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MOZA IK
Köszöntelek 2014!

Arany János:
ALKALMI VERS

Az új évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,

Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.

Mit van mit kívánni még
Ily áldott időben? -

Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Újév. A fogadal-
mak időpontja, 

amikor hisszük, hogy 
reggel valami jobb 
és boldogabb kezdő-
dik. Elég, ha hagyjuk, 
hogy hasson ránk a fi-
zikusok és csillagá-
szok által megállapí-
tott kezdet mágiája, 
lenullázzuk a szám-
lálót, összeállítjuk a 
fogadalmak és eskük 
listáját, amelyet úgy-
sem tartunk be. Már 
az újévi ebéd után rá-
gyújtunk az első ciga-
rettára, január köze-
pén már nem hiszünk abban, hogy az év végére folyéko-
nyan beszélünk angolul, a fogyókúrát elhalasztjuk „jobb 
időkre”, a nyári szabadságra. Addig úgyis mindenki elfe-
lejti. De ezen a kivételes újévi éjszakán még mindig úgy 
érezzük, hogy nemcsak új év kezdődik, hanem most kez-
dődik minden.

A világon sok olyan dolog van, ami felett nincsen hatal-
munk: földrengések, árvizek, valóságshow-k. De a döntés 
sokszor a mi kezünkben van, legyen szó megbocsátásról, 

önzetlenségről vagy újrakezdésről. Mert csak egyvalami 
tudja kiűzni a magányt az életünkből, a szeretet, a szere-
tet minden formája. Reményt ad, hogy bízzunk az újévben. 

Álljunk meg, és emlékezzünk a mögöttünk álló évre! 
Emlékezzünk a sikereinkre és a kudarcainkra, a megsze-
gett és betartott ígéreteinkre. Arra, amikor a legjobb kalan-
dokban volt részünk, és amikor bezárkóztunk, hogy elke-
rüljük a csalódásokat. Valójában erről szól a Szilveszter. 
Kapunk még egy esélyt, hogy megbocsássunk, hogy job-
bak legyünk, többet adjunk, többet szeressünk, éljünk. Ne 
töprengjünk azon, mi lett volna ha, örüljünk annak, ami 
jönni fog. Fogadjuk meg, hogy jobban odafigyelünk egy-
másra, jót adunk, és nem csak ma éjjel, hanem egész év-
ben. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek egész-
ségben, sikerekben gazdag boldog 2014-es esztendőt!

Tóth Bertalan - polgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület
december

Táborfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. december 10-én rendkívüli ülést tartott, ahol je-

len volt mind a hat képviselő és a polgármester. 
A testületi ülés nyilvános, polgárok által megtekinthető 

jegyzőkönyvei alapján az ülésen hozott  határozatok kivo-
natait az alábbiakban közlöm. 

A Képviselő-testület:
- Megvitatta a Remondis –OKÖT Kft.–nek a hulladék-

szállítási feladatok 2014. február l-től történő ellátá-
sára megküldött szerződés tervezetét. Egyhangúlag 
meghozott 79/2013. (XII.10.) határozatában nem fo-
gadta el a szerződés-tervezetnek az önkormányzati díj-
kompenzáció megállapításáról és megfizetéséről szó-
ló pontját. Döntését azzal indokolta, hogy az önkor-
mányzat éves költségvetésében nem tudja biztosítani 
a szolgáltató által igényelt havi 737.199 Ft+áfa (éves 
összegben 8.846.388 Ft +áfa) díjkompenzáció megfi-
zetését. Ennek fedezetéül költségevési forrást nem tud 
megjelölni, a lakosságra pedig nem kívánja ezt a ter-
het esetleges helyi adó kivetésével áthárítani. Felhív-
ta a szolgáltatót, hogy a szerződés aláírása érdekében 
a vitatott pontot törölje a szerződés-tervezetből. Ennek 
eredménytelensége esetére felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy - az idevonatkozó jogszabályokra figyelem-
mel- a hulladék elszállításának folyamatos biztosítása 
érdekében tájékoztassa a kialakult helyzetről az illeté-
kes állami szervet. 

 Ez esetben a jogszabály úgy rendelkezik, hogy ha az 
önkormányzat nem tudja ellátni a hulladék kezelésé-
vel, elszállításával kapcsolatos feladatait, arról hala-
déktalanul tájékoztatja a katasztrófavédelmi szerveze-
tet, aki meghatározott időn belül közérdekű szolgálta-
tót jelöl ki e feladat ellátására. 

- Az oktatási intézmények gyermekétkeztetését ellátó 
TS GASTRO Kft díjemelési javaslatának megvitatá-
sát követően ellenszavazat nélkül elfogadott 80 /2013. 
(XII.10.) határozatával úgy döntött, hogy 2014. évben 
nem emeli a közétkeztetés térítési díját, azt továbbra is 
a 2010. évi szinten tartja. 

