
MOZAIKMOZAIKMOZAIK
TÁBORFALVA NAGY KÖZSÉG ÖN KORMÁN YZATÁNAK INGY EN ES LAPJATÁBORFALVA NAGY KÖZSÉG ÖN KORMÁN YZATÁNAK INGY EN ES LAPJA

2023 .  j a nuá r        X X XI .  év folya m 1 .  szá m        w w w.tabor fa lva .hu

A LA PÍT VA 1993
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2022. december 2-án megrendezésre került az „Adventi készülődés” elnevezésű kézműves fog-
lalkozás, ahol meghitt karácsonyi hangulatban készíthettük el karácsonyi díszeinket. Sokan ellá-
togattak hozzánk és együtt készültünk az év legszebb ünnepére. Ezúton is szeretném megkö-
szönni a Napraforgó Óvoda dolgozóinak a segítséget, és munkatársaimnak lelkes munkájukat.

Nagy BeNce
művelődésszervező

Fotók: Nagy Bence

Adventi készülődés

Újévi köszöntő
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván 
minden kedves olvasójának és hirdetőjének a 
Táborfalvai  Mozaik szerkesztősége!
Köszönjük az együttműködést településünk in-
tézményeinek, a civil szervezeteknek, egyesü-
leteknek, kluboknak, hogy írásaikkal hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a Mozaik újság megfeleljen 
hitvallásunknak, mottónknak: „… táborfalviak 
írják táborfalviaknak, Táborfalváról ”.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik helytörténeti írásaikkal, 
visszaemlékezéseikkel, verseikkel, novelláik-
kal és a rendelkezésünkre bocsátott fotókkal 
gazdagították településünk lapját.
Eredményeinket  megőrizve, a megújulásban 
bízva boldog új évet kívánunk!



2023. január, egy új év kezdete…
  Átgondoljuk a mögöttünk álló
 évet, számvetést készítünk: 

Mit csináltunk jól és rosz-
szul, mit valósítottunk meg 
terveinkből, hová jutottunk? 
Fontos, hogy tudjuk ezekre 

a választ, mert aki nem 
tudja, hogy hová akar el-
jutni, az azt sem tudja, 
hogy merre induljon. 
2022-ben sem kímélt 
meg minket az élet 
a kihívásoktól, de 
ezeknek ellenére, 
kitűzött céljainkat el-
értük. Pályázatainkat 

az eddig megszokott minőségben és kivitelben, 
maradéktalanul teljesítettük. Bár folyamatos ter-
heket rótt ránk is az infláció és az üzemanyag 
árának emelkedése, mégis intézményeink a meg-
szokott színvonalon működnek, településképünk 
rendezett, és a közösségi életet sem hanyagoljuk 
el. Az adventi időszak megmutatta, hogy él a kö-
zösségi összefogás, van összetartó erő. Látható 
volt, hogy Táborfalva olyan közösség, ahol meg-
van az odafigyelés, a törődés és él a szeretet.

Azon leszünk, hogy így maradjon ez 2023-ban is!

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete nevében kívánok mindenkinek 
egészségben gazdag, boldog új esztendőt!

Nagy aNdrásNé
polgármester
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TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2023. ÉVI MUNKATERVE

 Február 21. 
  1.) 2022. évi költségvetési rendelet módosítása.
  2.) Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
    megállapítása
  3.) Helyi civil szervezetek támogatására pályázat
    kiírása.
  4.) Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemter-
    vének jóváhagyása.
  5.) Óvodai és bölcsődei beiratkozás és a nyári zárva
    tartás idejének meghatározása.
  6.) Polgármesteri hivatalban igazgatási szünet 
    meghatározása
  7.) Tájékoztató a 2022. évi népszámlálási feladatok
    ellátásáról
 Március 14.
    Nemzeti ünnepünkről megemlékezés
 Március 28.
  1.) Tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati Tűzol-
    tóság 2022. évi munkájáról
  2.) Helyi szervezetek támogatási pályázatának
    elbírálása
  3.) TÜF Kft. beszámolója előző évi tevékenységéről
 Április 25.
  1.) Beszámoló a 2022. évi költségvetés végrehaj-
    tásáról, valamint a 2022. évi belső ellenőrzés
    végrehajtásáról.
  2.) 2023. évi költségvetési rendelet módosítása
  3.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok 2022.
    évi ellátásáról
  4.) Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról, a 
    Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi  
    működéséről
  5.) Település közbiztonsági helyzetének értékelése.
 Május 27.
    Önkormányzat által szervezett nagyközségi
    ünnep / Falunap
 Május 30.
  1.) Díszpolgári cím adományozására beérkezett 
    ajánlások megvitatása.
  2.) DAKÖV Kft. tájékoztatója a nagyközségi víz-
    művek üzemeltetéséről
  3.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak
    ellátásáról.
  4.) Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság 
    működéséről
 Június 27.
  1.) NHSZ–OKÖT Nonprofit Kft. tájékoztatója a 
    helyi hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról.
  2.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde
    2022/2023-es nevelési évben végzett tevékenysé-
    géről, a 2023/2024-as nevelési év indulásáról. 
    Óvodai cso portszámok meghatározása a
    2023/2024-es nevelési évre.
  3.) Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról.

  4.) Önkormányzati rendelet szerinti időseket
    és gyermekeket érintő önkormányzati támogatá-
    sok megállapítása
 Szeptember 26. 
  1.) Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Isko-
    la 2022/2023-as tanévben  végzett tevékenységé-
    ről , a 2023/2024-es tanév indulásáról.
  2.) Költségvetési rendelet módosítása
  3.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásá-
    nak helyzetéről.
  4.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi 
    működéséről
 Október 3.
    Idősek napi rendezvény
 Október 20.
    Megemlékezés nemzeti ünnepünkről
    (települési és iskolai rendezvény)
 Október 31.
  1.) Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesz-
    tői feladatainak ellátásáról.
  2.) Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról
    (Jókai Mór Közösségi Színtér, Nagyközségi és
    Iskolai Könyvtár).
 November 28. 
  1.) 2024. évi költségvetést megalapozó önkor-
    mányzati rendeletek módosítása.
  2.) 2024. évi költségvetés előkészítése
  3.) 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása,
    belső ellenőr megbízása.
  4.) Bizottságok beszámolója a 2023. évi tevékeny-
    ségükről, átruházott hatáskörben tett intézke-
    déseikről
  5.) Tájékoztató a Települési Értékár Bizottság
    működéséről
  6.) 2024 évi munkaterv elfogadása.

KuNdra eriKa
jegyző
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Tisztelt Lakosok!

2022. év őszén került sor a tíz évente esedékes nép-
számlálásra Magyarországon. 

A táborfalvai népszámlálás eredményéről statisztikai 
adatokkal kívánok tájékoztatást adni.

Településünkön 10 fő számlálóbiztos és 1 fő felülvizs-
gáló vett részt a népszámlálási feladatok ellátásában.

