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Hallottunk-e már ennél szebb szót, hogy: Édesanyám? Mennyi minden van ebben a szóban és hányszor hagyja 
el ajkunkat életünk során születésünktől az elmúlásig? A legtöbb gyermek első szava: Anya. Ő az, aki velünk 
örül, vele megoszthatjuk bánatunkat, könnyet ejt, ha megbántanak, kezét nyújtja, ha mindenki cserben hagy, 
örül a sikereinknek, megbocsájt, ha rosszat teszünk, vigyázza lépteinket, segít, ha bajba jutunk, velünk van 
akkor is, ha rossz útra térünk, ha mindenki elfordul tőlünk. Hányszor bántjuk meg magatartásunkkal, vagyunk 
hálátlanok vele szemben. Lelki kötődés ezer szállal egy életen át. Képzeletben vegyünk kezünkbe egy könyvet! 
Legyen ez a saját könyvünk, amin minden ük-, déd- és nagymamánk rajta van s a könyvből már csak egy lap 
van vissza. Ezen az anyák napja szerepel. Az édesanyáké, azoké, akik voltak és már nincsenek köztünk, azoké, 
akik velünk vannak és azoké, akik azzá lesznek. A múlt, a jelen és a jövő édesanyái nem hálálkodást, kötelesség 
teljesítést várnak el tőlünk, hanem megbecsülést és szeretetet. Számukra ne csak ezt a napot tegyük szebbé, 
gondoljunk az év többi napjára is. A könyvet becsukva, tisztelettel köszöntünk minden ükmamát, dédmamát, 
nagymamát és édesanyát!

1925-ben Genfben a Gyermekjóléti Konferencián június 1-jét jelölték ki Nemzetközi Gyermeknapnak, de Ma-
gyaroszágon május utolsó vasárnapján ünnepeljük hivatalosan. Ezen a napon gyermekeinket köszöntjük ked-
ves szóval, ajándékkal, hisz mindannyiunk legdrágább kincse a gyermeke. Szülőnek lenni a tényleges egész 
életen tartó tanulás, hivatás, a legerősebb kötelék, kötelezettség és felelősség tudat. 
Boldog Gyermeknapot minden gyermek szívnek május utolsó vasárnapján!

Anyák napja

Nemzetközi gyermeknap



Móra Ferenc:
Anyának 

Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.

Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét

a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez

szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog

fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.
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Tájékoztató az háziorvosi ellátásról

Tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy Ön-
kormányzatunk helyettesítési szerződést kötött dr. 
Szisz János ortopédiai és traumatológiai szakor-
vos – háziorvossal, dr. Bajmóczy Géza háziorvos 
helyettesítésére.

Dr. Szisz János heti két alkalommal fogja ellátni a betege-
ket, körzetektől függetlenül. A rendelési idő szerdánként 
módosul, így jobban igazodik az Amarillisz Gyógyszertár 
nyitva tartásához is. Az asszisztensi feladatokat továbbra 
is Máriás Mihályné Ildikó látja el, mindkét körzetben.

Rendelési idők:
 Hétfő: 11-17-ig  rendel: Dr. Bajmóczy Géza
 Kedd: 08-14-ig rendel: Dr. Bajmóczy Géza
 Szerda: 08-14-ig rendel: Dr. Szisz János
 Csütörtök: 08-14-ig rendel: Dr. Bajmóczy Géza
 Péntek: 08-14-ig rendel: Dr. Szisz János

Dr. Bajmóczy Géza telefonos elérhetősége:
06/20 964-4954
Dr. Szisz János telefonos elérhetősége:
06/20 264-8127, 06/20 390-4111
Ezeken a telefonszámokon mindkét orvost csak a saját 
rendelési idejében lehet hívni! A rendelő elérhetősége 
változatlan: 06/29 382-031. Ezt a telefont Ildikó nővér 
veszi fel a rendelési időben.

 Vérvétel a megszokott módon hétfőn reggelente 
06-08-ig történik. Aki cukorterheléses vizsgálatot 
szeretne, az pénteken délig jelezze. Kérünk minden-
kit, a rugalmasabb ügyintézés, és a vér időben törté-
nő elszállításának érdekében, hogy legkésőbb ¾ 8-ig 
jelenjen meg a rendelőben!

Tisztelettel:
Nagy Andrásné

polgármester

Az alábbiakban Dr. Szisz János táborfalvi polgároknak 
írt bemutatkozóját tesszük közzé:

Tisztelt Táborfalvai lakosok!

Szeretnék Önöknek pár mondatban bemutatkozni:
1979 augusztusában születtem Nagyváradon. Gyerek-
koromat Szent Jánoson, Csuján és Sárszegen töltöttem, 
ahol a magyar nyelv mellett a román nyelvet is elsajátí-
tottam anyanyelvi szinten. Nagyváradon érettségiztem, 
amit az Általános orvosi egyetem követett.

 Magyarországon a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen honosítottam diplomámat és azt követően 
több szakterületen szereztem tapasztalatot. Hazai gya-
korlati helyek ahol megismertem a szakma fortélyait: 
Budapesten: Kútvölgyi János, Uzsoki, Bajcsy, Irgalmas 
rendi, OORI Kórházak. Semmelweis és Pécsi Egyetem 
Ortopéd és Trauma Tanszék klinikái. A Heim Pál kór-
házban dolgoztam megszakításokkal 8 évig. Mivel ta-
nulás és tapasztalatszerzés utáni vágyam kényszerített 
az olvasottak felől meggyőződni, elmentem oda, ahol a 
tankönyvek szerzői voltak, vagyis Angliába. Külföldön 
több mint 3 évet töltöttem, mint szakorvosjelölt.

 Ez idő alatt gyakorlatot szereztem, mint felvételes/
osztályos orvos, általános és gyermekorvoslásban; el-
mélyítve az általános és ortopéd- traumatológiai isme-
reteimet egyetemi kórházakban.
Békés életet kívánok minden olvasónak!

