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Elballagtak óvodásaink



Kedves Táborfalvaiak!
A Magyar Falu Program pályázati lehetőségei közül 
az alábbiakat ragadtuk ki:
 Fűtés korszerűsítése az óvodában és a Polgármesteri 
Hivatalban, ami az elavult kazánok cseréjét jelenti.
Újra pályázzuk a rendőr szolgálati lakás felújítását, ami 
2019-ben elutasításra került!
 Többlettámogatásra pályáztunk a bölcsőde építési 
költségeihez, amit kedvezően bírált el a minisztérium és 
így a 31.327.194 forint átutalásra is került az Önkormány-
zatunk számlájára!
 Megtörtént a helyszíni szemle a Vodafonnal, az ingye-
nes wifi pontok telepítése kapcsán. Ennek értelmében hat 
helyen lenne elérhető ingyenesen az internet kapcsolat a 
községen belül! A Helyőrségi Művelődési Otthonban, az öt-
venes út mentén lévő buszmegállónál, a vasútállomáson, a 
Köztársaság téren, az orvosi rendelő környékén és a Szívós 
boltnál. Reményeink szerint hamarosan kiépítésre kerül!

 Végre aláírásra került a MÁV-val kötött együttmű-
ködési megállapodás, ami lehetővé teszi a zöldterületek 
karbantartását a vasútállomáson és szűkebb környékén. 
Elkészültek a karos sorompónál tervezett gyalogosátke-
lő tervei, reméljük, hogy megépítésre is kerül még ezen 
az őszön! (Sajnos, a járvány miatt az ügyintézés még 
mindig lassan halad, több az átfutási ideje az összes en-
gedélyeztetési eljárásnak!)
 Több rendezvényünk is szervezés alatt van, szep-
tember 19-én a Szüreti felvonulás (egyelőre bál nélkül), 
október 3-án a Lovagló és Hajtótanárképző Intézet fel-
avatásának 90. évfordulója, október 13-án Idősek napja, 
október 30-án Tök jó nap a gyerekeknek! Reméljük, nem 
hirdet a Kormány újra veszélyhelyzetet, és ezek a ren-
dezvények megrendezésre kerülnek! 

Nagy Andrásné
polgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2020. július 9-én és augusztus 24-én  rendkívüli 
testületi ülést tartott, ahol jelen volt hat képviselő és a 
polgármester.  Az üléseken  11 határozat (44-54 /2020.) 
született. A testületi ülés nyilvános jegyzőkönyve 
alapján, az ülésen hozott határozatok kivonatait az 
alábbiakban közlöm.

A Képviselő-testület a július 9-i ülésén:
 - Ellenszavazat nélkül meghozott döntésében az
  orvosi szolgálati lakás  építésére kiírt közbeszer-
  zési eljárást eredményesnek nyilvánította. Nyertes
  ajánlattevőnek az összességében legelőnyösebb
  ajánlatot tevő Schön-Bau Kft-t (Hernád, Váradi u.
  1.) hirdette ki. Ajánlati ár: 149.641.510 Ft + áfa.
 - Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a Dabas 
  Régió Ingatlanközvetítő Irodával kötött ingatlan-
  közvetítői megbízási szerződést felmondja.
 - Ellenszavazat nélkül döntött az önkormányzati
  tulajdonban lévő belterületi építési telkek eladási 
  áráról az alábbiak szerint: 
  2.000 m2 alatti, nem közművesített telek: 1 m Ft.
  2.000 m2 alatti közművesített telek: 1,5 m Ft.
  2.000 m2 feletti nem közművesített telek: 1,5 m Ft.

Augusztus 24-én tartott ülésén:
 - Ellenszavazat nélkül szándéknyilatkozatot tett
  arra, hogy 2020. október l. napjától a táborfalvai
  1. sz. háziorvosi körzet működtetésére feladatellá-
  tási szerződést köt a dr. SZISZ ORTOMED Egészség-
  ügyi Szolgáltató Kft-vel, dr. Szisz János háziorvos
  személyes közreműködésével.  A szerződés az ál-
  lami egészségügyi alapellátó szervezet előzetes 
  véleményének kikérést követően kerül a testület
  által megvitatásra és jóváhagyásra.
 - Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy az általá-
  nos iskola napelemes energetikai felújításához
  kötődő, villamosenergetikai teljesítmény bővíté-
  sének megemelkedett költségét biztosítja.
 - Ellenszavazat nélkül döntött az alábbi pályázatok
  benyújtásáról:
  a.)  szociális tűzifavásárlás támogatása
  b.)  óvoda fűtéskorszerűsítése (kazáncsere)
  c.)  polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítése
   (kazáncsere)
  d.) Kossuth L u. 30. sz. alatti szolgálati lakás felújítása

 - Ellenszavazat nélkül elfogadott határozatával
  megerősítette a Helyőrségi Művelődési Otthon
  tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulaj-
  donba adása kérelmezéséről szóló 25/2016.(III.29.) 
  önkormányzati határozatot. (Képviselő-testület
  2016-ban kérelemmel fordult a Magyar Nemzeti
  Vagyonkezelő Zrt felé  a Honvédelmi Minisztérium
  kezelésében lévő művelődési otthon térítésmentes
  önkormányzati tulajdonba adása érdekében.
  Ennek a határozatnak a fenntartására, megerő-
  sítésére kérte a vagyonkezelő szerv a képviselő-
  testület ismételt döntését.)

Napirendi pontok lezárását követően a polgármes-
ter tájékoztatást adott:
 - ingyenes wifi pontok helyéről 
 - oktatási intézményeket érintő beruházásokról,
  személyi változásokról és programokról 
 - szeptember és októberi hónapokra tervezett ren-
  dezvényekről
 - sportöltözőt érintő kérdésekről.                       

A Képviselő-testület soron következő ülését szeptember 
29-én tartja, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. 