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz (szippantott szennyvíz) 
begyűjtésére vonatkozó helyi rendelet módosítását. A 
rendelet módosítása a szolgáltatási díjat érinti. A júli-
us l-től érvénybe lépett és a szolgáltató által már alkal-
mazott 10 %-os rezsicsökkentés került érvényesítésre. 

- Egyhangúan meghozott 81 /2013. (XII.10.) határoza-
tával úgy döntött, hogy az önkormányzati intézmé-
nyeknél alkalmazott dolgozók részére a lakossági fo-
lyószámlára történő illetmény-kifizetés többletköltsé-
geinek ellentételezése érdekében 25 000 Ft/fő támo-
gatást biztosít.

- Megvitatta az ipari parkban területet vásárolt 
LEVELLER Kft és a CS.B. Építő Kft. kérelmét, s az 
ellenszavazat nélkül meghozott 82-83 /2013. (XII.10.) 
döntésével hozzájárult ahhoz, hogy a két cég az általuk 
megfizetett vételár erejéig annak %-os arányával meg-
egyező ingatlan-részre jelzálogjogot jegyeztessen be

 Kundra Erika - jegyző 

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy vigyáz-
zanak a községünkben megjelenő házaló faárusok-
kal. Ne engedjék be őket a portájukra, mert ugyan 
alacsony árral kínálják a tüzelőt, de a tömeggel mani-
pulálnak, átvernek, ami így jóval drágább lesz.

Mázsa papírt ne fogadjanak el, mert ezek is hami-
sak. Helyi mázsálónál méressék le a fát és legyenek  is 
jelen.

Amennyiben ilyet tapasztalnak, hívják az Örkényi 
Rendőrőrsöt a 29/310-055-ös telefonszámon vagy hív-
ja a rendőrség központi számát a 107-et.

a szerk.

FELHÍVÁS!
Dr. László András háziorvosunk váratlan halála miatt a 
2. sz. háziorvosi körzet helyettesítése 2014. január hó-
napban az alábbiak szerint történik!

Hétfő	 13-17	 Dr.	Pakucs	Mónika
Kedd	 8-12	 Dr.	Búza	Valéria
Szerda	 13-17	 Dr.	Pakucs	Mónika
Csütörtök	 8-12	 Dr.	Búza	Valéria
Péntek	 8-12	 Dr.	Búza	Valéria

Februártól várhatóan június végéig szintén a fenti két or-
vos látja el a feladatokat, a naponkénti beosztás változ-
hat. Ezekről is értesítjük a lakosságot.

Tóth Bertalan - polgármester
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 Boldog új esztendőt kívánok Olvasóinknak!

Kányádi Sándor:
Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se 
különösebben nagy dolgot. 
Mindenki, amennyire tud, 

legyen boldog, 
érje el, ki mit szeretne, 

s ha elérte, többre vágyjon, 
s megint többre. 

Tiszta szívből ezt kívánom! 
Szaporodjon ez az ország 

emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, 
s ki honnan jött, 

soha-soha ne feledje. 
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, 

vissza nem fognak a kátyúk… 
A többit majd apródonként 

megcsináljuk. 
Végül pedig azt kívánom, 

legyen béke, 
gyönyörködjünk még sokáig

a lehulló hópihékbe’!

Téli	nyitvatartás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 12.30-18.00 óráig

Szombat: zárva

A	Könyvtár	szolgáltatásai:
könyvkölcsönzés, könyvtár közi kölcsönzés, számítógép 
használat, internet használat (260 Ft/óra), fénymásolás, 

nyom tatás, szkennelés (65 Ft/oldal), faxo lás (110 Ft/oldal)

Folyóiratok	a	könyvtárban:
Kertbarát Magazin, Otthon Magazin, Praktika Magazin, 

Természetbúvár Magazin, Könyvtári Levelezőlap, 
Pesti Műsor, Ifjúsági Magazin, National Geographic, 

National Geographic Kids, Nők Lapja, Modern Iskola, Ma-
gyar Vadászlap, Rubicon, Könyvhét, Kultúra és  

Közösség, Táborfalvai Mozaik

A könyvtárban megtekinthetők Táborfalva képviselő- testületi 
jegyzőkönyvei: www.taborfalva.hu

honlap: www.taborfalva-iskola.sulinet.hu/konyvtar/
Tel.: 382-952					E-mail: tfkonyvtar@monornet.hu

Borsi Mária - könyvtáros

Könyvtári híreink

Ismét bearanyozták a kicsik napját az MH tűzoltói

A hagyományoknak megfelelően ismét látogatást tettek 
a Magyar Honvédség ARB bázisparancsnokságának 

táborfalvi tűzoltói a Kecskeméti Megyei Kórház gyermek-
részlegén. A tűzoltók ebben az évben is több szatyornyi 
ajándékkal kedveskedtek a kis betegeknek.

