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Augusztus 20-án Magyarországot ünnepeljük, az ország születésnapját. Hazánkét, egy olyan országét,
amely nem ajándékba kapta létét, mindig meg kellett
küzdenie érte.
Minden előttünk járó nemzedéknek megvolt a
maga választása: ellenállás nélkül hagyja idegenek kezére jutni Magyarországot vagy harcba száll a Szent
István által alapított Magyarországért, amely keresztény államként született meg saját törvényekkel, saját
identitással, biztonságos határokkal.
Minden előttünk járó nemzedéket próbára tett a
történelem, hogy kész-e megvédeni hazáját. Magyarország ma azért létezhet még, mert az őseink, amikor kellett, akkor kiálltak az országért, és megőrizték
Szent István Magyarországát.
A küzdelmek, kihívások, bármennyire is szeretnénk,
ma sem kímélnek bennünket. Az egész Európát átformáló migrációs nyomás, a gazdasági válság, a koronavírus okozta járvány, mind-mind próbára teszi a nemzetet, a kormányt, a családokat, és egyes embereket is.
Történelmünk során, ha szabadságunk nem is volt
mindig, de mindig volt otthonunk, ahova hazatérhettünk.

Mindig volt földünk, amely munkát és élelmet adott,
mindig volt becsületünk, amiért érdemes volt magyarnak lenni.
Minden történelmi próbatételt túléltünk, mert
megvolt hozzá az erőnk, a hitünk és soha nem szégyelltük a kemény munkát.
Ez az erő, ez a hit és a kemény munka hozta el végül
a szabadságunkat is. Talpon maradni, magunk ura lenni és eközben ízig-vérig európainak maradni soha nem
ölünkbe hullott ajándék volt itt, a Kárpát-medencében.
Magyarországnak most nagyon erősnek kell maradnia a változó és bizonytalankodó Európában. Olyan országot akarunk, amely a Szent István-i alapokra épül,
amely több mint ezer éve otthont és biztonságot ad a
magyarságnak, amely a kereszténységre és a nemzeti
identitásra és más nemzetek tiszteletére épül.
Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő
Fidesz-KDNP

Polgármesteri gondolatok
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Kedves Táborfalviak!
A Magyar Falu Program keretében beadott pályázataink közül a fogorvosi egységre irányuló pályázat nyertes, tehát 2.500.000 forint összegben új eszköz kerül
beszerzésre a fogorvosi rendelőben.
A Szeles utca egy szakaszának felújítására irányuló pályázat sajnos, forráshiány miatt tartaléklistára
került. Ezt sajnálattal vettük, hiszen ez az útszakasz
igen elhanyagolt állapotban van, évek óta nem történt
érdemben rajta felújítás. Keressük a lehetőséget, hogy
önerőből hogyan tudnánk javítani a minőségét.
A bölcsőde építése a tervezett ütemben halad.
Az orvosi szolgálati lakás építésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes a Schön-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Pogácsás Államtitkár Úr fogadóóráján szó volt a sportöltöző építéséről, az internet-hozzáférésről a Táborban, és a folyamatban lévő pályázatainkról. Sajnálatos
módon igen kevés érdeklődőt vonzott ide a fogadóóra,
pedig hasznos lett volna, ha a lakosság is megosztotta
volna ötleteit, javaslatait Államtitkár Úrral!
Nagy Andrásné polgármester
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Beszéljünk néhány mondatban a vízről
és a vízszennyezésről
A víz az élet egyik lételeme, de sajnos már az ember
egyik lételemévé vált a vízszennyezés is.
Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetőleg anyag, mely a víz fizikai, kémiai, biológiai és
bakteriológiai tulajdonságait (természetes minőségét)
károsan megváltoztatja.
Ivóvizünk egy része kommunális szennyvízzé változik, amelyben a felmosóvíz, mosóvíz, fürdővíz, ételmaradék stb. található. Fő jellemzője a nagy mennyiségű
szervesanyag tartalom, és nagy tömegű mikro-organizmus. A szerves anyagok bomlása során lecsökken a víz
oldott oxigén tartalma, a mikroorganizmusok közvetlen fertőzési veszélyt jelentenek a környezetre.
Településünkön a Daköv Kft. munkatársai felelnek
az ivóvízellátásért és a szennyvíz kezeléséért egyaránt.
Fáradságos és áldozatos munka ez, ami 24 órás munkaidőt jelent többüknek. A mostani időjárási helyzetben,
a hirtelen lezúduló eső mennyisége sokszor okoz gondot, hiszen a felszíni csapadékvíz elvezetése a településen több helyen nincs megoldva.
Rengeteg vegyszert használunk mindennapjainkban.
(Háztartási vegyszerek, tisztítószerek, tisztálkodáshoz
használt készítmények). Ezeknek általában zsíroldó
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hatásuk van azokon a felületeken, amelyeket tisztítjuk,
de a lefolyóban az ellenkező hatást érik el. Elzsírosítják, eltömítik a lefolyókat, áteresztőket, szivattyúkat,
amik pont azt a célt szolgálnák, hogy a szennyvizet
ezektől az anyagoktól mentessé tegyék.
Nem beszélve a sok idegen anyagról, ami véletlenül,
vagy éppen készakarva belekerül a csatornarendszerbe.
Ezekkel a dolgokkal a Daköv Kft. munkatársai szembesülnek, nem éppen szalonképes helyeken, mondjuk
lent egy aknában, vagy csatornában.
Ha csak egy kicsit figyelnénk arra, hogy kevesebb
tisztítószert, illatszert használjunk, ezáltal figyelnénk
arra is, hogy mi kerül a csatornába! Nem csak környezetünket óvnánk, hanem segítenénk a fiúk munkáját is!
Kik is ők tulajdonképpen, név szerint, a „Dakövös”
fiúk?
Szakács József üzemegységvezető
Gazsó Gábor és Fazekas Zoltán ivóvízhálózat kezelők
Kovács Károly és Halmi Imre szennyvízhálózat kezelők
Nagy Zoltán és Dohándi Pál szennyvíztelep kezelők
Köszönjük nekik, hogy gondoskodnak a mindennapi
vizünkről!
Nagy Andrásné
polgármester
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Tisztelt Táborfalviak!
A parlagfű és egyéb károsító gyomnövények elleni védekezés, valamint a pollen levegőbe jutásának folyamatos megakadályozása mindnyájunk
érdeke. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt!

Önkormányzati hírek
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Köszönjük az együttműködést és járvány kordában
tartásához való segítségüket és fegyelmezett hozzáállásukat!
Dr. Bajmóczy Géza

Igazgatási szünet

Felhívás!
Szüreti Felvonulás Táborfalván
2020. szeptember 19. szombat

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
alapján

Kocsisok és felvonulók, Bíró és Bíróné szerepre vállalkozók, vendégül látók és támogatók jelentkezését várjuk!

augusztus 17-től – augusztus 19-ig
igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban.