Kundra Erika
jegyző

Kerti hulladékok égetése

Tájékoztatom Tisztelt Lakosainkat, hogy Önkormány-
zatunk helyi rendelete alapján avar és kerti hulladék 
égetése őszi időszakban szeptember, október, november 
hónapokban engedélyezett.

Égetésekor a következőket kell betartani:
	 •	 Kerti	 hulladékot	nyílt	 téren,	 csak	megfelelően	ki-
  alakított tűzrakó helyen lehet égetni.
	 •	 Az	égetendő	kerti	hulladék	nem	tartalmazhat	más	
  kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC,
  egyéb műanyag, gumi, festék, állati maradványok,
  veszélyes hulladék stb.)
	 •	 A	kerti	hulladék	égetését	úgy	kell	végezni,	hogy	a
  környezetét erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye,
  hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és robba-
  násveszélyt ne jelentsen.
	 •	 Az	 égetést	 10-19	 óra	 között	 szabad	 végezni,	 szél-
  csendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy
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  állandó felügyelete mellett. Égetni csak száraz kerti
  hulladékot lehet.
	 •	 Szabadban	tüzet	őrizetlenül	hagyni	nem	szabad,	a
  hulladék égetésének helyszínén olyan eszközöket,
  illetve felszerelést kell készenlétben tartani, amelyek-
  kel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz 
  eloltható.
	 •	 Hatóságilag	elrendelt	általános	tűzrakási	tilalom
  alól a rendelet nem ad felmentést.

2021. január 1-jétől fontos változás történik: 
Az országgyűlés által meghozott törvényi módosítás 
2021. január 1-jétől már nem ad lehetőséget az önkor-
mányzatoknak, hogy rendeletben szabályozhassák az 
kerti hulladékok égetését.  Országszerte, így Táborfal-
ván is tilos lesz az avar és kerti hulladék égetése. 

Kundra Erika
jegyző

Elhanyagolt lakóingatlanok a településen

Kényes téma ez, hiszen nem tudhatjuk, hogy kinek 
mit jelent a környezet rendben tartása. Sok ember 
észre sem veszi, hogy a közvetlen környezetében ide-
je lenne egy alapos lomtalanításnak, tereprendezés-
nek. Azt szokták mondani, hogy akinek rendetlen a 
környezete, annak rend van a lelkében, de némelyik 
embernek ekkora rend lenne a lelkében, amekkora 
rendetlenség a portája tájékán?

Sajnos, ez az a dolog, ami egy idő után - még ha 
magántulajdonon belül van is – közüggyé válik. Ha 
valaki áthalad a településen összességében von le kö-
vetkeztetést az itt élőkről. A romos házak, elhanya-
golt, lekaszálatlan porták nem vetnek jó fényt azok-
ra az emberekre sem, akik akkor érzik komfortosan 
magukat, ha szép a környezetük.
 Sok a gazdátlan ház, amelyik talán egy örökség 
része, talán egy kifizetetlen hitel maradványa, talán 
csak egy meggondolatlan pénzügyi tranzakció ered-
ményeképpen válik lakatlanná. Ezek mind, mind egy 
idő után lassan az enyészeté lesznek, a szomszédok, 
utcabéliek nem kis bosszankodására. Gondot okoz 
a rendőrségnek, hiszen hívatlan lakók telepednek le 
bennük, bomlasztva a közbiztonságot. Önkormány-
zatunknak nem kis gondot okozva, hiszen hiába a 
rendszeres felszólítás annak, aki nem itt él, azt nem 

is zavarják ezek a dolgok. Félig kész házak árvál-
kodnak, meghiúsult tervekről árulkodva. Sajnos, 
önhatalmúlag elbontani nem lehet, mert a magántu-
lajdont, még akkor is védi a törvény, ha az a közér-
deknek ellenére van.
 Ezek azok az ingatlanok, ahol meg tudjuk ma-
gyarázni az elhanyagoltságot. Mi a helyzet azonban 
azokkal a házakkal, ahol laknak, mégis gondozatlan, 
elhanyagolt az udvar?! Sajnálatos, hogy a mostani 
helyzetben, ahol a saját és környezetünk higiéniája 
még jobban előtérbe kerül, van olyan ember, akit ez 
nem zavar! Elszaporodnak a rágcsálók, felhalmozó-
dik a szemét, ami bűzt áraszt. 
 Mi lehet a megoldás? Vigyázzunk mi, akik itt 
élünk saját házaink környékére! Vigyázzunk a há-
zunk előtti utca rendjére, tisztaságára, akkor is, ha 
az közterület! Ne hagyjuk a szemetet, lomtalanításra 
váró bútorokat, autóroncsokat, veszélyes hulladék-
nak számító anyagokat felhalmozódni a kert hátsó 
részében, udvaron és egyéb helyeken!

 Legyünk jó gazdái községünknek, mutasson az 
erre járónak olyan képet, hogy szívesen visszatér-
jen hozzánk!

Nagy Andrásné polgármester

Alsónémedibe keresünk csomag szortírozó
munkatársat 1 műszakos állandó délutános

munkavégzésre (16.30 -01.30).

Feladatok: konténer kipakolása és szétválogatása sza-
lagra, 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

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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Beszélgetés Hermán Attila intézményvezetővel

„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; 
de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtöl-
teni igazsággal.” – Victor Hugo

Hermán Attila a Csurgay Franciska Általános Isko-
la új, megbízott intézményvezetője 2020. augusztus 
16–tól. 43 éves, Kerekegyházán él feleségével és két 
leánygyermekével. Első diplomáját a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 
számítástechnika-technika szakon szerezte, majd 
az informatika tanár mesterképzést az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Infor-
matikai Karán végezte el. A 
táborfalvi diákok és tanár kol-
légák számára nem ismeretlen, 
hiszen már 2014 és 2017 között 
informatika szakos óraadóként, 
majd 2019-től részmunkaidőben 
dolgozott településünkön.

