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MOZA IK

— a tartalomból —

ÚJRA bajnok az ÖkÖrKÖR

- Maradjon a falunkban...
- LEADER hírek
- Könyvtári híreink
- A Napraforgó Óvodában történt
- Egyesületünk 10 éves - HTBK

- Tóparti híreink - Közgyűlés
- 10 éves lett a Nosztalgia!
- Hungarikumok
- Sport - labdarúgás
- III. Kakucsi Böllérfesztivál...



Önkormányzat
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FELHÍVÁS!
Dr. László András háziorvosunk váratlan halála miatt a 
2. sz. háziorvosi körzet helyettesítése 2014. január hó-
naptól 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
Várhatóan június végéig a fenti két orvos látja el a fel-
adatokat, a naponkénti beosztás változhat. Ezekről is ér-
tesítjük a lakosságot.

Tóth Bertalan - polgármester

Felhívom Táborfalva adófizető polgárait, hogy az adó-
bevallások idején rendelkezhetnek személyi jövede-

lemadójuk 1+ 1%-áról. Egy 1%-ot egyházaknak, 1%-ot 
pedig társadalmi szervezeteknek ajánlhatnak fel. A telepü-
lés összességét tekintve ez egy tekintélyes összeg. Ha va-
laki nem él ezzel a jogával, az ő része beolvad az állami 
költségvetésbe. 

Kérem, hogy jelezze munkaadója felé, hogy milyen 
szervezetnek ajánlja fel az 1%-ot! Ha teheti, a Táborfalván 
működő és jogosult civil szervezeteket jelölje meg ked-
vezményezettként, így is támogatva tevékenységüket! Ne-
vük és adószámuk kell ehhez.

Honvédség	és	Társadalom	Baráti	Kör	Táborfalvi	Szervezete
Adószám:18700066-1-13

Istenháza	Táborfalva	Alapítvány
Adószám: 18710326-1-13

Nosztalgia	és	Hagyományőrző	Kulturális	Egyesület
Adószám: 18704235-1-13

Pengetár	Közhasznú	Egyesület
Adószám: 187020013-1-13

Platthy	József	Bajtársi	Egyesület
Adószám: 18689675-1-13

Táborfalvi	Diákévek	Alapítvány
Adószám: 18031632-1-13

Táborfalvi	Honvéd	Judo	SE
Adószám: 18692505-1-13

Táborfalvai	Horgász	Egyesület
Adószám: 19174356-1-13

Táborfalvai	Közművelődési	és	Népzenei	Egyesület
Adószám: 19169943-1-13

Táborfalva	Községi	Sportegyesület
Adószám: 19831260-1-13

Tóth Bertalan - polgármester

Maradjon a falunkban az SZJA 1%-a!

FÖLDHIVATAL
A Dabasi Járási Földhivatalban 2014. február 3-tól a 
szokásos ügyfélfogadási rend helyreáll.

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 08.00-12.00, 12.30-15.00
 Kedd: -
 Szerda: 08.00-12.00, 12.30-15.00
 Csütörtök: -
 Péntek: 08.00-11.00

KÖSZÖNTÉS
Kiss János lakosunkat köszöntötte 

90. születésnapján önkormányzatunk nevében 
Tóth Bertalan polgármester. 

Kívánunk neki még sok, erővel, egészséggel, 
boldogsággal teli esztendőt!
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A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület hírei
Hosszú volt ez a LEADER kör, nehezen érő gyümölcs…

Tavasz volt, a 2007-ben 
kialakított stratégi-

át újra kellett gondoljuk az 
aktuális erőviszonyok men-
tén. Fórumoztunk és el-
kezdtük begyűjteni a fej-
lesztési ötleteket, amik el-
kezdtek áramolni hozzánk, 
kis idő múlva pedig már a 
csapból is projekt ötletek 
folytak (a mi csapunkból 
egészen biztosan).

Nyár volt már, amikor az ötletek konkrét tervekké nőt-
tek építési tervdokumentációkkal, árajánlatokkal, együtt-
működési megállapodásokkal, műszaki leírásokkal, mar-
keting tervekkel, a projektek gazdáinak sok-sok munká-
jával.

Az első időszakban az volt a nehéz, (oké, az első idő-
szakban minden nehéz volt), szóval az volt az egyik legne-
hezebb, hogy az összes  pályázóval más „hangon” kellett 
beszélni. Nem ismertük őket, de mindenkivel meg kellett 
találni a közös nevezőt ahhoz, hogy a későbbiekben együtt 
tudjunk dolgozni. Nyilván más „felkészültségi szinttel”, 
motivációval, elvárásokkal, érdekekkel érkezett a megbe-
széléseinkre például egy önkormányzat kollégája, akinek 
ez már a sokadik projektje volt, mint egy vállalkozó, aki 
még sosem pályázott.  Mást és máshogy akartak, mi pedig 
igyekeztünk felvenni a különböző ritmusokat, megtalál-
ni a megfelelő hangnemeket, a kommunikáció azon mezs-
gyéjét, ami még a szigorú és szövevényes vidékfejleszté-
si szabályozások között is engedi kibontakoztatni a meg-
értés csodáját. Igyekeztünk egy nyelvet beszélni. A pályá-
zók pedig igyekeztek megfelelni, összeállítani a dokumen-
tációt: átalakítani, elkészíteni újra, felülvizsgálni, kicserél-
ni, bemásolni, átalakítani, elkészíteni újra, felülvizsgálni, 
kicserélni, bemásolni, átalakítani - unos-untalan, mígnem 
a végén azt mondtuk, kész a dokumentáció (néha meg csak 
azt mondtuk, hogy határidő van, most be kell beadni.)

Ősszel próbáltuk kigubózni, amit összemuzsikáltunk 
nyáron: ilyentájt úgy éreztem, hogy főállásban „mentünk 
katicákat vízből”. Itt végeztük el az alapjogosultsági és a 
szakmai szempontok szerinti vizsgálatokat egy-egy pro-
jekt vonatkozásában: teáor számokat – tulajdon viszonyo-
kat - jogosultságokat ellenőriztünk, helyszíni szemlékre 
jártunk, nyilatkozatok tételére szólítottunk fel.

Most pedig elértünk egy folyamat végére, eredményt 
hirdethetünk. 2013-ban a Felső-Homokhátság Vidékfej-
lesztési Egyesület Akcióterületén 48 db nyertes LEADER 
pályázat született. Települési bontásban az alábbiak sze-
rint:

Település Nyertes pályázatok (db) Megítélt támogatási összeg (Ft)

Bugyi 5 35 488 445

Dabas 19 122 043 455

Hernád 1 1 895 100

Inárcs 1 10 467 875

Kakucs 1 18 772 540

Örkény 2 17 806 000

Pusztavacs 1 7 886 076

Táborfalva 3 34 718 820

Újhartyán 8 38 713 551

Újlengyel 7 20 980 831

Táborfalvai	projekt	összesítő:

Település Ügyfél Projekt címe

Táborfalva
Élő Mini-Világ Környezetvédelmi 
Közhasznú Tábor és Alapítvány

Homoki Szőlő Gazdasági Lóvasúti 
Emlékhely és Szabadidőpark

Táborfalva Szivós Ferencné Vegyesbolt teljes körű fejlesztése

Táborfalva Táborfalva Nagyközség Önkormányzat
Táborfalva Nagyközség közpark-
jában „Ifjúsági Park” kialakítása

A támogató határozatok meghatározó mérföldkövet jelen-
tenek a projektek életében, lezárják a tervezési szakaszt, de 
a nagyobb munka még csak ezután következik.  Kitartást 
kívánunk a projektek megvalósításához és természetesen a 
kivitelezések során is számíthatnak a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület közreműködésére.

