300-an. A 
Nagy-Alföldön kiépített út ekkor még nem volt. Pusz-
taság, földutak, tavak és mocsarak jellemezték a tá-
jat.  Az első katonai felmérés térképén (1782-1785) jól 
kivehető az Öregországút nyomvonala, amely tulaj-
donképpen a mai 5-ös főút elődje. Mivel az Alföldön 
építőanyag nem állt rendelkezésre, ezért ez az út sem 
volt kikövezve, így az gyakran nehezen járható, vagy 
teljesen járhatatlan volt. A környéken élő emberek ak-
koriban gyalog, lóháton vagy szekéren tudtak utazni.

A térkép a mai Táborfalva területén lakóépületet nem 
jelöl, csupán a homok végtelenségét látni, melyet néha 
megtör egy-egy tó és néhány – erdőnek nem nevezhe-
tő – facsoport. Elvétve látható néhány gémeskút, és 
egy kőből készült kápolna (Marter Saulen), valahol a 
mai Kanális út folytatásában.

1752. szeptember 18-án megindult az első postajárat 
a Buda - Ócsa - Örkény - Kecskemét - Szeged - Makó 
- Temesvár - Nagyszeben útvonalon. A VI. sz. posta-
úton (Generales Postarum Corsus Nro. VI.) az alábbi 
lóváltó állomások voltak egy 1802-es irat szerint:

• Buda
• Soroksár
• Ócsa
• Ináts
• Eörkin
• Lajos
• Ketskemét
• Páka
• Félegyháza
• Péteri
• Kistelek
• Szattmász
• Szegedinum
• Horgos
• Mokrin
• Komlós
• Temesvárinum
• Lugos
• Transylvania

A puszta földön, mezőkön haladó útvonalon a forga-
lom egészen 1854-ig működött. Járat havonta egyszer 
indult. 1780-tól a postajáratok már pénzküldeménye-
ket és hírlapokat is szállítottak. Az 1800-as évek ele-
jétől Pest és Szeged között hetente kétszer (hétfőn és 
csütörtökön) közlekedett a delizsánsz, amely tulaj-
donképp az első, menetrendszerinti személyszállítás-
ra alkalmas kocsi volt.

A kocsi egy, a személyszállításra valóban alkalmas ma-
gyar találmány, melyet Magyarországon fejlesztettek 
ki a 15. században, a Komárom megyei Kocs község-
ben még Mátyás király idejében. A település szekér-
készítő mesterei ezt a könnyű és kényelmes járművet 
a parasztszekérből fejlesztették ki. A kocsi később 
egész Európában elterjedt, és így került át a szó más 
nyelvekbe is: angolul: coach, németül: kutsche, franci-
ául: coche, spanyolul: koche stb...

A delizsánsz egy nagy, zártterű, távolsági utasforga-
lomra is használt gyorspostakocsi volt, melyet általá-
ban 4 ló húzott. A jármű óránként 9-10 kilométeres 
sebességgel haladt és csak nappal közlekedett. Pesttől 
Kecskemétig 8-9 óra volt az út. Eleinte mindössze 6 
személy szállítására volt alkalmas, melyet később ki-
egészítettek 2 külső, olcsóbban igénybe vehető ülő-
hellyel.

Miközben Angliában Robert Stephenson kifejlesz-
tette a tökéletes gőzmozdonyt – amely akkoriban a 
föld leggyorsabb gépezete volt a maga 46 km/h-s se-
bességével –, s ezzel 1830-ban megindult a világ első 
városközi személyszállító vasútvonala Liverpool és 
Manchester között, addig mi még mindig a homokon 
rázkódtunk. Fejlődés persze felénk is volt. Megjelen-
tek a gyorskocsik, melyeknek köszönhetően csökkent 
a tarifa és a menetidő is, sőt megnövekedtek a járatok 
számai is. 1840-ben a Buda - Ócsa - Kecskemét - Sze-
ged - Makó - Nagyszeben útvonalon már hetente járt 
gyorskocsi, később 1846-ban indultak el az önálló Pest 
- Kecskemét - Szeged viszonylatú járatok, melyek heti 
kétszer, csütörtökön és vasárnap közlekedtek. Ugyan-
ebben az évben adták át Magyarország első vasútvo-
nalát Pest és Vác között. 
1853-ban megindult a levélpostajárat heti háromszor 
(hétfőn, szerdán és pénteken) Pesttől Soroksáron, 
Ócsán, Inárcson és Örkényen át Kecskemétre. Mind-
eközben a vasút hihetetlen sebességgel épült ki szerte 
Európában, így Magyarországon is, magával hozva a 
fejlődést az adott régiókban.