A tűzoltók már hetekkel korábban elkezdik gyűjteni az 
ajándékokat. Gyümölcsök, játékok, édesség kerül a cso-
magokba, amelyeket karácsony előtt kiosztanak a gyer-
mekosztály “lakóinak”. 

Ebben az évben a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 
diákjai szervezték meg a játékok összegyűjtését – két diák-
lány részt is vett a kórházi látogatásban.

A tűzoltók elmondták, az elmúlt évekkel ellentétben 
most a szülők azonnal kimutatták érzelmeiket a megható 
gesztus láttán. A 30 kisgyerek is látványosan örült, szüle-
ikkel együtt rögtön kibontották a csomagokat.

A tűzoltók ebben az évben már ötödik alkalommal tet-
tek eleget a saját kezdeményezésű küldetésüknek. Az első 
látogatás alapötletét az adta, hogy szinte mindannyiuknak 
volt már a gyermeke a kórházban, ahol az orvosok és a nő-
vérek tudásuk legjavát adva kezelték a betegeket. Ezt a há-
lát fejezik ki évről évre karácsony előtt a tűzoltók, akik ci-
vilben édesapák.

Moldován Ágnes
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Sport

Tisztelt Szurkolóink!

Sajnos az elmúlt fél évben finoman fogalmazva is elhanyagoltuk 
a honlapunkon történő tájékoztatást egyesületünkkel kapcsolat-

ban. Ezen a jövőben mindenképpen szeretnénk változtatni.
Kezdésként röviden szeretnék tájékoztatást adni 2013. őszi idé-

nyében történtekről.
Összegezve sajnos az eredményeket tekintve nem ez volt egyesü-

letünk legsikeresebb időszaka.
Felnőtt csapatunk 2013 tavaszi szezon végén sajnos kiesett a me-

gyei második vonalból és a megyei harmad osztályban indultunk. Bár 
az átszervezések után lett volna lehetőségünk a megyei másodosz-
tályba neveznünk, azonban mivel a csapat jelentős fiatalítását ter-
veztük, és az újjá alakuló fiatal csapatnak túl erősnek tartottuk az 
előző évekhez képest még erősebbé váló megyei második vonalat, 
ezért a játékosokkal közösen a harmadosztályban való indulás mel-
lett döntöttünk.

Edzőnk Marton Tamás nem kívánt tovább edzőként tevékenyked-
ni, ezért játékos-edzőként eddigi játékosunkat a Balogh Lászlót bíz-
tuk meg a csapat irányításával és célként mindenképpen azt tűztük 
ki, hogy az élmezőnyben végezzünk.

Mivel anyagi lehetőségeink nem teszik lehetővé és nem is sze-
retnénk idegen fizetett játékosokat szerepeltetni, ezért több ifjúsá-
gi csapatból kiöregedett és tehetséges ifjúsági korú játékost vittünk 
fel a felnőtt csapat keretébe és azt reméltük, hogy velük rövid harma-
dik vonalban töltött időszak után ismét stabil megyei másodosztályú 
csapatot tudunk építeni.

Sajnos az őszi eredmények nem a várakozásainknak megfelelően 
alakultak, hiszen csak a hetedik helyen zártuk az őszi idényt. Külön-
böző okok miatt mérkőzésről mérkőzésre folyamatosan több helyen 
változott az összeállítás, nem alakult ki egy stabil csapat, sok gólt 
rúgtunk és sokat is kaptunk, mely a védekezés hiányosságaira utal. 
Sajnos bebizonyosodott, hogy hosszú távon fiatal reménységeinkre 
sem számíthatunk. Elsősorban nem a tudásukkal, hanem a hozzáál-
lásukkal, mentalitásukkal volt probléma, hiszen az öt ifjúsági csapat-
ból felhozott játékos közül csak Szabó Ödönre lehetett számítani, aki 
szinte minden edzésen és mérkőzésen megjelent, a többiek edzésen 
szinte egyáltalán nem vettek részt a mérkőzéseken pedig csak na-
gyon kevés alkalommal.

Ifjúsági csapatunk  az eddigitől eltérően nem a felnőtt csapat-
tal azonos ellenfelekkel, hanem egy külön erősorrend alapján cso-
portokba osztott bajnokságban szerepelt. A csoportok beosztása az 
előző év helyezése alapján történt.

Mivel csapatunk az előző bajnokságban a második helyen vég-
zett, így egy nagyon erős csoportba került, viszont a már említett 
felnőtt csapathoz kerülő játékosok hiánya miatt a csapat jelentősen 
gyengült.