A felvonuláson csak előzetes jelentkezéssel lehet
részt venni, kizárólag népviseleti ruhában, amely lehet
saját ruha is, de szeptember 7-től lehetőség van kölcsönzésre is a Jókai Mór Közösségi Színtérben a készlet
erejéig. A kölcsönzés díja: 2000 Ft/ruha.
Az alsó korhatár 12 év.

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyintézés szünetel,
az ügyfélszolgálati irodán kizárólag ügyeletet tartunk.
A kérelmek, hiánypótlások, egyéb beadványok átadásán
kívül további ügyek intézésére nem lesz lehetőségük.
Az igazgatási szünet alatt a Falugazdász sem tart
ügyfélfogadást!

A részletes programról a következő Mozaik újságban, a Jókai Mór Közösségi Színtér facebook oldalán, a Táborfalva Nagyközség Hivatalos Oldalán
adunk tájékoztatást.

Megértésüket köszönöm!
Kundra Erika
jegyző
Örkénytábor Emlékünnepség

Dr. Bajmóczy Géza tájékoztatja a lakosságot!
A járványügyi vészhelyzet enyhítésével egyidejűleg
az Eü.-i Kormányzat a digitális EESzTérbe (a felhőbe) való vényírás lehetőségét meghosszabbította (90
nappal), erre tekintettel továbbra is a betegeink havi
rendszerességgel szedett gyógyszereik felírását telefonon is kezdeményezhetik.
Ennek legcélszerűbb módja az, hogy:
1. a kért gyógyszereket egy papíron saját maguknak
		 kilistázzák, vagy a kifogyott dobozok címlapját
		ollóval levágják,
2. a TAJ- kártyát a telefon mellé előkészítik,
3. telefonon a rendelőt felhívják, 382-031
4. az azonosítás előtt a körzetre rá fogunk kérdezni
		 (kettes körzet, egyes körzet)!
5. a kért gyógyszereket a telefonba beolvassák,
6. a felhőbe felküldjük,
7. a gyógyszertárban a saját személyi igazolvánnyal
		 és a recept tulajdonosának a TAJ-számával a gyógy		szer kiváltható.

Ünnepi megemlékezés tartunk az 1930 októberében felavatott Örkénytábori Magyar Királyi Lovagló és Hajtótanárképző Intézet megalakulásának 90. évfordulója
alkalmából. Az iskola a magyar haderő és a lovassport
számára képzett kitűnő szakembereket, sportolókat.
A rendezvény időpontja: 2020. október 3-a, 11 óra
A rendezvény helyszíne: Táborfalva Honvéd úti
Emlékpark, HEMO
Részletes program a Mozaik szeptemberi számában.
a szervezők
TÁBORFALVAI MOZAIK bruttó hirdetési árak:
		
		
		

1 oldal: 13.965 Ft – 1/2 oldal: 6.982 Ft.
1/4 oldal: 3.491 Ft – 1/8 oldal: 1.754 Ft.
1/16 oldal: 876 Ft
Köszönetnyilvánítás: ingyenes
Hirdetésfelvétel: Fekete Gyula
Elérhetőség: 0630 499 6404
taborfalvaimozaik@gmail.com
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Gondolatok egy felháborító eset kapcsán…
Nem jellemző rám, hogy rendszeresen írjak a helyi újságba,
de ezen a nyáron több olyan esemény történt, ami miatt kikívánkoznak gondolataim.

A faluban járva, még jó néhány házon látható, a Tiszta
udvar, rendes ház feliratú tábla. Kevesen tudják, honnan származik, miért tették ki ezeket a táblákat. Az
interneten böngészve, a teljesség igénye nélkül, a következő meghatározást, információt találtam.
A Tiszta udvar, rendes ház mozgalom dr. Seres Géza
nagylétai körzeti orvos kezdeményezésére jött létre
1952-ben, majd a Magyar Vöröskereszt szervezésében
rövid időn belül országszerte elterjedt.
A több évtizedes sikeres működést követően
a mozgalom lassan megszűnt, a kétezres évek eleje
óta azonban egyre több településen kezdődött meg
a hagyomány felélesztése.
Az eredeti feliratnak többféle alternatív változata
született, például Tiszta
udvar, rendes ház, parlagfű-mentes telek, vagy Tiszta udvar, gondozott kert.
A településeken járva,
örömmel látom, hogy egyre több emberben merül
fel az igény, hogy szépen gondozott udvart, kertet alakítsanak ki, az önkormányzatok gondot fordítanak a
közterületek, közparkok gondozására. Sajnos, a minden évben megrendezett szervezett szemétgyűjtés ellenére újra és újra hatalmas mennyiségű szemét gyűlik
össze az utak mentén, árkokban, egyes üres telkeken.
Hogyan, miért kerül oda a szemét, mikor hetente elszállítják a kommunális hulladékot, minden évben igényelhető lomtalanítás. Akkor miért kerül a közterületekre a szemét, a lom?
Személyes tapasztalataimat szeretném leírni, az érintettek megnevezése nélkül, mivel nekik vannak személyiségi jogaik. Én tiszteletben tartom ezt a jogot, annak
ellenére, hogy az érintett „úriemberek” nem tartották
tiszteletben a többi ember tiszta, egészséges környezethez való jogát.
Egy reggel, munkába menet, az Arany János utca
folytatásában, a kanális melletti úton mentem ki a
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főútra. Az egyik facsoport mögött, egy kis teherautó
állt, és építési törmeléket raktak le az út mellett. Ismerem az autó tulajdonosát. Az interneten több képet
is láthatunk, a szépen berendezett, gazdagon felszerelt
házáról. Tehát az otthonára igényes. De gond nélkül
szennyezi a közterületet.
A másik eset a hét végén történt. Lányomék megvettek egy telket, ami mellett egy földút halad. Párja,
épp a telken volt, amikor egy autó jött a földúton. Az
autó megállt, egy idősebb, jól szituált férfi szállt ki
belőle. Kivett az autóból egy zacskó szemetet, és egy
jól irányzott mozdulattal bedobta lányomék telkére.
Majd visszaült a kocsiba, és indult tovább. A telek
ifjú tulajdonosa a telek végén kiállt az útra, így a
szemetelő kénytelen volt
megállni. Odament, köszönt, és közölte az „úriemberrel”, hogy köszöni,
de nem kéri a csomagot.
Az úr, először nem értette, de végül visszatolatott, és felszedte, amit
eldobott, és elvitte. Kérdés, később hol szabadult meg a csomagtól?
Ezek után azt kérdezem magamtól: Ha valaki
a saját házára, udvarára
igényes, akkor miért nem
az, a közterekre, vagy mások tulajdonára?
Úgy gondolom, mindenkinek úgy kéne viszonyulnia másokhoz, mások tulajdonához, a közösséghez, ahogyan ő elvárja ugyanezt
másoktól. Mindenki példakép valakinek. A gyerekének, unokájának, azoknak az embereknek, akikkel szoros kapcsolatban áll. A fent említett emberek mit várnak el másoktól, milyen példát mutatnak? Milyen jövőt
szánnak gyerekeiknek, unokáiknak, ha nem vigyáznak
a környezetre? A környezet, nemcsak a házunkból, az
udvarunkból áll.
Lehet, hogy a szomszédjuknak nem olyan rendezett
az udvara, de a szemetet a kukába teszi, a sittet konténerrel elszállíttatja. Akkor ki érdemelné a Tiszta udvar,
rendes ház táblát?
Mészáros Ágota
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30 éve történt…
Rendszerváltás - Táborfalva 1990