A térségben a vasút építése már 1880 körül felmerült. 
Ekkor már olyan nagyvárosokban volt vasút, mint 
Debrecen, Szeged, Kassa, Temesvár, Ungvár, de hogy 
ne menjek olyan messze, előbb volt vasútja Szarvas-
nak és Kalocsának, mint nekünk. Elsőként 1882. no-
vember 8-án adtak ki előmunkálati engedélyt Szokoly 
Gyula és Rakovszki István budapesti lakosok nevére a 
Soroksár - Örkény - Tatárszentgyörgy vonalra. 1884-
ben Gróf Szapáry István, Dániel Ernő és Adler Mór 
budapesti lakosok is kaptak előmunkálati engedélyt 
Kőbánya Sertéshizlalda - Pusztapéteri - Ócsa - Inárcs 
- Dabas - Gyón - Hernád - Örkény - Lajosmizse vo-
nalra, valamint az ebből kiágazó Örkény - Vacs és 
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21 év után újra járnak közvetlen kecskeméti vonatok
2001. június 9-én közlekedett utoljára közvetlen sze-
mélyvonat a lajosmizsei vasútvonalon Budapesttől 
egészen Kecskemétig. Másnaptól kezdve már csak át-
szállással lehetett eljutni a Hírös városba. Az idei év 
augusztusának 29. napján érvénybe lépő menetrendi 
módosítás egyik újdonsága, hogy 21 év után újra van-
nak közvetlen vonatok. Munkanapokon a Kecskemét-
ről 5:50-kor induló vonat egészen Táborfalváig közle-
kedik. Innen 6:52-kor indul vissza és 7:42-kor érkezik 
Kecskemétre. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 
már több közvetlen vonatunk van. Táborfalváról 7:06-
kor, 9:06-kor, 15:06-kor és 21:06-kor indulnak vonatok 
egészen Kecskemétig. A menetidő 48 perc. Hazafelé 
Kecskemétről 8:04-kor, 10:04-kor és 16:04-kor indul-
nak a vonatok Táborfalván át egészen a Nyugati pá-
lyaudvarig. Sajnos, a kínálat így még mindig kevés, 
de egy hétvégi kiruccanáshoz talán elég. A vonatok-
ról Kecskemét állomáson lehetőségünk lesz átszállni 
a Szeged felé közlekedő vonatokra. További változás, 
hogy a Nyugati pályaudvarról eddig 22:18-kor induló 
vonat 15 perccel később, 22:33-kor gördül ki a Nyuga-
tiból, így sok, délutános műszakban dolgozó érheti el 

az utolsó előtti  vonatot, amely így 0:14-kor érkezik 
Táborfalvára. Bővebb információk a MÁV-csoport ol-
dalán.

gyorgyoViCs KrisZTián
Kép: 
A kecskeméti vonat (jobbra) indulásra vár a budapesti vo-
nat (balra) mellett Táborfalva állomáson 2022. augusztus 
30-án (fotó: Gyorgyovics Krisztián)

Örkény - Peszéradács szárnyvonalakra. Utóbbi tervet 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye vezetése is támo-
gatta, szerintük ugyanis a vidék gazdasági életének 
fellendítéséhez fontosabb vasutat építeni, mint a Bu-
dapest - Arad közutat létrehozni, tekintettel hogy az 
Alföldön nem állt rendelkezésre kő az útépítéshez. 
1888. április 9-én megalakult a Budapest-Lajosmizsei 
HÉV társaság, amely 13 tagú igazgatósági tagjai között 
volt Tolnay Lajos is, a MÁV első elnöke, akinek nem 
mellesleg erős kötődése volt Inárcshoz. Emléktáblá-
ja Inárcs-Kakucs állomáson ma is megtalálható. 1888. 

május 22-én kijelölték a fővároson belüli vonalvezetést 
Pest, Kispest, Pusztaszentlőrinc területein, majd rö-
videsen meg is kezdődött az építkezés, ezzel a lajos-
mizsei vasútvonal máig tartó története.

Irodalomjegyzék: 
Czére Béla - Magyarország közlekedése a 19. század-
ban
Dr. Horváth Ferenc - Kecskemét vasútjai (1845 - 1919)

Kép: Delizsánsz (https://cultura.hu)

gyorgyoViCs KrisZTián



Élményeim röviden

6:40-kor indultunk a busszal, 11-kor értünk oda. Gyorsan el-
foglaltuk a 12-es házat és kipakoltunk. Az első napunkat itt 
töltöttük, de volt olyan is, aki strandra ment. Takarodó 10-
kor volt minden nap, amit természetesen nem tartottunk be, 
mert nem voltunk álmosak, éjjel 2 körül aludtunk el. 7-kor 
volt az ébresztő másnap, majd reggeli és takarítás. A szobák-
nak ragyogniuk kellett, mire jöttek pontozni. Délig általában 
sportprogramok vagy szabadidő volt a tábor területén, majd 
délután strandra mentünk. Nagyjából minden nap ez történt, 
amikor rossz idő volt vagy nem volt épp programunk. Egyik 
nap találkoztunk Fa Nándorral és vitorláztunk, másik napon 
megnéztük a Tapolcai-tavasbarlangot, jet boatoztunk is és 
rengeteget strandoltunk. Voltak kisebb programok táboron 
belül. A bátorság próbát is túléltük, ahol egy rövidnek nem 
mondható szakaszon kellett végigmennünk, a nagyobbak 
ijesztgettek és feladatokat kaptunk állomásokon. 