Az első három vereség után Karlik László edző nem kívánta to-
vább folytatni a megkezdett munkát. Sajnos sem ő sem a játékosok 
nem tudták elviselni azt, hogy az elmúlt évek sikerei után egy gene-
rációváltás miatt egy nem annyira dicsőséges időszak következik, pe-

dig ez az utánpótlás nevelés velejárója. A sikertelenségekre a játé-
kosok fegyelmezetlenségekkel reagáltak, melynek sorozatos kiállítá-
sok és hosszú eltiltások lettek a következményei és ennek köszönhe-
tően az addig lelkes csapattagokban is kezdett eltűnni a lelkesedés. 
Sajnos hosszú sérülések /orrcsont és bokacsont-törés/ tovább sújtot-
ták a csapatot. Több esetben már az sikernek számított, ha megfelelő 
létszámban meg tudtunk jelenni a mérkőzésen. Így ennek csak soro-
zatos vereség lehetett a vége és tavasszal az ifjúsági bajnokság B osz-
tályában folytatják szereplésüket.  

Reméljük a tavaszi szezonban ifjúsági és felnőtt csapatunk is jóval 
sikeresebben teljesít majd.

Ezúton szeretnék egy tájékozatlanságból fakadó félreértést tisz-
tázni, mely szerint néhány ifjúsági játékosunk úgy gondolta, hogy 
egyesületünk az elmúlt három évben elért dobogós helyezések díja-
zásaként nagyon komoly pénzjutalomban részesült a labdarúgó szö-
vetségtől és ezt egyesületünk nem megfelelően költötte el.

Természetesen az elért helyezésekért egyetlen Forint támogatást 
sem kaptunk senkitől sem, ennek igazolására mellékelem az ifjúsá-
gi bajnokság versenykiírásának azon részletét, mely a bajnokság dí-
jazására vonatkozik. A pmlsz.hu weboldalon a teljes versenykiírás és 
sok egyéb hasznos információ mindenki számára elérhető a letölthe-
tő dokumentumok menü pont megnyitása után.

10. A bajnokság díjazása 
A) A helyezést elérő sportszervezetek díjazása: 
1) Az első, második és harmadik helyezettek érem díjazásban 
részesülnek (a bajnok serleget is kap), az alábbiak szerint:
                 1. helyezett 25 db aranyozott érem 
                 2. helyezett 25 db ezüstözött érem 
                 3. helyezett 25 db bronzérem 

Tehát a helyezésekért sajnos nem kaptunk támogatást, azon-
ban a TAO pályázatunknak köszönhetően sikerült sporteszközöket 
és sportfelszereléseket vásárolnunk. A sikeres előminősített pályá-
zatunknak köszönhetően pedig az eddigi edzőpályánk területén egy 
szabvány méretű labdarúgó pálya kialakítása van folyamatban teljes 
füvesítéssel, automata öntözőrendszer kiépítésével, melynek 2014. 
június 30-ig el kell készülnie. 

Ezúton is szeretném megköszönni községünk képviselő testüle-
tének támogatását a beruházáshoz szükséges önrész biztosításával.
Szeretnék még beszámolni arról, hogy az előző évhez hasonlóan to-
vább folytattuk az U7, U9 és U11-es korosztályokkal történő foglal-
kozást és versenyeztetését a Bozsik Program keretében. 2013 szep-
temberétől Marton Tamás irányításával folynak a foglalkozások, aki 
nagy lelkesedéssel és szeretettel foglalkozik a gyermekekkel heten-
te két alkalommal. Reméljük ezáltal sikerül biztosítani a helyi labda-
rúgás utánpótlását.

Végül egyesületünk minden tagjának, támogatóinknak, szurko-
lóinknak és minden táborfalvai lakosnak sikeres és eredményekben 
gazdag boldog új évet kívánok. 

Gombár Ferenc

Labdarúgás
2013. őszi szezon összegzése



Információ
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Rendezvény

Adventi gyertyagyújtás
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Intézményeink

Iskolánk tanulói Bugyi  és Újlengyeli iskola tanulóival 
együtt töltött 8 szép napot 2013.július 1-8-ig Balaton 

parton a Dabas és Környéke Üdülőtáborban Révfülöpön.
Az időjárás mindenképpen segítségünkre volt abban, 

hogy a Balaton adta fürdési lehetőséggel naponta élni tud-
junk. Napjainkat gazdagítottuk: Az új táborozók hagyomány-
szerű avatásával, tájékozódási akadályversennyel, reggeli ze-
nés tornával, házak zászlóinak megfestésével, futball bajnok-
sággal, tűzharccal, japán focival, szókereső rejtvényekkel, vi-
torlázással, csillagkereső  éjszakai játékkal, tapolcai kirándu-
lással, csónakázással a Tavas barlangban, Malomtó körüli sé-
tával, aszfaltrajzzal, tábori farsanggal, tábortűzzel, stb. 
 