Kedves Testvérek!
Felhívás!
Reményeink szerint a továbbiakban is találkozhatunk vasárnaponként az istentiszteleteken, egyelőre a
szükséges védekezés betartásával. Kérjük, hogy viseljenek szájmaszkot az istentiszteleteken! A kézfertőtlenítés lehetősége biztosított.
Istentisztelet a táborfalvi református templomban minden vasárnap 9.00 órakor.
(2381 Táborfalva, Kossuth Lajos u. 72.)
Lelkészünk: Nagytiszteletű Szemők Andrea lelkésznő,
+36 30 548 38 19
Presbiterünk: Tóth Levente, tel.: +36 20 99 234 13
Gyülekezetünk számlaszáma, melyre szeretettel várunk akár egyházfenntartói járulékot, akár Isten dicsőségére szánt kisebb, nagyobb adományt: 6550010911000073
				
Borsi Mária gyülekezeti tag
A táborfalvai katolikus egyházközség hírei

Templomainkban visszaállt a megszokott liturgikus
rend, a biztonsági előírások betartásával. Vasárnaponként Táborfalván és Pusztavacson 8 órakor, Hernádon
és Tatárszentgyörgyön 9.30-kor szentmisét vagy igeliturgiát, Örkényen 11 órakor szentmisét tartunk.
Kérjük azonban, hogy az alábbi, az egészségügyi védekezést szolgáló szabályokat továbbra is tartsuk be:
megfelelő távolságot (1,5 m) tartsunk, használjunk szájmaszkot, a kézfogást és szenteltvíz használatát mellőzzük. A szentáldozás csak kézbe történhet.
Az adományokat a szentmise végén a bejáratnál lehet a kosárba tenni.
Szeretettel várunk mindenkit!
Németh Sándor
plébániai kormányzó

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindenkinek,
akik eljöttek, drága férjemet, Katona Mihályt elkísérték utolsó útjára és virággal búcsúztak!
Hálás szívvel köszöni a gyászoló család

Kedves Olvasóink! Kérjük, juttassák el a Mozaik
szerkesztőségének vagy könyvtárunknak a rendszerváltozás Táborfalvához kapcsolódó fotóit, dokumentumait, amelyek könyvtárunk helytörténeti
anyagába is bekerülhetnének! Sajnos, 1990-ben nem
volt még saját helyi lapja községünknek, 1993-tól jelenik meg a Táborfalvi Mozaik, így sok információ,
amely a helyi újságban megjelenhetett volna, ma
nem áll rendelkezésünkre.
1949 májusában vált önállóvá Táborfalva, mely korszakot az 1970. június 23-i tanácsülés zárt le, ahol
elhangzott, hogy július 2-án Örkényben összeül a
nagyközségi közös tanács.
A társközségi lét után 1990. január 1-jétől indult el
ismét az önállósodás folyamata és az 1990 őszén
megtartott helyhatósági választások nyomán Táborfalván is megalakult a helyi önkormányzat.
Táborfalva történetéhez kapcsolódó fényképeket, írásokat, visszaemlékezéseket örömmel fogadunk és várunk!
A rendelkezésre bocsájtott dokumentumokat beszkenneljük, rögzítjük és visszaadjuk tulajdonosának!