Üdvözlettel: Dr. Szisz János
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Köszönet a szájmaszkokért!
Többen megkeresték szerkesztőségünket, hogy szeretnék megköszönni az áprilisi 
Táborfalvai Mozaikkal együtt kézbesített szájmaszkokat. A köszönetnyilvánítást ez-
úton továbbítjuk a szájmaszkok készítőinek és az önkormányzat dolgozóinak, akik 
eljuttatták azokat minden táborfalvi lakcímre.



Építéshatósági jogkör változása

Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a Dabasi Építés-
hatóság 2020. március 1-jétől átkerült a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztályához!

Az iroda munkatársai a következő elérhetőségen keres-
hetőek a továbbiakban:
Iroda:
Dabasi  Polgármesteri Hivatal épülete 
2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 1. emelet 118.
Borbényi Krisztina
29/561-206, borbenyi.krisztina@pest.gov.hu
Illetékesség:
Bugyi, Inárcs, Örkény, Tatárszentgyörgy, Táborfalva
Heli István
29/561-203, heli.istvan@pest.gov.hu
Illetékesség:
Hernád, Kakucs, Pusztavacs, Újhartyán, Újlengyel
Bleicher Márta
29/561-206, bleicher.marta@pest.gov.hu
Illetékesség:
Dabas, Bartók Béla út – Szabadság út vonalától délre 
eső területe
Talapka Gábor
29/561-203, talapka.gabor@pest.gov.hu
Illetékesség:
Dabas, Bartók Béla út – Szabadság út vonalától északra 
eső területek

Feladat- és hatásköre ügytípusok szerint:
Építésügyi hatósági eljárások:
	 •	 építési	engedély	(nem	lakóépületek	esetében)
	 •	 építési	engedély	módosítása
	 •	 építési	engedélyek	hatályának	hosszabbítása
	 •	 építési	engedély	jogutódlása
	 •	 elvi	építési	engedély
	 •	 összevont	építésügyi	hatósági	engedély
	 •	 használatbavételi	engedély
	 •	 használatbavétel	tudomásulvétel
	 •	 fennmaradási	engedély
	 •	 fennmaradási	és	továbbépítési	engedély
	 •	 hatósági	bizonyítvány	 (ingatlannal	kapcsolatos
	 	 építéshatósági	adat,	tény,	állapot	igazolása)
	 •	 bontási	engedély
	 •	 telekrendezési	ügyekben	előzetes	szakhatósági
  hozzájárulás
	 •	 szakhatóságként	 való	 részvétel	más	 hatóságok
  eljárásaiban

Az építéshatósági eljárások túlnyomó többségét a 
www.e-epites.hu oldalon az ÉTDR rendszerben tudják 
kezdeményezni.

forrás: Dabas Város Polgármesteri Hivatal

Magyar Falu Program

Tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy a Magyar 
Falu Program keretében több pályázat is beadásra kerül!

Orvosi eszköz fejlesztés keretében fogorvosi egységre 
pályázott Önkormányzatunk 3 millió forint keretösz-
szegben. Ez a pályázat már beadásra került.

 A pályázat előkészítését és beadását Háfra László 
műszaki ügyintéző végezte.

 Az Önkormányzati utak karbantartása és felújítása 
keretében a Szeles utca egy részére, a Kossuth út és az 
Árpád út közötti szakaszra nyújtunk be pályázatot, 30 
millió forint keretösszegben.

 Közterületek karbantartásához szükséges gépek 
beszerzése tárgyában, traktor, pótkocsi, és különböző 
munkaeszközökre irányuló pályázat beadása, 14 millió 
forint keretösszegben.

 Ennek a két pályázatnak az előkészítésén és beadá-
sán Háfra László műszaki ügyintéző dolgozik.

 Az Agrárminisztérium pályázati felhívása alapján a 
Helyőrségi Művelődési Otthonban kialakításra kerülő ki-
állítótér berendezésére irányuló pályázat, 4 millió forint ke-
retösszegben.	(Ez	a	pályázat	előkészítési	szakaszban	van.)

 Ennek a pályázatnak az előkészítésén Borsi Mária 
könyvtáros és Háfra László műszaki ügyintéző dolgozik.

Nagy Andrásné polgármester
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Néhány gondolat az elmúlt időszakról

2020. március 11-én Magyarország Kormánya rendkívüli 
jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes te-
rületére a koronavírus-járvány miatt.

Mit is jelent ez a lakosság számára?
 Több olyan korlátozás is szabályozza az életünket, amire 
eddig nem volt példa.
 Vásárlási időkorlátok, szabadidő eltöltésének és módjainak 
korlátozása, egészségügyi szolgáltatások igénybevételének 
korlátozása. A felsoroltak pedig mind azt hivatottak szol-
gálni, hogy a saját és mások egészségét ne veszélyeztessük!
 Az iskolában elkezdődött a digitális oktatás. Nagy felada-
tot hárít pedagógusra, szülőre, gyerekre egyaránt. Le a ka-
lappal előttük, hogy nap, mint nap hősiesen végzik ezeket 
a feladatokat.
 Az óvodában ügyeleti rendszer működik. Itt is megpró-
bálják az óvodapedagógusok digitálisan fejleszteni a gye-
rekeket, a szülők közreműködésével. Ez sem kis kihívás 
óvónőknek, szülőknek egyaránt.
 A szociális szférában dolgozókra egyre nagyobb feladat 
hárul. Napról napra többen igénylik a házi segítségnyújtást, 
gyógyszerkiváltásra, napi szükségletek ellátására vonatko-
zóan.
 Az egészségügyi dolgozók, orvos, asszisztens, védőnő 
a kialakult helyzetben legtöbbször kénytelenek telefonos 
egyeztetés alapján ellátni a betegeket, gondozást igénylő-
ket, vállalva ennek minden szakmai kockázatát.
 A boltvezetők, eladók egyre szigorúbb higiéniai szabá-
lyoknak kell, hogy megfeleljenek, miközben munkaidejük 
minden percében egészségüket veszélyeztetik.
 Körzeti megbízottunk, polgárőreink folyamatosan vi-
gyázzák és ellenőrzik a rendet, a szabályok betartását, ami 
sokszor kellemetlen intézkedéseket von maga után.
 Mit jelent a veszélyhelyzet kihirdetése Önkormányzati 
szinten?
 A Testületi és Bizottsági ülések felfüggesztését, több 
dolgozónak home office munkát, a személyes ügyintézés 
korlátozását, és a legfontosabb, mindenkit érintő kérdést, a 
2020-as költségvetés átdolgozását.
 A Kormány elvonta az önkormányzatok költségvetésé-
ből a gépjárműadót. Ez Táborfalva vonatkozásában 2020-as 
évben 10 millió forintot jelent. Várható az iparűzési adó-
bevétel csökkenése is, hiszen két nagy cég is minimálisra 
csökkentette a termelését, sok dolgozójukat elbocsátotta.
 Ezek a bevétel csökkenések azt vonják maguk után, hogy 
a saját forrásból történő fejlesztések, beruházások egyelő-
re váratnak magukra, míg legalább megközelítő számokat 
nem látunk költségvetési szinten.