A fiúink szumósoknak öltöztek be és így mutatkoztak be:
 

Mi vagyunk a nagy testű állatok
Igaz nektek nagyobb a vállatok
Ezért nem is vagyunk sűrűn nálatok
Remélem a műsor végét azért még megvárjátok
 
Attól, hogy nagy a belünk
Még itt a táborban a helyünk
A tábor vége elég rossz nekünk
Nem tudjuk, miért kell ezt tenni velünk?

 Doricsák Ildikó

Révfülöp 2013!
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A népdal ünnepe

A Csurgay Franciska Általános Iskolában emlékezetem 
szerint 8 éve folyamatosan, évente van népdaléneklé-

si verseny, így ez év 2013. december 12-én is.
A Közművelődési és Népzenei Egyesület, az önkor-

mányzati pályázati rendszer segítségével támogatást nyújt 
a rendezvény, illetve a szereplők jutalmazására. A legtöbb 
versenyen zsűritagként is jelen lehettem és gyönyörköd-
hettem. Ez utóbbi versenyen a meghatódottságom rendkí-
vüli volt. A résztvevő gyerekek, versenyzők, a felkészítő 
pedagógusok és néhány szülő társaságában fegyelmezet-
ten várakoztak, ezért nagyon-nagyon megdicsérem a gyer-
mekeket. Az egész verseny fegyelmezett, ünnepélyes volt, 
a kis elsősöktől kezdve a nyolcadikosokig. A verseny fon-
tossága, jelentősége úgy gondolom, a zenei élmény alapja 
a gyermekek életének formálásában. Így nagyon megha-
tódtam Horváth Dávid 8.o. tanuló énekfejlődésén, kitartá-
sán, szorgalmán. Ha jól emlékszem minden versenyen in-
dult, kezdetben kicsit bizonytalan volt a hallása, de most 
biztos éneklést, komoly kiállást láthattunk. Ilyen szép fej-
lődést láthattunk, halhattunk még Almási Veronika, szin-
tén 8.o. leányka esetében is. A 3.o. fiúcsapata is emléke-
zetes élményt nyújtott szereplésével. Ezért érzem, hogy a 
népdal ünnepe volt 2013. december 12-e a Csurgay Fran-
ciska Általános Iskolában.

Köszönöm az élményt a versenyző, néző gyermekek-
nek és a felkészítő, lebonyolító pedagógusoknak.

* * *

A Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület ne-
vében köszönöm az SZJA 1%-ával támogatóknak ez 

évben tett felajánlásaikat, mely 102.025 Ft volt. Többsé-
gét a rendezvényeink önrészére használtuk fel, mint elő-
ző évben is. Kérjük továbbra is támogassák az egyesület 
munkáját.

Nagy Jánosné
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Hazai

Hungarikumok
Hollókő ófalu és környezete

Kulturális	kategória	

A Világörökség Bizottság 1987-ben a magyarországi 
várományos helyszínek közül Budapest mellett első-

ként a Nógrád megyei palóc falut, Hollókőt vette fel a Vi-
lágörökségi Listára. A legfontosabb feltételnek, azaz az 
egyedi és egyetemes jelentőségnek Hollókő azzal tett - és 
tesz - eleget, hogy a XVII-XVIII. században kialakított 
falu a hagyományos településforma, a tradicionális építé-
szet és a XX. századi mezőgazdasági forradalmat megelő-
ző falusi élet páratlan példája, melyet sikerült eredeti álla-
potában megőrizni. Hollókő szelíd és harmonikus szimbi-
ózisban fejlődött a természettel és napjainkra sem vált sza-
badtéri múzeummá: mindmáig élő, lakott település, mely-
nek hagyományőrző lakói az épületek egy részét jelenleg 
is rendeltetésszerűen használják. 

A falu története a XIII. századig nyúlik vissza, mivel 
a tatárjárás után épült fel a Szár-hegyen a vár. A sziklá-
ra épített erődítményhez egy réges-régi legenda fűződik, 
mely a helyiek szerint a település nevére is magyarázatot 
ad. Történt egyszer, hogy bizonyos Kacsics András - a XII. 

századtól tényle-
gesen a Kacsics 
nemzetség tagjai 
voltak ezen a te-
rületen a földes-
urak - elrabolta a 
szomszédos föl-
desúr szépséges 
asszonyát, s épü-
lő várába zárta. 
Az asszony daj-
kája azonban, aki 
„mellékállásban” boszorkány volt, szövetkezett az ördög-
gel, és rávette ot, hogy fiai változzanak hollóvá, és az asz-
szonyt körülvevő erődítményt kőről kőre lebontva szaba-
dítsák ki őt. A hollófiak így is tettek, ám - becsületükre le-
gyen mondva - nem szórták csak úgy szerteszét a köveket, 
hanem egy közeli bazaltsziklán új várat raktak belőlük. Ez 
lett aztán Hollókő vára.