A Központi Statisztikai Hivatal településünkön 1.842 
db ellenőrizendő címet mutatott ki, melyből az ösz-
szeírandó címek száma 1663 db volt.  Összeírandó 
személyek száma 1.573 főben lett megállapítva.  71 
körzet került létrehozásra. Egy számlálóbiztosra 
több körzet bejárása és átlagban számítva kb. 160 cím 
ellenőrzése jutott.

Lakosok által történt önkitöltések száma 836 db volt. 
Számlálóbiztosok részéről:
- 1826 db cím került bejárásra és ellenőrzésre. Ebből 
külterületen 300 db, belterületen 1530 db.
-kitöltött lakáskérdőívek száma: 657 db.  Ebből külte-
rületen 127 db, belterületen 530 db.
-kitöltött személyi kérdőívek száma: 1081 db.  Ebből 
külterületen 180 db, belterületen 901 db.
- internetes önkitöltésre hivatkozva történt megtaga-
dások száma: 38 db. 
- pótösszeírás során összeírt címek száma: 16 db. 
Köszönöm a népszámlálás lebonyolításában részt vevő 
személyek tevékeny munkáját, valamint lakosainknak 
a segítő együttműködést.

KuNdra eriKa
jegyző

Január 1.
Isten Anyja, a Boldogságos Szűz Mária ünnepe és 
a Béke Világnapja
A Béke Világnapját VI. Pál pápa kezdeményezésére ün-
nepeljük minden év első napján 1968 óta. 2000. január 
1-jétől az ENSZ kezdeményezésére világi ünnepként is 
számos országban békevilágnapot tartanak, kezdetben 
One Day in Peace („egy nap békében”), ma pedig Glo-
bal Family Day néven (a „globális család” napja, amikor 
a Föld lakói egyetlen nagycsaládot alkotnak a békéért). 
VI. Pál szándéka szerint a pápák január 1-jén évtizedek 
óta a békére vonatkozó gondolatokkal fordulnak a vi-
lághoz, mindenkor konkrét elmélkedési témát adva az 
embereknek. A béke ünnepelése minden év legelején 
arra irányítja a figyelmünket, hogy az új esztendő-
ben törekedjünk önmagunkkal és minden emberrel az 
egész világon a békés együttélésre.
Január 1-je összetett ünnep, Kiskarácsony napjának is 
nevezik. Több dologra is gondolunk e napon. Liturgikus 
szempontból ez az ünnep elsősorban Szűz Mária Iste-
nanyaságának ünnepe. Hiszen a keresztények ősidők-
től fogva Isten anyjaként tisztelték a Boldogságos Szent 
Szüzet. Ez különösen nagy hangsúlyt kap a karácsonyi 
ünnepkörben. Hálával ünneplik a Boldogságos Szent 
Szüzet, hiszen általa kapta a világ az üdvözítőjét.
Régebben Jézus névadási ünnepeként is emlegették ja-
nuár elsejét. Hiszen a Szentírás tanúsága szerint nyolc 
nappal Jézus születése után, éppen ezen a napon, Mó-
zes törvénye szerint körülmetélték a gyermeket, és a 
Jézus nevet adták neki.
A római katolikus egyház tanításában négy dogma szól 
Isten anyjáról:
1. Mária Theotokosz, mondják a görögök, Mater Dei, 

mondják a latinok, Isten anyja, mondjuk magyarul 
a dogmát, amit az Efezusi zsinat 431-ben fogalma-
zott meg. Minden, amit Máriáról hiszünk és hirde-
tünk, e misztériumban gyökerezik.

2. Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát, szüzes-
sége örökre megmaradt. Már az apostoli hitvallás 
mondja: ,,Születék Szűz Máriától”.

3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti 
bűn nem érintette őt. E dogmát 1854-ben hirdette 
ki IX. Pius pápa. Mária szeplőtelen fogantatásának 
ünnepe december 8-a.

4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, 
hogy teste romlást látott volna. 1950-ben hirdette ki 
ennek dogmáját XII. Pius pápa. Ünnepe Nagybol-
dogasszony napja, augusztus 15-e.

Így, ilyen értelemben az egyház egyetlen más szentről 
sem beszél. Mindezzel együtt Mária, a Boldogságos 
Szűz valóságos ember, akinek története, sorsa, élet-
rajza, élete van. Élete, amely teljesen Istenből ered, érte 
van, és benne van.
A jeles napok között január elseje 1968 óta egyben a Béke 
Világnapja is. Ezen a napon, az egész világon fokozottan 
kiemelik azt, hogy mennyire szüksége van a világnak a 
békére. Erre a fontos tényre akarta felhívni a világ figyel-
mét VI. Pál pápa is, amikor elrendelte ezt az emléknapot.
Január elsején a polgári év kezdetét is ünnepeljük. 
Amikor „Istentől megáldott, békés, boldog újévet kí-
vánunk” egymásnak, akkor arra gondolunk, hogy le-
gyen jelen bennünk és köztünk személyesen az Isten, 
és békességet teremtve éljünk önmagunkkal, egymással 
és az egész világgal.

gregus erzséBet



Advent Táborfalván
Nagy Andrásné polgármester beszámolója az adventi 
készülődésről

 Advent első vasárnapja
Az első gyertya meggyújtására rendhagyó módon római 
katolikus templomunkban került sor. Buch Tibor és ba-
rátai előadásában olyan adventi koncertnek lehettünk 
részesei, ami igazán felemelő érzést és élményt nyúj-
tott, és az ünnephez méltó kezdetet adott. A koncerten 
részt vett Pogácsás Tibor országgyűlési képviselőnk is. 
Az első gyertyát Mészáros Csaba atya gyújtotta meg. 
A szíves vendéglátást a katolikus karitász biztosította.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a katolikus 
egyházközösségnek, Mészáros Csaba atyának, hogy le-
hetővé tették a koncert megrendezését!



 Advent második vasárnapja
A második gyertya meggyújtása már hagyományaink 
szerint zajlott. Műsort a Napraforgó Óvoda Ficánka 
csoportja adott. A második gyertyát, néhány nagyon 
szívből jövő gondolat kíséretében, Omelkáné Csernai 
Andrea óvodavezető asszony gyújtotta meg. A vendég-
látást a szülők és az óvoda dolgozói közösen rendez-
ték. A forralt bort és a teát Nagy Józsi és Sponga Feri 
készítette. Ezen a napon, a gyerekek nagy örömére, 
meglepetésként megérkezett a Mikulás és Krampusza, 
mégpedig nem másként, mint lovashintón. Köszönjük 
Józsi Mikulásnak, Brigi krampusznak, és Pongrácz Feri 
bácsinak, hogy ilyen élménnyel örvendeztették meg a 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Az adventi vásáron 
az óvónénik által készített szebbnél szebb karácsonyi 
díszeket lehetett megvásárolni, aminek bevétele az óvo-
da javát szolgálja majd.

