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A LA PÍT VA 1993

„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”



2021. október 22-én a Jókai Mór Közösségi Színtér színpadán a Csurgay Franciska Általános Iskola hatodik osztályos 
tanulóinak színvonalas műsorát láthattuk a forradalom eseményeiről.
Felkészítő pedagógusok: Faragó Henriett és Doricsák Ildikó
 Az előadás után Nagy Andrásné polgármester asszony és Szabó Viktor alezredes úr, a helyőrség parancsnoka az 
emléktáblánál helyezte el a megemlékezés koszorúját.
 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművénél virágokkal fejezték ki tiszteletüket a Napraforgó Óvoda 
kisgyermekei, majd a táborfalvi egyesületek, civil szervezetek képviselői koszorúkkal emlékeztek a forradalom hőseire 
és áldozataira:  a Táborfalvai Horgász Egyesület, a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub, a Táborfalvai Hagyományőrző Íjász 
Egyesület, az Örkény-Tábor Vadásztársaság, a Platthy József Bajtársi Egyesület, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 
Táborfalvi Szervezete, a Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület, a Nosztalgia és Hagyományőrző Kulturális 
Egyesület és a Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete.

BORSI MÁRIA

Ünnepi megemlékezés Táborfalván az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 65. évfordulójáról

További képek elérhetők a mellékelt QR kód beolvasásával vagy a galeria.taborfalva.hu címen



„Halottak napja azért is különleges, mert ilyenkor 
nem csak a saját halottainkra emlékezünk, hanem 
mindazokra, akik előttünk jártak, és az életük, örök-
ségük fontos mindnyájunk számára. Akkor is, ha név 
szerint nem tudjuk, hogy ki készítette az első kenyeret, 
vagy ki vetette el hozzá az első szem búzát. Mindez 
hozzátartozik az életünkhöz, és nem a semmiből ke-
rült elénk, ősi örökségeink ezek, amelyek halottaink-
tól, az egykor élőktől kaptunk.” (Jelenits István)

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a 
pedig a halottak napja a keresztény világban. Minden-
szentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek 
emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékez-
nek meg ilyenkor.
 Ezen a napon hívők, vallásukat gyakorló és világi 
gondolkodású emberek egyaránt megállunk egy-egy 
meghitt pillanatra emlékezni elhunyt szeretteinkre. 
Megidézzük halottaink emlékét, gyertyát gyújtunk 
mindazokért, akikkel osztoztunk örömben-bánatban, 
emlékeket idézünk fel a lobogó gyertya lángjánál. Emlé-
kezünk családtagokra, barátokra, jó ismerősökre, akik 
egykor az életünk részei voltak. Ilyenkor talán az is 
eszünkbe jut, hogy amikor meghalunk, nem az marad 
utánunk, amit a síremlékünkre vésnek, hanem az, amit 
mások életébe szőttünk. Ha szeretünk valakit, az so-
sem ér véget. Továbblépünk, mert muszáj, de az emlék 
mindig a szívünkben marad.
 Mindenkinek csendes, békés, méltóságteljes, meg-
nyugvással teli megemlékezést kívánok!

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

Halottak napjára

„Van az elevenek országa, meg a holtak országa,

s a híd a szeretet: csak az marad meg,

az az élet egyetlen értelme.”

(Thorton Wilder)
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Ülésezett a
Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2021. október 12-én rendkívüli ülés tartott, ahol 
jelen volt 6 képviselő és a polgármester. 
 Október 26-án munkaterv szerinti ülést tartott, 
ahol jelen volt mind a 6 képviselő és a polgármester. 
Megjelent az ülésen a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 
területi képviselője és a MOZAIK újság felelős szer-
kesztője. Az üléseken 11 határozat (63-73) született, 
és egy rendelet került elfogadásra.   A testületi ülések 
nyilvános, polgárok által megtekinthető jegyzőköny-
vei alapján, az ülésen hozott határozatok kivonatait 
az alábbiakban közlöm.

A Képviselő-testület a 2021. október 12-én megtar-
tott rendkívüli ülésén:
 – Ellenszavazat nélkül hozott határozatában szán-
dékát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy pályázati kiírás 
esetén egy 400 adagos konyhaépület építésére pályáza-
ti támogatást kíván igényelni, s a pályázat előkészítési 
munkáinak elvégzésére felhatalmazást adott.
 - Ellenszavazat nélküli határozatában, mint fenn-
tartó megbízta Nagy Andrásné polgármestert bölcső-
dei érdekképviseleti fórum tagjának.