 A bölcsődeépítési beruházás folyamatosan a tervek sze-
rint halad, hiszen ennek fedezete önkormányzatunknak 
rendelkezésére áll.
 Az orvosi szolgálati lakásra irányuló építési beruházás is 
folyamatosan a tervek szerint halad.
Az óvoda tisztasági meszelése megtörtént. Az óvoda udvar 
korszerűsítése is folyamatban van, hiszen ennek költsége 
nagy részben a jótékonysági rendezvények bevételéből 
származik.
 Melyek azok az elvégzett munkák, amelyek ebben a 
helyzetben sem jártak túl nagy költségekkel? Önkormány-
zatunk egyeztetett a Magyar Államvasutak képviselőivel, 
így együttműködési megállapodás keretében folyik a vas-
útállomás körüli zöld területek karbantartása. Ennek kap-
csán köszönet illeti a Lajosmizsei Tűzoltóságot, hiszen ők 
vágták ki, nem kis munkával az életveszélyessé vált fákat. 
Köszönet illeti Richlik Istvánt, aki önzetlenül szállította el a 
nagy mennyiségű fát. Köszönet az önkormányzat technikai 
dolgozóinak, akik fáradhatatlanul dolgoznak ennek a terü-
letnek a megtisztításán.
 Köszönet illeti a Richlik Trans KFT-t, hiszen az utak 
kátyúzásához szükséges nagy mennyiségű aszfaltot ingyen 
biztosították. Köszönet illeti Nagy András képviselő urat, 
aki munkaerőt biztosított, Gazsik Andrásnak, és az önkor-
mányzat technikai dolgozóinak az egész napos munkát!
 A közterületeinket folyamatosan karbantartjuk, az első 
fűnyírás már mindenhol megtörtént és virágok kerültek 
beültetésre.
 Láthatja a lakosság, hogy mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy épüljön, szépüljön környezetünk, de fi-
gyelünk a takarékos gazdálkodásra is.
 Reméljük, minél előbb véget ér ez a mindenki számára új 
és rendkívüli helyzet és az életünk a rendes kerékvágásban 
folytatódhat tovább!
 Köszönjük a lakosság türelmét, megértését és alkalmaz-
kodását, amivel eddig is tolerálták intézkedéseinket!

Nagy Andrásné polgármester
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Rázós életút
Kovács Sándor írása

10. rész

Ez a kastély épület egy nagy U-betű alakzatával, vele 
szemben állva az őrs konyhája, jobb oldalán egy házi-
kó, ahol egy 81 éves ember lakott. Több helyiségében 
magántulajdonú múzeum működött, amíg az ÁVH 
(Államvédelmi	Hatóság)	 ezt	 lehetővé	 tette,	mert	 azt	
nemsokára államosították.
 Ez a 81 éves ember öngyilkosságot is kísérelt meg, 
és őt akkor a múzeumból, illetve a lakásából el is tá-
volították. A múzeumi tárgyakat az ÁVH lefoglalta, 
és kb. három napig tartó elköltöztetés után minden 
helyiség kiürült.
 Az őrparancsnok és 
helyettese mind a ketten 
hadnagyi rendfokozatot 
viseltek. Bemutatkoztak, 
és tájékoztattak az itte-
ni szolgálati rendszerről, 
az Alpok hegységeiről, 
ennek a hegységnek az 
előnyeiről és szolgálati 
rendszer hátrányairól. 
Bemutatták a belső kör-
leteinket, mindenütt ren-
det és tisztaságot láttunk.
 Mátyás király vadászkastélya emberfelettien szép, 
festői környezetben működött. Talán nem is tudom azt 
elmondani, amit láthattam. Visszaemlékezve a gyer-
mekként iskolai földrajz órákra, talán tanultunk róla, 
hogy hol húzódik a Trianon előtti és utáni, jelenlegi 
határvonal.
 Ahogyan Bozsok község közelébe kerültünk, az Al-
pok nyúlványainak, hegységeinek vagy domborzatá-
nak festői szépsége tárult fel előttünk. Mátyás király 
vadászkastélyában, illetve bal szárnyában működött 
az államvédelmi határőrség, ahová másodmagammal, 
Kercaszomorral érkeztünk.
 Bozsok községének egyvonalú főutcája volt, ame-
lyekhez két oldalt sorházak, majd több helyen ehhez 
az útvonalhoz alacsonyabb rendű utcácskák torkoltak 
be. Ebbe az útvonalba, amely Búcsú község irányából 
az őrs épületéig vezetett. Az útvonal mindkét oldalán 
platán és hársfák voltak, és Mátyás király idejéből szár-
maztak. Ezeknek olyan dús volt a lombozata, hogy a 

két sorban lévő fák egymásba hajoltak, folyosószerű 
látványt kölcsönözve az ott elhaladó, vagy az őrsön élő 
katonák részére. Törzseik olyan vastagok voltak, hogy 
három-négy felnőtt ember kellett ahhoz, hogy átérje. 
Ennek a látványnak szépségét az a tulajdonság még 
jobban fokozta, hogy a lombok között és a törzsein 
megszámolhatatlanul sok mókus nyüzsgött, és amikor 
kapuőri szolgálatot láttunk el, könnyebben és gyor-
sabban telt el a két óráig tartó szolgálat, legalábbis ezt 
éreztük.