Mivel a korabeli oklevelek jobbára csak a várat emlí-
tik, a faluról a középkorból pusztán az a tény ismert, hogy 
már a XIV. század első felében egyházas hely volt. A török 
hódoltság idején sok más településhez hasonlóan Hollókő 
is elnéptelenedett: 1715-ben mindössze három adóköteles 
háztartásról szólnak a vármegyei összeírások. Újratelepí-
tése viszont hamarosan megtörténhetett, hiszen 1720-ban 
már nemes községként szerepelt a nyilvántartásban (ez azt 
jelentette, hogy lakói mentesültek az adófizetés kötelezett-
sége alól). A környék kedvezőtlen termőhelyi adottságai 
miatt hosszú időre megrekedt a település fejlődése.

A településen többször pusztított tűzvész, mivel a há-
zakat fából építették, alapozás nélkül, és könnyen gyulla-
dó zsúptetővel fedték, a szabad tűzhelyek felett pedig ké-
mény helyett csak füstlyukakon szellőztettek. Az 1909-es 
nagy tűzvész jelentette a fordulópontot: az immár vályog-
falú házakat kőalapra emelték, és szarufás tetőszerkezet-
tel, cserépzsindellyel fedték, megőrizve eredeti formá-

Mi	a	hungarikum?

„Megkülönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különle-
gességével, minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság ered-
ményeként, kiemelt értékként tartanak számon, védett természeti érték, kiváló nemzeti termék, amit a Hungarikum 
Bizottság hungárikummá minősít, és ami a törvény erejénél fogva hungarikum.” 

(A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény)

A Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége megalkotta és folyamatosan bővíti a hungarikumok 
gyűjteményét, amely immáron 20 tagot számlál. Ezek a kiemelkedő nemzeti értékek fontosak a múltunk, gyöke-

reink, magyarságunk megőrzéséért.
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jukat. A mind a századelő hangulatát, mind az ősi palóc 
népi építészeti stílus emlékeit magán viselő Ófalu 1911-re 
nyerte el mai arculatát.

Hollókő a régiót jellemző, egyutcás falutípust képvi-
sel, melynek alapstruktúráját a központi útra merőlegesen, 
keskeny szalagtelkeken elhelyezkedő házak kettős vonala 
jelenti. A palóc településeken a nagycsaládok szokás sze-
rint egyetlen telekre építkeztek, és a család létszámának 
növekedésével az utcára néző első ház mögött egyszerű-
en egy újat emeltek. A falu központjában, a domb tetején 
kialakított „szigeten” áll a kis fatornyos, zsindellyel fedett 
templom, melyet 1889-ben közadakozásból építettek. Az 
épület kivételesen jó állapota és egyszerűségéből fakadó 
szépsége miatt valóságos kis ékkő.

A ma nem egészen 400 lelket számláló település kö-
zepén elhelyezkedő műemlékcsoport összesen 67 védett 
épületet foglal magába - ezek többnyire földszintes, kon-
tyolt nyeregtetős parasztházak, melyek homlokfalát az 
utca és az udvar felől is áttört faragással díszített faosz-
lopos, deszkamellvédes tornácok („hambitusok”) szegé-
lyezik. A hagyományos palóc házak többnyire három he-
lyiségből állnak: a tornácról közvetlenül a pitvarba, azaz 
a konyhába lépett az érkező, ahonnan az utcafront felé a 
tisztaszoba nyílt, melyet a ház ura lakott családjával, hát-
rafelé pedig az éléskamra, melyben a gabonát tárolták, és 
ez volt az idősek hálóhelye is.

A falu lakói - 70 százalékuk nyugdíjas, az átlagéletkor 
50 év felett van - a hollókői hagyományok túlnyomó ré-
szét ma is gyakorolják. Ünnepi alkalmakkor (melyek kö-
zül a falu számára legfontosabb a húsvéti ünnepségek so-
rozata) ismét felöltik kézzel szőtt és hímzett népviseletü-
ket. A tradicionális női öltözék a tarka színű szoknya, mely 
alatt munkához általában csak kettő, nagyobb ünnepeken 
viszont akár 20 alsószoknyát is viseltek. A fehér vászon 
ingváll fölé színes - az ünnepi viselethez gazdagon hím-
zett - „lajbit” öltöttek, de a palóc lányok és asszonyok leg-
szembetűnőbb ékessége a színes szalagokkal, gyöngybe-
fűzéssel készített főkötő volt.