Advent Táborfalván



 Advent harmadik vasárnapja
A harmadik gyertya meggyújtása szintén hagyomá-
nyainkhoz híven zajlott. A műsor két részből állt, és 
az általános iskola diákjai adták. Az első részben egy 
színdarabot nézhettünk meg, amely kivitelezésében 
és előadásában is, igazi fergeteges élményt nyújtott. 
A második részben karácsonyi dalokat hallhattunk az 
„angyalkák kórusától”. Újra meggyőződhettünk ar-
ról, hogy milyen remek pedagógusaink vannak az is-
kolában, akik szívvel és lélekkel készítik fel a gyerme-
keinket egy-egy ilyen alkalomra. A gyertyát Hermán 
Attila, iskolánk igazgatója gyújtotta meg. A vendégek 
jóltartásáról az iskola szülői munkaközössége gon-
doskodott. A sütemények egy részét a Platthy József 
Bajtársi Egyesület tagjai hozták, nagyon köszönjük 
nekik, hogy hozzájárultak ezen a hétvégén a szíves 
vendéglátáshoz. A teát és a forralt bort Nagy Józsi és 
Sponga Feri készítette. Az adventi vásár bevétele az 
iskola programjaihoz járul majd hozzá.



Karácsonyi sütemény
Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet!

Szitáld át a türelem szitáján, nehogy pletyka mag kerüljön belé!
Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel, és takard le tiszta jókedvvel!

Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!
Szórd meg asszonyi kacagással, tégy rá pár csepp nyugodt megfontolást!

Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel mindig több legyen, mint ahányan az asztalnál ültök!
Hiszen mindig akad valaki, aki rászorul!

Ez a világ legolcsóbb süteménye, ha van hozzávaló a szívünkben!
             Ismeretlen szerző
Elhangzott 2022 Adventjének negyedik vasárnapján Táborfalván, Telegdiné Domozi Erzsébet, a Deo Volente 
Ökumenikus Kórus tagjának előadásában. Köszönjük!

 Advent negyedik vasárnapja
A negyedik adventi gyertyát Szemők Andrea református 
lelkész asszony gyújtotta meg. Ezt Tóth Levente presbi-
ter úr kedves szavai előzték meg, és a Deo Volente Öku-
menikus Kórus színvonalas előadása. Két novella és egy 
vers is elhangzott a műsorban. (A novellák és a vers is ol-
vasható lesz a Mozaik újság lapjain.) Mindhárom művet 
meghatódva hallgatta a közönség, és bizony sokunknak 
könnyet csalt a szemébe. A nagyon színvonalas vendég-
látást a református egyházközösségnek köszönhettük. 
Az adventi vásár a bölcsőde javát szolgálta.
Az adventi vasárnapok újabb és újabb élményeket hoz-
tak, méltóképpen tudtunk ráhangolódni karácsony ün-
nepére. A szervezés a művelődési ház dolgozóira hárult, 
akik ezt szinte nem is feladatként élték meg, hanem 
szívvel-lélekkel dolgoztak azért, hogy aki kilátogat, ma-
radéktalanul jól érezze megát.
Köszönöm a művelődési ház dolgozóinak, Nagy Ben-
cének, Láncosné Évinek és Lőrinczi Gabinak, állan-
dó segítőiknek, Vígh Liliánának, Nagy Józsinak és 
Sponga Ferinek a minden vasárnapi szolgálatot, a 
Szívós boltnak pedig a sok finom pogácsát!

Fotók: Nitta Portré Fotóstúdió



December 5-én, hétfőn nagyon korán keltünk, 
mert 6 órakor indultunk az általános iskolától. Úti-
célunk Bécs volt.
Kissé fáradtan, szendvicset majszolva néztünk 
az elsuhanó tájat a busz ablakából. 10 óra ma-
gasságában érkeztünk a Hauswirth Csokolá-
dégyárba, ahol végre nyújtózkodhattunk egyet. 
Megcsodálhattuk a csokoládégyártás folyamatát 
egy gyárlátogatás során, filmvetítésen vettünk 
részt, valamint a mintaboltból beszerezhettük az 
áhított édességeket. A hatalmas kínálatból nehéz 
volt választani. Ezután a Schönbrunni kastély felé 
vettük az irányt. Ámulattal néztük a kastély park-
ját, amely még így télen is csodás. A kastély előtti 
adventi vásárban ittunk egy forró csokit, ami jól 
átmelegített minket. Végignéztük a bódék áruit, 
csináltunk néhány csoportképet és ismét buszra 
szálltunk, hogy elinduljunk Bécs belvárosa felé. 
Idegenvezetőnk sokat mesélt a városról kirándu-
lásunk során. Sétáltunk a Ringstrassen, megnéz-
tük a Hofburgot, láttunk néhány múzeumot, tátott 

szájjal néztük a mellettünk elhaladó fiákereket, 
elvegyültünk a legzsúfoltabb utcák forgatagában. 
Megnéztünk egy templomot is, ahol az élő Bet-
lehem igazán lenyűgöző volt. Már javában söté-
tedett, amikor megérkeztünk a városháza előtti 
adventi vásárba. Itt jutott elegendő idő arra, hogy 
megnézhessük a csodás fényeket, portékákat, 
együnk bécsi kolbászos hot dog-ot és igyunk 
egy alkoholmentes punchot vagy teát. Bécsben 
több mint 20 vásár van ebben az időszakban és 
több mint 800 standon árusítanak, ezek közül jó 
néhányat láttunk a belvárosi sétánk alatt, de mi 
a legnagyobbat céloztuk meg, ami valóban gyö-
nyörű volt.

Alaposan elfáradva és élményekkel gazdagodva 
ültünk fel a buszra. Reméljük, hogy új hagyo-
mány született és jövőre ugyanígy részt vehetünk 
egy hasonló adventi kiránduláson.

gráNer BeNce
7. a osztályos tanuló

Adventi kirándulás Bécsben



A Csurgay Franciska Általános Iskola tanulói 
számára a kirándulást Konczig Kitti tanárnő 
szervezte, a megvalósításban segítői voltak 
Czigány Anita és Túri Xénia pedagógusok. 
         Fotók: Konczig Kitti és Hujber Emese
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Ki is valójában Mr. Gerald és mit képvisel?
Köszönöm Maatz Kármen Reginának, hogy elfogadta 
meghívásunkat, eljött könyvtárunkba és lehetőségünk 
nyílt a beszélgetésre a Mr. Gerald Cirkuszról, illetve 
annak ifjú igazgatójáról, Mr. Geraldról, aki nem más, 
mint Regina Asszony fia…
Hogy lett egy kisfiúból Mr. gerald?
Jómagam egy cirkuszdinasztiából, a Donnert családból 
származom. Fiam, Steingruber Gerald édesapja révén 
szintén régi utazó felmenőkkel rendelkezik.