Egy kis kitérés Bozsokról, és Mátyás királyról

 Bár a sors úgy hozta, hogy határőrként egy évig a 
szerb-magyar határ szakaszon, előbb Ritkaházán, ké-
sőbb pedig Kercaszomoron teljesítettem szolgálatot. 
Amikor az életemben a szolgálati időmet még kettő 

évre Bozsok nevű község 
határőr őrsön tölthettem 
el, egészen a leszerelésem 
napjáig 1953. május 1-jéig. 
Ennek a változásnak még 
akkor nem tudhattam, 
hogy mégis mi volt az ap-
ropója, és talán a lénye-
get még ma sem tudom.
 Annak viszont örül-
tem, hogy a Bozsoki 
őrsön, Mátyás király 
vadászkastélyában szol-
gáltam tovább az Alpok 

hegységének lábánál, és környékén, rendkívül szép fes-
tői szépségű vidéken. A már régebb óta itt szolgálatot 
teljesítő katonák és a faluban lakó idősebb emberektől 
megtudtam, hogy abban az épületben, ahol az államvé-
delmi határőrség rendezkedett be, legalábbis a kastély 
bal szárnyában lévő helyiségeiben, régen Mátyás király 
három napig tartó vadászata alkalmával száz vitézével 
és lovaikkal megpihent.
 Az épületet terméskőből és még ki tudja, milyen 
nevű kövekből készítették el, és a legenda szerint siet-
tek a kastély megépítésével, mert közeledett Mátyás ki-
rály a kíséretével. Maga az építkezés semmiféle gondot 
nem okozhatott, mert kövekből áll még talán ma is az 
egész hegység és a domborzata. Mivelhogy Mátyás ki-
rály jó hírnevét és népszerűségét talán az egész világon 
kicsik és nagyok, minden ember ismeri, az ő tiszteleté-
nek emlékére írtam az alábbi megemlékezést.

folytatás a következő számban.

A bozsoki kastély napjainkban. Forrás: koszeg.hu
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Iskolánk tanulói készítették
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Reviczky Gyula
Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.

Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,

Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Új hirdetőtáblák kerültek kihelyezésre

Miután a régebbi hirdetőtáblákon a borítás tönk-
rement és az állapotuk már nem tették lehetővé 
felújításukat, ezért több új, fából készült, és a 
településképhez jobban illeszkedő táblákat gyár-
tattunk és helyeztünk ki. A táblák tetejére tra-
pézlemez fedés került az időtállóság érdekében. 
A táblákra lehet elhelyezni a különféle közérdekű 
hirdetéseket, és az önkormányzat is ide helyezi ki 
a fontosabb hirdetményeket.
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Az otthontanulásról...

2020. március 16-án kezdődött az iskolai távoktatás, 
amely nagy kihívást jelent valamennyi résztvevőnek, 
pedagógusnak, tanulónak és szülőnek egyaránt. Az 
elmúlt időszak tapasztalatairól kérdeztem Szemere 
Katalin tanítónőt, aki a Csurgay Franciska Általános 
Iskola harmadikos osztályában tanít.

„Hirtelen indult... Szerettem ezzel foglalkozni, digitá-
lis alprogramot tanítok, ezért nem voltak ismeretlenek 
ezek a módszerek, de mégis úgy éreztem, fejesugrás 
volt a semmibe. Szerencsére, a neten kollégák, tanárok, 
tanítók csoportokat alakítottak, fórumok jöttek létre, 
Facebook csoportok születtek, -kettőnek tagja vagyok 
a mai napig – ötletek áradata zúdult ránk… Beléptem 
az összes videós alkalmazásba, letöltöttem új progra-
mokat, nagy zűr, káosz volt, a bőség zavara. Felkészü-
letlenül érintett… Mára letisztult a kép… 
 Olyan alkalmazást kerestem, ahol nem kell regiszt-
rálnia sem a szülőnek, sem a gyereknek. A célom az 
volt, hogy a gyerekeknek ne kelljen a Facebookot hasz-
nálniuk ahhoz, hogy önállóan tudjanak dolgozni. Kivá-
lasztottam a padlet.com alkalmazást, amely olyan, mint 
egy digitális hirdetőtábla, virtuális faliújság. Ezt letöl-
tés után a gyerekek közvetlenül is meg tudják nyitni. 
Tanítótársammal, Béres Lucával, ide tesszük ki a házi 
feladatokat előző nap este, hogy tudják a gyerekek és a 
szülők, mi lesz a következő nap programja. Böbe néni 
is itt osztja meg az ének órára küldött játékos feladatait.  
Ide, illetve a messenger csoportunkba lehet feltölteni a 
kész feladatok képét. A szülők rendkívül együttműkö-
dőek, bár az elején sok probléma merült fel. Meg kel-
lett szervezni, hogy mikor, ki ér rá, ki fog a gyerekkel 
tanulni. Beszálltak ebbe a nagytestvérek, apukák, de 
az édesanyákra iszonyú teher hárult, hisz többüknek 
munkaidő után kell még a gyermekkel tanulni, vagy 
ellenőrizni a napközbeni munkákat. Voltak technikai 
problémák, eszközhiány, nethiány, ami mára szinte tel-
jesen megoldódott. Sok segítséget kaptunk. Köszönöm 
Szabó Mária iskolaigazgatónak és Filep Eszter fejlesztő-
pedagógusnak, hogy segítettek a gyerekeknek számító-
géphez jutni. Köszönöm Nagy Andrásné polgármester-
nek és a képviselő-testületnek, hogy segítséget nyújtott 
az egyik családnak az internet-elérésben.
 Úgy gondolom, hogy le kell csökkentenünk az anya-
got, nem lehet ugyanúgy tanítani, mint személyesen, 
nem lehet elvárni a szülőktől, hogy átvállalják a tanítói 
szerepet. Nincs erre elég idejük, és képzettségük sem, 
természetesen. Ezért lecsökkentett anyagmennyiség-