Hollókő tehát mindmáig a múlt egy eredeti állapotában 
megőrzött szelete, és ez legértékesebb kulturális kincseink 
közé emeli. Kicsi és nagy, idős és fiatal számára egyaránt 
tanulságos, emlékezetes ellátogatni a kis palóc faluba.

Forrás: Internet

Táborfalvai MOZAIK - Közéleti Lap
Alapítva: 1993 Megjelenik: havonta 600 példányban

 Felelős szerkesztő: Polyák Csaba
06-70/320-48-66

Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság
Tagjai: Kundra Erika, Antal János, Hmíró Ferencné, 

Soós-Győrffy Katalin, Bőcsné Papp Anikó, Sevecsek Péter
Szerkesztőség: Jókai Mór Művelődési Ház, 2381 Táborfalva, 

Köztársaság tér 2. Tel.: 06-29-382-029
Felelős kiadó: Táborfalva Nagyközség Önkor mányzat Polgármes-

teri Hivatala Tel./Fax: 06-29-382-028
Eng. szám: 105/93 Nytsz.: B/PHF/1120/P/1993

Lapzárta: kéziratok, hirdetések, fotók átvétele minden hónap 25-e!
Fotók, grafikai munkák, tördelés, 

nyomdai előkészítés:
Polyák Csaba, 2381 Táborfalva, Kossuth L. u. 68.

E-mail: cs.polyak@gmail.com
 www.taborfalva.hu 

Nyomda: ELAN II Bt. Hernád, Jókai M. u. 12.
Tel.: 06-30-269-20-91

A TÁBORFALVAI MOZAIKBAN MEGJELENÕ CIKKEK ES-
ETENKÉNT NEM TÜKRÖZIK A SZERKESZTÕSÉG 

ÁLLÁSPONTJÁT, EZÉRT AZOK TARTALMÁÉRT 
A SZERZÕK A FELELÕSEK!

Más lapokban már megjelent cikket csak a forrás feltün-
tetése mellett jelentetünk meg. Dokumentumok, kéziratok, 

fényképek a megjelenés után a fõszerkesztõtõl igényel-
hetõek vissza. A beküldött anyagok megjelentetésével kapcso-

latos döntés jogát mindenkor fenntartjuk!

MOZAIK hirdetési árak:
1 oldal: 13300 Ft  1/2 oldal: 6650 Ft
1/4 oldal: 3325 Ft  1/8 oldal: 1670 Ft
1/16 oldal: 835 Ft 
köszönetnyilvánítás ingyenes
hirdetésfelvétel:   70/320-48-66
     cs.polyak@gmail.com

Melegségre vágyik?
Szigeteltesse házát!

Nettiker Bt. – Lénárt Zoltán vállalkozó
Kőműves és burkolás munkát, épületek külső és 

belső felújítását, épületek homlokzatszigetelését, 
egyedi méretű ajtó, ablak, redőny legyártatását és 

beszerelését, térkő burkolást
Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat készítés.

Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-30/436-41-42
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Intézményeink

A Napraforgó Óvodában történt
ÓVODA	BÁL	2013

2013. november 30-án tartottuk a táborfalvi Nap-
raforgó Óvoda gyermekeiért rendezett 13. 

Jótékonysági bálunkat.
Szerencsések vagyunk, hogy ez a bál egy nagy-nagy 

összefogás eredményeként létrejöhetett, hisz nem minden 
intézmény van olyan helyzetben a környéken, hogy jóté-
konysági bált rendezzen. 

Szeretnénk	 köszönetet	mondani	 ezúttal	mindenki-
nek,	aki	hozzájárult	rendezvényük	sikeréhez:

  Az óvoda dolgozóinak és az idejáró gyermekek szüle-
inek, akik sokat fáradoztak azért, hogy ez a bál sikeres le-
gyen. Antal János képviselő úrnak, aki, most is, mint min-
den évben, az est házigazdája szerepét töltötte be. A TS 
GASTRO Örkényi konyhájának, aki a finom vacsorát ké-
szítette. A büfében szorgoskodó anyukáknak Besenyiné 
Szabó Tímeának és Szabó Károlynénak, akiknek a gyer-
mekei már nem a mi óvodánkba járnak, de ennek ellenére 
vissza-vissza járnak segíteni. Mészáros Gábornak, aki a 
büfé berendezésében segítkezett. Az est legfontosabb sze-
replőinek, kitűnő zenekarunknak a Party Bandnek, akik  
immár második éve a remek hangulatról gondoskodtak. 
Az ő részükről is ajándék volt ez az est. A Táborfalvai 
Bűnmegelőzési és Drogprevenciós Egyesületnek, Németh 
János személyében, aki a rendezvény biztonságáról gon-
doskodott. Az Origonet stábjának, akik végigkísérték a bál 
eseményeit. Lutz Lászlónénak aki most is, mint mindig, a 
terítőket kölcsönözte. Az anyukáknak, nagymamáknak, 
akik egy-egy tál süteménnyel járultak hozzá az esti vacso-
rához.