Lábzsonglőrként 
dolgoztam, illetve 
édesapámmal, Tó-
biás Jánossal komi-
kus produkciókat 
is előadtunk, mivel 
édesapám is bohóc 
volt. Fiam, Gerald 
beleszületett ebbe az 
utazó világba és már 
három éves korában 
láttuk, hogy bohóc 
lesz. Ezt nem lehet 
tanítani, erre szület-
ni kell. Első fellépése 
tizenhárom éves ko-
rában volt. Az évek 
során kialakult saját 
stílusa, önmagára 
talált egy egyedi ko-

mikus szerepben. Hivatását tisztelettel és alázattal gya-
korolja, sok munka és lemondás áll mögötte.
Hogy alakult meg a Mr. gerald cirkusz?
A cirkuszt nagyfiam, Maatz János Ferdinánd alapította 
2017-ben, művészeti igazgatója Steingruber Gerald, aki a 
cirkusz előadásait összeállítja, illetve meghívja a művé-
szeket.  Mi, a férjemmel, Steingruber Mártonnal a hát-
térből segítjük őket és nagyon büszkék vagyunk a sike-
reikre. Itt szeretném elmondani, hogy Gerald nagyapja, 
id. Steingruber Márton, 
jelenleg is Táborfalván 
él. A cirkusz alapítója, 
János egyúttal az egyik 
legveszélyesebb produk-
ciót mutatja be, ami az 
úgynevezett halálkerék.
a Mr. gerald cirkusz 
utazó cirkusz. Mikor kez-
dődik az évad és meddig 
tart?
Március 15-én kezdünk 
és általában november 
első hete, amikor zá-
rul az évad. Országos 
turnéra indulunk már-
ciusban, júniusban egy 
hónap szünetet tartunk, 

mert előkészülünk nyári helyszí-
nünkön, ami nem más, mint 
Hajdúszoboszló. Itt töltünk 
el két csodálatos hónapot 
az emberek szeretetével 
körülvéve. Utána folyta-
tódik az országos turné 
és haladunk visszafelé. 
A kezdőpont mindig 
Dabas és az évadot is 
ott zárjuk.
Mi jellemzi a Mr. gerald 
cirkuszt?
Ha egy mondatban kellene jel-
lemeznem, a maximális, igényes 
produkciók a 21. században elvárható tökéletes-
séggel. Csodálatos hang- és fénytechnikával, és az elen-
gedhetetlen komikus humorral, aki Mr. Gerald.
Hogyan lehet megtartani a közönséget ebben a felgyor-
sult és ingergazdag világban?

Tulajdonképpen a 
közönségünk tart 
meg és támogat 
bennünket, ezen 
belül a rajongó tábo-
runk, akik kísérnek 
bennünket. Állandó, 
visszatérő nézőink, 
akik hozzák ma-
gukkal barátaikat, 
ismerőseiket, azt is 
mondhatom, hogy 
ez egy láncreakció. 
Ez a reklám nekünk 
többet ér bármi 
másnál, és ezért ér-
demes csinálni.
Mit képvisel a Mr. 
gerald cirkusz?
Szeretné az embere-

ket kizökkenteni az unalmas, monoton hétköznapok-
ból és két óra önfeledt, igényes szórakozást nyújtani 
azoknak, akik megtisztelik előadásunkat. És a vég-
eredmény mindig az, hogy visszajönnek egyszer, két-
szer vagy többször…
Úgy tudom, hogy külföldi sikerei is vannak a Mr. gerald 
cirkusznak.
Igen. Mr. Gerald tizenhat éves korában lépett fel elő-
ször Bécsben. (Most 25 éves.) Ez adta meg az alapo-
kat, hogy évről évre minden karácsonyt különböző 
Németországban elismert cirkuszoknál töltsön. Ezek 
közül az egyik legelismertebb a Karlsruhe-i Karácso-
nyi Cirkusz, ahova kétszer is meghívást kapott, mint 
komikus bohóc. De fellépett többek között Passau-
ban, Trierben, Regensburgban és sorolhatnám. Az 
idei évben nagy megtiszteltetés érte cirkuszunkat,  

Gerald és nagyapja, Tóbiás János

Gerald és testvére,
Maatz János

Maatz János és a halálkerék
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Boldog új évet kíván 
Mr. Gerald és családja

A képen balról jobbra:
Maatz János és kislánya, Maatz Ariana, Steingruber Gerald, 

Major Nóra, Maatz Kármen Regina, Steingruber Márton

Mr. Gerald a Bad Mergentheim-i Karácsonyi Cirkuszba 
utazik, ahol testvérével, Maatz Jánossal és több nálunk 
fellépő művészünkkel képviselik a Mr. Gerald Cirkuszt.
ehhez a teljesítményhez valószínűleg rengeteg kitartó 
munka és anyagi erőforrás is kell.
A munkával sosincs probléma, nálunk mindig termé-
szetes volt a kemény munka és hogy valamit letegyünk 
az asztalra. Nem véletlen, hogy idén nyáron Mr. Gerald 
bekerült 25 évesen a bécsi Cirkusz és Bohóc Múzeum-
ba. Nagy meglepetésként ért bennünket, amikor egy 
levélben értesítette őt a múzeum erről. Várják a mú-
zeumban személyes találkozóra olyan fellépő ruhákkal, 
amelyek majd a múzeumban kerülnek kiállításra. Az 
anyagi oldal a hivatásunkban mindig másodlagos. Ez az 
életünk, amit a szüleinktől örököltünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Öröm számomra, 
hogy betekintést nyerhettem ebbe a különleges és zárt 
világba. gratulálok, és további sikereket kívánok!