Attila, nagyon köszönöm, hogy el-
fogadtad felkérésünket és a Tábor-
falvai MOZAIK hasábjain keresz-
tül megismerhetnek az olvasók! 

 – Hogyan kerültél közel az 
oktatáshoz? 
 – A gyermekkoromban ért po-
zitív hatásoknak tudom be, hogy 
az oktatás nagy szerepet tölt be életemben. Mindig 
csodáltam azokat az embereket, akik birtokában olyan 
tudás található, hogy képesek formálni egy adott lég-
körben található eseményt. A család, mint elsődleges 
nevelési színtér mellett az iskola és pedagógus formáló 
szerepe régóta érdekel, mint kutatási téma.
 – Mit jelent számodra tanárnak lenni és tanítani?
 – Ezt a kérdést számtalanszor felteszem magamnak 
és válaszként mindig arra jutok, hogy felelősséget és ér-
téket jelent. A mi jövőnk, „nyugdíjas éveink” csak úgy 
biztosítottak, hogy a velünk kapcsolatba került diákok 
megfelelő színvonalú képzésben, oktatásban vehetnek 
részt, ez felelősséggel jár. A tanulásra és tudásra, mint 
egy befektetésre, értékként tekintek, amit gyarapítani, 
építeni kell.
 – Hogyan kerültél Táborfalvára és mi indított el 
azon az úton, hogy itt intézményvezető lehess?
 – A településre egy rosszul indított webkeresés kap-
csán találtam 2014-ben. Akkor jelentkeztem óraadónak 

az iskolába. Az eltelt évek alatt számtalan nagyon mély 
beszélgetést folytattam Szabó Marikával, ami kíváncsi-
vá tett, hogy mitől lesz valaki jó vezető. A választ folya-
matosan keresve nyújtottam be vezetői pályázatomat.
 – Milyen volt a fogadtatásod intézményveze-
tőként a tantestület részéről, felkérted-e már a 
helyettesed?
 – Nagyon kedves és segítőkész mindenki, úgy ér-
zem egy jó csapatba szálltam be. Igen, felkértem már 
egy kollégát, Faragó Henriett személyében, hogy a 
vezetői munkát és érdekeket helyettesként erősítse. 
Örülök, hogy Heni igent mondott az áldozattal járó 
feladatra, amit ezúton is szeretnék neki még egyszer 

megköszönni.
 – Érkezéseddel változik-e az 
intézmény struktúrája?
 – A jelenlegi intézményi 
struktúra a 2020/21-es tanévben 
nem változik. A változások rö-
vidtávon elképzelhetők, de azo-
kat előtte modellezni szükséges.
 – Milyennek látod jelenleg 
az iskolát?
 – Az intézményi környezet 
rendezett. Az épület bizonyos 
részei rövid időn belül felújításra 
szorulnak. A tantermek nagysá-
ga és színvonala a környező te-
lepülések iskoláihoz viszonyítva 
kielégítő. A szaktantermek fel-
szereltségét csak elégségesnek 

mondanám. A humánerőforrás bázist jónak tartom.
 – Intézményvezetői pályázatodban olvasható, 
hogy nézeted szerint iskolát vezetni csakis együtt-
működéssel és folytonos kommunikációval lehetsé-
ges. Hogyan képzeled ezt el a gyakorlatban?
 – Informatika szakos tanárként számomra min-
den adat és információ fontos és nélkülözhetetlen. A 
gördülékeny munkavégzés elengedhetetlen feltétele, 
hogy semmit sem tartunk meg magunkban, lehet, 
hogy valaki munkáját pont azzal tudnánk segíteni. 
Az együttműködés magával hozza, hogy jóval keve-
sebb információ veszik el a térben. Az együttműkö-
dés, mint szó is tükrözi a csapatmunkát és én csa-
patban szeretek dolgozni, ehhez viszont nyitni kell 
mindenki felé.
 – Szerinted milyen egy ideális mai iskola?
 – Az ideálisban nem hiszek. Abban viszont igen, 
hogy közelíthetünk egy mindenki számára kiegyensú-
lyozott és szerethető megoldás felé.
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 – Szeretnél-e új iskolai, illetve iskolához kötődő 
szabadidős vagy fejlesztési programokat beindítani?
 – Több a természethez és településhez köthető sza-
badidős program beindításán dolgozunk közösen az 
önkormányzattal. Remélem, a jelenlegi helyzet nem be-
folyásolja majd a programok megvalósítását.
 – Vannak-e terveid a tehetséggondozással kap-
csolatosan?
 – A tehetséggondozást szívügyemnek tekintem. 
Több éve dolgozom egy alapítvánnyal együtt a termé-
szettudományok területén kiemelkedően teljesítő diá-
kok, tehetségek gondozásában, mint tehetségazonosító 
szakember. Az ott megszerzett tudást és kapcsolati tő-
két szeretném átültetni az iskolánkba. Az iskola lehető-
ségeit ismerve sport területén is várom a sikereket.
 – Milyen kapcsolatot szeretnél kialakítani más 
intézményekkel?
 – Szeretnék minden intézménybe rövid időn belül 
eljutni. Az iskola, mint partner kíván megjelenni a tele-
pülés életében.
 – Nyitni fog-e az iskola a településünkön műkö-
dő civil szervezetek és a közélet felé?
 – Az iskola minden olyan civil szervezeti és közéleti 
tevékenységre nyitott, ami a diákok fejlődését elősegíti 
és szolgálja.
 – Újságunk a tanév első napjaiban fog megjelenni. 
Üzennél-e valamit lapunkon keresztül a tanulóknak 
és szüleiknek a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan?
 – Széchenyi István gondolatait szívesen olvasom. 
Az idei tanévre választottam magamnak egy pár moti-
váló sort munkáiból, ezt ajánlom mindenkinek: „Szor-
galmasan dolgozom- s önérzetesen- Ha lenyírják a szár-
nyamat- járok majd a lábamon; -ha azokat is levágják, 
a kezemen járok; ha azokat is kitépik- hason csúszok!”