gel, lépésről lépésre haladunk. Az anyag megértését 
diasorozat prezentációkkal próbálom segíteni. Játékos, 
interaktív feladatokat készítek a gyakorláshoz a Word-
wall, és a Learningapps nevű oldalakon. Szerencsére, 
tanító társaim is szívesen alkalmazzák ezeket, a tanuló-
ink legnagyobb örömére. Vannak gyerekek, akik ezzel a 
módszerrel jobban tanulnak, jobban leköti a figyelmü-
ket. YouTube-on is készítettem már zenés videoklipet 
az igeragozásból. ✝ De ez iszonyatosan nagy munka, 
és nekem, így a nyugdíj előtt egy évvel, jóval több idő 
kell hozzá. Próbálkozom videós órákkal is. Találtam 
egy olyan alkalmazást, ahová nem kell a szülőnek re-
gisztrálni, magyar nyelvű, és egyszerű. Ez a Jitsi.Meet. 
Itt tartottam videokonferenciát, megosztottam az én 
képernyőmet és azon mutattam, magyaráztam a fel-
adatokat a gyerkőcöknek. Csak az a bajom vele, hogy 
olyan ez, mint vakon táncolni. Csinálom én a lépéseket, 
de nem látom, ki tart velem, vagy hogyan halad velem. 
Persze, a kész produktumokat látom, de mindig két-
ségeim vannak a módszereket, a mennyiséget, illetve a 
hatékonyságot illetően. Nagyon várom már, hogy újra 
a régi módon, személyesen taníthassak!
 A jelenlegi helyzet megtanított arra, hogy mennyi 
lehetőség van a differenciált, személyre szabott tanu-
lásra. Ezeket a módszereket szeretném alkalmazni a 
jövőben is. Azt is látom, ahogy már említettem, hogy a 
jelenlegi körülmények között nem lehet annyi tananya-
got megtanítani, amennyire szükség volna, viszont a 
készségfejlesztésben talán nem lesz probléma. Az osz-
tályozást nem szeretem, mert leginkább a szorgalom 
számít most, nem lehet a hagyományos módon értékel-
ni. Mindenképpen pozitív dolognak tartom, hogy kö-
zelebb került egymáshoz szülő, gyerek és pedagógus, 
segítjük egymást, jobban látjuk egymás nehézségeit.
 A pedagógustól kreativitást, a gyerekektől önállósá-
got, a szülőktől önfeláldozást kíván az otthontanulás.”

Molnár Máté munkája 2.osztály
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Szülői szemmel...

Molnárné Ujj Márti háromgyermekes édesanya: Máté 
második osztályos, Gergő ötödik osztályos a Csurgay 
Franciska Általános Iskolában, Dávid kilencedikes 
szakközépiskolás Kecskeméten. Márti dolgozik, így 
munka mellett kell megoldani az otthoni tanulást.

„Szerencsés vagyok, mert férjem itthon volt, a munka-
helyén szabadságolták őket, így sokat segített a gyere-
keknek. Először megijedtünk, most mi lesz, de aztán 
belerázódtunk!

A Molnár-család. Márti, Gergő, Máté, Jani, Dávid.

 Gergővel és Dáviddal nem kell tanulni, önállóan tud-
nak dolgozni. Máténak segítek többet, elküldöm a meg-
oldott házi feladatokat. Reggel 8 órakor leülnek a gép 
elé, megkapják a feladatokat, a megoldásokat lefény-
képezzük és messengeren vagy e-mailben elküldjük a 
tanító néniknek, a tanár néniknek. A kicsiknek délután 
két óráig kell beküldeniük a megoldott feladatokat. 
Minden segítséget megkapunk a pedagógusoktól, na-
gyon türelmesek és rugalmasak, mindent meg tudunk 
beszélni. Van Facebook csoportunk, így közvetlen kap-
csolatban vagyunk a pedagógusokkal és a szülőkkel is.
 Bizonyos tantárgyakhoz videót készítek, és azt kül-
döm el, ilyen az ének vagy az olvasásfelmérés. Testne-
velésből a tanító néni megmondja a feladatot, például 
10 perc futás vagy friss levegőn mozgás és azt teljesít-
jük. A nagyobbaknál kapunk videót tornagyakorlatok-
ról, ezeket kell teljesíteniük.
 YouTube-on videó-tanárok segítik a tanulást, ők ma-
gyarázzák el az új anyagot, ilyen volt például a tizedes 
törtek, ha valamit nem értünk, a szaktanárhoz tudunk 

fordulni. Le a kalappal a tanárok előtt, minden segítsé-
get megkapunk!
 Dávidnak egész délelőtt folyamatosan órarend 
szerinti órái vannak, olyan, mintha az osztályterem-
ben lennének, tulajdonképpen videokonferencia. Volt 
olyan, hogy az osztálytársak közül nem mindenki kap-
csolódott be, azoknak igazolatlan órának számít.

Molnár Gergő munkája 5. osztály

 Szülőként nagyon sok türelem kell, nagyon fontos a 
logisztika! Szigorú napirendet kell tartanunk.
 A gyerekeknek hiányoznak a barátaik, az iskolai kö-
zösség, a tanító nénik, a tanáraik. Igazi hősöknek gon-
dolom őket, állandóan itthon vannak, betartják a szabá-
lyokat, segítik egymást. Nagyon büszke vagyok rájuk!
 Várjuk, hogy vége legyen és újra minden a rendes 
kerékvágásba kerüljön!”