Együttműködésüket, segítségüket előre is
köszönjük!
Elérhetőség:
Borsi Mária könyvtáros
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
2381 Táborfalva Iskola u. 7.
Tel.: 29/382-952
e-mail: konyvtar@taborfalva.hu
Fekete Gyula szerkesztő
tel.: +36 30 4999 6404
e-mail: taborfalvaimozaik@gmail.com
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Rovarcsípésekről általában
Nyáron, arányosan a kültéri programok gyakoriságával, növekszik a rovarcsípések száma is. A megfelelő
felkészülés érdekében érdemes pár információt tudni
a rovarok által okozott csípésekről, és azok kezelési lehetőségeiről.
Általánosságban elmondható a rovarcsípésekről,
hogy amennyiben nem vagyunk rá allergiásak, nem
okoznak életveszélyes állapotot, a csípések csak fájdalmat, illetve kellemetlenséget okozhatnak.
Hazánkban a leggyakrabban előforduló rovarok a következőek: szúnyog, bolha, poloska, pók, illetve talán
az egyik legveszélyesebb, a darázs.
A szervezetünk kétféleképpen reagálhat a rovarcsípésre:
1. Az első lehetőség a lokális, azaz helyi reakció,
		 ami azt jelenti, hogy a „sérülés” környéke érintett
		 csupán. Ilyen helyi reakció például: a csípés, vagy
		 harapás nyoma, a seb körüli bőrpír, viszketés vagy
		duzzanat.
2. A generalizált, azaz egész szervezetet érintő reak		 ció életveszélyes lehet, legfőképpen darázscsípés
		 következménye. Főbb tünetei: kiütések testszerte,
		 nem csak a seb körül, légúti panaszok (nehézlég		 zés, gombóc érzés a torokban), hasi panaszok (hasi
		 fájdalom, hányás, hasmenés).
Pókcsípés
A hazánkban található pókfajták mérge az emberi szervezetre nem károsak, így ilyen esetben csupán a kellemetlen helyi reakciókkal találkozhatunk.
Teendők:
otthon szolid jegelés, viszketést csökkentő krémek
használata, amelyek a gyógyszertárakban vény nélkül kiválthatóak (pl.: Fenistil gél). Nem szűnő, illetve
fokozódó panaszok esetén keresse fel háziorvosát, illetve bőrgyógyászt!
Bolhacsípés
Az állatokkal való kontaktus fokozott veszélyt jelent
ezen a téren, hiszen ahol állat van, ott bolha is van. Csípésükre általában a ruhával szorosan érintkező területeken számíthatunk. A seb és környéke erősen viszkethet, de nagyon fontos, hogy ne vakarjuk a területet! A
vakarás által baktériumok kerülhetnek a szervezetbe,
ezért javasolt viszketést enyhítő krémet használni, fokozott panaszok esetén bőrgyógyásszal konzultáli!
Poloskacsípés
Rendkívül elterjedt hazánkban az ágyi poloska, mely-
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nek csípése okozhat apróbb bőrpírt, de akár gennyes
sebeket is, beazonosítása nehéz. Forduljon bőrgyógyásztóhoz!
Szúnyogcsípés
Igen gyakori hazánkban, legfőképpen vízparton, erdőkben. Gyakori tünetei: bőrpír, duzzanat, fokozott
viszketés.
Teendők:
viszketést enyhítő krémek használata, jegelés, vakarás elkerülése.
Darázscsípés
A darázs-és méhcsípések normál esetben csupán helyi
reakciót váltanak ki, az érintett terület fájdalmas, duzzadt és piros lesz. Ellenben nem ritka a súlyos allergiás reakció kialakulása sem, amely az egész szervezetre
kihatással van, légúti és emésztőrendszeri zavarok, illetve testszerte kiütések jelentkezhetnek. Amennyiben
ezen panaszok közül bármelyik is felmerül, azonnal
szükséges orvos, leginkább mentő hívása!
Összegzés
A rovarcsípések nagy része hazánkban ártalmatlan az
egészségünkre, csupán kellemetlenséggel jár. Rendkívül fontos a megelőzés: amennyiben szabadban jár,
javasolt a zárt cipő viselete, drogériákban vásárolt rovarirtó sprayk, krémek használata, majd utána a teljes
test átkutatása, legfőképpen a hajlatok vizsgálata.
Amennyiben enyhe tünetek jelentkeznek, gyógyszertárban kapható krémekkel és gyógyszerekkel otthoni
„kezelés” javasolt. Nem múló tünetek esetén bőrgyógyászati szakrendelő, illetve háziorvos felkeresése javasolt! Súlyos tünetek esetén azonnali mentőhívás, vagy
sürgősségi osztályos ellátás válik szükségessé!
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Nyári táborok a Jókai Mór Közösségi Színtérben
Az idén nyáron június 29-től július 3-ig tánctábort, és
az azt követő héten, július 6-tól 10-ig angol nyelvi tábort szerveztünk az 5 és 10 év közötti korosztály részére.
A napi programot így alakítottuk: 8.00 órakor érkezés,
10.00-12.00 szakmai foglalkozás, a szünetekben elfogyasztható volt az otthonról hozott kis nasi. A szülők
és a nagyik minden nap nagyon sok finomsággal kedveskedtek. Volt, aki süteményt, volt, aki gyümölcsöt,
vagy mások csokoládét, vagy jégkrémet hoztak. A helyi önkormányzat is gyümölcsökkel, jégkrémmel lepett
meg. Üdítőről, szörpről, vízről mi gondoskodtunk.
Ezek felszolgálását Éva néni végezte. Ő kedveskedett.
12.00 órától kétfogásos ebéd volt, ami nagyon finom
és változatos volt, melyet a TS Gastro biztosított. 13.00
órától kézműveskedés, vetélkedők, játék, mesehallgatás, filmnézés, és újra tánc, természetesen a tánctáborban. Többször meglátogatott bennünket Tonka óvónéni, aki mesét olvasott fel, illetve bábok segítségével
tanulságos kitalált mesét mondott el, és minden alkalommal valamilyen ajándékkal is meglepte a hallgatóságot. 16.00 órára jöhettek a szülők gyermekeikért.
Mindkét tábor programfelépítése azonos volt, csak
a szakmai része változott. Célunk az volt, hogy olyan
programokat szervezzünk, amelyek értéket, tartalmas,
hasznos időtöltést, s egyben élményt, kikapcsolódást,
szórakozást nyújtanak a gyermekek számára.
A szülőknek is szerettünk volna segíteni abban, hogy
gyermekeik ne a számítógép előtt üljenek vagy a telefonjukat nyomkodják állandóan.
Mindig jó dolog egy új csapat részesének lenni, közös
tevékenységekben részt venni, együtt nevetni, izgulni.
A résztvevők Pusztavacsról, Dabasról, Örkényből, Felsőlajosról, Kecskemétről és természetesen Táborfalváról
érkeztek. Ez nagyon jó, mert új ismeretségek, barátságok köttettek. A tábor utolsó napján már időpont egyeztetések történtek, hogy ki mikor látogatja meg egymást.
Igyekeztünk a lehető legtöbb foglalkozást, ügyességi
és sportos játékos vetélkedőt, versenynek álcázott közös szórakozást szabadtéren tartani, melyre az intézmény mögötti parkban található korszerű, nagyon jól
felszerelt játszóterünk nyújtott lehetőséget.
Naponta voltak kézműves foglalkozások is, különböző tárgyakat készítettünk, volt papírhajtogatás, ragasztós, kifestős. Arcfestés is volt. Én csak cicákat tudtam
festeni, de Láng Virág gyönyörű rajzai elbűvölték a
gyermekeket. Virág diákmunkásként segített a táborok
ideje alatt. A programok létrehozásában férjem, Soós-

Győrffy Csaba is segített, egyszer Picasso bohócként,
máskor a Nagy Bűvészként kedveskedett a gyerekeknek szórakoztató és tanulságos műsorral.
Nagy örömmel fogadták a résztvevők a kiskutya és
kiscica simogató programunkat.
A táborok szakmai feladatait jól felkészült szakemberek látták el.
A táncoktató Tóth Andrea volt, akivel évek óta szervezünk közösen táborokat, tánctanfolyamokat. A tánctábor célja a tánc megszerettetése, a zenére mozgás
örömének átadása volt, amit Andreának sikerült megvalósítania. A tábor utolsó napján videofelvétel készült
az öt nap alatt tanult táncokról.
Az angol tanár Czigány Anita volt. A tábor célja az
angol nyelv megszerettetése, a nyelvtanuláshoz való
pozitív hozzáállás megteremtése volt. A korosztálynak
megfelelően játékos, vetélkedős formában történt a
nyelvtanulás. Anita inkább a szóbeli megnyilvánulásokra helyezte a hangsúlyt.
A táborok ideje alatt fényképek és videofelvételek
készültek, melyek megtekinthetőek a Jókai Mór Közösségi Színtér Facebook oldalán.
A táborok kezdetén minden résztvevő névre szóló kifestős füzetet és egy útvesztős logikai füzetet kapott,
ezekben együtt haladva dolgoztunk. A táborok végén
hazavihették ezeket a füzeteket és azokat is, amiket
saját kezűleg készítettek el. Természetesen az emléklapok sem maradhattak el!
A táborok végére a gyermekek is, meg a szervezők
is kellőképpen elfáradtak, de úgy érzem, hogy sok élménnyel, szép emlékekkel, több tudással és sok új baráttal gazdagodtunk!
Soós-Győrffy Kató
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Nagy Viktor: Ez nem egynyári kaland