Köszönöm a beszélgetést, terveid megvalósításhoz 
és intézményvezetői munkádhoz sok sikert kívánok!

Az interjút készítette: Sevecsek Péter

Változások a Táborfalvai Mozaik kézbesítésében

2020. szeptember hónaptól postai kézbesítés útján fog 
eljutni minden háztartásba az ingyenes újság! Kérjük, 
hogy akihez valamilyen oknál fogva nem érkezik meg, 
az a Hivatal ügyfélszolgálatánál jelezze, és pótolni fog-
juk! Az esetlegesen felmerülő fennakadásért előre is 
elnézést kérünk!

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Szépül az iskola udvara…
Nagy örömünkre szolgál, hogy lassacskán elkészül az 
iskolaudvar térkövezése! Sok kérés és nem utolsósor-
ban panasz érkezett a Testület felé, hogy az esős idő-
szak beköszöntével áldatlan állapotok alakulnak ki az 
iskola belső udvarán. Nem megoldott a vízelvezetés, 
a gyerekek a tóvá változott udvaron közelítik meg a 
bejáratot, a pedagógusok pedig méltatlan körülmé-
nyek között tudnak parkolni! Ez a látvány fogadja 
azt is, aki a Könyvtárban szeretne egy nyugodt órát 
eltölteni! 
Ezeket a gondokat szerettük volna megoldani, ami-
kor a Képviselő Testület egyhangúlag úgy döntött, 
hogy saját beruházásban, térköves burkolattal látja el 
ezt a területet! Remélhetőleg, hamarosan véget érnek 
a munkálatok, és birtokba vehetik mind a gyerekek, 
mind a pedagógusok a megszépült belső udvart!

Nagy Andrásné
polgármester



Beszélgetés Csóka Annamária biológussal
„A Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér természeti értékei” 
értéktárba kerüléséhez benyújtott javaslatunk elkészí-
tése során ismertem meg Csóka Annamáriát, aki a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság projektvezetőjeként 
nagyon sok szakmai segítséget, támogatást adott szá-
munkra. Öröm volt megtapasztalni, hogy élnek közöttünk 
olyan emberek, akik szakértelemmel, emberséggel és elkö-
teleződve dolgoznak azért, hogy élhető világunk legyen!
Fogadják szeretettel Csóka Annamária gondolatait!

Már gyermekkoromtól kezdve biológusnak készül-
tem: elsősorban a szabad szemmel látható természet 
érdekelt. Olyan hivatást kerestem, ami ehhez kapcso-
lódóan gyakorlatiasabb, valamint - lehetőség szerint 
- javít a világ jelenlegi állapotán és ez vezetett el a 
természetvédelemhez.
 Táborfalva környékére közel tíz éve kerültem, amikor 
a Turjánvidék LIFE+ pályázat projektvezetőjévé nevez-
tek ki, így fő profilom az ezzel a területtel kapcsolatos 
természetvédelmi munka lett. Remélem, emlékeznek 
még erre az európai uniós pályázatra, mely nagyrészt 
a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótéren zajlott; Táborfalva 
központjában áll egy információs tábla is róla.
 A Turjánvidék, mint földrajzi egység a Duna-völgy 
és a Duna–Tisza közi Homokhátság között húzódik 
kb. 100 km hosszan, de csak néhány km szélességben. 
Ennek a páratlanul fajgazdag vizes és homoki élő-
hely-rendszernek az északi részén terül el a Turjánvi-
dék Natura 2000 terület, melynek a Táborfalvai Lő- és 
Gyakorlótér is a részét képzi. A lőtér a XIX. századi 
alapítása óta - viszonylagos elzártsága miatt - kivételes 
természeti értékeket tudott megőrizni.

 A terület mélyebben 
fekvő részein éger-kő-
ris láperdők, láprétek, 
zsombékosok alakul-
tak ki. A déli, szára-
zabb részen főként 
homokpuszta gyepek, 
borókás-nyárasok, 
pusztai tölgyes foltok 
fordulnak elő. Ezek 
az élőhelyek számos 
értékes növény- és 
állatfajnak nyújtanak 
menedéket, köztük 
bennszülötteknek is. 
Ilyen például a rákosi 
vipera, Magyarország 

és Európa egyik legve-
szélyeztetettebb gerinces 
állata, vagy a nemsokára 
nyíló, fokozottan védett 
homoki kikerics. Ősszel 
akár Táborfalvára is bere-
pül gyönyörű védett lep-
kefajunk, a buckabagoly. 
Sokak kedvence, az ürge 
is lakója még a tájnak.
 Komoly kihívás, hogy 
itt a természetvédelmi 
és honvédelmi érdekeket 
egyszerre kell érvényesíteni, hiszen a lőteret jelenleg is 
aktívan használják katonai célokra.
 A természeti értékeikre mindig a helyieknek kell 
legbüszkébbnek lenniük, és ők azok is, akik legtöbbet 
tudnak tenni a megóvásukért. Bár a lőtér hatalmas, és 
több település külterületét is érinti, hivatalos elneve-
zésében Táborfalva nevét viseli, ez bizony erősítheti a 
táborfalvaiak kötődését, és lám, a Pest megyei érték-
tárba való felterjesztés ötlete is innen érkezett. Én úgy 
gondolom, hogy az évezredek óta viszonylagos állandó-
ságban megmaradt természeti kincsek valódi nemzeti 
értékek, melyek eredeti állapotban megőrzendők, nem 
kell mindig abban gondolkodni, hogy minden területet 
intenzívebben használjunk, beépítsünk vagy turisztikai 
célterületnek jelöljünk ki.