Kocsír Anikó
Projekt manager

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

ALMA ELADÓ
több fajta választékban!

150-200 Ft/kg
2381 Táborfalva, Ady E. u. 20.

70/552-66-58
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Civil szervezetek

2014. január 18-án 15:30-kor kezdődött a Jókai Mór 
Művelődési Házban egyesületünk éves közgyűlé-

se, melyen a tagság részéről 53 fő volt jelen. Külön köszönthettük 
Tóth Bertalant, nagyközségünk polgármesterét és Berényi Bélát a 
Horgászegyesületek Pest Megyei Szövetségének ügyvezető elnö-
két. Berényi Úr már az V. Gazsó József emlékversenyre is elfogad-
ta meghívásunkat, ahol megígérte, hogy idén januárban újra el-
jön hozzánk. Körünkben köszönthettük Soós-Győrffy Katalint is, 
a Jókai Mór Művelődési Ház igazgatóját, aki évről-évre segíti köz-
gyűlésünk előkészítését.

A közgyűlés, mint minden évben, idén is az elnöki beszámo-
lóval kezdődött. Egyesületünket jelenleg 110 felnőtt, 2 ifjúsá-
gi valamint 11 gyermekhorgász alkotja. 2013-ban új belépőként 
Józsa Jánost köszönthettük. Örömteli, hogy a gyermekhorgászok 
számát szinten tudtuk tartani köszönhetően a tavunknál sűrűn 
fogható keszegféléknek és egyéb apróhalaknak. Ezek a fehérha-
lak biztosítják a gyermekhorgászok számára a folyamatos halfo-
gás élményét, lehetőségét. 2013-ban is megrendeztük a szoká-
sos nyílt horgászversenyeket, bár az eddigiekhez képest jóval ke-
vesebb érdeklődőt vonzottak ezek a rendezvények. A megválto-
zott érdeklődéshez 2014-ben igazodnunk kell. Az évek során el-
érkeztünk az V. Gazsó József emlékversenyhez, amely az egye-
sületi rendezvények között a legnépszerűbb. Hosszas előkészü-
letet követően 2013-ban rendeztük meg első ízben a gyermek 
horgásztábort, mely várakozásokat felülmúlóan sikerült. A siker-
re való tekintettel ezt a rendezvényt 2014-ben is megrendezzük, 
melynek szervezésébe és lebonyolításába más helyi civil szerve-
zetet is szeretnénk bevonni. Valószínűsíthetően az utolsó terü-
letünkön rendezett fogathajtó verseny, valamint a falunapi ren-
dezvények is zökkenőmentesen zajlottak 2013-ban. A falunappal 
kapcsolatos, hogy egyesületünk csapata a főzőversenyen, a pár-
tatlan zsűri döntése alapján, első helyezést ért el! Egyesületünk 
képviseltette magát az Önkormányzat által szervezett koszorúzá-
sokon, megemlékezéseken. Meghívásokat kaptunk más egyesü-
letektől rendezvényeikre, melyek nagyon színvonalasak voltak. 
Nagyon komoly és felelősségteljes feladatokat rótt ránk az utolsó 
negyedév. Vízjogi fennmaradási kérelmet kellett benyújtanunk, 
valamint komoly változások léptek életbe a horgászat szabályo-
zása tekintetében. Itt is szeretnénk megköszönni Tóth Bertalan és 
Szakács József önzetlen segítségnyújtását ebben a bonyolult el-
járásban! Az esetleges fennakadások miatt kérjük a tisztelt tag-
ság megértését és türelmét! Igyekszünk mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy a törvényi szabályozást betartva tagságunk 
minél zökkenő mentesebben jusson horgászengedélyhez. Önkor-
mányzatunk a nyílt versenyek megrendezését, valamint a kerítés 
felújítását támogatta bizonyos mértékben. A nyílt versenyeket 
megrendeztük, és megvásároltuk a kerítés folytatásához az osz-
lopokat, valamint a dróthálót. Ezt a támogatást ezúton is köszön-
jük! 2014-ben szeretnénk megünnepelni egyesületünk megala-
kulásának 30. évfordulóját. Kérjük a tisztelt tagságot, hogy moz-
gasson meg minden követ annak érdekében, hogy minél töb-

ben a Táborfalvai HE-nek adják SZJA-juk 1%-át. Megérkezett 
számlánkra a 2013-as összeg, mely hasonló az egy évvel koráb-
bihoz. Nagy örömömünkre szolgál, hogy most is kiemelhetünk 
néhány horgásztársat, akik önzetlenül segítették egyesületünk 
munkáját: Gazsó család, Vida család, Batta Péter, Kucsera Lász-
ló, Vásáreczki János, Tálosi Péter, Gáspár Ödön, Taskó András, Ifj. 
Taskó András, Szentirmai Zsolt, Nagy Zoltán, Mankovics Mihály, 
Nyíri Tibor, Szagri László. Köszönjük Halupka Miklósnak egyesüle-
tünknek nyújtott támogatását!

Közgyűlésünk, gazdasági vezetőnk, Dibák József beszámoló-
jával folytatódott. Megtudhattuk, hogy bár pénzmaradványunk 
kevesebb a szokásosnál sikeres gazdasági évet zártunk. Súlyos 
összeget kellett fordítanunk a horgásztó vízjogi engedélyének 
fenntartására. Támogatóinknak köszönhető, hogy a magas várat-
lan költségek ellenére is sikeres évet tudhatunk magunk mögött. 
A Táborfalvai Horgászegyesület történetében 2013-ban telepí-
tettünk a legnagyobb mennyiségben halat, melyből tagságunk 
szép eredménnyel horgászhatott. 

Ezt követően Kiss Csaba számolt be az Ellenőrző bizottság 
éves munkájáról. Megtudhattuk, hogy az általuk végzett ellen-
őrzések során az egyesület gazdasági felelősének munkájában, 
semmilyen hibát, eltérést nem tapasztaltak.

Negyedik napirendi pontként Kalocsa Ferenc beszámolóját 
hallgattuk meg a 2013-ban történt fegyelmi vétségekről, ellen-
őrzésekről. Sajnálatos, hogy tavaly megszaporodtak a horgász-
társak által elkövetett vétségek. Idén fokozott ellenőrzés várha-
tó horgásztavunk partján. Fontos, hogy minden horgásztárs pon-
tosan vezesse fogási naplóját a félreértések elkerülésének érde-
kében. A horgászat megújuló szabályozásáról mindenki időben 
tájékoztatást fog kapni és a beíró ponton is kifüggesztésre kerül-
nek a változások. 

A Fegyelmi bizottság elnökének beszámolója után Dibák Jó-
zsef folytatta a 2014 évi gazdálkodási terv ismertetésével. Köz-
gyűlésünk határozatának értelmében taglétszámunkat 10 fővel 
emeljük meg, így lehetőség van új tagok felvételére is. A megvál-
tozott gazdasági körülmények miatt tagdíjemelésről és az egy-
szeri, belépéskor fizetendő halasítási hozzájárulás emeléséről is 
határozott a közgyűlés. 2014-ben is március 15-e a befizetések 
végső határideje. Kérünk minden horgásztársat a határidő betar-
tására!

2015-ben tisztújító közgyűlésre kerül sor egyesületünk éle-
tében, melynek előkészítéséhez jelölő bizottságot választottunk. 
Tagjai: Ulicska Róbert, ifj. Taskó András, Bredák Norbert. Egész 
éven át tartó munkájukhoz sok sikert, elhivatottságot kívánunk!