Az utolsó előtti napon elmentünk a kertmoziba, ami nagyon 
tetszett, A sok gyaloglás ellenére nagyon jó emlékeket sze-
reztem.

VásárECZKi ádáM
6.a osztályos tanuló

Nyári élményeim
Megérkezés után kipakoltunk a buszból és Kitti néni beosz-
totta, ki, melyik házban fog lakni, majd elfoglaltuk szállásun-
kat, ahol heten laktunk együtt.

Sokat sétáltunk az egy hét alatt, ez nagyon megmaradt ben-
nem. Az első számú kedvenc programom a gyors motorcsó-
nakozás volt, a második, amikor vonattal elmentünk Tapol-
cára, ahol megnéztük a várost, a Malom-tavat. Itt kaptunk 
szabadidőt, sok kis üzletben vásárolhattunk és etethettük a 
szép nagy halakat a tóban. Ezután elmentünk a barlangba 
csónakázni, ahol a víz nagyon szép tiszta volt. Hárman ül-
tünk egy csónakban, én hátul ültem, kicsit féltünk, nehogy 
beleessünk. Ezután visszamentünk még a tóhoz, majd a tá-
borba. A tábori sportprogramok közül a fociban is játszot-
tam, nagyon tetszett, mint ahogy a többi sportprogram is. 
Az ételek szuper finomak voltak, bár kicsit féltem a tábori 
koszttól. A SUP kipróbálását, amikor volt lehetőségem rá, saj-
nos, kihagytam, ezt később meg is bántam, viszont a vitor-
lázás nagyon jó volt. A csapatversenyek is nagyon viccesek 
voltak, tetszettek. Eddig ez volt a legjobb táborom, örülök, 
hogy elmentem.

Köszönöm tanáraimnak, Anita néninek, Xénia néninek és 
Kitti néninek, hogy vigyáztak ránk és lehetőségünk volt 
részt venni a táborozáson. Sajnos, én egy nappal korábban 
elhagytam a tábort, mert a családommal Horvátországba 
utaztam, ahol végül bepótoltam a SUPozást. Szép nyaram 
volt, sok boldog pillanatot szereztem!

nAgy sZABoLCs
7. osztályos tanuló

Révfülöpi tábor 2022



Tábori naplóm
Idei nyaram egyik legjobb élménye a révfülöpi tábor volt. 
Hétfőn délután Anyu segítségével pakoltam össze, igyekez-
tem mindent berakni a táskákba, nehogy valami kimaradjon. 
Este alig tudtam elaludni az izgatottságtól.

Kedden kora reggel az iskola előtt mindenki elbúcsúzott a 
családtól, felszálltunk a buszra és indult a csapat. Érkezés 
után mindenkit beosztottak egy-egy kőházba, ami egy hétig 
az otthonunk volt. Elfoglaltuk a kiszemelt fekhelyet, pakol-
tunk, kártyáztunk. A szállásadó 18 kőházon kívül külön volt 
egy ebédlő, itt kaptuk a reggelit, ebédet és a vacsorát.

Szerdán volt kézműves foglalkozás, de én inkább a kártyázást 
és a focit választottam, aztán strandolni mentünk és megle-
petésként egy extreme-jet nevű szuper gyors motorcsónak-
kal pattogtunk a hullámokon, ami nagyon nagy élmény volt. 
Csütörtökön részt vettünk a „Légy aktív Révfülöp” prog-
ramján, ahol kipróbálhattuk a SUP-ot és több más sportot, 
vitorlázhattunk és beszélgethettünk Fa Nándorral, ami életre 
szóló élményt adott nekünk. A délutánt ásványkiállítással 
kezdtük, ahol sikerült ajándékokat vennem a szüleimnek. 
Ezután focibajnokság volt, aminek én nagyon örültem, mert 
szeretek focizni, de sajnos, hamar kiestünk és végül kvízzel 
zártuk a napot.

Pénteken Tapolcára mentünk, ami mindenkinek nagyon tet-
szett. Barlangi csónakázáson vettünk részt, hármasával ül-
tünk egy csónakban. Nagyon tetszett, mert barlangban még 
nem csónakáztam és viccesek voltak az alacsony helyek, ahol 
vigyázni kellett a fejünkre. Tapolcán megnéztük még a Ma-
lom-tavat, ahol fagyiztunk is egyet.

Szombaton sajnos, esős időnk volt még, így a táborban ra-
gadtunk. Pingpong és foci bajnokságon vettünk részt, kéz-
műveskedtünk, baseball bajnokságot tartottunk, ahol sajnos, 
elsőként esett ki a csapatom, vacsora előtt kvíz és vicces ve-
télkedő volt. Nagyon örültem, hogy este moziba mentünk és 
megnéztük a Top Gun: Maverick című filmet.