2020. április 28.
Lejegyezte: Borsi Mária

Kedves Olvasóink!

A táborfalvi Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2020. 
március 16-tól határozatlan ideig ZÁRVA tart.
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani könyvtárunk hon-
lapját, ahol Táborfalvához kötődő beszélgetéseket, 
helytörténeti írásokat olvashatnak, megismerhetik 
közelebbről a Települési Értéktárba bekerült helyi ér-
tékeinket: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/

A könyvtár elérhetősége a zárvatartás idején munka-
napokon 8-tól 16 óráig: tel.: +36 29 382 952
e-mail.: konyvtar@taborfalva.hu

Facebook-oldalunk:
www.facebook.com/konyvtartaborfalva

Borsi Mária könyvtáros
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A táborfalvai református közösség hírei

Kedves Testvérek! 

Húsvéti körlevelünket a Táborfalvai Mozaikban is sze-
retnénk közzétenni, mert a kialakult helyzet miatt ed-
dig csak online volt hozzáférhető. Reméljük, így minél 
többen értesülhetnek a körlevél aktuális tartalmáról!

Szemők Andrea lelkész

Böjti - Húsvéti Körlevél 2020.

„…A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és ami-
kor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Ami-
kor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett 
melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek 
és földre szegezték a tekintetüket, de azok így szól-
tak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt? 
Nincs itt, hanem feltámadt” 

Lukács 24: 2-6.

Megérkezett a tavasz, megújul a természet, nyílnak a 
virágok, levelet bontanak a fák, de mégis ezen a furcsa 
tavaszon, rendkívüli böjtben, különös húsvétvárásban 
nem a felszabadult tavaszi zsongásé a főszerep. Nem 
telnek meg a parkok, terek emberekkel, gyerekekkel, 
fiatalokkal, idősebbekkel, nem zeng a világ a természet 
ébredésén örvendezőktől.
 Csend van, visszavonultak, bezárkóztak az emberek. 
Bezártak a bölcsődék, óvodák, iskolák, kollégiumok, 
közösségi terek, a templomok, sok más intézmény, 
egyre több munkahely, a világot egy súlyos járvány s 
aggodalmak töltik be. Maradj otthon! –szól a szlogen, 
s nem tudjuk meddig tart, csak azt tudjuk, hogy az 
életünk megszokott, stabilnak gondolt alkotóelemei is-
kolába, munkába, templomba járás, közösségi, családi 
események egy pillanat alatt hullottak ki a kezünkből. 
Az egyik héten még terveink voltak, a másik héten már 
csak kérdéseink, hogy lesz tovább, meddig tart, hogy is 
lehet élni ebben a megváltozott világban.
 Húsvét hajnalán az akkori felfordult helyzetben, a 
kő nem volt a helyén, Jézus holtteste sem, de az ak-
kori gyászban, tanácstalanságban és a rémületben az 
asszonyokat a feltámadás örömhírével szólítják meg az 
angyalok.
 Nagy háborúk után mindig voltak lelki ébredések, 
Isten Bibliai népe is újra meg újra próbák által került 
egyre közelebb Istenéhez, a tanítványok is és Jézus kö-
vetői a fájdalmakon keresztül értették meg húsvét igazi 

üzenetét. S ezek az asszonyok is a tanácstalanságból, 
rémületből hitre jutva lettek a feltámadás hírnökeivé.
 Ebben a fájdalmas élethelyzetben, nagyon sok Is-
tentisztelet közvetítés van a televízióban, az online Is-
tentiszteletekkel, reggeli csendességekkel teltek meg a 
közösségi oldalak, s nézettségük magasra szökött.
 Az a kérdés, hogy vajon a bezártságban, a felfordult 
világban, ebben az élet böjtben, meghalljuk-e az Isteni 
szót, amely ma is engem is, Téged is megszólít a ter-
hek, aggodalmak között, észre vesszük-e Őt, aki Te-
remtőnk, Gondviselőnk, Megváltónk, értünk meghalt 
és feltámadt Úr, számunkra Önmagával közösséget ké-
szítő Isten. Vegyük észre, boruljunk le előtte, legyen 
Ura, megváltója, gyógyítója tőle elfordult beteg vilá-
gunknak, életünknek.
 Tervezett böjti és húsvéti alkalmaink a koronaví-
rus járvány miatt elmaradnak. 
 Ajánljuk a televízióban és az interneten megtalálha-
tó alkalmakat s mi is Online Istentiszteleteket tartunk, 
amelyet az Örkényi Református Missziói Egyházközség 
facebook oldalán élőben lesz lehetőség követni, vagy 
utólag felvételről megnézni. Kérjük, ezt a lehetőséget 
adják tovább a családjukban élő idősebb testvéreknek, s 
igyekezzenek számukra az istentiszteleti közösség on-
line lehetőségét biztosítani.