Az utolsó napirendi pontban a megjelentek Berényi Béla tá-
jékoztatását hallgathatták meg az új halászati-horgászati szabá-
lyozásról, melyhez kérdéseket tehettek fel. Emellett a közgyűlés 
módosította egyesületünk székhelyét és felhatalmazta a vezető-
séget az ún. „tagfenntartói jogviszony” létrehozására is, melynek 
részleteiről később adunk tájékoztatást. 

HE Vezetőség

Tóparti híreink
Beszámoló a Táborfalvai Horgász Egyesület 2014. évi közgyűléséről
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MOZAIK levelesláda!
LEOLVASÓ!
Békés, csendes szombat koradélután volt. Csengetés 

hallatszik a bejárati kiskapunál. A lakás hátsó köz-
lekedési ajtaján kiérve még egyszer csöngettek. Kiérek a 
kiskapuhoz és már vágódik is befelé az emberke, hogy a 
villanyórát szeretné leolvasni.

A leolvasás és a fénykép elkészült. Köszönés nélkül 
távoztakor történt a bajság. Van egy kisméretű nagyon ba-
rátságos kiskutyánk. A leolvasást végző ember távozáskor 
a zsebében lévő sokkolót élesítette és a tőlünk kb 2,5-3 
méterre lévő kiskutyának minden baja lett. Szenvedett, fet-
rengett, nyüszített, nem bírt felállni, fejét a betonjárdába 
verte, majd kínjába a mellette lévő gyepet rágta. Borzasz-
tó volt végignézni a szenvedését, amely 5-10 percig tartott, 
míg valahogy kiheverte a sokkoló hatását.

Kedves Olvasóink!
Hogy tud egy ember az emberi voltából így kivetkőzni, 

hisz a kiskutya ott sem volt, mint említettem kb. 3 méter-
re tartózkodott tőlünk. De a leolvasó úr megmutatta, hogy 
ilyen esetekben ő az Isten után az első.

Elhiszem, hogy van olyan eset több is, amikor a ház-
őrző kutya védi területét és agresszív. Esetünkben ez nem 
történt meg, hisz mérete kisebb, mint egy pulikutya.

Nem kívánom senkinek, hogy ilyen esetet végignéz-
zen, hogy szenved a kis szerencsétlen házi kedvenc.

Legalább két nap kellett ahhoz, hogy újra olyan legyen, 
mint azelőtt volt. Ki se bújt a helyéről és még az evéssel is 
voltak gondok.

Végszóként és összegezve senkinek nem kívánok eh-
hez hasonló esetet.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Borzási István

GKI TANFOLYAMOK FOLYAMATOSAN MÉG 2013-AS ÁRAKON!

INTENZÍV 7 NAPOS KRESZ ELMÉLETI TANFOLYAM INDUL
 2014. február 13-ÁN. 

GÉPKEZELŐ KÉPZÉS FOLYAMATOSAN!

Meghívó
2014. február 8-án szombaton, 15.00 órára

a táborfalvi Csurgay Franciska Általános Iskolába

MANAJLÓ ANDRÁS
festőművész

önálló kiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja:

Szabó Mária - iskolaigazgató
Közreműködnek:
Maczák Ibolya és

a Borostyánfelhő együttes
A kiállítás megtekinthető:

február 14-éig 13.00 – 18.00,
15-én (szombaton) 8.00 – 17.00 óra között

Csurgay Franciska Általános Iskola
Sztana Károly – P.A.G. (tel.: 70/210-6411)

MÉRGEZÉSEK!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt idő-

szakban, több kutyát is megmérgeztek a falunkban. 
Arra kérünk mindenkit, kiemelten figyeljenek a kör-
nyezetükben ólálkodó idegenekre, illetve a portán talált 
idegen anyagokra, dobozokra, zacskókra,  stb., nehogy 
mérgezett táplálékot, patkánymérget tartalmazzon. 

Amennyiben a kutya leverté válik, étvágytalan, has-
menése van, hányás gyötri, vagy mozgáskoordináció-
ja zavart, azonnal forduljon állatorvosához, mert ezek a 
mérgezés tünetei, ilyenkor minden perc számít!

Ez a bűncselekmény állatkínzásnak minősül, amely 2 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
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Intézményeink

 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:
Ifjúsági Magazin, Könyvtári Levelezőlap, Kertbarát Maga-

zin, Nők Lapja, 5 perc Angol Magazin, Rubicon,
Magyar Vadászlap, Az otthon, Pesti Műsor, Praktika, 

Könyvhét, Kultúra és Közösség, National Geographic,
Modern Iskola, 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

* * *

Szűcsné Nagy Jolán Táborfalván él és szívesen ír 
verseket. Az  „Így látom Hernádot” című pályázaton 
2013. októberében a következő  versével szerzett elis-
merést, melyhez ezúton is szeretnék gratulálni!

Borsi Mária - könyvtáros

Átutazóban
Átutazóban Hernád felé,
döcögünk álom munkahelyem 
elé.
Míg odaérünk, 
álmosan szemlélem
a terepet.
Van itt szépség,
szemnek kedves,
eddig e helyről 
sokat nem tudtam meg.
Hallottam tájházról,
számomra rejtély,
munka helyett
betérnék.
Vannak szép asszonyok,
víg amatőr színészek,
egy nap profi lesz belőle.
A templom falu ékessége,
sokan betérnek
vasárnap misére.
Ezen agyaltam
egyik reggelen,
buszunk egy nagyot döccent.
Gyorsan észhez tértem,
menten felébredtem.
Szebbnél szebb házak,
tiszta udvar,
kutya ugat, ki kora reggel
a fát lopta.
Az jutott eszembe,
vajon miért teszi, 
lassan nyár van,
nem is kell fűteni.
Választ úgysem kapok,
rájöttem, 
egy nagy községben vagyok.
Érdekes emberek 
érdekes arccal,
rohannak gyorsan.
Szép kanyar söröző,
jó sok vendég,
játszótér,
hova sok gyerek befér.
Ezek, mit mindennap érzek,
igaz, télen vakondjáratban
nem annyira élvezem.
Megáll a busz,
leszállok szépen,
kezdődhet a nap,
fel a fejjel,
remélem túlélem.

Könyvtári híreink
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Civil szervezetek

2013.	december	 14-én	 	 a	 Nosztalgia	 és	Hagyo	mány	őrző	 Kulturális	 Egyesü-
let	megtartotta	év	záró	közgyűlését.

Meghívott vendégeink voltak: Tóth Bertalan polgár-
mester úr, Antal János képviselő úr és felesége, Halupka 
Miklós képviselő úr és felesége, a Platthy József Bajtársi 
Egyesület vezetője Juhász Gábor és felesége, a Kéknefe-
lejcs Nyugdíjas Klub vezetője Lutz Lászlóné és férje, Fü-
löp Zoltán, Soós-Győrffy Kató és férje, a Hagyományőrző 
Íjászegyesület vezetője Kovács Attila és felesége, Honvéd-
ség és Társadalom Baráti Kör vezetője Bernáth Istvánné 
és férje, a Nagycsaládosok Táborfalvai Egyesületének ve-
zetője Brunner Erzsébet, a Horgász Egyesület vezetője 
Szagri László, valamint az egyesületek képviselői.

A vendégek köszöntése és Mankovics Mihályné be-
számolója után egy nagyon kedves és színvonalas mű-
sort láthattunk. Kusztos Benedek köszöntője /egyesüle-
tünk tagja/ után Tóth Andrea táncosai következtek, majd 
Lázár Nikoletta és Soós-Győrffy Kató énekelt, majd a mű-
sort Török Bálint és évfolyamtársa Gólya Péter hegedű-
száma zárta.