Vasárnap végre jobb idő volt, így a délelőtti sportversenyek 
után mentünk fürödni, este pedig kvíz és foci zárta a napot. 
Hétfőn sajnos az utolsó napunkat kezdtük meg, reggeli után 
befejeztük a sportversenyeket a döntőkkel, délután pedig le-
mentünk a strandra, mólóra, majd visszaérve részt vettünk a 
tisztasági verseny és a csapatversenyek eredményhirdetésén. 
Este discot szerveztek nekünk, ami nagyon jó hangulatban 
telt, sajnos, a szárazság miatt a tábortűz elmaradt.

Kedden reggeli után pakoltunk össze és ebéd után indultunk 
haza. Indulás előtt még volt egy kis idő focizni, kártyázni. 
Remélem, jövőre is lesz ilyen tábor, ahová elmehetünk Kitti 
nénivel, Anita nénivel és Xénia nénivel.

gALAMBos András
4. osztályos tanuló

nAgyon KÖsZÖnJÜK TáBorFALVA nAgyKÖZség 
ÖnKorMányZATánAK, Hogy idén is 350.000 Ft 

ÖssZEggEL HoZZáJáruLT diáKJAinK réVFÜLÖPi 
TáBoroZTATásáHoZ!

Csurgay Franciska általános iskola
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Nyugdíjas találkozó Kiskunmajsán

2022. június 30-án a Kéknefelejcs Nyugdíjas 
Klub tagjaival nyugdíjas találkozón vettünk 
részt Kiskunmajsán a Jonathermál Gyógy- és 
Élményfürdőben.  A táborfalvi klubtagokon kí-
vül még 750 nyugdíjas vett részt ezen a rendez-
vényen. A jó hangulatot az egymást követő fel-
lépők biztosították. Táborfalvát Soós-Győrffy 
Kató és Ecsedi Laci bácsi képviselte. Mindket-
ten nagyon színvonalas kis műsort adtak, ami 
igen nagy sikert aratott a nézőközönség köré-

ben. Az amatőr fellépők műsorát Kaczor Feri 
fellépése zárta.
Jó hangulatú, vidám, élményekkel teli nap volt. 
Köszönet a szervezésért Lutz Lászlóné Erzsi-
kének, hiszen nélküle ez nem valósulhatott 
volna meg!

nAgy Andrásné
polgármester

LuTZ LásZLÓné
klubvezető
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FOCI TOBORZÓ
A Táborfalva KSE szeretettel várja azokat a 6-15 éves 
fiúkat és lányokat, akik szeretik a focit vagy szeretnék 
kipróbálni a labdarúgást. A nyári focitábor alatt és 
után is sok gyerek csatlakozott a különböző korosz-
tályú, U11, U13 és az U16-os csapatainkhoz. Az egye-
sületünknél focizó lányok mellé még 7 lány is érkezett 

a nyáron, így az U14-es korosztályban lánycsapatunk 
elindul a  kispályás női bajnokságban.
Továbbra is várunk minden focizni szerető gyereket 
Táborfalváról vagy a környező településekről!
Jelentkezés, információ:
Jánosi Zoltán +3620-2141021

Buborék Baba Klub a Jókaiban
Szeretettel köszöntök Mindenkit!
Soós-Győrffy Katalin művelődésszervezőnk kérésé-
nek eleget téve mutatkozom be a Mozaik újság ha-
sábjain.

Bánné Szigeti Olga vagyok, óvodapedagógus, a tábor-
falvi Buborék Baba Klub vezetője. Néhány mondatban 
szeretném bemutatni a foglalkozást. Keddenként dé-
lelőtt 9-től 10-ig a Jókai Mór Közösségi Színtér Tük-
rös termében szokott összegyűlni kis csapatunk. Ezek 
az alkalmak közös fejlesztő, mozgásos mondókázá-
sokkal, éneklésekkel, bubi bulival és egy kis kötetlen 
játékkal jó hangulatban szoktak telni. Ilyenkor, úgy 
hiszem, az egész ház megtelik a mi kis gyerekzsiva-
junkkal. Számomra azért is fontosak ezek a közös 
tevékenységek, mert a foglalkozások alkalmával a 
szülők, nagyszülők megismerkednek mondókákkal, 
énekekkel, amiket otthon is eljátszhatnak a kisgyere-
kekkel. A mondókázás érzelmi feltöltődés is, közös, 

örömteli élmény, ami erősíti a kötődéseket, kapcsola-
tokat. Erre is igaz, hogy nem lehet elég korán kezdeni.

A továbbiakban is szeretettel várjuk az új jelentkezőket, 
érdeklődőket a jó hangulatú baba klubba, ahol a kis-
gyerekek és a szülők egyaránt új barátokra lelhetnek.
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Már jó ideje, hogy az ENSZ élelmezésügyi világszer-
vezete, a FAO félsivatagos területté nyilvánította szű-
kebb hazánkat, a Táborfalvát is magába foglaló Ho-
mokhátságot. A szakemberek évtizedek óta kongatják 
a vészharangot, hogy az Alföld ezen része, ha így foly-
tatjuk, a Szahara sorsára juthat.