Borsi Mária

Köszönjük Maatz Kármen Reginának, hogy a fotókat rendelkezésünkre bocsájtotta.
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Születés  Pál Mária írása
Csizmája alatt ropogott a hó. Sietős léptekkel ereszke-
dett le a hegyi ösvényen, messze volt még a falu. A bá-
báért ment.
 Amikor szeretett Julisa „minden-órás” lett, mondta 
neki, hogy menjen le a faluba a szülői házhoz, messze 
a hegyi tanya, nehogy baj legyen. Na és ott az anyja, 
ő mégis tudja, mit kell ilyenkor csinálni. De Julis nem 
ment. Ott maradt vele a hegyen, végezte csendesen a 
dolgát, mellette volt, mint három éve minden áldott 
nap. Csendes asszony volt, nem perlekedett, sosem pa-
naszkodott. Amikor hozzáment, tudta, hogy a hegyre 
költözik, távol a falutól, s sok munkában lesz része reg-
geltől estig. Csendesen éltek, szerény szeretetben, meg-
becsülésben, egymásra- utaltságban. Néha látogatók 
érkeztek a faluból, szülők, testvérek, régi lánypajtások, 
akikből mostanra már asszony lett. Csak a gyermek 
nem akart jönni, pedig nagyon szerették volna. Sokat 
beszéltek róla, múlt télen még a bölcsőt is megfaragta, 
szép tulipános mintával. 
És most a bábáért siet. A hegyi ösvényt vastag hó borít-
ja, a fenyőkről nyakába fújja a havat a szél. Siet. Egye-
dül van az asszony, és ki tudja, mi történik. De majd 
csak a Jóisten megsegíti őket.
 Ahogy kiért az erdőből szeme elé tárult a falu. Apró 
kis házak, hófödte udvarok, füstölő kémények, csend 
és nyugalom…
Megszaporázta lépteit, az ötödik ház az Erzsi nénié. Év-
tizedek óta ő segíti világra a falu gyermekeit, mindenki 
ismeri, tiszteli.
Ahogy beért a faluba, a kutyák éktelen ugatásba kezd-
tek, kíváncsian nézett ki néhány ember, ugyan mi 
zavarja a csendet szenteste délutánján? Erzsi néni is 
kikukkantott, visszament a házba, magára terítette a 
nagy hárászkendőt, felhúzta csizmáját, és mire Vendel 
a kapu elé ért, már mellette állt:
- Siessünk fiam, már nem bírom úgy a kapaszkodót, 
mint régen!
- Menjünk, mondta csendesen Vendel, aztán eszébe ju-
tott valami, és bekiáltott a kapun: Mózes bácsi, szóljon 
édesanyámnak és anyósomnak, legyen szíves.
És elindultak vissza a hegyre. Kapaszkodtak felfelé a csú-
szós úton, szó nélkül, aztán Vendel csendben megkérdezte:
- Ugye nem lesz baj?
- Mi baj lenne édes fiam? Tudja az asszony s a gyermek, 
hogy mi ilyenkor a dolga. És én is tudom. Neked pedig 
az lesz a dolgod, hogy ne lábatlankodj, ne szólj bele az 
asszonyok dolgába. 
Vendel dünnyögött valamit a bajsza alatt, és szaporázta 
lépteit Erzsi néni mögött. Az öregasszony beszélni kezdett:
- Amikor te születtél, kiöntött a patak, elvitte a hi-
dat, férfiember nem volt a faluban, csak a plébános, 

és  Jóska, a bolond. Mind odavoltak már két hónapja 
a háborúba. Derékig ért a víz, amin átgázoltam, hogy 
világra segítselek. Életrevaló legényke voltál. Több mint 
száz gyermeket segítettem világra, ne félj fiam, most is 
rendben lesz minden.
- Köszönöm, Erzsi néném!
Felértek a síkra, a kis házhoz, Vendel előre sietett, nyi-
totta az ajtót Erzsi néninek. 
Nagy vaskályha duruzsolt a konyha sarkában, rajta fa-
zékban víz forrt.
Tudja az asszonyka a dolgát! - mondta Erzsi néni, és 
benyitott a szobába. 
Julis az ágyon ült, sápadtan, bájos arca eltorzult a fáj-
dalomtól
- Adjon Isten, Erzsi néni! Nagyon fáj!
- Így van ez lányom, itt vagyok már, túl leszünk rajta. 
Vendel bedugta fejét az ajtón, egy pillantást vetett asz-
szonyára, de Erzsi néni kiparancsolta a szobából.
Itt már csak asszony dolog lesz. 
Vendel becsukta az ajtót, leült a kisszékre a kályha elé, 
fát dobott a tűzre, aztán eszébe jutott a bölcső. Ki-
ment a kamrába, leakasztotta a kis bölcsőt, és bevitte 
a konyhába.
Bentről az asszony sikoltozása hallatszott, és Erzsi néni 
biztatása: Jól van lányom, nemsokára túl vagy rajta!
Vendel nem bírta. Szíve összeszorult, Szánalom járta át 
minden porcikáját. Bement volna, de tudta, hogy az öreg-
asszony nem engedi. Ült tehetetlenül és a tüzet bámulta.
Eszébe jutott a tavalyi karácsony, amikor lementek a 
faluba éjféli misére, majd a csillagfényes téli éjszakában 
felkapaszkodtak, vissza a hegyre. És most megszületik 
a gyermek. Az ő gyermekük, akire olyan sokáig vártak.

Pál Mária vagyok, Erdélyben, 
Székelykeresztúron születtem, 
Székelyudvarhelyen nevelked-
tem, ott jártam iskolába. Az 
irodalom szeretetét drága szü-
leimtől örököltem, tanítókép-
zős irodalomtanárom megerő-
sített abban a hitemben, hogy 
olvasni jó, érdemes. 1990 óta 
élek Magyarországon, 2002-

től Örkényen. Körülbelül ebben az időben kezd-
tem írni, mert hiszem, és vallom, hogy az alkotás 
átsegít a nehéz időkön. Többnyire verseket írok, 
megjelent két verses kötetem magánkiadásban. 
Rövid prózai történetekkel is próbálkozom. Sze-
retek írni, és célom, hogy másokat is meggyőzzek 
arról, hogy van helyünk a világban, hogy ebben a 
feje tetejére állított, értékrendjét vesztett időben is 
meg kell találni az élet értelmét, és merni kell bol-
dognak lenni. Mert a boldogság döntés kérdése.
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- Istenem, csak baj ne legyen, csak rendben menjen 
minden!
Az ajtó előtt csizmák dobogását hallotta, majd nyílt az 
ajtó, édesanyja és anyósa lépett a konyhába, karjukon 
kosár ennivalóval, ünnepi kaláccsal. Karácsony van, 
Szenteste.
A kosarat letették az asztalra, majd bementek a szobá-
ba. Asszonydolog. 
Vendel megint egyedül maradt. Várt. Minden sikoltás-
ra összerezzent, könny szökött a szemébe. Férfiember 
nem sír? Dehogynem! Hisz érző lélek az is! Akkor is 
elsírta magát, mikor megtudta, hogy végre gyerekük 
lesz. Nem szégyen az! 
Bent nem szűnt a sikoltozás, és a három asszony biz-
tatása: 
- Még egy kicsit tarts ki, Julis, mindjárt kész leszünk! 
Vendel nem bírta! Magára vette ujjasát, kiment. A tor-
nácon magához vette a kisbaltát, és a ház mögötti er-
dőbe ment, a kis fenyőhöz, amit már rég kinézett kará-
csonyfának. Havazott. Csendes este volt, a faluból sem 
hallatszott fel semmi. Kivágta a kis fát, és visszament 
vele a házhoz. A tornácon lerázta róla a havat, cserépbe 
állította és bevitte a konyhaasztalra. Karácsony van.
 Ekkor már folyamatos volt a sikoltás, mintha órákig 
tartott volna, pedig pár perce ment ki. Letelepedett új-
ból a kisszékre. Aztán csend lett. Nagy csend. Ijedten 
pattant fel a kisszékről, és lépett a szobaajtó felé.
 És akkor… mint égi csengettyű, mint az angyalok 
hangja, vékonyka gyermeksírás hasított a csendbe!  Is-
tenem! Ugye minden rendben van? 
Izgatott mozgás vette kezdetét odabent. Mintha egy-
szerre dolgozna mindenki. Meddig állt az ajtó előtt 
csendben, valami édes rémülettel a szívében? Maga 
sem tudta. Lótás-futás kezdődött, édesanyja jött ki a 
szobából. 
-Fiú! Ferenc. Apád után. Talán látja fentről. Még nem 
jöhetsz be! – azzal felkapta a bölcsőt, és visszament vele 
a szobába. Anyósa a fazék forralt vízért jött ki, és a 
nagyteknőt is bevitte a szobába. 