 Bár szűkebb pátriájuk kiemelkedő honvédelmi és 
lovas múltja kapcsán voltak már előzetes tapasztala-
tai a táborfalvaiaknak, azért nem mindennapi, hogy a 
természeti értékek miatt mennyi sajtóesemény, hazai 
és nemzetközi látogató jelent meg itt, és milyen magas 
színvonalú természetfilmek, könyvek készültek el az 
elmúlt években.



A lőtér szabadon nem látogatható, a belépés-
hez engedély szükséges. Nehezebben alakul 
ki a kapcsolódási pont hozzá azoknál, akik 
nem a lőtéren dolgoznak, és soha nem lép-
hetnek be oda. Azonban mindenki számára 
van lehetőség bepillantást nyerni a lőtér kü-
lönleges élőhelyeinek, fajainak világába, ha a 
közeli Betyár-dombi tanösvényt végigjárja.
 A természetvédelem segítésekor nem az 
a lényeges, hogy ki hány fajt tud felismer-
ni, megnevezni. Nemcsak hivatásosként, 
hanem bizony felelős természetkedvelőként is nagyon 
sokat tehetnek a cél érdekében, hogy csak néhányat 
említsünk:

 Táborfalva a Kiskunság része, fokozottan ki van téve 
a klímaváltozás eredményeként az elsivatagosodás ve-
szélyének. A települési vízvisszatartásnak a község és 
tágabb környezete szempontjából is nagy jelentősége 
van. De nagyot lép előre az a kerttulajdonos is, aki az 
összegyűjtött esővízből öntöz.
 A község a túlnyomórészt kertes házakból áll, a 
zöldhulladékot egyszerűen lehet komposztálni, és a 
kiskertekbe visszaforgatni.
 Sokat segítünk a madarak-
nak, ha a fákat, bokrokat érintő 
munkákat bizonyosan fészkelé-
si időn kívülre, ősz végére-télre 
időzítjük. Mesterséges odúk, ita-
tók, téli etetők kihelyezésével is 
támogathatjuk őket.
Sok a tennivaló a tudatos kisál-
lattartás terén: a szabadon kó-
borló, ellenőrizetlenül szaporo-
dó macskák, kutyák hihetetlen 
nagy kárt okoznak a vadon élő 
állatok állományaiban.
 Hozzájárulhatunk a termé-
szet védelméhez úgy is, ha 

dísznövényeinket tudatosan választjuk ki, így nem 
az özönnövényeket gyarapítjuk a kertünkben, me-
lyek később nekünk és a természetes élőhelyeknek 
is gondot okoznak.
 Én személy szerint pedig a gyerekek, fiatalok kör-
nyezet- és természettudatos nevelését tartom az egyik 
legfontosabb eszköznek.
 Minden jó cél elérése csak összefogással lehetséges: 
a hivatásos természetvédők kevesen vannak, a társada-
lom tevőleges támogatására nagy szükségünk van!
Végezetül álljon itt egy idézet, mely az erre a szép ap-
ropóra született cikket lezárja:
 „Nem védhetünk meg mindent, amit szeretnénk, de 
annál sokkal többet tehetünk, mintsem hogy üljünk 
ölbe tett kézzel.” - mondja Sir Peter Scott, a WWF egyik 
alapítója.
 Úgy gondolom, ezt a táborfalvaiak értik…

 Az érdeklődők számára a www.turjanvidek.hu ol-
dalon sok letölthető kiadvány, fotó, a kisfilm érhető el 
a területről.

Borsi Mária, 
a Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság tagja
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Az Örkényi Református Missziói Egyházközség
friss hírei

Nagy boldogság volt együtt ünnepelni a Szenthárom-
ság Úristen előtt a Konfirmációi Istentiszteleten az Ör-
kényi Református Templomban.
 Sokáig vártunk a lehetőségre, hiszen Pünkösd ün-
nepe helyett a vírushelyzet miatt Újkenyér ünnepén, 
2020. augusztus 23-án tartottuk a Konfirmációt.
 Azt hiszem, ez a várakozás, a tudás, hogy nem is olyan 
magától értetődő, hogy alkalmaink megvalósulhatnak, 
még értékesebbé, örömtelibbé tették az ünneplést.
 Hálásak vagyunk a fiatalokért, a felnőttekért, a bi-
zonyságtevőkért, hogy ma is vannak, akik értékesnek 
tartják azt a bizonyos „keskeny utat”, amelyről Jézus 
beszél a hegyi beszédben s szeretnének azon járni. ” …
mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az élet-
re visz és kevesen vannak, akik azon járnak ”Máté 7: 14.

 Amikor ezen sorok íródnak, hamarosan kezdődik a 
2020/21. tanév és sokan reméljük, hogy  minél tovább 
lesz lehetőség újra iskolába járni, s a tanórai oktatással 
együtt  elindulhatnak hittan óráink, óvodában, iskolá-
ban s az új konfirmációs csoportok is, amelyre lehet 
jelentkezni az Istentiszteleteinken gyermekeknek és 
felnőtteknek egyaránt  s elindulnak gyülekezeti alkal-
maink, rétegalkalmaink is.
 Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra:
Istentiszteleteinkre Táborfalván minden vasárnap 9.00 
órakor, Baba-Mama kör minden hónap első vasárnap-
ján délelőtt 10.00 órától Örkényen a gyülekezeti terem-
ben, Férfikör minden hónap első hétfőjén 18.00 órától 
Örkényen a gyülekezeti teremben, Bibliaóráink októ-
ber 31-e után indulnak, s szeretnénk, ha elindulna újra 
az Ifjúsági Csoport élete is.
 Reménység szerint ősszel indul a Táborfalvi Refor-
mátus Imaház energetikai felújítása, s szeptember 25-

27-ig Galyatetőre hívjuk az érdeklődőket gyülekezet-
építő hétvégénkre, ahol szép kirándulás, sok nevetés, 
játék, beszélgetés, értékes előadás, közösség Istennel és 
egymással vár a résztvevőkre.
 Mindegyik alkalom lehetőség, hogy életünkben egy-
re inkább megtaláljuk az Istennel és az egymással való 
közösséget.
 Olyan jó lenne, ha az ínséges karantén idők után még 
inkább felébredne bennünk a vágy Isten felé, hogy a 
keresztyén Európában, merjünk, akarjunk Istennel kö-
zösségben élni, erre időt, energiát szánni és a keskeny 
úton járni a ránk bízottakkal, gyermekeinkkel!