Persze, ez csak valami környezetvédő „sötétzöld” 
duma, gondolják sokan… Nálunk ez nem fordulhat 
elő, mivel víznagyhatalom vagyunk. Pedig, de!

Hogyan jutottunk el idáig, mi az oka, és lehet-e tenni 
valamit?

Az 1785-ös első katonai felmérés térképein már „deser-
te” azaz sivatag megjelölés szerepel a Göbölyjárás neve 
mellett (a Táborfalva, Ladánybene, Tatárszentgyörgy, 
Gyón, Hernád, Örkény közötti terület eredeti elneve-
zése). Ezért is jelölték ki lőtérnek II. József uralkodá-
sa alatt. Az elsivatagosodás megértéséhez vissza kell 
mennünk az időben egy kicsit, úgy kb. 9 millió évet.

Akkoriban az Alsó-Pannon-beltenger nyugodtan zajló 
üledékképzési viszonyait erőteljes kéregmozgások za-
varták meg, melyek hatására a térszint megsüllyedt, a 
partvidéket töltögető folyók hordalékszállító energiája 
megnőtt, így egyre nagyobb kiterjedésű hordalékkúpo-
kat hoztak létre. Nem sokkal később megjelent a terü-
leten az ős-Duna, amely újabb homokrétegeket rakott 
le. (Mészárosné Bunász Nikoletta „A Duna-Tisza közi 
homokhátság vízkészlet-gazdálkodási jellemzése” 
című tanulmányát felhasználva.) A Homokhátság tu-
lajdonképpen egy ilyen hordalékkúp, amely a Duna és a 
Tisza völgyénél 50-70 m-rel magasabban fekszik.

Árpád vezér, amikor először belovagolt az Alföldre, a 
Homokhátságon még egy elképesztően gazdag élővi-
lágú erdőssztyeppi tájat láthatott, erdőfoltokkal, zöl-
debb és szárazabb gyepes részekkel, ahol mocsarak, 
lápok és homokbuckák keveredtek a többszáz szikes 
és édesvízi tó között (!). „Bár a laza homoktalajokon 
komoly vízfolyások nem alakultak ki, legfeljebb idő-
szakos átfolyások egyes mélyebb fekvésű területek 
között, de a magasabb homokhátakról leszivárgó csa-
padékvizek gyakorlatilag minden mélyületben ned-
vességigényes életközösségek kialakulását tették lehe-
tővé.” (Sipos Ferenc: Természetvédelmi problémák a 
Homokhátságon)

Erdőssztyeppi táj a mai Ukrajna területén.

Nos, ez az idilli táj vált az évszázadok alatt félsiva-
taggá. Az ehhez vezető út első komolyabb állomása 
a fakitermelés volt, amelynek következtében a török 
hódoltság idejére szinte az összes fát kiirtották a 
térségben. Később a legelő állatállomány drasztikus 
növekedése és túllegeltetése és ezzel párhuzamo-
san egy hosszú ideig tartó aszályos időszak okozott 
problémát. Ennek következtében az itt honos homo-
ki gyep lassan eltűnt és a homok mozogni kezdett 
(innen a futóhomok elnevezés).

A probléma felismerése után gyors fásításba kezdtek 
az itt élők, de ez inkább rontott a helyzeten, mintsem 
javított, mivel nálunk nem honos, külhoni fákat telepí-
tettek, ezzel sokat rontva a talaj minőségén.

A XIX. században megkezdett folyószabályozások 
és a XX. század közepéig megvalósított belvízren-
dezések miatt a folyóvölgyek elkezdték „lehúzni” a 
Homokhátság felszínalatti vizeit, amely napjainkban 
is tartó, úgynevezett leürülést indított el. Ennek kö-
vetkeztében az 1960-as évek végétől drámaian fel-
gyorsult a talajvíz csökkenése. Ehhez társulnak még 
az egyre hosszabb ideig tartó hőségperiódusok és az 
egyre kevesebb csapadék.

Milliónyi csőkúttal (fúrt kút) szivattyúzzuk kifelé a 
földből a vizet, amely szintén hozzájárul a talajvíz egyre 
mélyebbre kerüléséhez. Ha ez így megy tovább, akkor 
már nemcsak a lágyszárú növények gyökérzete nem 
fogja elérni a vizes rétegeket, de már a fáké sem. Napja-
inkban átlagosan 3-4 m-rel van lentebb a vízszint, mint 
a 60-as években, de helyenként már eléri a 7-8 métert is.

Homokba dugjuk a fejünket, szó szerint…

Jól megfigyelhető az elsivatagosodás a községünk melleti lőtéren.
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Mit lehet tenni?
Itt először is Dr. Glatz Ferenc akadémikus szavait idé-
zem egy 2004-ben íródott tanulmányából, amely térsé-
günk kiszáradásával foglakozott: „Tudomásul venni a 
természeti folyamatokat és igazodni azokhoz!”.  En-
nek a mondatnak a megértése és magunkévá tétele kell, 
hogy legyen az első lépés!