Mindnyájuknak köszönjük a színvonalas, szórakozta-
tó műsort.

Vacsora után - amit Sponga Pál Ferenc és Láncos 
Józsefné követett el - nagyon finom volt!- következett a 
zene-tánc.

A tombola felajánlásokhoz szeretnénk köszönetet mon-
dani Farkas Lajosnak /Kavalkád Írószer/, Jung Istvánné /
ABC/, Mészáros Gábornak /Peck-Snack/, Vajda Józsefnek 
/CD/, Habara Máriának /frizura/, Ulicskáné Pallaga Ágnes-
nek /manikűr/, Máté Ágnesnek /virág/, valamint köszönjük a 
vendégek és tagjaink felajánlásait.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Halupka Mik-
lós képviselő úrnak támogatásáért, ami nagyban segíti 
egyesületünk munkáját.

És itt szeretném megemlíteni Antal János képviselő úr 
kedves gesztusát, aki egy serleget ajándékozott egyesüle-
tünk 10 éves évfordulójára.

És egy kis visszatekintés az elmúlt 10 évre a teljesség 
igénye nélkül: 

2003. március 3-án megalakult a Nosztalgia és Hagyo-
mányőrző Kulturális Egyesület.

Ala pító tagok: Gyovai Zoltán, Gyovai Zoltánné, 
Sevecsek Mihályné, Kalmár István, Kalmár Istvánné, 
Szűcs  József, Láncos József, Láncos Józsefné, Ecsedi 
László, Soós-Győrffy Kató, Mankovics Mihályné, 
Berencsi Lászlóné, Csizsekné Paskó Ibolya, Kucsák Jó-
zsef, Lutz Lászlóné, Dibák Istvánné.

A vezetői feladatokat Lutz Lászlóné vállalta, de más 
irányú elfoglaltsága miatt nem tudott kellő időt ráfordíta-
ni a szervezésre.

Az évek folyamán sajnos többen is eltávoztak közü-
lünk: Gyovai Zoltán, Sponga István, Kovács János, Kal-
már Istvánné, Habara Sándor, Dibák Istvánné, Csizsekné  
Paskó Ibolya, Gergely Tibor. Emlékük velünk van.

Hivatalosan 2004. július óta működünk bejegyzett 
egyesületként.

2004-ben és 2005-ben a IX. kerületi hátrányos hely-
zetű gyermekek táboroztatását vállaltuk a horgásztó te-
rületén. Az elhelyezésben nagy segítségünkre volt a Hor-
gász Egyesület vezetősége, valamint Pásztiné Cinkotai 
Mária. A programok szervezésében Antal János volt se-
gítségünkre, aki mindkét évben elvitte a gyerekeket Nagy  
And rás gazdaságába, ahol nagy szeretettel fogadták 
őket.

Minden évben visszatérő programunk a március 15-
ei  koszorúzás, a községi Falunapon való aktív részvétel, a 
szüreti felvonulók megvendégelése - már harmadik alka-
lommal a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klubbal közösen-, vala-
mint részt veszünk a Halottak napi koszorúzáson.

Nyitottak vagyunk a többi civil szervezettel való kap-
csolattartásra, több közös programunk volt. 

Egyesületünk több kirándulást szervezett: Visegrád, 
Kiskunmajsa, Agárd, Lillafüred, Szeged, Mátraderecske, 
Aggtelek, Eger, amiben nagy segítségünkre volt Fülöp 
Zoltán - köszönet érte.

Legközelebbi programunk februárban a farsangi jel-
mezbál.

Mindenkinek Boldog Új Esztendőt, Erőt és Egészséget 
kívánok a Nosztalgia és Hagyományőrző Kulturális Egye-
sület tagjai nevében.

Mankovics Mihályné

10 éves lett a Nosztalgia!
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Civil szervezetek

10 éves lett a Nosztalgia!
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Osztály Rendelési idő
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Csontsűrűség mérés (ODM) 8-13 8-13 8-13 8-13

Gyermekpszichológia
Dr. Németh Tünde

 
17-21

 
7-19

 
17-21

 
7-17

Pszichológia
Pap László

 
13-19

 
8-19

 
13-19

 
8-13

Diabetológia
Dr. Jermendy György
Dr. Noll Éva
Dr. Zsoldos Enikő

 
14-17

 
 
 

9-13
Gasztroenterológia
Dr. Beke Judit

 
8-14

 
8-14

 
8-14

 
8-14 9-15

Tüdőgyógyászat
Dr. Poncsák Mária
Tüdőszűrés

 
8-15
9-14

 
8-15
9-14

 
8-15
9-14

 
8-15
9-14

 
* 8-12
9-12

Kardiológia
Dr. Neuwald Jenő

 
8-14

 
8-14

 
8-14

 
8-14

 
9-15

Laboratórium
Dr. Bodó Ágnes
Vérvétel

 
7-14
7-10

 
7-14
7-10

 
7-14
7-10

 
7-14
7-10

 
7-14
7-10

Röntgen
Dr. Tolnai Katalin
Dr. Pap Zsuzsanna
Dr. Veres János 

 

8-17

 

8-17

 

8-17

 

8-17

 

8-17

Mammográfia 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-13

Audiológia •14-18

Fizikoterápia 7-1630 7-1630 7-1630 7-1630 7-1330

Gyógymasszázs 7-18 7-14 7-18 7-14 7-12

Gyógytorna 7-1830 8-19 7-1830 8-19 7-1830

Gyermekpulmonológia
Dr. Ujszászy Éva

 
13-16

Foglalkozás-egészségügy
Dr. Bajmóczy Géza

 
8-12

 
12-16

 
8-12 12-16

 
8-12

Sportorvos
Dr. Szolyka Tímea

Sportorvosi szakrendelés minden héten kedden vagy csütörtökön délután. 
A rendelési idő pontosítása céljából az előző héten telefonon érdeklődjenek.
Tel.: 06-29/360-366/144

Dr. Farkas Tamás   830-18   830-18 830-13

Dr. Kállai Zoltán 13-18 13-18 8-13 13-18 8-13

Dr. Komjáthy Zsuzsanna 730-13 730-13 730-13 730-13 *730-1330 

Gyermekfogászat
Dr. Vaszkó András

 
13-17

 
8-13

 
13-17

 
8-13

*730-1330

• 13-17
Fogszabályozás
Dr. Balogh Katalin

 
8-13

 
13-18

 
8-13

*12-18
•8-13 

Szájsebészet
Dr. Beviz József

 
14-20

 
8-14

 
10-16

 

Dabasi Szakrendelési idők 

* páros héten           • páratlan héten
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Osztály Rendelési idő
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

10 ágyas nappali kórház (kezelések)
Dr. Csüllög Etelka 8-10

14-17

 
8-10

 
8-10

 
8-10

 
8-10 

730-1130

Belgyógyászat
Dr. Zsoldos Enikő
Dr. Tar Zoltán
Dr. Beke Judit

 
10-14

 
 

8-13

 
9-13

 
 
 

8-13
Sebészet
Dr. Kiss István

 
8-17

 
8-15

 
 

 
8-1530

 
8-12

Angiológia
Dr Sándor István

 
  1130-1430

 
9-11

Egynapos sebészeti ambulancia
Dr. Ecsedy Gábor
Dr. Sándor István

 
1430-1930 8-14

 
 

16-1830

 
 

8-11
Kézsebészet
Dr. Kertész Gábor 9-11
Traumatológia
Dr. Schulcz József 8-17

 
12-18

 
8-14

Nőgyógyászat
Dr. Goneth János
Dr. Tolnay Lajos
Dr. Tarcheh Viktor

 
12-18

8-11

 
 