Örkény, 2020. augusztus 27.

Szemők Andrea Lelkész

Könyvtári hírek

Kedves Olvasóink! 

Itt az iskolakezdés, vége a nyári szabadságnak, 
könyvtárunk is várja Látogatóit! Kérem Olvasóin-
kat, hogy azokat a könyveket, melyeknek kölcsönzé-
si ideje lejárt, hozzák vissza könyvtárunkba!

A KÖNYVTÁRBAN A VÍRUSHELYZETRE ELŐÍRT 
RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁT KÉRJÜK (TÁVOL-
SÁGTARTÁS, MASZKVISELÉS, KÉZFERTŐTLENÍTÉS)!

Nyitvatartás (október 31-ig):
hétfő, szerda, péntek 12.30-18.00 óra
szombat 8.00-12.30 óra
Elérhetőség:
Tel.: +36 29 382-952
E-mail: konyvtar@taborfalva.hu
Honlap: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/ 

Borsi Mária  könyvtáros
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Örkénytábori Magyar Királyi Lovagló és
Hajtótanárképző Intézet

2020. októberében lesz 90 éve, hogy megnyitotta 
kapuit az Örkénytábori Magyar Királyi Lovagló és 
Hajtótanárképző Intézet. Ebből az alkalomból, a 
már megkezdett hagyományokat folytatva, Tábor-
falván, az egykori Örkénytáborban kívánunk e nagy 
múltú intézmény világszerte elismert tevékenységé-
ről megemlékezni.

Az Örkénytábori Intézet 2015-ben bekerült a Táborfalvi 
Települési Értéktárba és a Pest Megyei Értéktárba kul-
turális örökség kategóriában.

Platthy József az örkénytábori akadálypályán

 A 2020. évi rendezvény főszervezője, az elmúlt évek-
hez hasonlóan a Stipa Egyesület és annak elnöke, Sza-
lay Vilmos, az örkénytábori megemlékezések és lovas 
programok szervezője, a táborfalvi Gyökereink Emlé-
kudvar kocsi gyűjtemény létrehozója. A kocsi gyűjte-
mény része a Pest Megyei Értéktárnak.
 A napjaikra hagyománynak számító rendezvényso-
rozat előzményei a következő események voltak:
2010-ben az intézmény megnyitásának 80. évfordulóján 
emlékfát ültettünk közel 200 fő részvételével az egy-
kori Örkénytáborban (a mai Táborfalván). Az évfordu-
lós rendezvényen minden érintett személy részt vett, 
visszaemlékezéseik olvashatóak a Fekete Gyula, Szabó 
József János: Mozaikok Örkénytábor történetéből 1875-
2015 című könyvben (Örkénytábor, 2015).
 2011-ben „Bajnokok Örkénytáborban” címmel szerve-
zett a Stipa Egyesület megemlékezést az 1936-os berlini 
olimpia 75. évfordulója alkalmából, ahol Platthy József 
Sellő nevű lovával bronzérmet szerzett, valamint az 
1954-es öttusa világbajnokság 57. évfordulója alkalmá-
ból, melynek lovas versenyeit Örkénytáborban tartották.

Szondy István emlékezik a 2011-es ünnepségen

Ezen a versenyen a magyar öttusa válogatott aranyér-
mes lett, Szondy István, az öttusa válogatott tagja Elba 
nevű lovával versenyzett. A 2011. évi rendezvényen az 
54-es öttusa világbajnok csapat is részt vett.
 2015-ben a 85. évfordulót az örkénytábori pólópá-
lyán tartottuk, több mint 500 résztvevővel. A lovasta-
nárképző egykori parancsnoka, Sashalmi Hager Ottó 
leánya, Hager Ritta textilművész és Szondy István, az 
1954-es öttusa világbajnokság aranyérmes csapatának 
tagja a helyszínen emlékeztek az Örkénytáborban el-
töltött éveikről. Külföldi vendégünk volt Jan Maiburg 
holland lovas szakíró, aki Hazslinszky-Krull Géza örké-
nyi lovastanár, a Holland Becsületrend tulajdonosának 
életútját kutatta, és aki egyszer már járt Örkénytábor-
ban, ahol előadást is tartott.
 2019-ben Örkénytábor szellemiségét követve az Or-
szágos Polgárőr Szövetség lovas tagozata tartotta orszá-
gos seregszemléjét 200 lovas részvételével Táborfalván. 
Itt már a látogatók száma az 1000 főt is meghaladta.
 Táborfalva önkormányzata a rendezvények szervezé-
sében részt vett és támogatta azokat. A rendezvényekről 
film és fotódokumentáció készült, sajtócikkek születtek.