A szakemberek egyetértenek abban, hogy minden le-
hetséges helyen (mélyebben fekvő területen), törekedni 
kell minden lehetséges víz megőrzésére, nem elvezetni 
azt. Ebből következik, hogy ezeken a területeken nem 
lesz lehetséges a mezőgazdasági művelés, de ez egy 
újabb problémát vet fel, a gazdálkodók problémáját.

Egy órás kutakodással az interneten, mintegy 200 ol-
dalnyi, a témával kapcsolatos anyagot találtam, amely-
ben szép számmal voltak megoldási javaslatok is, ehhez 
értő szakemberek tollából, billentyűzetéből. Ezek kö-
zött van a gerincvonalon létrehozott óriási víztározótól 
elkezdve, a Duna-Tisza-csatorna befejezéséig minden. 
Olyan is van közöttük, amely hajózhatóvá tenné eme 
csatornát, ezzel fejlesztve például a turizmust, amely 
bevételt jelentene. Erre pedig nagy szükség lenne, mi-
vel a legminimálisabb elképzelés szerint is a csatorna 
megvalósítása 100 milliárdokban mérhető. Vizet feljut-
tatni a domb tetejére, bizony nem olcsó mulatság.

A kivitelezésre elfogadott Duna–Tisza-csatorna helyszínrajza.
(Nagy Judit – Pánya István cikkét felhasználva. Históriák 

2021. ősz)

A rendszerváltás utáni időszak kormányai is többször 
foglalkoztak a kérdéssel. Az 1994-ben meghirdetett Al-
föld-program is részletezi a problémát, 1995-ben még 
egy kormányhatározat is szól a Homokhátság vízpót-
lásáról. 2004-ben ismét előkerül a téma a már említett 
Glatz-féle tanulmány kapcsán, amelyben az Akadémia 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (mint érintett ré-
gió), valamint a Szegedi Tudományegyetem dolgozott 
együtt, de hiába a szakemberek akarata, ha a politika 
nem érzi magáénak a problémát. 2010-ben egy Balogh 
Imre (MSZP) vezette munkacsoport vette elő újra az 
ügyet, de ezt már tett nem követte. 2013-ban aztán 
Boros Imre (Fidesz) feszegette a dolgot egy írásában, 
aztán ismét csend 2020 végéig, amikor a kormány 1,7 
milliárd, 2021-ben pedig 4,5 milliárd forintot különített 
el a Duna-Tisza közi Homokhátság vízgazdálkodási 

állapotának javítása és helyreállítása elnevezésű pro-
jekt tervezésére. Ennek keretében 2022. július 22-én, 
pénteken Lezsák Sándor egész napos helyszínbejárást 
tartott a „Duna-Tisza közi Homokhátság vízhiányos 
ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó víz-
készlet-gazdálkodási projekt I-II. ütem” előkészítése 
kapcsán.

A gyóni vízlépcső és a később megépítendő hajóemelő 
távlati képe egy korabeli tervezet mellékletén.

Azt hiszem, mindnyájunk nevében mondhatom, hogy re-
mélem, most tényleg történni is fog valami, mert óriási a baj!

Mire cikkem elkészült, jött a borzasztó hír a lőtéri tűz-
ről, ahol a jelenlegi helyzet szerint (augusztus 19.) közel 
2600 hektárnyi növényzet vált a tűz martalékává, köz-
tük a nagy nehezen létrehozott tájvédelmi terület, ahol 
a szakemberek sikeres programot hajtottak végre az 
elmúlt 15 évben, őshonos növények visszatelepítésével.

Több száz tűzoltó, katona, rendőr és civil önkéntes vett 
részt a tűz megfékezésében és a védekezők ellátásában, 
a környékbeli gazdák pedig munkagépekkel segítették 
a katasztrófavédelmi szakemberek munkáját.

A szárazság és a tűz kéz a kézben járnak, amennyiben 
nem teszünk lépéseket a Homokhátság vízhez juttatá-
sára, ezek a tüzek egyre gyakoribbak lesznek és félő, 
hogy egyszer nem sikerül majd megállítani őket vala-
melyik település szélénél. 

Abban a két napban, amíg a lőtér égett, világosan kide-
rült, hogy a szavak ideje lejárt, ide már tettek kellenek!