A táborfalvai nagycsaládosok hírei

A fenti címmel olvastam egy interjút Nagy Viktor
színművésszel, rendezővel a https://hajonaplo.ma/
weboldalon, amely Magyarország kortárs kultúráját, értékeit, irodalmát, produkcióit mutatja be.
Nagy Viktor Táborfalváról elszármazott sikeres
színész, rendező, egy országos jelentőségűvé nőtt
kulturális fesztivál, a Kultkikötő alapítója és szervezője. Az interjú jeles alkalommal készült: idén 15
éves a Kultkikötő!
Szeretettel ajánlom Olvasóink figyelmébe!

Egyesületünk az elmúlt néhány hónapban több adományt kapott, aminek nagy részét tagjai között osztotta szét.

Részlet Kovács Zsófia interjújából:
„Nagy Viktor újratervezte a nyári kikapcsolódás fogalmát, a sör és lángos mellett a nyaralók igényes
kultúrát is fogyaszthatnak. Minden este egy premier
a magyar tenger partján. A Kultkikötő megálmodója
és ügyvezetője szerint a színház lehet a kultúra motorja. Idén már öt helyszínen 130 programmal várják a nézőket. Nagy Viktorral beszélgettünk a kezdetekről, a jubileumi évről és persze a Balatonról.”

Tisztítószer csomagot 75 ezer Ft értékben, élelmiszer adományt és étrend kiegészítőt kb. 100 ezer Ft
értékben. Készétel adományt (sztrapacskát) a FOOD
Universum Kft.-től, K’enni jó zöldségkrémet a Kincs
Kecskeméti Egyesületétől. Használt ruhát kaptunk a
Lakiteleki Nagycsaládos Egyesülettől és Inárcsról az
Otthonteremtés Alapítványtól. Gyermelyi tésztát vehettünk dolgozói áron a gyártótól! Használtruha előzetes megbeszélés után válogatható a Rákóczi ut 204-ben.
Tel.: 0670-7797-921
Új tagokat is várunk, számtalan kedvezménnyel, pl.
autóvásárlási kedvezmény NOE tagoknak az állami támogatáson felül.
Köszönjük a támogatásukat!
Brunner Erzsébet elnök és a vezetőség

MEGHÍVÓ
ORSZÁGOS KUVASZTALÁLKOZÓ
AUGUSZTUS 20-21.
Szeretettel várunk minden Kuvaszt és Kuvaszost
augusztus 20-án (csütörtökön), déli 1 órakor a Kuvasz Központban, Lajosmizsén! A Kuvasz tenyésztőket is várjuk, kezdőket és haladókat egyaránt. A
Központ igazán Kuvaszoknak való, természetközeli
környezetében jó alkalom ez a tapasztalatok cseréjére, valamint a leendő, és a régi Kuvaszosokkal való
találkozásra!

A Kuvasz és Mi Alapítvány
Fotó: Sebestyén Blanka/Kultkikötő

2020. augusztus							

Mit tegyünk, ha nagyon leégtünk?
A napsütés jó dolog, de legyünk elővigyázatosak! A
leégés nem csak fájdalmat okoz, hanem egészségügyi
kockázatokkal is jár!
Napégés enyhe tünetei: kipirosodott bőr, mely érzékeny, meleg tapintatú, és fájdalmas. Kisérheti fáradékonyság, szédülés, hányinger, hidegrázás.
Napégés súlyosabb tünetei: Felhólyagosodott, fájdalmas bőr, fejfájás, láz, tarkómerevség.
Előzzük meg!
- 11-15 óra között ne tartózkodjunk napon!
- Fogyasszunk sok folyadékot!
- Kenjük be testünket magas faktorú naptejjel/nap		olajjal!
Ha már kialakult!

Napraforgó Óvoda - Táborfalva
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:
helyettesítő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.09.01.-2022.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2381 Táborfalva, Petőfi út 19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
A 3-6-7 éves korú gyermekek nevelése az intézmény Pedagógiai Programja és egyéb szabályzatai alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus,
- Gyermeknevelésben való jártasság - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, Fejlesztő pedagógusi végzettség,
Előnyt jelentő kompetenciák:
- Kiváló szintű Gyermek szeretet, pedagógiai elhivatottság, szakmai tudás, pontos munkavégzés, csapatmunka
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek má-
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- Lehetőség szerint húzódjunk árnyékos helyre!
- A leégett felszínt nedves borogatással, folyó hideg
		vízzel hűtsük!
- Fájdalom esetén fájdalomcsillapítóra is szükség
		lehet!
- Használja az alábbi készítményeket: IRIX, Bepant		 hen, Panthenol, Dermazin
Mit ne tegyünk?
- A leégett testfelszínre ne tegyünk tejfölt, vajat,
		 mézet, tejet, zsírt, paradicsomot, joghurtot!
- Az égett bőrfelszínre ne tegyünk közvetlenül
		 jégkockát, vagy fagyasztott csomagokat!
Mikor forduljunk orvoshoz?
- Fájdalomcsillapító használata után is elviselhetetlen,
		 erős fájdalom esetén
- Hólyagos bőrégés esetén
- Kisgyermekek, csecsemők bőrégése esetén

solata, erkölcsi bizonyítvány, szakmai ajánlás
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus
14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Hmiró Ferencné nyújt, a 06-70-501-0467, 06-29-382-008
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Óvoda - Táborfalva címére történő megküldésével (2381 Táborfalva, Petőfi út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
I-269/2020 , valamint a munkakör megnevezését: helyettesítő óvodapedagógus.
- Elektronikus úton Hmiró Ferencné részére a ovoda@
taborfalva.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Hmiró Ferencné, Pest megye, 2381 Táborfalva, Petőfi út 19. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az óvodatanács véleményének figyelembevételével az
óvodavezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Óvoda Honlapja - 2020. július 27.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 13.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium
(BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Fekete István Emlékház, Gölle
120 éve Göllén született és 50 éve Budapesten hunyt
el Fekete István író, aki az „erdész-vadász irodalom”
legismertebb képviselője, ifjúsági könyvek, állattörténetek írója, Jókai mellett a legkedveltebb magyar író,
nemcsak a hazai, de a külföldi olvasók számára is. Valamennyien ismerjük és szeretjük a Tüskevár, a Vuk
című regényeit, de sorolhatnánk valamennyi művét…
Kedves barátunk, Bognár István Nakon élő pedagógus,
népművelő meghívására látogattunk el a szomszédos
Göllére, a Fekete István Emlékházba. Az egész évben
nyitva tartó életrajzi múzeum Fekete István író életművét mutatja be.