Borsi Mária

Tasnády Károly az 1954-es  Öttusa Világbajnokságon 
Örkénytáborban
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LOVASÍJÁSZOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL
A szkítáktól az oszmánokig

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum és a Ma-
gyar Történelmi Íjász Társaság 2020. július 31-én nyíló 
kiállítása a sztyeppei népek lóhátról használt fegyvere, 
a reflexíj történetét, készítési technikáit mutatja be, s 
röviden áttekinti 7, a nagy sztyeppei országúton kalan-
dozó, majd a Kárpát-medencébe megérkező és letele-
pedő nép (a szkíták, hunok, avarok, magyarok, kunok, 
mongolok, oszmánok) íjászati stílusát a Kr. e. 8. szá-
zadtól a Kr. u. 17. századig.
 A honfoglalás kori íj újrafelfedezése valódi sikertör-
ténet. A történészek, a régészek, az íjkészítő kézmű-
vesek és maguk az íjászok egymás munkáját segítve 
jutottak nagyon komoly eredményekre a tudományos 
felfedezésektől kezdve világrekordok eléréséig Magyar-
országon épp úgy, mint külföldön. A reflexíj a hon-
foglalók, s így a honfoglalás egyik szimbólumává, és 
egyúttal a magyar országimázs részévé is vált.
 A tárlat az információk és érdekességek mellett 
interaktív állomásokkal is szolgál, melyeken a bátor, 
kísérletező kedvű látogatók kipróbálhatják a külön-
böző íjfogásokat, az íjászatot „lóhátról” is („Próbálj 
a célra „lőni”!”), valamint egy 17. századi oszmán 
„edzőgépet” is.

A BTM Vármúzeum időszaki kiállítása
Megtekinthető: 2020. augusztus 1. - október 18.
Kurátorok: B. Szabó János történész és Sudár Balázs 
történész

Forrás: http://www.varmuzeum.hu/lovasijaszok.html

Hazai pálya
A Táborfalvai Hagyományőrző Íjász Egyesület 2020. 
08. 08-án, szombaton megtartotta az Új találkozó-
hely megnyitóját és íjász versenyét, amely nagyon 
jó hangulatban telt. Az ebéd nagyon finom volt, kö-
szönjük Nagy Józsefnénak, Nagy Józsefnek és Varga 
Lászlónak. Köszönjük a verseny lebonyolítását Ko-
vács Attilának, Nagy Mónikának, Ifj Nagy József-
nek, Nagy Bencének, Nagy Józsefnek, Nagy József-
nénak, Varga Lászlónak. Köszönjük Birinyi András 
alpolgármester úrnak, hogy jelenlétével megtisztel-
te versenyünket. És köszönjük mindazoknak, akik 
részt vettek versenyünkön.

A Táborfalvai Hagyományőrző Íjász Egyesület íjász 
bemutatót tartott a Honvéd tábor gyermekeinek

Tisztelettel: Vezetőség



Rázós életút
Kovács Sándor írása
14. rész

Hiszen lehetséges, hogy az elhárító szervezetek nyo-
mozó brigádjához tartoztak, mivel napjainkban, ami-
kor gazdákat, családokat telepítenek ki, kuláknak és 
politikailag nemkívánatos személyeket költöztetnek, és 
ezekkel a nyomozókkal tele van a környék.
 Nekem pedig a politikai vezető, mint őrsparancsnok 
helyettesnek tájékoztatása nyomán, köznyelven szólva, 
”most esett le a tantusz”. Most lett előttem világos az 
a kérdés, hogy a Szombathelyi MÁV-állomás területén 
miért kerestem a lányt hiába. Már csak az a kérdés mo-
toszkált bennem, hogy milyen indok alapján fogták el 
a lányt, bűncselekmény, vagy a saját érdekében? Ezek 
a kérdések hasonlítanak ugyan egymáshoz, mégis kü-
lön-külön fogalom.
 A szabadságomból visszatérve, következtek részem-
re az egyszerű megszokott szürke hétköznapok. Ha a 
határvonal valamelyik részén aknarobbanás, vagy a ra-
kétajelző működésének zaját hallottam, vagy hallottuk, 
egyet legyintve a témát elintézettnek nyilvánítottuk, 
arra gondolván, hogy ezt a zajt valószínűleg vaddisz-
nók, őzek, rókák, vagy más állatok okozhatják.
 Lassan-lassan, de végül 1953. március 8-án elérkezett 
a leszerelés időpontja. Ezen a napon délelőtt igen szép 
tavaszias időben már melegebb (téli) ruházat mellőzé-
sével, szolgálat közben jött egy járőr, és azt mondták 
azért jöttek, mert nekem és a járőrtársamnak be kell 
vonulni, leszerelnünk. Ez a leggyorsabb ütemben meg 
is történt. A dobtáras géppisztolyomtól úgy búcsúztam 
el, hogy sikeresen vigyáztál rám három évig, kívánom, 
hogy az új gazdádra is úgy vigyázz.
 A leszerelés után az őrsparancsnok és helyettese rö-
vid búcsúbeszédet tartottak azoknak, akik már átöltöz-
tek civil ruházatba. Hozzátették azt a megjegyzésüket, 
hogy szerettek velünk együtt lenni, együtt szolgálni, 
de még arra kell kérnem Önöket, hogy még nyolc na-
pig tartsák be a katonai, hivatali, és szolgálati titkokat. 
Ezt a kérelmet örömmel vállaltuk, és nyolcan vagy tíz-
en civil ruhába öltözve elindultunk Lukácsházára, hogy 
ott hazafelé vonatra szálljunk.