8-14
14-18

 
 
 

8-14

 
 
 

8-13
Ifjúsági  nőgyógyászat
Dr. Kereszti József

 
8-14

Gyermekgyógyászat
Dr. Búza Valéria 14-16

 
14-16

   

Fül-orr-gégészet
Dr. Keresztes Mária

 
8-14

 
12-18

 
8-14

 
8-14

 
8-14

Szemészet
Dr. Deák Antónia
Dr. Récsán Zsuzsanna

 
8-16

 

 
8-14

15-19

 
8-16

 
8-16

 
8-14

Bőrgyógyászat
Dr. Domján Kornélia
Dr. Németh Szilvia

 
8-17

 
8-1230

 
8-17

 
 

13-17

 
 

8-12
Ideggondozó
Dr. Kálvin Ágnes
Dr. Török Zsuzsanna

 
730-1730

 
730-1630

 
730-1730

 
 

9-15
Neurológia
Dr. Fa Cecília

 
8-14

 
8-14

 
8-14

 
8-14

Ortopédia, Gyermek ortopédia
Dr. Janositz Gábor
Dr. Klára Tamás

 
15-18

8-11
Urológia
Dr. Verebélyi András
Dr. László Ferenc György 

 
7-1130

 
7-1130

 
 

14-18
Reumatológia
Dr. Miskolczi Borbála
Dr. Heinrich Ibolya
Dr. Molnár Györgyi

730-1630 12-17
730-15

730-16 730-13

8-16
8-15

Dabasi Szakrendelési idők 
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Táborfalvai	Polgármesteri	Hivatal
2381 Táborfalva Köztársaság tér 1. 
Központ tel., fax: 29/382-028 
Polgármester: 29/382-681 
Jegyző: 29/383-183 
Pénzügy: 29/382-026
 
Csurgay	Franciska	Általános	Iskola
2381 Táborfalva Iskola u. 7. Tel: 29/582-230,  
29/382-030 -> igazgatónő

Napraforgó	Óvoda
2381 Táborfalva Petőfi S. u. 19. Tel: 29/382-008

Jókai	Mór	Művelődési	Ház
2381 Táborfalva Köztársaság tér 2. Tel: 29/382-029  
 
Községi	és	Iskolai	Könyvtár	
2381 Táborfalva Iskola u. 7. Tel: 29/382-952

Orvosi	Rendelő
Dr. Kolek István - Dr. László András 
2381 Táborfalva Iskola u. 4. Tel: 29/382-031
 
Fogászat	Dr.	Bölöni	István
2381 Táborfalva Iskola u.4. Tel: 06 30/915-8275

Védőnői	Szolgálat	
2381 Táborfalva Iskola u. 8. Tel: 29/382-394 

Esély	Szociális	Szolgálat	Gyermekjóléti	Szolgálat	és	
Házi	segítségnyújtás
2381 Táborfalva Iskola u. Tel: 29/383-420, 
06-20/528-25-32 ->Horváth Béla családgondozó 

Táborfalva	Településfejlesztő	és	Üzemeltető	Nonprofit	
Kft.	(Vízmű)
2381 Táborfalva Iskola u. 1. Tel: 29/383-250

Posta: 29/382-044; 29/582-070

Takarékszövetkezet		
Táborfalva Kossuth L. utca 24. Tel: 29/382-041

Amarillisz	Gyógyszertár
2381 Táborfalva Iskola u. 3 Tel: 29/382-398

Dr.	Szabó	Imre	állatorvos
2381 Táborfalva Iskola u. 3. Tel: 06 20/944-74-34

Dr.	Plutzer	Imre	állatorvos
Örkény, Piac tér 45. Tel: 30/242-14-19

Nefag	Zrt.	Pusztavacs 
2378 Pusztavacs Erdész köz 1. Tel: 29/515-050, 29/315-104

Falugazdász
Bálint György 
2370 Dabas, Szent István u. 67. Tel: 06-29/360-047

SZIGÜ	Pest	Megyei	Temetkezési	ZRT	
2370 Dabas Fő u.115. Tel: 29-360-219
Táborfalvai telephely: Máté Ágnes 382-874

Dabasi	Városi	Ügyészség
2370 Dabas, Bartók B. u. 22. Tel: 29-360-339

Dabasi	Járási		Bíróság
2370 Dabas, Bartók B. u. 21. Tel: 29-360-301
panasznap:minden hétfő 09.00 – 12.00 és 13.00 -15.00 

Dabasi	Járási	Hivatal	Járási	Földhivatal
2370 Dabas, Bartók B. u. 52. Tel: 29-361-134 
Hétfő: 08.00-15.00 óráig, Kedd: Nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 08.00-15.00 óráig, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08.00-11.00 óráig, Ebédidő	:	12:00-12:30 

Dabasi	Rendőrkapitányság
2370 Dabas, Szent István tér 1. Tel: 29-360-207

Örkényi	Rendőrőrs 
2377. Örkény Kossuth L.u. 2 Tel: 29-310-055

Pest	Megyei	Kormányhivatal	Dabasi	Járási	Hivatal	
Dabasi	Kirendeltség	(Okmányiroda)
2370 Dabas, Szent János u.120-122. Tel: 06-29/564-200
Általános információ és időpontfoglalás: 29/564-211
Irodavezető: 29/564-203
Jármű igazgatási ügyek: 29/564-214;  29/564-205;  
29/564206;  29/564-207
Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: 29/564-206
Útlevél. Személyi igazolvány, vezetői engedély, parkolá-
si igazolvány, lakcímváltozás és lakcímigazolvány ügyek: 
29/564-213;  29/564212;  29/564-200
Ügyfélfogadási idő:2013. Február l-től:
Hétfő-péntek  08.00 – 20.00  

Dabasi	Járási	Hivatal	Hatósági	Osztály
2370 Dabas, Szent István tér l/b.
Ügyfélszolgálat Tel.: 29/561-200 
osztályvezető:  29/561-225 
Szociális rászorultság   Tel.: 29/561-247   
Ápolási díj, időskorúak járadéka     Tel.: 29/561-255  
Alanyi közgyógyellátás         Tel.: 29/561-257    
Normatív közgyógyellátás  Tel.: 29/561-267   

Közérdekű címek, telefonszámok 
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Dabasi	Járási	Hivatal	Járási	Gyámhivatal
2370 Dabas, Szent István tér 1/b 
Gyámhivatal vezető: Tel: 29-561-202 
Gyámhatósági feladatok : tel: 29/561-229 
Védelembevétel, óvodáztatás   tel: 29/561-205 

Dabasi	Járási	Hivatal	Járási	Munkaügyi	Kirendeltsége
2370 Dabas Berkenye u.1. Tel: 06-29/361-581 
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda: 8.30-15.00 
         csütörtök: 8.30-12.00 
           péntek: 8.30-13.00  

Dabasi	Járási	Hivatal	Járási	Állat-egészségügyi	és	
Élelmiszer-ellenőrző	Hivatala
2370 Dabas Szent István tér 1/a. Tel: 29-367-108

Dabasi	Járási	Hivatal	Járási	Népegészségügyi	Intézet	
(ÁNTSZ)
2370 Dabas, Kossuth L. u. 1. Tel.: 29/360-167

Közjegyzők:
dr.	Bácsi	Zsuzsanna	Ágnes	
2370 Dabas Bartók Béla u. 46. tel:29/560-321, 29/560-322 

dr.	Bajcsay	Tamás
2370 Dabas Március 15. tér 1/c tel: 29-360-778

REMONDIS	Oköt	Kft.	(szemétszállítás)
Dabas Szent István u. Tel:06-29/560-290

Tűzoltóság
Lajosmizse	Önkormányzati	Tűzoltó	Parancsnokság
6050 Lajosmizse, Mizsei u. 5. Tel.: 76/ 555-510