Fekete István bölcsője
2004. augusztus 14-én az író és felesége, valamint Bogáncs kutya földi maradványainak újratemetésére került
sor a göllei temetőben, a Szent Vendel kápolna mellett.

Fekete István Emlékház
Fekete István szülőházában 1987. augusztus 20-án adták át a berendezett emlékszobát és a halászati gyűjteményt. 1999-ben avatták fel az író mellszobrát, Farkas
Pál szobrász alkotását a szülőház előtti parkban.
Sajnos, az évek során az épület állapota egyre ros�szabbodott, egy ideig nem is tudtak látogatókat fogadni, míg végül megtörtént a felújítás és 2012. november
29-én a renoválást követően ünnepi megnyitóval adták
át az emlékházat.
Az épület megújulásával a kiállítás is megújult: az
egykori halászati gyűjtemény, valamint az 1990. május
27. óta itt lévő Rácz Vali emlékkiállítás megszűnt. Rácz
Vali színésznő, énekesnő 1911-ben született Göllén, az
egykori kiállításon a művésznő fellépőruhái, korabeli
újságcikkek, képeslapok, fotók szerepeltek. Ma a ház
falán elhelyezett emléktábla őrzi a falu híres szülötte,
Rácz Vali emlékét.
Az emlékházat bejárva végigkísérjük Fekete István
életútját, a ház udvarán egy kivágott fenyő csonkját
látjuk, ez maradt abból a fenyőfából, amit 100 évvel ezelőtt, Fekete István születésekor ültettek…

Fekete István göllei mellszobrának avatásán Dr. Kanyar
József (1916-2005), a somogyi honismereti mozgalom kiemelkedő személyisége így emlékezett az íróra: „A falu
tanítója volt az édesapja. A nemzet fia pedig a szépen
beszélő magyar író, akinek már kapcsos díszkötésbe
kellene kötni írásainak minden sorát, szépségét és a szülőföld szeretetét, hogy megőrződjék, mint az imádságos
könyvbe préselt szagos menta.”
(Forrás: www.facebook.com)

A 100 éves fenyőfa csonkja az Emlékház udvarán
Az Emlékház ingyenesen látogatható, kérésre, előzetes
egyeztetés alapján. Honlap: www.golle.hu/latnivalok
Borsi Mária könyvtáros
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Kedves Olvasóink!
Köszönöm a könyvtárnak adományozott könyveket
Dobos Attilának, Háfra Lászlónak, Lánczos Ferencnének és Szalay Vilmosnak!
Nyári nyitvatartás (október 31-ig):
hétfő, szerda, péntek 12.30-18.00 óra
szombat 8.00-12.30 óra
Elérhetőség:
Tel.: +36 29 382-952
Email: konyvtar@taborfalva.hu
honlap: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/
Értesítjük Olvasóinkat, hogy könyvtárunk 2020.
augusztus 17-től augusztus 31-ig ZÁRVA tart!

Márai-program
Kedves Olvasóink!
Örömmel adunk hírt arról, hogy könyvtárunk 2020-ban
110 ezer Ft értékben kap támogatást a Nemzeti Kulturális Alap meghívásos pályázatán, a Márai-programban,
immár tizedik alkalommal. A program keretében a Márai-X. listán szereplő könyvek közül választhatunk.

Könyvajánló
AZ ÖTTUSA TÖRTÉNETE
Írta: Mizsér Jenő, Füredi Marianne, Medvegy Iván,
Pécsi Gábor
Szerkesztette: Mészáros István
Megjelent az 1999-es budapesti világbajnokság
tiszteletére
[Bp.] : Magyar Öttusa Szakszövetség, 1999.

Könyvtári hírek
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Köszönöm Szalay Vilmosnak, hogy könyvtárunknak
ajándékozta ezt az értékes, színvonalas művet, amely
áttekintést ad az öttusa kialakulásáról az ókori pentatlontól kezdődően 1999-ig, kronológiai sorrendben
bemutatva a modern öttusa, mint új sportág kialakulását (1911), az első olimpiai öttusaversenyt (1912),
az Európai Öttusa Szövetség megalakulását (1991).
Külön fejezetben olvashatunk Coubertin báró
harcáról a modern öttusa megteremtésért.
Részletes összefoglalót kapunk a tagszövetségekről, bajnokságokról, az elért eredményekről, a
szabályok változásairól. Megismerhetjük a magyar
öttusasport történetét a kezdetektől a könyv megjelenéséig (1927-1998). A felnőtt magyar bajnokok örökranglistáján (1946-98), első helyen Balczó András áll.
Külön érdekessége a könyvnek, hogy táborfalvi
vonatkozása is van.
Az 1954-es öttusa világbajnokság lovas versenyeit Örkénytáborban (a mai Táborfalván) tartották,
ezen a versenyen a magyar öttusa válogatott aranyérmes lett, Szondy István, az öttusa válogatott tagja
Elba nevű lovával versenyzett.
2011-ben „Bajnokok Örkénytáborban” címmel a
Stipa Egyesület és Táborfalva Önkormányzata megemlékezést szervezett az 1954-es öttusa világbajnokság 57. évfordulója, valamint az 1936-os berlini
olimpia 75. évfordulója alkalmából, ahol Platthy József Sellő nevű lovával bronzérmet szerzett.
A 2011. évi rendezvényen az 54-es öttusa világbajnok csapat is részt vett.
A könyv fotókkal gazdagon illusztrált, igazi
időutazás az érdeklődők számára!
Borsi Mária könyvtáros
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Civil szervezetek

						