Sürgés-forgás, asszonybeszéd, gyermeksírás…bentről. 

Vendel csak állt az ajtó mellett, és várta, hogy bemehes-
sen. Nem tudta meddig állt ott, egyszer csak nyílt az 
ajtó, az asszonyok kihozták a teknőt, lepedőket, meg 
ki tudja még miket…

- Bemehetsz! –szólt Erzsi néni, és kint-maradásra intet-
te a két asszonyt. 

Leültek a konyhaasztal mellé, elővették a hozott kosár-
ból a pálinkát. Töltöttek maguknak, koccintottak: Isten 
adjon erőt a gyermeknek, a szülőknek a felneveléséhez. 
És minket is segítsen! Egészségünkre! 

Kiürítették a poharat, magukra terítették a kendőjü-
ket, és elindultak vissza a faluba. Szenteste van, temp-
lomba mennek.

Vendel belépett a parányi szobába. Julis az ágyon fe-
küdt, sápadt-mosolygós arcán folytak a könnyek. Kar-
jában egy apró új élet. Fehér pólyában, ártatlanul, meg-
békélten, mosolyogva.

Vendel letérdelt az ágy mellé, megölelte asszonyát, mi-
közben le nem vette szemét a pólyában békésen alvó 
csöppségről. Csak nézte, nézte az új jövevényt, szólni 
nem tudott, csak csendben könnyezni kezdett, amo-
lyan igazi férfikönnyekkel.  Ölelték egymást, szavak 
nélkül, nagy-nagy szeretettel, ki tudja mennyi ideje. 

A faluban ekkor megkondult a harang, imára hívta az 
embereket. Férfiak, asszonyok mondtak közösen hálát 
Jézus születéséért.

 Már tudták, hogy Pap Vendelnek fia született. Ferenc. 
Az apja után.  

Fent, a hegyen, egy parányi házban, az új életért imád-
koztak, hálát adva Istennek, és Jézus születésének.

„Fel nagy örömre, 

ma született…”

A hó lassan belepte az erdőt, csend borult a világra. 
Csak a kéményből felszálló füst jelezte a világnak, hogy 
a hegyen élet van. Egy új élet…
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A bölcsődébe is elérkezett az év egyik legszebb hónap-
ja, a december. Ez a hónap a csodák hónapja a kis-
gyermekek életében.
Sok szép, színes programmal készültünk…
a Mikulás érkezése
Napokon keresztül mikulásos mondókákat és éneke-
ket hallgattunk a gyerekekkel, és december 7-én reggel 
megérkezett a Mikulás, manó segítőivel együtt. A gye-
rekek nagy-nagy izgalommal várták. A csoportszobák 
ablakán keresztül köszöntötték a meglepetés vendé-
geket. Csillogó szemmel nézték, ahogy a nagyszakállú 
Mikulás köszönti őket. Ezen a napon, amíg a gyerekek 
aludtak, a Mikulás egy apró ajándékot hagyott a kisci-
pőjükben.
Karácsonyi kézműveskedés
A Mikulás érkezésének délutánján karácsonyi kézmű-
veskedésre vártuk a családokat. Jó volt látni, ahogy a 
gyerekek szüleikkel együtt készítik el alkotásaikat. 
Meghitt hangulatban telt el ez a délután.
adventi vásár
Következő színes programunk az adventi vásár volt. Fel-
kértük a szülőket, hogy készítsenek egyedi kézműves 
termékeket. Sok-sok, szebbnél-szebb saját készítésű 
alkotással és saját készítésű süteményekkel járultak 
hozzá a szülők és segítőink az adventi vásár sikeréhez, 
amelyet ezúton is szeretnék megköszönni!

A szülők és támogatóink jóvoltából nagyon szép összeg 
gyűlt össze a gyerekek javára. Nagyon hálásak vagyunk 
Mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult kitű-
zött célunk eléréséhez.
Karácsonyi ünnep
Decemberi utolsó programunk a karácsonyi ünnepség 
volt. Az angyalka csodaszép, feldíszített karácsony-
fát hozott a bölcsődébe. A gyerekek csoportonként 
megcsodálták a színes fát, ami alatt nagyon sok szép 
ajándékot találtak. Megható volt, ahogy a csöppségek 
kíváncsian nézegették a fa alatt megbúvó játékokat, és 
izgatottan, kipirulva bontogatták ki a dobozokat. Az-
nap a gyerekek önfeledten, boldogan játszottak az új 
játékokkal…
December a csodák hónapja volt a bölcsődében. Az 
apró kezek szorgosan készítették alkotásaikat. Mondó-
kákkal, énekekkel hangolódtunk az ünnepekre. Minden 
nap új élménnyel lettek gazdagabbak.
Bölcsődénk részt vett az Adventi Fénykeresésben is a 
december 19-i világító ablakkal…
Gyermeki szemek csillogó fényében,
csodák válnak valóra mindenki szívében.
Kívánunk hát minden jót és szépet
és csodaszép 2023-as évet!

Páll KrisztiNa
kisgyermeknevelő-bölcsődevezető

      Decemberi programok a Cseperedő Bölcsődében
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Adventi várakozás a Napraforgó Óvodában

Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
 Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.
- Pálfalvi Nándor -