A Képviselő-testület 2021. október 26-án megtartott 
ülésén:
 - Zárt ülés keretében, a háziorvosok részvételével 
vitatta meg a két háziorvosi körzet hatékonyabb mű-
ködését elősegítő lehetőségeket, és fogalmazta meg az 
elvárásokat.
Nyilvános ülésen:
 – ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester be-
számolóját a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről.
 – Ellenszavazat nélkül elfogadta a SZIGÜ Temetke-
zési Kft. üzemeltetési feladatainak, valamint a MOZA-
IK helyi újság felelősszerkesztői feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolókat.
 – Ellenszavazat nélkül elfogadta a szociális célú 
tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet. Az 
önkormányzat ebben az évben is pályázott téli szociá-
lis tűzifa támogatására, melynek során 176 erdei m3 fa 
vásárlásával segítséget tud nyújtani az arra rászorultak 
téli tüzeléséhez. A rendeletről részletes tájékoztatást az 
újság külön oldalán adunk;
 – Ellenszavazat nélkül meghozott határozatában 
készfizető kezességet vállalt – lakosságarányos mérték-
ben – a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 
folyószámla hitele és bankgarancia ügyében.

TEMETŐI LOPÁSOK

A más ember javainak eltulajdonítása mindig 
felháborodással tölti el a közvéleményt, de 
különösen így van ez, amikor a temetőbeli lo-
pásokról van szó. Az utóbbi időben nagyon 
elszaporodtak az ilyen jellegű bűncselekmé-
nyek. A temető területén működik térfigyelő 
kamera, és időnként a tettes is megkerül, de 
sajnos, több az olyan eset, ami felderítetlen 
marad. Szégyenteljes dolog, hogy némely 
emberek minden gátlás nélkül, a kegyelet 
érzését mellőzve tulajdonítják el a sírokról a 
virágokat, mécseseket, vázákat. Talán itt is 
segítene a lakossági összefogás. Ha gyanús 
személyt látnak a temető területén, kérjük, 
értesítsék körzeti megbízottunkat, ő igen ha-
tásos intézkedéseket tesz a tetten ért elköve-
tőkkel szemben.

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

 – Az önkormányzat tulajdonában lévő építési telek-
re beérkezett vételi ajánlat elfogadásával ellenszavazat 
nélkül döntött annak 1.000 000 Ft összegben történő 
értékesítéséről.
 – Ellenszavazat nélkül támogatta a Kéknefelejcs 
Nyugdíjas Klub kérelmét, és a november 6-i rendezvé-
nyük megtartásának elősegítésére 100.000 Ft pénzügyi 
támogatást biztosított.
 – Ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a kony-
haépület építésére benyújtandó pályázat előkészítési 
munkáira beérkezett ajánlatok elbírálását elnapolja a 
pályázati kiírás megjelenéséig és a 64/2021 (X.12.) hatá-
rozatát visszavonja. A tervezett beruházással összefüg-
gő tenderterv elkészítésére beszerzési eljárást indít.
 – Ellenszavazat nélküli határozatával pályázat be-
nyújtásáról döntött az önkormányzati tulajdonú Ka-
nális út a Honvéd út és a Jajmajori út érintett 1,8 km 
részének a fejlesztésére.
 A napirendi pontok lezárását követően Halupka 
Miklós képviselő javaslatát támogatva, a Képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy a Rákóczi úti buszmegállónál 
kültéri hulladékgyűjtő edényzetet helyez el.
 A Képviselő-testület a következő soros ülését no-
vember 30-án tartja, melyre minden érdeklődőt sze-
retettel vár.

KUNDRA ERIKA
jegyző
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PÁLYÁZATI HÍREK

A Magyar Falu Programban elnyert pályázati támogatások:
 – Kommunális eszközbeszerzés:  14.980.454 forint;
 – Szolgálati lakás felújítása: 29.700.320 forint;
 – Jókai Mór Közösségi Színtér hangtechnikai eszközfejlesztése: 988.000 forint.
Külön pályázat keretében: 
 – Szociális célú tűzifa támogatás: 3.352.800 forint;
 – Település fásítási program: 30 darab gömbszivarfa, amelyet tavasszal fognak szállítani.

Függő pályázataink vannak még a vidékfejlesztési program keretében, reméljük, ezeknek is sikeres 
kimenetele lesz.

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÁLTAL AZ INVAZÍV BEAVATKOZÁSOK ELŐTTI TEENDŐK
Készült Dr. Kissné Dr. Legaza Zsuzsa az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása alapján

A közfinanszírozott ellátásban az invazív beavatkozások (a beteg testé-
be bőrőn, nyálkahártyán vagy testnyíláson keresztül behatoló fizikai be-
avatkozás, ide nem értve a beteg számára szakmai szempontból elha-
nyagolható kockázatot jelentő beavatkozásokat) feltétele az érvényes 
védettségi igazolvány, ennek hiányában az invazív beavatkozást 

megelőző 48 órában végzett, negatív SARS CoV-2 PCR teszt ered-
ménye és a beavatkozás napján elvégzett negatív antigén gyorsteszt ered-

mény megléte. Ez alól kivételt jelentenek az akut, sürgősségi beavatkozások és a vérvétel.
  