Virágvasárnap:
április 5-én Online Istentisztelet közvetítés az Örkényi 
templomból 10.30 órakor
Nagypénteken:
április 10-én, Online Nagypénteki Istentisztelet közvetí-
tés az Örkényi templomból 10.30 órakor.
Húsvétvasárnap:
Április 12-én Online Úrvacsorás Istentiszteletet közvetí-
tés az Örkényi templomból 10.30 órakor.
Húsvéthétfőn:
Április 13-án Online Úrvacsorás Istentiszteletet közvetí-
tés az Örkényi templomból 10.30 órakor.
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 A Húsvéti Úrvacsorás Istentiszteletet az interneten 
közvetítjük és otthon mindenki házanként, családon-
ként veheti az otthon méltó módon előre elkészített 
úrvacsorát, falatokra osztott kenyeret és kispoharakba 
előre kitöltött korty bort, azaz otthon Úrvacsorázha-
tunk! Az otthonaink így valósággal Isten templomává 
lesznek, de ebből következően méltó módon előké-
szülve, egyéb dolgainkat, munkánkat félretéve, mint a 
templomban szoktuk, éljük át együtt a húsvéti úrva-
csorás istentiszteletet, éljünk a szentségekkel, éljük át 
a Feltámadottal való találkozást.
 Későbbre tervezett gyülekezeti alkalmaink:
Anyák napi Istentisztelet, Mennybemenetel ünnepi 
Istentisztelet, Pünkösdi Istentiszteleteink, Konfirmá-
ció, Hittanos Évzáró Istentiszteletek, nyári Gyermek 
és Ifjúsági táborok, Gyülekezeti kirándulás, Galyatetői 
gyülekezetépítő hétvége mind az aktuális járványügyi 
helyzettől függően kerülnek megtartásra, illetve ma-
radnak el. 
 Kérem, figyeljék az Örkényi Református Missziói 
Egyházközség facebook profilját, ahol igyekszünk az 
aktuális információkat közzétenni, s azokat az online 
Istentiszteleteken is hirdetni.
 Rendszeres alkalmaink: 
Imaközösség, Istentisztelet a Táborfalvi templomban, 
Istentisztelet az Örkényi templomban, Gyermek Is-
tentiszteletet, Baba-Mama Kör, Férfi Kör, Ifjúsági Bib-
liaóra, Bibliaóra Örkényen, Házi csoport Hernádon, 
Bibliaóra Táborfalván, Deo Volente Kórus próbái, Hit-
tanórák az óvodákban és iskolákban, Konfirmációi óra 
sajnos elmaradnak, illetve lehetőség szerint igyekszünk 
online formában megtartani, amire lehetőség van.
 További híreink:
Köszönjük mindazoknak a magánszemélyeknek és cé-
geknek, akik munkájukkal és adományaikkal gyüleke-
zetünk életét, munkáját segítik.
 Úgy tapasztaljuk, hogy hitük egyre többeket komoly 
adakozásra indít, hogy adományaink által egyre több 
lehetőségünk legyen a gyülekezet építésére, mélyüljön 
az Istennel való közösségünk. 
 A gyülekezet tagjainak feladata a gyülekezet anyagi 
terheinek hordozása, arra külső támogatást nem ka-
punk! Ha fontos számunkra a gyülekezet megmaradá-
sa, úgy annak anyagi terheit is felelősen kell hordoz-
nunk, s abból egyre inkább kivenni a részünket, ahogy 
azt őseink is tették!
 Gondoljuk végig, mikor támogattuk a gyülekezetet, 
s szeretettel kérjük azokat, akiknek Egyházfenntartói 
Járulék elmaradásaik vannak, azoknak rendezésére, 
melynek minimális összege 5000,-Ft év/ fő, de ha a 

szórványlétben szeretnénk megmaradni, ennél többet 
kell Isten ügyére szánnunk! Isten adjon ehhez minden-
kinek bölcsességet, világosságot.
 A jelen helyzetben folyó online Istentiszteleti alkal-
mak után elmarad a perselyes adakozás, ami megnehe-
zíti a gyülekezet anyagi terheinek rendezését, így aki 
teheti, azoktól szeretettel várjuk „persely adományai-
kat” otthoni banki átutalással, senki ne mozduljon ki 
emiatt s különösen köszönjük azoknak, akik már ér-
deklődtek e felől vagy  elküldték  felajánlásaikat.
 Kérem, hogy akinek segítségre van szüksége, lelki 
beszélgetést szeretne, jelezze azt a lelkipásztornak. Fi-
gyeljünk oda egymásra! Vigyázzunk egymásra!
 Online gyülekezeti alkalmainkra minden kedves ér-
deklődőt szeretettel várunk!
 Kérdéseiket, kéréseiket a gyülekezet életével, alkal-
maival kapcsolatosan az alábbi telefonszámokon tehe-
tik fel: lelkész:06 30 548 38 19, Szabó Imréné, gondnok: 
0620 973 7004
 Gyülekezetünk számlaszáma, melyre szeretettel vá-
runk akár Egyházfenntartói Járulékot, akár Isten Di-
csőségére szánt kisebb, nagyobb adományt: 65500109-
11000073
 Szeretettel hirdetjük, hogy lehetőség van a Herná-
di templom építésére nyitott alszámlára is adakozni: 
65500109-00010640-53500004
 Áldott böjtöt és húsvéti ünnepeket kívánunk. Min-
denkinek jó egészséget. Ha tehetjük, maradjunk otthon!
 

Testvéri szeretettel:  Szemők Andrea lelkész

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondok mindazoknak, akik Borzási Ist-
ván, a kertbarát klub elnökének emlékét örökké meg-
őrzik! felesége, Sárika

TÖBB MINT BIZTOSÍTÓ
Mi a szolgáltatást
házhoz visszük

Ügyeinek intézését bízza rám!
Módné Csaba Magdolna

2381 Táborfalva, Zrínyi u. 48.
0630-213-4408   0630-450-7911   0629-382-915

- életbiztosítás (kiegészítőkkel)
- időskori biztosítás
- nyugdíjbiztosítás (20% állami támogatással)
- lakásbiztosítás (40% kedvezmény az éves díjból)
- baleset biztosítás
- betegség biztosítás
- kárrendezés
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A táborfalvai katolikus egyházközség hírei

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése 
szerint 2020. március 22-től visszavonásig minden nyil-
vános	liturgia	(szentmise,	keresztelés,	esküvő,	egyéb	li-
turgiák)	a	katolikus	templomokban	szünetel.	Egyetlen	
kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden 
kell megtartani. A katolikusok a vasárnapi szentmisén 
való részvétel kötelezettsége alól felmentést kaptak a 
vészhelyzet fennállásáig – de hangsúlyozottan kérjük: 
a vasárnap megszentelése ne maradjon el!