A műsorban fellépő gyermekeknek: A kicsiknek: a Ka-
tica csoport tagjainak, akik nagyon ügyesek voltak és  „A 
világszép kecskebéka” című mesejátékot adtak elő nagy 
sikerrel. A gyerekeket felkészítő kollega nőnek, Nagy 
Andrásnénak.

A nagyoknak: Farkas Alexnak és Takács Mercédesznek 
(aki valamikor a mi kis óvodásunk volt) kitűnő tánctudását 
csodálhattuk meg.

A műsorban fellépő felnőtt szereplőnknek, Soós-
Győrffy Katónak, aki operett dalokat adott elő.

Az	adományozóknak:	akik	támogatójegyet	vásárol-
tak	és	anyagilag	segítettek	minket:

Gajdácsi és Társa Műanyagipari Kft, GAZSÓ GUMI 
SZERVIZ Táborfalva, dr. Kolek István, id.Hangya And-
rás, Kiriné Halupka Tünde, Mészárosné Kovács Anikó, 
MOTOKROM Kft Táborfalva, Nagy Annamária, Németh 
Tímea, Páll Levente, Papp Csaba,  Sponga József,  Szenics 
Gábor, OSCAR Kft Táborfalva, Richlik István, Tóth Atti-
la, Weisz Andrea. 

Valamint,	azoknak,	akik	ajándéktárgyaikkal	járul-
tak	hozzá	a	tombolához:

Andi Bolt, Antal János, Ági Virágbolt, Ági Ábc bolt, 
Batta Károly, Bednárik Tímea, Belusz Mónika, Birinyi 
András, Deák Renáta,  dr. László András, H-D PUB Tá-
borfalvai Benzinkút, Ferenc Éva, Hecendorfer Pálné, Hor-
váth Ferenc, HUNGARPET Kft Örkény, Imreh Ibolya, 
Jung Istvánné,  Kresák Béla, Lénárt Zoltánné,  Nagy And-
rás, Nagy Andrásné, Nagy Tibor, Némethné  Auschen-
brenner Ildikó, Németh Tímea, Papír Írószer bolt Tábor-
falva, Pintérné Pető Mónika, Romhányi Ferenc,  
REGA-METALL Kft. Táborfalva, Sponga József, Szívós 
bolt, Szöllösi Aranka, Szörös Ágnes, Tóth Bertalan, Zöld-
ség és Gyümölcs Vegyeskereskedés.

(Elnézést kérek, ha valakit kifelejtettünk, nem szándé-
kosan történt!)

Minden kedves vendégünknek, köszönjük, hogy ilyen 
sokan megtiszteltek minket jelenlétükkel, s velünk töltöt-
ték ezt az estét. Reméljük mindenki, jól érezte magát, s jö-
vőre is számíthatunk megjelenésükre visszatérő vendég-
ként!

A báli bevételünk: 660.000.-Ft lett. Nagyon boldogok 
vagyunk, hisz ilyen magas összeg még sosem volt. A be-
folyt pénzösszeget az óvoda eszközállományának fejlesz-
tésére fogjuk felhasználni.

Még egyszer köszönjük, hogy hozzájárultak elképzelé-
seink megvalósításához!

* * *
Köszönetnyilvánítás

Köszönjük szépen Halupka Miklós képviselő úrnak, 
hogy 1 havi tiszteletdíját óvodánknak ajánlotta fel. Ezt az 
összeget a gyermekek karácsonyi játék vásárlására 
fordítotuk!

* * *
Az MH ARB Bázisparancsnokság Táborfalva tűzoltói 

ruhaneművel ajándékozták meg az arra rászoruló gyerme-
keinket. Köszönjük szépen!

* * *
Az alábbi személyeknek köszönjük szépen akik hozzájá-
rultak a Táli ünnepek projektünk megvalósításában:
A Magyar Vöröskereszt Dabasi Szervezetének, Nagy And-
rásnak, Nyitrai Mihály alezredes úrnak, Sponga Józsefnek,  
a helyi Takarékszövetkezetnek, valamint az óvodánkba 
járó gyermekek szüleinek! 
                                         

Hmiró Ferencné - óvodavezető
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Téli ünnepek projekt
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Intézményeink

Óvodai Jótékonysági Bál