A védettségi igazolvány hiányában elvégzendő PCR-teszt  és gyorsteszt költsége a beteget 
terheli. Ez alól kivételt jelentenek a szakorvosi vélemény szerint nem oltható személyek és a 0-16 
év közöttiek, ugyanis az ő PCR és gyorstesztjüket térítésmentesen kell elvégezni.
  
COVID gyanú, illetve fertőzöttség lehetősége esetén a hatályos eljárásrend szerint kell a beteg-
ellátóknak (háziorvos, járó/fekvőbeteg-ellátó) a szükséges bejelentést megtenni, s ekkor a labora-
tóriumi vizsgálatra járványügyi érdekből kerül sor, mely továbbra is térítésmentes.
  
A fentiek miatt, illetve saját védelmük érdekében ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki 
még nem oltakozott, vegye fel a COVID elleni védőoltást.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐK NOVEMBERI TÁMOGATÁSA

Tájékoztatom az érintett szülőket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek után járó november havi pénzügyi támogatás kifizetésére 2021. november 23-tól 26-ig 
kerül sor a Polgármesteri Hivatalban. Minderről külön levélben értesítést kapnak az arra jogosultak.

KUNDRA ERIKA
jegyző
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Tájékoztatás A szociális célú tűzifa támogatásról

Tisztelt Lakosaink!

Önkormányzatunk ebben az évben is állami támogatást 
kapott a téli szociális tűzifa beszerzéséhez. 
A támogatásra való jogosultság megállapítását rendelet-
ben szabályozta, melyről összefoglaló tájékoztatást az 
alábbiak szerint adunk:
 Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a szociálisan rászorulók részére 2021-2022  
évben a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában 
tűzifát biztosít.
 A tűzifajuttatást az a Táborfalva település közigazga-
tási területén lévő lakás tulajdonosa, bérlője vagy albér-
lője igényelheti, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberende-
zéssel rendelkezik.
 Jövedelemre tekintet nélkül jogosult az ellátásra aki:
 a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  szóló törvény szerint 
  aa) aktívkorúak ellátásra,
  ab) időskorúak járadékára,
  ac) települési támogatásra jogosult 
 b) családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
  ményben részesülő személy van, 
        c) egyedül élő 65 év feletti
        d) kétszemélyes háztartásban élő személyek, ahol
   mindkét fő 65 év feletti  és Táborfalván állandó
   bejelentett lakcímén  életvitelszerűen  él.
 Szintén jogosult a támogatásra az a kérelmező, aki 
a fentiek szerinti feltételeknek nem felel meg, viszont 

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  
300%-át (85.500  Ft)  feltéve, ha Táborfalván állandó 
bejelentett lakcímmel rendelkezik,   életvitelszerűen 
Táborfalván  tartózkodik. Ebben az esetben jövedelem-
igazolást szükséges becsatolni!
 Egy kérelmező a fent meghatározott jogcímek közül 
csak egy alapján jogosult tűzifa támogatás igénybe vételére.
 Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult 
a támogatásra.
 A kérelmeket 2021. november 1-jétől 2022. január 15-
ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba, e rende-
let mellékletét képező formanyomtatványon. A nyom-
tatvány átvehető az ügyfélszolgálaton, illetve letölthető 
az önkormányzat honlapjáról. A tűzifa kiosztása 2022. 
január hónaptól történik.
 A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem 
idegeníthető. Amennyiben a jogosult a részére biztosí-
tott szociális tűzifát értékesíti, úgy ugyanezen juttatás 
igénylésekor a támogatásból kizárható. 
 A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat csak 
a Belügyminisztérium által megítélt mennyiségű tűzi-
fa erejéig tudja biztosítani.  Ennek kiutalását követően 
a beérkezett kérelmeket az Önkormányzat csak saját 
készlete erejéig tudja kielégíteni.

KUNDRA ERIKA
jegyző

Közmeghallgatás – legyőzte a Facebook?