	 Számos	 média-felületen	 (közszolgálati	 televízióban	
és	 rádióban,	egyéb	kereskedelmi	csatornákon)	 lehető-
ség van szentmise-hallgatásra, egyéb liturgikus esemé-
nyekbe való bekapcsolódásra. Otthon is van lehetőség a 
Szentírás olvasására, személyes és családi imára. Mind-
ezekkel a vasárnap megszentelése méltó lehet.

 Ft. Németh Sándor atya vasárnaponként 10 órakor 
mutat be szentmisét a hozzá tartozó öt falu valame-
lyikének templomában. A szentmise-közvetítés előtt 
9.30-tól gyermekeknek bibliaórát, 9.45-től szentmi-
se-magyarázatot tartunk. Mindezek élő közvetítése 
a hernádi római katolikus plébánia facebook-olda-
láról érhető el.  Aki teheti, kérjük, csatlakozzon 
hozzánk ily módon!

 Az öt falu közös irodai szolgálata sürgős esetben a 06 
30 462 0991 számon érhető el.

 A katolikus Egyház magyar és nemzetközi híreiről, a 
szentmise-közvetítések elérhetőségéről az alábbi olda-
lakon való tájékozódást javasoljuk:
www.katolikus.hu / www.magyarkurir.hu

Szakali Tibor diakónus

In memoriam

Elhunyt Szikora Ferenc atya

Szikora Ferenc címzetes esperes, 
nyugdíjas plébános 2020. április 
25-én, életének 92., papságának 
66. évében a Verőcei Papi Otthon-
ban elhunyt.

 Szikora atya 1928. április 29-én  született Felsőda-
bason. 1954. november 1-jén Budapesten szentelték 

pappá.  Káplán: Kartalon 1954-1956, Nézsán 1956-1958, 
Hatvan-Belvárosban 1958-1959, Nógrádverőcén 1959-
1963, Jászkarajenőn 1963-1966, Lőrinciben 1966-1967, 
Nagykőrösön 1967-1971, Budapest-Szent Erzsébet Plé-
bánián 1971-1975. Plébános: Örkényben 1975-2007, Tá-
borfalván 1993-2007. Címzetes esperes 1977. 2007-ben 
vonult nyugdíjba.

 A régi, klasszikus papok közé tartozott, akik jelenlé-
tükkel, hivataluk hűséges ellátásával, hitoktatással és a 
liturgia végzésével látták el híveiket. Fontosnak tartotta a 
híveknek a szentségi életre való nevelését. Komolyan fog-
lalkozott a ministránsokkal. Keze alól két pap is kikerült. 

 Lelki üdvéért május 8-án engesztelő szentmisét mu-
tattak be az örkényi Szent Lipót és Szent Erzsébet plé-
bániatemplomban. Örök nyugalomra a Kispesti Jézus 
Szíve Templom altemplomába helyezték.

Tisztelt Temetőlátogatók!

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, akik 
tekintettel vannak a temető fenntartói munkámra és 
a szemetet az arra kijelölt helyre hordják. Nagy öröm 
számomra azt tapasztalni, hogy a villanyoszlopok közé 
ültetett virágokat valaki rendszeresen gondozza. Isme-
retlenül is köszönöm neki! A táborfalvi temető sokat 
szépült az utóbbi időben és a látogatók nagy része ezt 
tiszteletben is tartja. Remélem, hogy az 50-es úthoz kö-
zeli	részen	lévő	sírok	gondozói	(tisztelet	a	kivételnek)	
is hamarosan megértik, hogy a temető tisztán tartása 
nem egy emberen múlik. 
A legjobb takarítás, ha nem szemetelünk!

Köszönettel: Lutz Lászlóné, a Szigü temetkezés meg-
bízottja



   2020. május                          Civil szervezetek       15

A Táborfalvi Hagyományőrző Íjász Egyesület 2007. jú-
nius 8-án alakult meg. Az Íjász Egyesület fő célja, hogy 
lehetőséget nyújtson a szabadidő hasznos eltöltésére a 
sportkedvelőknek, valamint az íjász hagyományokat 
tisztelőknek, a fiataloknak és a gyerekeknek.
 Edzéseket, versenyeket, sportrendezvényeket bo-
nyolítunk le.
 Évente négy országos versenyt rendezünk, amely 
mintegy 200 fő szabadidős programját jelenti. A házi 
versenyek is nagy sikert arattak. Szép, rendezett kör-
nyezetben, erdős területen található az íjászpálya.
 A sportrendezvények mellett a közösség összeko-
vácsolódásának érdekében családi rendezvényeket is 
tartunk. Más íjász egyesületek is szívesen jönnek hoz-
zánk, de a Magyar Vizsla Klub is járt már nálunk.
 Reméljük, hogy a jövőben is hasonló szép sikereket 
érünk el és minél többen kipróbálják ezt a férfias spor-
tot, az íjászatot!

Közösségi média:
https://www.facebook.com/taborfalvihagyomanyorzo.
ijaszegyesulet?epa=SEARCH_BOX

Kovács Attila   elnök

Kovács Attila
Az íjászat

Feszül az íj, repül a nyíl, szép sport az íjászat…
De itt is fontos a sok gyakorlás, s a még több alázat.
Évszázadok alatt jöttek létre az íjászhagyományok,

Fontosak az írott, s íratlan szabályok.
Őseink szellemében folytatjuk e munkát,

Reméljük, odafönt megnyugtatjuk a hun klánt!
Változatos életforma, mit az íjászat adhat,

Férfivá nevel, edzi az izmot, 
Boldog, ki ilyen szabadságot kaphat!

Egyre több az íjász, e sportot sok nő kedveli,
Ott szalad egy kislány, nézi, tetszik neki.
Az ősi vér kötelez, örülnek egymásnak,

Kikapcsolódnak, szabadok, a gondok is elszállnak.

2020

Táborfalvi Hagyományőrző Íjász Egyesület

 Távoli nyilzápor / László Gyula rajza