Nagy volt a készülődés az adventi időszakban 
óvodánkban. Elhatároztuk, hogy a második 
gyertyagyújtáson adventi vásárral lepjük meg 
gyermekeink szüleit, a község lakóit. Ezért az 
intézmény dolgozói hosszú heteken keresztül 
készültek, alkottak, hogy szebbnél szebb saját 
készítésű karácsonyi apróságokkal tölthessük 
meg vásárunkat.  A befolyt összegből óvodánk 
programjait szeretnénk színesíteni.
A nagy érdeklődésnek köszönhetően igazán szép 
és eredményes volt ez a délután. Nagyon sokan 
vásárolták meg portékáinkat és nemcsak anyagi 
segítséget nyújtottak óvodánknak, hanem né-
hány kedves, biztató szóval is támogattak min-
ket.  Mindannyiunk nevében mondhatom, iga-
zán jóleső érzés volt képviselni intézményünket.
A második gyertyagyújtásra óvodásaink Ficánka 

csoportja készült ünnepi műsorral. Nagyon sok 
szülő finom karácsonyi süteménnyel, óvodánk 
dolgozói teával, szendvicsekkel készültek és 
vendégelték meg az ünneplő közönséget.  Szívet 
melengető érzés volt ezt a délutánt együtt tölte-
ni a gyerekekkel, szülőkkel, a község lakóival és 
természetesen óvodánk dolgozóival.
Eddigi hagyományainktól eltérően ezen a ka-
rácsonyon óvodásaink egy közös karácsonyfa 
alá kapták meg ajándékaikat, melyet a kará-
csonyi műsor megtekintése után álltunk körbe, 
és közösen énekeltük el a Kiskarácsony, nagy-
karácsony c. dalt. Ezután még minden csoport 
készült egy-egy verssel, énekkel. Majd minden 
gyermek birtokba vehette, és a csoportba vihet-
te az ajándékokat és következhetett a várva várt 
játék. Nagy érdeklődéssel jártam végig a cso-
portokat és figyeltem a gyerekek kibontakozó 
játékát és önfeledt örömét. Hálásan köszönjük 
az Önkormányzat támogatását, hiszen az elmúlt 
évektől eltérően idén különösen gazdag volt a 
gyermekek karácsonya, nagyon sok új játék ke-
rült be a csoportokba.

oMelKáNé cserNai aNdrea
megbízott intézményvezető
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2022. december 12-13-14-én, egy sikeres pályázat ered-
ményeként, a Csurgay Franciska Általános Iskola 37 
tanulójával részt vehettünk Zánkán az Erzsébet-kará-
csony elnevezésű táborban.
Nagyon precízen megszervezett, összehangolt, magas 
színvonalú programsorozatban lehetett részünk.
Az odautazás vonattal történt. Igaz, többszöri 
átszállással, de a vonat a tábor területén tett le min-
ket. A bejelentkezés és a szállás elfoglalása után már 
kezdődött is az első programunk. A Színházteremben 
a Fővárosi Nagycirkusz művészei mutatták be a tábor 
számára készült egyedi műsorukat.
A második nap délelőttjén sportvetélkedőn vettünk 
részt, délután pedig lézerharc és korcsolyázás várt ránk.
Az este fénypontja Kocsis Tibor koncertje volt. Kol-
léganőnk közreműködésével, aki a fellépő művész 

ismerőse, találkozhattunk még a koncert kezdete előtt 
Kocsis Tiborral, feltehettünk néhány kérdést és sikerült 
közös fotót is készíteni.

Hazautazásunk napján természetesen lesétáltunk a Ba-
laton partjára…

A tábor területén a programok mellett rengeteg szaba-
didős tevékenységre is volt lehetőség. Játékterem, „Chill 
zone”, disco-kori. Karácsonyi forgatag, ahol a gyerekek 
linzert, puszedlit és forró teát kaptak.

Mindannyian élményekkel gazdagodva térhettünk haza.

Köszönöm a táboroztatásban való segítséget Czigány 
Anitának, Túri Xéniának és Seres Szonjának!

Palya szilvia
pedagógus

Fotók: Czigány Anita, Palya Szilvia, Seres Szonja, Túri Xénia

Erzsébet-karácsony
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A Nosztalgia és Hagyományőrző Kulturális Egyesület évzáró rendezvénye
A Nosztalgia és Hagyományőrző Kulturális Egyesület 
2022. december 10-én megtartotta évzáró rendezvé-
nyét, melyet megtisztelt jelenlétével Nagy Andrásné 
Polgármester Asszony, valamint meghívott vendégeink, 
a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai, a Platthy József 
Bajtársi Egyesület és a Táborfalvi Hagyományőrző 
Íjász Egyesület képviselői.
Évzáró rendezvényünkre a tőlünk megszokott módon 
nem vacsoraidőben, hanem ebédidőben vártuk Kedves 
Vendégeinket. Az ebédet jól bevált főzőpárosunk, Lán-
cos Józsefné és Sponga Ferenc készítette el, természe-
tesen, a tőlük megszokott minőségben. Ebéd előtt egy 
nagyon szép műsor adta meg a délutáni alaphangulatot, 
amit köszönünk a fellépő művészeknek, Soós-Győrffy 
Katónak, Ecsedi Lászlónak, Nagy Bencének, Kovács 
Attilának, Nagy Pálnak és Kusztos Benedeknek.
Defektes szánkója miatt kicsit késve, de megérkezett a 
Mikulás, segítőjével, a krampusszal együtt.
A finom ebéd után kicsit leráztuk a fölösleges kalóriát, 

majd következett a tombolasorsolás, ami igazán izgal-
mas volt a rengeteg ajándéknak köszönhetően. Ezúton 
is szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak: Ap-
rajafalva Bt., Jung Istvánné, Levendula Virágbolt, Zöld-
ség-Gyümölcs Kiskereskedés, Szívós Bolt. Természete-
sen, egyesületünk tagjai is maximálisan hozzájárultak 
a tomboladíjakhoz. A sorsolás megkezdése egy jó han-
gulatú vonatozással kezdődött, ami spontán alakult 
ki. Sajnos, mint minden szerencsejátéknál, nem nyert 
mindenki, de bízom benne, hogy ez nem rontotta el 
az est hangulatát. Ezúton is szeretném megköszönni az 
egyesület minden tagjának az aktív részvételt, bízom 
benne, hogy minden résztvevő – vendégek és tagok 
egyaránt – egy jó hangulatú, kellemes délutánt töltöt-
tünk együtt.
Ezúton is szeretnék Minden Kedves Mozaik Olvasónak 
boldog új évet, jó egészséget kívánni, mert ha egészség 
van, a többit megoldjuk. B.Ú.É.K.!

MaNKovics MiHályNé
elnök



      Táborfalva KSE Mikulás-nap
December 6-án az utánpótlás labdarúgóinknak egy kis 
meglepetést szerveztünk. Edzés helyett Mikulás-napi 
évzáró összejövetel volt a program. 
A zsúfolásig megtelt új öltözőnk klubhelyiségében Nagy 
Andrásné Polgármester Asszony és Gombár Ferenc El-
nök Úr jelenlétében indult az évzáró. Az évértékelések 
után csapatkapitányaink segítettek a mikuláscsomagok 
kiosztásában, majd sütik, üdítők és pizza parti várta a 
kis focistákat és a szülőket.
Sütizés közben bekapcsolódtunk a Spanyolország-Ma-
rokkó VB mérkőzésbe is, ahol már a   11-es párbaj kez-
dődött. Hamar kialakult a két szurkolótábor és jöhetett 
a szurkolás!

Évzáró után sem állunk meg, mert három korosztá-
lyunknak is indul a futsal szezon.

U11, U13, U15-ös csapataink érdekeltek a teremfoci baj-
nokságban, ahol hétről-hétre több csapattal is megmér-
kőznek a futsal hétvégeken február végéig.