Közgyűlési beszámoló
A Platthy József Bajtársi Egyesület 2020. július 15-én
tartotta beszámoló közgyűlését. Számot adtunk a
2019. év működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről a tagságnak.
A rendezvényünket megtisztelte Szabó Viktor őrgy. MH
Raktárbázis megbízott parancsnoka, Nagy Géza szds.
MH 1. Katonai Igazgatási Központ érdekvédelmi tisztje,
Nagy Andrásné, nagyközségünk polgármestere.
Egyesületünk az ALAPSZABÁLY –ban megfogalmazott célkitűzéseinek, valamint a közgyűlés által elfogadatott éves munka és gazdálkodási tervének megfelelően teljesítette a 2019. évi feladatait.
Célkitűzéseink nem változtak.
Célunk tagjaink szabadidős programjainak szervezése, végrehajtása.
Tartalmas, jó hangulatú rendezvény jellemezte ös�szejöveteleinket. Néhány közülük:
- januárban zenés újévköszöntőt tartottunk
- februárban farsangi, jelmezes, zenés program
		várta tagjainkat
- márciusban nem maradhatott el a Nőnap
- szeptemberben 2 napos kiránduláson voltunk a
		 Baja-Hajós-Kalocsa útvonalon
- decemberben fenyő ünneppel zártuk az évet
2019-ben kétszer köszöntöttük kerek évfordulós
születésnaposainkat, és névnaposainkat.
Részt vettünk a Falunapi főzőversenyen is.
Jó kapcsolatot ápolunk A Pilisi Vidám Tavasz Nyugdíjas Klubbal, az Örkényi Napsugár Nyugdíjas Klubbal,
valamint több községi civil szervezettel.
Egészségünk megőrzése érdekében Cserkeszőlőn
két alkalommal jártunk.
A katonai hagyományok ápolása, kulturális örökségünk megóvása, részvételünk a nagyközség kulturális
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rendezvényein továbbra is fontos feladat számunkra.
A hősökre emlékezve minden alakalommal koszorúztunk az önkormányzat szervezésében a községi civil
szervezetekkel közösen.

Összességében elmondhatjuk, hogy egyesületünk elérte célját, takarékos gazdálkodás mellett anyagi kereteink biztosították a rendezvényeink sikeres lebonyolítását.
Az eredményes működésünkhöz elengedhetetlen a
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével, a Helyőrségparancsnoksággal, Nagyközségünk önkormányzatával fenntartott kiegyensúlyozott
jó kapcsolat.
Köszönet illeti az elnökség, felügyelő bizottság
munkáját, nem utolsósorban a tagság aktivitását,
részvételét, segítségét.
Antal Jánosné elnök

Kedves Táborfalviak!
Örömmel adunk hírt arról, hogy „A táborfalvi lő- és
gyakorlótér természeti értékei” helyi értékünk bekerült a Pest Megyei Értéktárba! Köszönjük az értéktárhoz beküldött javaslatunk elkészítésében nyújtott
szakmai segítséget és támogatást Csóka Annamária
biológusnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
projektvezetőjének!

Fotó: Novák Adrián

Borsi Mária
a Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság tagja
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Települési Értéktár

Táborfalván 2015-ben alakult meg a Települési Értéktár
Bizottság. Az eltelt időszakban a Települési Értéktárba
bekerültek az egykori Örkénytábori Magyar Királyi Lovagló és Hajtótanárképző Intézet, a Birinyi Gyűjtemény,
a Platthy József Bajtársi Egyesület, a Gyökereink Emlékudvar, Matyófalvi Gábor alkotása, a Háborús emlékmű
és a Táborfalvi Lő- és Gyakorlótér természeti értékei.
Kérjük, ha Ön tud olyan helyi értékről, amit érdemes volna a helyi értéktárba felvenni, keresse meg a
Települési Értéktár Bizottságot és tegye meg javaslatát!
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Közérdekű
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Elérhetőség:
Birinyi András, a Települési Értéktár Bizottság elnöke,
Szalay Vilmos, a Települési Értéktár Bizottság tagja,
Borsi Mária könyvtáros, a Települési Értéktár Bizottság tagja
Cím:
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2381 Táborfalva,
Iskola u. 7., Tel.: 29/382-952
e-mail: konyvtar@taborfalva.hu

EGY
MÉR EDI
E
GYÁ TRE
RTÁ
S
3 HÉ
TE
BEL N
ÜL

Folya
mato
s

Akció

-15%

Takarásos, bontás nélküli tokbeépítés, falsérülés mentes szerelés!
CSOK TÁMOGATÁS ÉS KAMATMENTES ENERGETIKAI HITEL
GARÁZSKAPUK,
ABLAKCSERE,
BELTÉRI ÉS
ÍVES
GARÁZSKAPU
BEÉPÍTÉS
KÜLTÉRI AJTÓK
NYÍLÁSZÁRÓK
RENDSZEREK
3 HÉTEN BELÜL
3 HÉTEN BELÜL

15 ÉV SZAKMAI TAPASZTALATTAL
5 ÉV GARANCIÁVAL
Alsónémedibe keresünk csomag szortírozó
munkatársat 1 műszakos állandó délutános
munkavégzésre (16.30 -01.30).
Feladatok: konténer kipakolása és szétválogatása szalagra, csomagok válogatása méret és irányítószám
szerint, összekészítés kiszállításra.
Ingyenes céges busz Táborfalva irányából megoldott.
Átlag nettó bérek: 220.000 Ft.
Érdeklődni lehet:
0670 419 0680

TÖBB MINT BIZTOSÍTÓ
Mi a szolgáltatást
házhoz visszük

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

Ügyeinek intézését bízza rám!