FEKETE gyuLA
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!
2021. szeptember 1-jétől október 31-ig TANÍTÁSI IDŐ-
BEN - az általános iskola munkarendjéhez igazodva - 
könyvtárunk látogatási rendje a következő:
hétfőn, szerdán és pénteken 12.30 és 16.00 óra között 
az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói látogathatják 
a könyvtárat; bejárat a csarnok felől;
hétfőn, szerdán és pénteken 16.00 és 18.00 óra között
a nagyközség lakói, felnőtt olvasók látogathatják a 
könyvtárat; bejárat az Árpád utca felől.
A szombati nyitvatartás változatlan: 8.00-12.30 óra 
között; bejárat az Árpád utca felől.
KÖNYVTÁRUNK SZOLGÁLTATÁSAI:
Könyvkölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, számító-
gép-használat (250 Ft/óra);
fénymásolás, nyomtatás

•	 fekete-fehér A/4 1 oldalas 25 Ft/old; 2 ol-
dalas 40 Ft/oldal;

•	 A/4 színes 1 oldalas 50 Ft/oldal; 2 oldalas 
60 Ft/oldal;

•	 A/3 fekete-fehér 1 oldalas 40 Ft/oldal
FAX   115 Ft/oldal
SCAN    50 Ft/oldal
Elérhetőség:
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2381 Táborfalva, Is-
kola u. 7.
Tel.: +36 29 382 952
e-mail: konyvtar@taborfalva.hu
honlap: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/
Könyvtárunk online katalógusa: http://0912.netlib.hu/
katalogus/
ÉRTESÍTJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 2022. 
SZEPTEMBER 12-ÉN, HÉTFŐN KÖNYVTÁRUNK 
ZÁRVA TART!

Borsi MáriA
könyvtáros

Az olvasás világnapja
szeptember 8.

„Erővel olvasni. Néha na-
gyobb erővel olvasni, mint 
amilyen erővel az írás készült, 
melyet olvasol. Áhítattal, 
szenvedéllyel, figyelemmel 
és kérlelhetetlenül olvasni. 
Az író fecseghet; de te olvass 
szűkszavúan. Minden szót, 
egymás után, előre és hát-
ra hallgatódzva a könyvben, 
látva a nyomokat, melyek a 

sűrűbe vezetnek, figyelni a titkos jeladásokra, melye-
ket a könyv írója talán elmulasztott észlelni, mikor 
előrehaladt műve rengetegében. Soha nem olvasni 
fitymálva, mellékesen, mint akit egy isteni lakomá-
ra hívtak, s csak a villa hegyével turkál az ételekben. 
Elegánsan olvasni, nagylelkűen. Úgy olvasni, mintha 
a siralomházban olvasnád az utolsó könyvet, melyet 
még beadott celládba a porkoláb. Életre-halálra olvas-
ni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold 
meg, hogy csak az ember olvas.”

Márai Sándor: Az olvasásról

(Füves könyv, [Budapest] : Akadémiai K. : Helikon 
K.,1991, 36-37.o.)

1967 óta a világ minden táján évente megrendezik az 
írni-olvasni tudás nemzetközi napját annak érdekében, 
hogy emlékeztessék a közvéleményt az írni-olvasni tu-
dásnak az emberi jogok ügyében játszott fontos szere-
pére, és előmozdítsák az írástudás terjesztésének prog-
ramját egy írástudóbb és fenntarthatóbb társadalomért.

Az elért eredmények ellenére az írástudással kapcsola-
tos kihívások továbbra is fennállnak, minthogy világ-
szerte legalább 773 millió felnőttnek nincs ma alapvető 
írás-olvasási készsége. 

https://unesco.hu/hirek/irni-olvasni-tudas-nemzetko-
zi-napja-szept-8-107280

Az olvasás nem csak a tanuláshoz szükséges, hanem 
kellemes időtöltés is: kikapcsolódás, amelynek során 
fejlődik az ember szókincse, memóriája, kreativitása. 
Egyszerre hat a képzeletre és az érzelmekre is.

Borsi MáriA
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Alkotó
2022. Nyár
Irodalmi –Kulturális Folyóirat II. évf. 2. szám
Kedves Olvasóink!
A Dabasi Gyóni Géza Irodalmi Kör elküldte könyv-
tárunk számára kiadványuk, az Alkotó című  irodal-
mi-kulturális folyóirat ez évi nyári számát, amit ezúton 
is szeretnék megköszönni!
Táborfalváról Soós-Győrffy Katalin kézműves frivolitá-
sai és Szabó Ferenc versei szerepelnek a kiadványban, 
melyhez ezúton is szeretnék gratulálni!

Borsi MáriA
könyvtáros

Szabó Ferenc
Éjjel

Altató zenével jő az éjjel, tőle
tölgyfa lombja álmos csöndbe szédül.

Lenge fűben édes harmat cseppje fészkel,
korhadó fa mély odvában csend ül.

Szép madárka bújva, szenderegve alszik,
bűvös éj sötétje tartja fogva.

Vízre, földre, holdsugárra fátyol kúszik,
mintha pók, fonállal szőtte volna.

Ámde reggel, újra nyílik rét virága,
s megtalálja szomjas tarka pille.

Estig táncol itt az élet fénye, íze…
addig, messze száll az éjjel árnya.

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, a Polymer Plastic Recycling Kft. alperes ellen – az általa okozott 
bűz- és zajhatás miatt – 274 fő felperes képviseletében a mai napon benyújtásra került a keresetlevél a 
Budapest Környéki Törvényszékre.