Tűzoltóság	Dabas	(Pest	megyei	Katasztrófavédelmi	Igaz-
gatóság	Monori	Katasztrófavédelmi	Kirendeltsége)
2370 Dabas, Szent István u. 47. Tel.: 06/29/560-020
            06/29/360-105
 
Pest	Megyei	Kormányhivatal	
1052 Budapest Városház u. 5-7. Tel: 06-1-485-6900

Budapest	Főváros	Kormányhivatala	Nyugdíjbiztosítá-
si	Igazgatósága	Ceglédi	Kirendeltsége
2700 Cegléd Táncsics M. u. 4. 
Tel: 53/316-557, 53/505-510, 53/505-512 

Budapest	Főváros	Kormányhivatala	Egészségbiztosí-
tási	Pénztári	Szakigazgatási	Szerv	Cegléd
2700 Cegléd Rákóczi u. 14. Tel: 06-53/505-299
Ócsa
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 46-48. Tel:29/378-686
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda: 08.00- 15.00

Magyar	Államkincstár		Államkincstári	Ügyfélszolgá-
lat	(lakástámogatás)																												
1139 Budapest, Váci u. 71. Tel.: 1/488-93-48
                1/488-93-50

Magyar	Államkincstár	Ügyfélszolgálati	Iroda	Vác	
(családtámogatás)
2601 Vác Pf.: 249 Tel.: 06-27/315-736
 
Budapest	Környéki	Törvényszék	(Pest	Megyei	Bíróság)
1145 Budapest Thököly u. 97-101 Tel: 06-1-467-6200

Pest	Megyei	Kormányhivatal	Földművelésügyi	Igaz-
gatóság 2100 Gödöllő Kotlán S. u. 1. Tel: 28-532-360

Pest	Megyei	Kormányhivatal	Növény-	és	Talajvédelmi	
Igazgatóság	 2100 Gödöllő Kotlán S. u. 3. Tel: 28-512-440
 
Pest	Megyei	Kormányhivatal	Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi	és	Állategészségügyi	Igazgatóság
1135 Budapest, Lehel utca 43-47. Tel:  06-1-329-7017 

Közép-	Duna-völgyi	Környezetvédelmi,	Természetvé-
delmi,	és	Vízügyi	Felügyelőség	
1072 Budapest Nagydiófa u. 10-12. Tel: 06-1-478-4400

Magyar	Kémény	Kft.	Kéményseprő-ipari	 közszolgál-
tatás	ellátás
1126  Budapest, Böszörményi u. 24/b Tel.: 06-70/377-41-04
Kirendeltségek:
2600  Vác Zrínyi u. 9. Ügyfélszolgálat: 06-70/377-40-92
2364 Ócsa, Nefelejcs u. 2/b Tel.: 06-70/377-40-95
2700 Cegléd, Felház u. 58. Tel.: 06-70/377-40-98

Pest	 Megyei	 Kormányhivatal	 Fogyasztóvédelmi	 Fel-
ügyelősége	
1135 Budapest Lehel u. 43-44. Tel: 06-1- 329-7017

Bevándorlási	és	Állampolgársági	Hivatal	Budapesti	és	
Pest	Megyei	Regionális	Igazgatóság	
1117 Budapest Budafoki u.60. Tel: 06-1/463-91-00
 
Pest	Megyei	Kormányhivatal	Igazságügyi	Szolgálata	
Jogi	segítségnyújtó	Szolgálat
1117 Budapest Hauszmann A. u. 1-3 Tel: 06-1/450-25-92

DÉMÁSZ	Zrt.
hibabejelentés: 06-40-822-000 
mérőállás bejelentés: 06-80/828-180

TIGÁZ	Zrt.
hibabejelentés : 06-80/300-300; 06-32/521-320 

Közérdekű címek, telefonszámok 
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Civil szervezetek

A Honvédség és Társa-
dalom Baráti Kör Tá-

borfalvi Szervezete 2013. 
november 16-án tartotta 
meg az egyesület megala-
kulásának 10. évfordulóját. 

Az egyesület 2003-
ban alakult meg 28 fő ala-
pító taggal. Jelenlegi tag-
létszáma 56 fő.

Az évfordulós rendez-
vényre a tagságon kívül 
meghívást kaptak közsé-
günk civil szervezeteinek 
vezetői és mindazok a sze-
mélyek, akik az eltelt 10 
év alatt segítették az egyesület munkáját. Meghívottként je-
len volt községünk polgármestere, a helyi általános isko-
la igazgatója, a Helyőrség Parancsnokság képviselője, va-
lamint a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos 
Szövetségének ügyvezető titkára.

A rendezvény az egyesület 10 évi tevékenységét ösz-
szefoglaló beszámolóval kezdődött, majd az alapító tagok 
az Alapszabálynak megfelelően díszoklevélben részesül-
tek. Ezután került sor az elismerések átadására azoknak az 
egyesületi tagok részére, akik az eltelt időszak alatt önzet-
lenül segítettek a tervezett programok megvalósításában.

A vacsorát egy vidám, jó hangulatú zenés-táncos est 
követte.

Bernát István Jánosné - egyesület elnöke

Egyesületünk 10 éves
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Civil szervezetek

Közgyűlés az egykori Örkény-táborban!

Évértékelő,	beszámoló	közgyűlést	 tartott	 a	Platthy	
József	Bajtársi	Egyesület	az	egykori	Tiszti	Kaszi-

nó,	a	mai	volt	Helyőrségi	Klub	épületében.

Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével: Kelemen Jó-
zsef nyá. altábornagy a BEOSZ elnöke, Nagy Károly nyá. 
mk. alezredes a BEOSZ Közép-magyarországi régió veze-
tője, Nagy Gyula őrnagy a MH Hadkiegészítő és Közpon-
ti Nyilvántartó Parancsnokság részlegvezetője, Tóth Ber-
talan Táborfalva nagyközség polgármestere és Halupka 
Miklós a képviselő testület tagja. Jelen volt több helyi ci-
vil egyesület elnökaszonya és elnöke is. 

A közgyűlést az egyesület titkára Antal Jánosné nyitot-
ta meg. A tagság meghallgatta Juhász Gábor nyá. zászlós 
2013-as évről szóló részletes és előre tekintő beszámoló-
ját, őt követte a gazdasági vezető Tóth Istvánné beszámo-
lója, majd a PEB elnöke Háfra László nyá. zászlós terjesz-
tette elő az elmúl év tapasztalatait. A tagság a beszámoló-
kat egyhangúan elfogadta.  A beszámolók elhangzása után 
vendégeink kaptak szót, akik éltek a lehetőséggel és mél-
tatták a tagok munkáját az érdekvédelem, a magyar ka-
tonahagyományok ápolása, valamint a közösségi munka 
végzése terén. Ennek elismeréseként, tárgyjutalomban és 
elismerő oklevélben hét fő részesült. Elismerve az egyesü-
letnek a „szépkorúak” körében végzett munkáját, valamint 

a nagyközség megismertetéséért tett fáradozásait Halupka 
Miklós bejelentette, hogy egyhavi képviselői tiszteletdíjá-
nak felajánlásával támogatja az egyesületet.

Az emelkedett hangulatot fokozta az örkényi Weronilla 
kisszínház tagjainak előadása, akik operettek és régi san-
zonok előadásával szórakoztatták a jelenlévőket.