Hajrá Falva!
JáNosi zoltáN
utánpótlás edző

Fotók:
Mészáros-Bárkányi Márta,
Jánosi Enikő, Jánosi Zoltán

KÖSZÖNJÜK:
Nagy Andrásné Polgármester Asz-
szonynak, hogy elfogadta a meghívá-
sunkat és a meglepetés süteményeket, 
Gombár Ferenc Elnök Úrnak, hogy ez 
az alkalom megvalósulhatott, a Szü-
lőknek a rengeteg finom süteményt, 
rágcsálnivalót és a sok üdítőt, az Ap-
rajafalva Bt-nek a támogatást!
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Újabb látogatás a könyvtárban
Már szinte hagyománnyá vált a 3. b osztály számá-
ra, hogy advent idején folyamatos látogatást teszünk 
az iskolai könyvtárban. Borsi Marika nagy szeretettel 
vár bennünket és mindent megtesz, hogy a gyerekek 
kellemes környezetben fedezzék fel a körülöttük lévő 
mesés birodalmat.
Mind a négy héten egy alkalommal most is ellátogattunk 
ide, délelőttönként egy-egy magyar óra keretében. Feli-
déztük, amit már tudunk a könyvekről és a könyvtárhasz-
nálatról. Mátyás király mondát dolgoztunk fel. 24 adventi 
verset olvastunk és későbbiekben tanultunk meg. A legvé-
gén pedig jutalomként nagy örömmel hallgathattunk meg 
egy papírszínház-mesét Marika felolvasásában, Janikovsz-
ky Éva Bertalan és Barnabás című mulatságos történetét.
Köszönjük a szívélyes fogadtatást és ígérjük, továbbra is 
rendszeresen látogatjuk a Nagyközségi és Iskolai Könyvtárat.

szÖllősi araNKa

Az első bolhapiac Táborfalván

2022. november 26-án, a piactéren létrejött az első bol-
hapiac, ahol értékesíteni lehetett a megunt vagy nem 
használt holmikat. A Napraforgó Óvoda jóvoltából 
finom tea, forraltbor, kávé és zsíros kenyér volt kap-
ható. Sajnos, az időjárás nem kedvezett nekünk, de a 
hideg idő ellenére mégis sokan kilátogattak. A befolyt 
összeggel az óvoda programját támogattuk. Ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani az óvoda dolgozóinak és 
minden kilátogatónak.
Idén is folytatjuk a bolhapiacot, kibővítve baba-mama 
vásárral. A részletekkel hamarosan jelentkezünk.

Nagy BeNce
művelődésszervező
Fotók: Nagy Bence
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!

Boldog új esztendőt kívánok!

2023. január 9-től március 31-ig téli nyitvatartás sze-
rint várjuk Olvasóinkat:
 hétfő:  12.30-18.00 óra
 szerda:  12.30-18.00 óra
 csütörtök: 12.30-18.00 óra
 péntek:  12.30-18.00 óra
 szombat: ZÁRVA

TANÍTÁSI IDŐBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
MŰKÖDÉSI RENDJÉHEZ ALKALMAZKODVA:                      
12.30 és 16.00 óra között az iskola tanulói, pedagó-
gusai, dolgozói látogathatják a könyvtárat; bejárat a 
csarnok felől;

16.00 és 18.00 óra között a nagyközség lakói, felnőtt 
olvasók látogathatják a könyvtárat; bejárat az Árpád 
utca felől.

*****
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 95/2022. (XI.29.) határozata szerint a Nagy-
községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai 2023. január 
1-jétől térítésmentesek.

A könyvtár szolgáltatásai:
· Számítógép-használat
· Fénymásolás/nyomtatás A/4 fekete-fehér 1 oldalas
· Fax
· SCAN
A Képviselő-testület mennyiségi korlátozást határo-
zott meg az A/4-es 1 oldalas fekete-fehér fénymásolás/
nyomtatás tekintetében: személyenként és alkalman-
ként 5 oldal biztosított, e feletti példányszám fénymá-
solására és nyomtatására nincs lehetőség.
A könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét a szolgál-
tatást igénybe vevő olvasó téríti a Magyar Posta Zrt. 
díjszabása szerint.
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/

Borsi Mária
könyvtáros

Kedves Olvasóink!
A táborfalvi Nagyközségi és Iskolai Könyvtár sikeresen 
elérte a Családbarát Szolgáltató Hely tanúsító védjegy 
minősítést, ezáltal a könyvtár jogosulttá vált a védjegy 
logó használatára.

Első alkalommal 2020. májusában nyertük el a Család-
barát Szolgáltató Hely minősítést, melynek érvényes-
ségi ideje 2022. májusában lejárt. 2022-ben ismét be-
nyújtottuk pályázatunkat a Családbarát Magyarország 
Központhoz, melynek eredményeként kaptuk meg az 
új Családbarát Szolgáltató Hely minősítést.   

„A Családbarát Hely tanúsító védjegy objektív elem-
zésen alapuló minősítési rendszer, amely egy hivatalos 
auditálási folyamat eredményeként dönti el, hogy mely 
szervezetek, jelentkezők kaphatják meg a védjegyet. A 
Családbarát Magyarország Központ kormányhatározat 
alapján alakította ki és fejleszti tovább a Családbarát Hely 
tanúsító védjegy és minősítés egységes rendszerét és el-
járásrendjét, valamint végzi a szervezetek minősítését.

Két év tapasztalatai és az audit vizsgálatok visszajelzé-
sei alapján a tanúsítási rendszer megújul. Az új védjegy 
egy egységes, magas szintű kritériumrendszeren alapu-
ló tanúsítvány, mely „Munkahely” és „Szolgáltató hely” 
kategóriában szerezhető meg. Célunk, hogy a belépési 
küszöbérték emelésével a Családbarát Hely tanúsító 
védjegy garantált minőséget jelentsen.”

„Családbarát Szolgáltató Hely esetében a szolgáltató fi-
gyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek 
családi körülményeit, családjuk igényeit is, az általa 
nyújtott szolgáltatásokhoz igazodva.”

„A családbarát szemlélet pozitív társadalmi üzenetet 
hordozó érték, mely egyre nagyobb jelentőséggel és 
vonzerővel bír napjainkban.”

https://csalad.hu/vedjegy/

Borsi Mária
könyvtáros



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

Karácsonyi csomag 
2022. december 23-án a Kereszténydemokrata Néppárt 
jóvoltából karácsonyi csomagok kerültek átadásra. Sze-
retném megköszönni Dr. Mák Kornélnak, a Bács-Kis-
kun Megyei KDNP elnökének és Szabóné Erikának, a 
Bács-Kiskun Megyei KDNP gazdasági vezetőjének a 
segítséget.

Nagy BeNce 
Kecskemét-Táborfalva Ifjúsági Kereszténydemokrata 

Szövetség elnöke
Fotó: Vincze József