Újra itthon

 A leszerelésem után körülbelül egy hónapig itthon 
a családi körömben a mindennapi ház körüli munkát 

végezhettem. A rokonságban többen voltak olyan csalá-
dok, akik tavaszi munkálatok végzésében, vagy már az 
idős koruk, vagy netán egészségük romlása miatt nem 
tudhattak dolgozni, és az esetleges kerti munkát sem 
akarták elhanyagolni. Emiatt szívesen mentem olyan 
helyekre, ahol segíteni tudtam.
 Apám ezekben az években földmunka keretében 
bizonyos vállalkozási minőségben Budapesten, vagy 
Budaörsön, a fegyvergyár területén egy nagyobb kali-
berű golyófogó munka kezdéséhez és megépítéséhez 
fogott, több emberrel. A munkához minél több em-
berre szükség volt, ezért Apám megkérdezte tőlem, 
hogy volna-e kedvem hétfőn vele menni dolgozni? A 
munkát vállaltam, hiszen ideje, hogy a családban én is 
pénzkereséshez jussak.
 Apám a munkahelyen el volt látva megfelelően min-
den olyan szerszámmal, amely a munka végeztéig ren-
delkezésünkre állt, hiszen Ő volt a vállalkozó. Nekem 
egy alig használt zöldre festett kubikos talicskával kel-
lett dolgoznom, Apámnak ez tartalék taligája volt. Az 
építkezéshez kimondottan csak kubikos talicskát sza-
badott használni.
 A golyófogó építkezésénél már a harmadik, vagy 
negyedik emelet magasságában jártunk, mikor néhá-
nyunk már a gyeptégla borításával foglalkozott. Ne-
kem személy szerint olyan jó érzékem volt a szép és 
látványos munka végzéséhez, hogy elismerő oklevelet 
kaptunk Apámmal a gyár vezetőségétől. A golyófogó 
munka elkészítése és átadása után, apámmal csatlakoz-
tunk a gyár udvarán tükörvágás, és útburkolat zúzott 
kővel megborításával, és terméskő darabok burkolá-
sával kapcsolatos munkásokhoz. Munka közben több 
esetben feltűnt nekem, hogy egy tűzoltó öltönyt, és vé-
dősisakot viselő férfi a kezében valamilyen iratot, vagy 
füzetet tartogatva, hol az egyik, hol a másik épületbe 
megy be, de egyik épületben sem tartózkodik sokáig. A 
tűzoltó embernek már majdhogynem kezdtem irigyelni 
a munkáját, hiszen ameddig én nehéz fizikai munkát 
végzek, addig a tűzoltó egy papírdarabbal sétálgat. Az 
egyik órában végül a tűzoltót megkérdeztem:
 – Tessék már nekem elmondani, hogy van-e Önöknél 
felvétel?
 – Most éppen nem tudom, de majd megkérdezem a 
főnököt. Azt tudom, hogy a testület igen sok esetben 
létszám hiányban szenved. De tudnia kell, hogy a tűzol-
tóknak nem csak az a munkája, hogy parázsló cigaret-
tavégeket taposson el, hanem égő házakba is sokszor 
be kell menni. – Válaszolta.

folytatás a következő számban.
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Baji József Ifjúsági Tábor Révfülöp
2020. 07. 23-30.

Ezen a nyáron fantasztikus lehetőség nyílt számunkra, 
amikor 15 tanulóval és kolléganőmmel, Horváth Bélá-
néval (Éva nénivel) részt vehettünk ebben a táborban. 
Ezúton szeretném megköszönni az iskola számára 
nyújtott önzetlen anyagi támogatást Nagy Andrásné 
polgármester asszonynak és Táborfalva Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének.
 A tábori élményeket Berényi Klaudia 8. osztályos 
tanuló tollából olvashatják szeretettel.

Szöllősi Aranka

Révfülöpi tábor

Már az indulás külön élmény volt. Mindenki kapko-
dott és idegeskedett, hogy mit hagyott otthon. De vé-
gül mindenki leküzdötte ezt a pánikot, amikor Aranka 
néni végre feltessékelt a buszra.

 Aztán a hosszú út után megérkeztünk a táborba, a 
rengeteg idegen közé. Megkaptuk a házakat, amelyek-
ben lent volt a fürdőszoba és 2 ágy, de volt még egy 
emelet, ahol 5 ágy volt. Természetesen senki sem ma-
radt lent. Végül nekiálltunk kipakolni a szobatársakkal. 
Igazából olyan lányokkal kerültem egy szobába, akiket 
kevésbé ismertem, de később mindenkivel nagyon ki-
jöttünk. Sokat nevettünk és bohóckodtunk.
 Eljött az este a tanárok nagy örömére. Ők a szom-
szédban voltak, szóval bármit beszéltünk, énekeltünk 
vagy éppen vihogtunk, mind hallották. A takarodó este 
10-kor volt, de természetesen, mi vagyunk a nagyok, 
szóval hajnali háromig fent maradtunk. Aztán jött az 
ébresztő és mindenki futott reggelizni. Mielőtt elmen-

tünk a partra, volt egy kis idő barátkozni és rengeteg 
új barátunk lett Tatárszentgyörgyről, Felsőpakonyról, 
Pusztavacsról és Gyálról. Velük a mai napig tartom a 
kapcsolatot és sokat összejárunk.

 Másnap lementünk a partra, ahol lepakoltunk és 
már futottunk is a vízbe. Amikor beértem, már lát-
tam is, hogy a tanárok (Éva néni, Ari néni) sasszem-
mel néznek (nem is mertem kimenni a látószögükből 
engedély nélkül). Végül jól elfáradtunk vacsoraidőre 

és be is aludtunk. Ez így ment 
mindennap. 
 Kedden Balatonboglárra men-
tünk fürdeni, ami nagyon felsza-
badító volt. A „felügyelők” elen-
gedtek minket vízibiciklizni, ami 
vicces volt. Ismételten kifárad-
tunk, de fel is pörögtünk, ezért 
este nem aludtunk hajnali 2 óráig. 
A táborozás alatt sikerült minden-
nap új élményeket szerezni. De 
aztán elérkezett az utolsó este és 
végül nagy nehezen rávettük ma-
gunkat, hogy elmenjünk mi is a 

bulihajóra. Végig táncoltuk, énekeltük hajnalig.  
 Végül utolsó nap még egy utolsó csobbanás és 
búcsúzkodás után hazaindultunk. Otthon „ be sem 
állt a szánk”, folyamatosan a táborban történtekről 
beszéltünk.
 A tábor örök emlék marad számunkra.





Iskolai ballagás 2020. augusztus 25.