Személyiségi jogok megsértése miatt objektív szankciót, vagyis a jogsértés bírósági megállapítását és 
a jogsértő eltiltását, valamint szubjektív szankciót, sérelemdíjat is kértünk az elszenvedett jogsértésért 
minden felperesnek.
A Törvényszéktől ideiglenes intézkedésben kértük, hogy a Polymer Plastic Recycling Kft-t tiltsa el a bűzzel 
és zajjal járó tevékenységtől. A bíróságnak e kérdésben soron kívül kell döntenie. A keresetlevél befoga-
dásáról a bíróság végzésben dönt és erről a jogi képviselőt értesíti.

A teljes keresetlevelet nem áll módunkban minden felperesnek megküldeni, mert a pertársaságban részt-
vevő nagy számú felperes személyes adatainak védelme ezt nem teszi lehetővé az eljáró ügyvéd részére.

Folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot a személyiségi jogi per mindenkori állásáról.

Táborfalva, 2022. 08. 25.
nAgy Andrásné

polgármester
dr. FAPáL LásZLÓ

ügyvéd
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2022. július 6-án nem mindennapi katonai eseményen 
vettem részt Szolnokon, az Ittebei Kis József hadnagy-
ról elnevezett Helikopter Bázison. Ennek a meghívás-
nak az apropója, hogy a Magyar Honvédség Parancs-
noka kiemelt figyelmet fordít a társadalmi kapcsolatok 
fenntartására és fejlesztésére, ezért fontosnak tartotta, 
hogy egy ilyen esemény keretében - több település pol-
gármesterével együtt - betekintést nyerhessünk a Ma-
gyar Honvédség Különleges Erőinek feladatrendszeré-
be és mindennapjaiba. A délelőtt folyamán sor került az 
éleslövészetre, amelyet mi magunk is kipróbálhattunk 

(persze fokozott balesetvédelmi intézkedések mellett), 
vízi képességek és gépjármű eszközök bemutatására, 
valamint harcászati bemutatóra.
A rendezvény valóban nem mindennapi élményt nyúj-
tott számunkra, hiszen meggyőződhettünk arról, hogy 
ebben az egységben milyen különlegesen képzett és 
felkészített katonák vannak, akikre méltán büszkék le-
hetünk!

nAgy Andrásné
polgármester

Fotók: Magyar Honvédség

EGy NEM MINDENNAPI RENDEZVÉNy

Tűz a lőtéren
2022. augusztus 18-án ismét tűz ütött ki Táborfalva és Ta-
társzentgyörgy között a lőtéren. Azért fogalmazhatunk így, 
hogy ismét, mert ez már nem az első eset. Mindenkiben 
élénken él még a pár évvel ezelőtti tűz, ami igen komoly 
természeti károkat okozott ezen a területen. Most közel 
2600 hektáron égett rét és erdő. A tűz keletkezési okait 
még vizsgálják, lehet, hogy soha nem fog kiderülni, hogy 
mi okozhatta. Ezek a katasztrófák mindenkit óvatosság-
ra, körültekintésre intenek, hiszen ebben az aszályos idő-
szakban a legparányibb parázs is óriási tüzet tud okozni.
A katasztrófavédelem áldozatos és megfeszített mun-
kájának köszönhetően viszonylag hamar sikerült 
megfékezni a tüzet. A környezeti kár azonban felbe-
csülhetetlen, csak a természet önmagát megújító fo-
lyamataiban bízhatunk.

Az a kérés, hogy „Add már Uram az esőt!" meghallgatás-
ra talált, és a csapadék, amit annyira vártunk, befejezte a 
tűzoltók munkáját, és a helyenként még izzó parazsat is 
eloltotta. Példaértékű volt az összefogás a civil lakosság 
által, vállalkozók, magánszemélyek segítették vízzel, üdí-
tő italokkal, hideg és meleg élelemmel az oltásban részt-
vevők ellátását. Felsorolni lehetetlen lenne, ki mindenki 
vett részt az elmúlt két nap munkájában!

Hála és köszönet a segítség bármely formájáért, 
több százan váltak hétköznapi hősökké azokban a 
napokban!

nAgy Andrásné
polgármester



Jókai Mór Közösségi Színtér állandó foglalkozásai

2022. szeptember

 Hétfő:

 Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub klubdélután     14.00-16.00

 (a hónap első hete)

 Női torna         18.00-19.00

 Citera próba         17.30-19.00

 Színjátszó szakkör gyerekeknek      16.00-18.00

 Kedd:

 Baba-Mama         09.00-10.00

 Hatha Jóga         18.30-20.00

 Kyokushin karate        18.30-19.30

 Szerda

 „Ügyeskedünk” kézműves kreatív csoport     17.00-19.00

 Női torna         18.00-19.00

 Csütörtök:

 Angol tanfolyam        18.00-20.00
 Kyokushin karate        18.30-19.30

 Jóga          18.00-19.30

Az intézmény elérhetőségei:
Soós-Győrffy Katalin
Telefon: 29/382-029

E-mail: muvelodesihaz@taborfalva.hu
Facebook: Jókai Mór Közösségi Színtér

Helyőrségi Művelődési Otthon
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