Juhász Gábor nyá. zászlós - elnök
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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 
ESETENKÉNT NEM TÜKRÖZIK A SZERKESZTÕSÉG 

ÁLLÁSPONTJÁT, EZÉRT AZOK TARTALMÁÉRT 
A SZERZÕK A FELELÕSEK!

Más lapokban már megjelent cikket csak a forrás 
feltüntetése mellett jelentetünk meg. Dokumen-
tumok, kéziratok, fényképek a megjelenés után a 
fõszerkesztõtõl igényelhetõek vissza. A beküldött 

anyagok megjelentetésével kapcsolatos 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
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Hazai

Hungarikumok
Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász

A	nemzeti	érték	rövid,	szöveges	bemutatása,	egyedi	jel-
lemzőinek	és	történetének	leírása

A Csabai kolbász vékony- és vastagkolbász (továbbiak-
ban: Csabai kolbász) sertés húsból és szalonnából készül.
A feldolgozás során, a sertés levágását, lehűtését, csonto-
zását, aprítását, fűszerezését és összedolgozását követő-
en sertés vékony, sertés vastag, marha selyem vagy vízát-
eresztő műbélbe töltik. A Csabai kolbász alapvető fűsze-
re a paprika, só, fokhagyma és kömény, ízét, zamatát az 
érett, száraz sertéshús mellett a fűszerek harmóniája adja. 
A Csabai kolbász ízében és színében domináns a jó mi-
nőségű házi paprika. A termék csípősségét az édes és csí-
pős fűszerpaprika aránya határozza meg, egyedi jelleggel. 
A gyártás másik fontos tényezője a hidegfüstölés (maxi-
mális füstölési hőmérséklet: 18’C). A Csabai kolbász hi-
deg füstölésére a legmegfelelőbb a száraz keményfa füstje 
(tölgy és bükk). Kalibertől függően, a vékonykolbászt 2-3, 
a vastagkolbászt 6-8 napig kell füstölni. A Csabai kolbász 
készítésének következő fontos lépése az érlelés. A hagyo-
mányoknak megfelelően az érlelésre a hűvös vályogkam-
ra a legmegfelelőbb, de mindenképpen hűvös, megfelelő-
en szellőző helységben történhet.

Az igazi, eredeti Csabai kolbász kifejezetten házi ter-
mék ezért nem lehet mindenütt mindig egyforma. Ízesíté-
sét a fűszerezés egyedi jellege miatt sokféle tényező befo-
lyásolja. Ahány ház, annyi kolbász.

Röviden: A Csabai kolbász vékony- és vastagkolbász (to-
vábbiakban: Csabai kolbász) sertés húsból és szalonnából 
készül. Só, kömény és fokhagyma mellett paprikával gaz-
dagon fűszerezett, zaftos, füstölt, élénkpiros színű tennék. 
A Csabai kolbász fűszerezése nem tartalmaz borsot.

A	termék	jellemzői:
A Csabai vékonykolbász 36-40 mm átmérőjű, pározott és 
250-300mm hosszú. A Csabai vastagkolbász 50-80mm át-

mérőjű, henge-
res formájú, 500-
600mm hosszú 
termék. Burkola-
ta tiszta, sérülés-
től, folytonossági 
hiányoktól men-
tes, nem pené-
szes, nem dudo-
ros, enyhén rán-
cos, a töltelékhez 
jól tapad, színe 
sötétvörös, áttetszenek rajta a szalonnaszemcsék. Állomá-
nya tömör, rugalmas, jól összeálló, jól szeletelhető, zama-
tos, különleges termék. A metszéslapon márványos, papri-
kától sötétvörösre színezett, 6-8 mm nagyságú hússzem-
csék és fehér, illetve paprikától narancsvörösre színezett, 
ugyancsak 6-8 mm nagyságú szalonnaszemcsék láthatók 
húsmasszába ágyazva, egyenletes eloszlásban. Kellemesen 
füstölt, fűszeres illatú, íze harmonikus, a paprikától csípős.

A	Csabai	kolbász	készítése
Hozzávalók:
10 kg sertés húsa vegyesen (comb, lapocka, tarja, dagadó, 
kb. 70-75 % hús és 25-30 % szalonna arányban), 15 dkg 
édes, őrölt, házi paprika, 10 dkg csípős, őrölt, házi papri-
ka, (Az édes és csípős paprika aránya egyedileg változhat a 
csípős kolbászt eredményező 15 dkg édes paprika - 10 dkg 
csípős paprika aránytól a 22 dkg édes paprika - 3 dkg csí-
pős paprika csemege kolbász arányig. 18 dkg asztali só, 7 
dkg apróra vágott fokhagyma, 3 dkg fűszerkömény (egész).

Elkészítése:
A lehűtött, vegyes sertéshúst és szalonnát 6-8 mm-esre da-
ráljuk és a fent leírt fűszerekkel összegyúrjuk. A fűsze-
rekkel bekevert húsmasszát sertés vékony-, sertés vastag-, 
marha selyem bélbe, vagy vízáteresztő műbélbe töltjük. A 

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 25 tagot számlál. Ezek a kiemelkedő nemzeti értékek fontosak a múltunk, gyöke-

reink, magyarságunk megőrzéséért.
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betöltött kolbászt füstölő botra helyezzük és hidegfüstölés-
sel (max. 18 C) kalibertől függően, a vékonykolbászt 2-3, a 
vastagkolbászt 6-8 napig füstöljük. Ezt követően hideg érle-
léssel szárítjuk, a vékony kolbászt átmérőtől függően 2 hé-
tig, a vastag kolbászt szintén átmérőtől függően 5-6 hétig.

Minőségi	jellemzők
A tennék tetszetős megjelenésű, egyenletesen aprított ke-
vert hús- és szalonna szemcsékből álló, jól szeletelhető, 
márványos, tömör állományú húskészítmény.

A	Csabai	kolbász	története	és	hírneve:
Csabai kolbász nevével a szakirodalomban az 1900-as 
évektől kezdve találkozhatunk. A Békés vármegye c. 
1936-ban megjelent monográfia említi, hogy Békéscsaba 
hírnevét a város húsfeldolgozó iparának köszönheti.

A közkedvelt termék történetét összefoglaló módon 
először Dedinszky Gyula dolgozta fel, aki azt írja, hogy a 
századforduló táján disznótorok alkalmával még csak ma-
guk a csabaiak magasztalták, dicsérték a vendéglátó ház 
kolbászát, aztán a Csabai kolbász ismert lett a megyében, 
egy-két évtized múlva széles e hazában, majd később kül-
föld számos országában keresik, vásárolják, dicsérik, sze-
retik a Csabai kolbászt. A két világháború között a hagyo-
mányos Csabai kolbász virágkorát élte. A világháború után 
az államosítás és az azt követő többszöri átszervezés, majd 
tulajdonosváltás ellenére a Csabai kolbász gyártása folya-
matos volt Békéscsabán. A Csabai kolbász márkanév az 

egész Kárpát-medencében, de a tengeren túl Észak-, és 
Dél-Amerikában és Ausztráliában is jól ismert.

A Csabai kolbász elismertségét az országos és regio-
nális sajtóban megjelenő cikkek mellett az 1997 óta meg-
rendezésre kerülő Csabai Kolbászfesztivál is megerősíti, 
amelyet hagyományosan minden év október második felé-
ben tartanak Békéscsabán.

Indoklás	a	Hungarikumok	Gyűjteményébe	történő	fel-
vétel	mellett
Hazánk, különösképpen az Alföld több települései közül 
nem egy vált híressé lakói keze munkájának valamely ki-
váló terméke révén. Békéscsaba sajátos, hagyományosan 
háziipari, kézműves terméke a Csabai kolbász.