Módné Csaba Magdolna
2381 Táborfalva, Zrínyi u. 48.
0630-213-4408 0630-450-7911 0629-382-915
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Rázós életút
Kovács Sándor írása
13. rész
Visszautazás Ausztria és Magyarország határára,
pontosabban Bozsokra.
Visszautamként a kora reggeli órákban, Kelenföldi pályaudvarban arra a gyorsított vonatra szálltam fel, amelyik Szombathelyig közlekedett, majd átszálltam arra a
személyvonatra, amely Lukácsházáig, a határállomásig
közlekedett.
Kelenföldön a vonat egyik kocsijában, az egyik fülke
előtt megálltam, és láttam, hogy egy magányosan üldögélő igen tetszetős hölgy a táskájában matatott. Mikor
látta, hogy a fülkébe belépni akarok, felugrott a padról,
és örült, hogy egy határőr ülhetett a vele szemben lévő
padra. A fülkébe még három vagy négy férfi szállt be,
mindegyik elhasználódott, kopott munkaruhát és hátizsákot viselt. A hátizsákból volt, akinek kilógott egy
60-70 cm-es hosszúságú vasból készült villáskulcs, és
még többféle szerszám. Ezek az emberek, úgy emlékszem, kettő vagy három állomásig utaztak.
A fiatal hölgy pedig olyan szép, csinos, és kellemes
beszédű volt, alig mertem tőle kérdezni valamit. Ezek
után, ahogy a szerelőknek látszó emberek leszálltak, a
fiatal hölgy arra kért, hogy üljek mellé, mert szeretne
kérdezni tőlem valamit. A hölgy kívánságának örömmel eleget tettem, sőt jóleső érzés volt ilyen szép, kedves utas mellett utazni. A hölgy a vállamra tette kezét,
közelebb húzódott hozzám, és többször arcon csókolt.
Bemutatkozott, hogy Zita vagyok, és több esetben
észrevettem, hogy hosszasan figyel engem, majd azt
mondta: nem tudom miért, de úgy érzem, benned maradék nélkül megbízhatok, és neked elmondhatok egy
titkot: Képzeld el, hogy engem köröz az államvédelmi
hatóság szökés miatt. Képzeld el, hogy igen jómódú
család vagyunk, a szüleimnek, akiknek 2-2, és száz
hold területen gazdálkodtak, megfelelő felszereléssel, a
múlt hónapban osztályidegennek és kuláknak nyilvánítás miatt államosították a gazdaságunkat. A szüleimet
úgy tudom, valahová Hortobágyra hurcolták, most azt
sem tudom még, hogy az óta mi történt velük. Amikor őket autóra rakták és ismeretlen helyre szállították,
mi ketten a bátyámmal már nem mertünk otthon tartózkodni. Testvéremnek sikerült Ausztriába menekülni, de én nem mertem ilyen kalandos utazást vállalni,
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kivétel most, amikor tanácstalanul bolyongok a nagyvilágban. A szüleink lakását folyamatosan figyelik, és
a tanítóképző iskolába sem mehetek vissza Szegedre,
ahol eddig tanultam.
Most, hogy már majdnem mindent tudsz, rád bízom
magam. Bármilyen gondolatot elfogadok, még azt is,
hogy veled megyek a határőr őrsre, és becsukathatsz, de
ha tudsz segíteni, én örök időkre a tiéd vagyok. És mivel
még van anyagi tartalékunk megfelelő helyeken, neked
többé sohasem kell semmiféle fizikai munkát végezned.
Hogy őszinte legyek, az útitársam szavain elgondolkodtam, hiszem semmiféle bűncselekményt nem
követett el, amiért országos körözés alatt van, az nem
az ő hibája, hanem az akkori rendszeré, illetve Rákosi
Mátyás rendszeréé. Időközben azonban megérkeztünk
Szombathelyre. Leszálltunk, Zita nevű útitársam sírva
a vállamra hajtotta fejét, többször arcon csókolt, és utána sem a váróteremben, és környéken sehol, soha többé
nem láttam. Én meg azért is sajnáltam, mert könnyen
valamilyen bűncselekmény áldozata lehetett.
A Zita nevű fiatal hölgy nevét még sokáig magamban hordoztam, és úgy éjszaka, mint nappal szolgálat
közben nem hagyott nyugodni az a gondolat, hogy miért folyamodott hozzám segítségért. Talán szégyellnem
kellett volna magam, mert nem állt módomban semmiféle segítségnyújtási lehetőségem. Máskülönben meg a
Rákosi rendszer hibája miatt miért kell üldözni ilyen
fiatal lányt, csak azért mert jómódú családba született?
Rengeteg ilyen és hasonló kérdés merült fel bennem,
gondolom, és tudom, hogy az ilyen kérdések felvetésében nem voltam, és ma sem vagyok egyedül.
Azon is többször elgondolkodtam, hogy vajon miért fordult hozzám segítségért, hiszen én magam is,
igaz, hogy sorkatonaként, de magam is államvédelmi
határőrvezetőként, különösen itt a nyugati határzóna
10-15 km-es mélységben a fiatal lányt kedvem szerint
előállíthattam volna.
Szabadságról visszatérésemkor futólagos formában
az őrsparancsnok helyettes, akit igen rendes és az állománnyal együtt érző embernek ismertem meg, azt
kérdezte tőlem:
- Na, Kovács elvtárs milyen volt az utazás?
A visszautazásom történetét elmeséltem neki, sajnálta a lányt, és megkérdezte:
- Maga tényleg elhitte azt, amit látott? Hogy az a
három vagy négy ember, akik villáskulcsokkal felszerelkezve utaztak, valójában is szerelő munkások voltak?
folytatás a következő számban.

Táborfalvi Népzenei Egyesület, 2001.
Krasnyánszki Istvánné Rózsika néni a képen a második sorban balról a harmadik

Búcsú Rózsika nénitől és Miska bácsitól! családról, gazdálkodásról, a tanyasi élet szépségéről, a
Júniusban vettünk örök búcsút két nagyszerű embertől, Katona Mihálytól és Krasnyánszki Istvánnétól.
Mindketten aktív tagjai voltak több helyi közösségnek,
így a Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesületnek is.
Miska bácsival több mint 40 évig zenéltünk, énekeltünk a Népzenei Együttesben, ahonnan sok kedves emléket őrzök. Ilyenek a végigénekelt utak a fellépésekre
igyekezve, amikor is az általa igen kedvelt „Tizenhárom
ezüstpityke…” kezdetű dallam elmaradhatatlan része
volt a buszon töltött együttlétnek a saját készítésű borral együtt, melyre méltán volt büszke. A komoly próbák alatt mindig betalált egy-két vicces mondata, csipkelődő megjegyzése. Azt hiszem, humorérzéke sokszor
kisegítette a magánéletében bekövetkező nehéz helyzetekben is.
Feleségével, Erzsike nénivel példaértékű házasságban éltek. Órákig tudtam hallgatni a régi történeteiket

Katona Mihály feleségével, Erzsikével

barátokkal töltött szórakozásokról, a körülöttük élő állatokhoz való ragaszkodásukról.
Rózsika néni később kapcsolódott az együtteshez,
de hűséges, kitartó tagja lett a csoportnak. Nem volt
olyan névnap, népzenei találkozó, ahol ne kóstolhattuk volna meg finom süteményeit. Idős kora ellenére
minden rendezvényen lehetett rá számítani, mosolygós
tekintetével derűt, jóindulatot sugárzott.
Olyan emberek voltak ők, akiknek jó volt a társaságában lenni, akiknek a hiányát hosszú időn keresztül
érezni fogjuk. Sajnos, az ő generációjuk távozásával a
táborfalvi népzenei hagyományápolás egy formája is
eltűnik, hiszen az utánuk jövő nemzedék tagjai már
nem vettek részt a népdalkör munkájában. Bízom abban, hogy Rózsika néni és Miska bácsi népzene iránti
elkötelezettsége még ha más formában is, de tovább él
az unokák, dédunokák kultúrájában.
Szabóné Nagy Annamária

Képek forrása: Birinyi József Facebook-oldala

Erzsébet-tábori aszfaltfestés
Az Erzsébet-tábor második hetében a gyerekekkel sikerült
régi álmunkat valóra váltani. A járdára színes játékokat:
ugróiskolát, malomjátékot és különböző ugrálókat festettünk.
A felvázolást követően lealapoztuk, majd 2 óra száradás után
következhetett a tartós betonfesték felhordása. Jó közös móka volt,
a gyerekek nagyon élvezték az elkészítésüket. A játékokat szeptembertől jó néhány évig koptathatják a kisdiákok!
Faragó Henriett