Az eredeti, igazi Csabai kolbász jellegzetesen ha-
gyományos, népi tennék, a csabai élet sajátos tartozéka, 
amelyhez népi munkafolyamatok, népi szokások is kap-
csolódnak. Ez a fajta családon belüli húsfeldolgozás év-
századok óta fennmaradt, apáról fiúra szállt és még nap-
jainkban is gyakori. A kistermelői borokhoz hasonlóan, a 
Csabai kolbász is mindig mindenütt egy kicsit más. A ha-
sonló gyártási folyamatok mellett a fűszerek aránya egye-
di jelleget ad a terméknek. Ahány ház annyi féle kolbász.

A Csabai kolbász készítése egy élő néphagyomány, mely 
több mint száz éve, generációkon keresztül szinte semmit 
sem változott. A Csabai kolbász kézműves jellege és a mi-
nősége miatt a prémium kategóriájú termékek körébe tarto-
zik. Abban különbözik más kolbászoktól, hogy, só, kömény 
és fokhagyma mellett, paprikával gazdagon fűszerezett, ha-
gyományosan készül, és nem tartalmaz borsot. A Csabai 
kolbász már az első Világháború előtt az egész Közép-Eu-
rópában jól ismert tennék volt. Mára Európán kívül Észak-, 
Dél-Amerikában és Ausztráliában is közismert márkanév.

A	Csabai	kolbász	márkatörténet
A Csabai kolbász tudatos márkaépítése közel 80 éve kezdő-
dött. A Csabai kolbász nemzetközi ismertsége, és forgalma-
zásának nagyságrendje már akkor szükségessé tette a Csabai 
kolbász márkavédelmének szervezett keretekbe foglalását. 

Forrás: Internet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Búcsúznunk kell, mind távozunk majd,
de vár ránk egy új hely, van másik part.

Nem kell, hogy félj, fényünk mindent túl él
nem bánthat már szó sem, vagy szél...”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak,szomszédoknak, ismerő-
söknek, akik drága férjem, édesapánk, papuskánk, 
PAPP ISTVÁN  temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyzetek, s mély gyászunkban is 
együtt éreztek velünk. 

Gyászoló családja

  EMLÉKEZÉS   
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Ők itt maradnak beennünk csöndesen még...”

/Juhász Gyula/

Drága szüleim emlékére  
Ulicska István

halálának 17. évfordulójára
Ulicska Istvánné sz. Benke Erzsébet

halálának 8. évfordulójára

Szerető lányuk és családja
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Intézményeink

A Napraforgó Óvodában történt
Januári vidám percek a Táborfalvai Napraforgó Óvodában
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Harmadszor került megrendezésre a kakucsi böllérfesz-
tivál, amelyen a Táborfalvi Ökörkör ismét megméret-

te magát. Az idei fesztivál pálinka versennyel és kézműves 
vásárral is kiegészült. Ágyúlövéssel indult a verseny, a 17 
nevezett csapat elkezdte a disznók feldolgozását. 

Az Ökör-kör csapata a tavalyi második helyezés után, 
idén szerette volna visszaszerezni az első évben megszer-
zett vándorserleget. Ennek érdekében tucatnál is több ha-
gyományos disznótoros ételt készítettek: sült vér, resztelt 
máj, kemencében sült pecsenyehús, húsleves, nyelv-leves, 
pörkölt, toros káposzta, szűzpecsenye kolbászhússal tölt-
ve, töltött dagadó, tepsis krumpli, almás, hájas, meggyes, 
túrós rétes.

A zsűrit Venesz-díjas szakácsok, a magyar gasztronó-
miai jeles képviselő alkották. A végeredmény kedvezően 
alakult az Ökör-kör számára, ismét megnyerték a vándor-
serleget, ezzel tovább öregbítették Táborfalva hírnevét:
I.	hely:	Legjobb	böllér
II.	hely:	Legfinomabb	disznótoros	káposzta
II.	hely:	Legfinomabb	kolbász
Arany	Diploma:	Kimagasló	íz-világgal	rendelkező	ha-
gyományőrző	ételeiért

Az	 Ökör-kör	 csapata	 köszönetet	 mond	 Halupka	
Miklós	 képviselő	 úrnak	 és	 családjának	 a	 felajánlott	
sertésért	 és	 köszöni	 Tóth	 Bertalan	 polgármester	 úr-
nak,	hogy	jelenlétével	emelte	a	rendezvény	színvonalát.

Februárban ismét Erdélybe látogatnak az „Ökrök” a 
székelykeresztúri Hagyományőrző Disznótoros Verseny-
re, reméljük, ott is besöpörnek néhány elismerést.

A pálinkaversenyen több táborfalvi siker is született:
Sárgabarack:	I.	Nyíri	Tibor
Szilva:	I.	Nyíri	Tibor
Körte:	II.	Nagy	József
Őszibarack:	III.	Juhász	Gábor
Meggy:	III.	Juhász	Gábor

Gratulálunk a díjazottaknak, remélem jövőre több tá-
borfalvi is megméretteti a saját párlatát.

Polyák Csaba
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Szeretném tájékoztatni szurkolóinkat az egyesületünk-
nél történt változásokról.

Nem telt eseménytelenül a téli holt szezon, ugyanis ifjú-
sági csapatunk volt edzője Karlik László a Tatárszentgyörgy 
csapatánál vállalt edzői feladatot és a tél folyamán felnőtt 
és ifjúsági csapatunk keretéből összesen nyolc játékosunkat 
sikerült rávennie arra, hogy a Tatárszentgyörgy csapatában 
folytassák pályafutásukat. A távozó játékosok Karlik Mar-
tin, Csordás Zsolt, Dézsi Dániel, Láng Gyula, Krasnyánszki 
Arnold, Tóth Martin, Mészáros Gábor és Volentér Dávid.

Ez a korrektnek egyáltalán nem nevezhető lépés első-
sorban ifjúsági csapatunkat hozta nehéz helyzetbe, mely 
eddig is létszám gondokkal küzdött, azonban tudjuk kezel-
ni a problémát és egy új edző Máté Attila irányításával si-
kerül lerakni egy újra sikeres ifjúsági csapat alapjait.

Felnőtt csapatunknál a vártnál jóval gyengébb szerep-
lés követően edzőváltásra került sor és a tavasz folyamán 
Polyák Csaba irányítja csapatunkat, reméljük sikerül fel-

zárkóznunk az élmezőnyhöz. Eddigi edzőnkre, Balogh 
Lászlóra játékosként továbbra is számítunk és köszönjük 
az ősszel végzett munkáját.

A jobb eredmények eléréséhez mindenképpen szüksé-
ges a játékos állományunk megerősítése, ezért leigazol-
tuk Szeibert Antalt és Terebes Attilát Örkény csapatából, 
és Szeibert Zoltánt, aki ősszel Újhartyánban szerepelt, va-
lamint 2-3 játékos érkezése még várható.

Január 27-től heti két edzéssel készülünk, valamint ha 
az időjárás engedi, akkor edzőmérkőzéseket is játszunk.

Elsőként február 8-án Dabas FC II. ellen Dabas FC műfüves 
pályáján, majd a táborfalvai pályán február 16-án Albertirsa, 
február 22-én Dánszentmiklós, Február 23-án Kakucs, márci-
us 1-én Jakabszállás csapata ellen, valamint várhatóan néhány 
mérkőzést hét közben is játszunk idegenben.

Az edzőmérkőzések kezdési időpontjait és az esetleges 
változásokat honlapunkon közöljük: www.taborfalvakse.hu

Gombár Ferenc

Labdarúgás
Tavaszi felkészülés
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