Idén is lezajlott a közmeghallgatás a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében. Ez alkalommal is, mint évről évre, hasonló-
kat lehetne papírra vetni a beszámolóban. Az, hogy egy több 
mint háromezer főt számláló településen az önkormányzati 
intézmények dolgozóin kívül egy személy érdeklődik a tele-
pülés költségvetése, pályázati információi, eredményei iránt, 
túlzással sem nevezhető felfokozott érdeklődésnek!
 A hagyományokhoz híven Nagy Andrásné polgármester fel-
vezetőjéből megtudhattuk az aktualitásokat a fenti témákban. 
Az önkormányzat gazdálkodása stabil, a település sok segít-
séget kap Pogácsás Tibor államtitkár úrtól, az intézmények 
színvonalasan működnek, haladnak a pályázati forrásokból 
megkezdett beruházások. Sajnos, senki sem jött el kérdé-
seket feltenni a folyamatban lévő útfelújításokról, beruhá-
zásokról, a Tarcsay útnál lévő vasúti átkelőnél kialakításra 
kerülő gyalogos átkelőhelyről vagy akár az 5-ös főúton lévő 
körfogalmi csomópont díszítésével kapcsolatban. Az ön-
kormányzat kommunikációja a XXI. századnak megfelelően 

az interneten, elektronikus úton zajlik leginkább. A lakosok 
problémájuk megoldása érdekében akár hajnali 3 órakor is 
képesek billentyűzetet ragadni, s hozzánk fordulni esetenként 
a jó ízlés határait is átlépve. Nem ritkák az önkormányzatnak 
szánt politikával átitatott kritikus hozzászólások, elégedetlen 
vélemények. A hivatal megtanult válaszolni a lakossági kér-
désekre, s igyekszünk mindenre határidő előtt választ adni. 
Talán a közmeghallgatást legyőzte a Facebook? SP
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A „Táborfalvai Mozaik” 2020 januárjától megújult for-
mában, havi rendszerességgel jelenik meg és a testület 
egy korábbi döntésének megfelelően, ingyenesen kap-
ják meg a háztartások.
 A nyár folyamán a példányszám 1350-ről 1400-ra 
emelkedett, mivel sok visszajelzés érkezett, hogy nem 
kapták meg az újságot, így most már minden háztar-
tásba biztosan eljut az újság.
 A szerkesztőség nem változott, továbbra is Nagy 
Andrásné polgármester, Borsi Mária, Sevecsek Péter 
és Fekete Gyula a tagjai. Külön megbízás alapján Lá-
zár Nikoletta fotográfus biztosít képeket a szerkesz-
tőség számára, de a cikkek írói is ellátnak minket 
fotóanyaggal.
 Kiemelném, hogy ha nehezen is, de sikerült elérni 
helyi fiatalokat, akik most már rendszeresen publikál-
nak az újságban. Reméljük, még többen is csatlakoznak 
hozzájuk a jövőben.
 Az átalakításnál megfogalmaztuk, hogy jobban kell 
fókuszálni a helyi emberekre, értékekre és a vállalkozó 
kedvű fiatalok bemutatására. A visszajelzések alapján 
ez az út helyesnek bizonyult, sokak tetszését elnyerték 
ezek az írások.
 Újságunk felkeltette az érdeklődését a „Régió Lapok”
szerkesztőségének is, akik minden hónapban átvesznek 
egy cikket a Mozaikból, így 10 000 példányban jutnak 
el táborfalvi hírek Pest megye lakosaihoz.
 Az újság külalakja és alapanyaga nem változott az év 
folyamán, magas minőségű műnyomópapírra készül, 
ami lehetővé teszi a fotók és grafikai elemek szép meg-
jelenítését.
 Az ebben az évben megjelent lapok közül hat szám 
volt 20, három 16 és 1 szám pedig 24 oldalas.
 A munkamegosztás a szerkesztőségen belül annyit 
változott, hogy az interjúkat már nem csak Borsi Marika
készíti, hanem Sevecsek Péter és Fekete Gyula is.
 Változás az is, hogy lapunkat egyre többször hívják 
meg sajtótájékoztatókra is. Ezekre lehetőségeinkhez 
képest igyekszünk elmenni. Ilyen volt pl. a 142-es vas-
útvonal felújításával kapcsolatos BKK vezérigazgató 
(Vitézy Dávid) kecskeméti tájékoztatója, ahol egyedüli 
meghívottként vettünk részt a vonal települései közül.
 Az újság társadalmi központja továbbra is a könyv-
tár, ezen nem kívánunk változtatni, jól bevált ez a rend-
szer. Ettől az évtől kezdődően a „Mozaik” online is el-
érhető a könyvtár honlapján.
 Tavaly a „Mozaik” szerkesztőségének gondozásá-
ban megjelent a Táborfalva naptár, ami a visszajelzések 

alapján nagy tetszést aratott, ezt hagyománnyá szeret-
nénk tenni, így az idén is készítünk naptárt táborfalvi 
fotósok és műkedvelők képeiből.
 A 2022. januári lapszámban lesz egy elégedettség 
felmérő lap is az újságban, amivel szeretnénk meg-
szondázni a lakosságot az újság megítélésével kapcso-
latban. Ez papírformában és online is visszaküldhető 
lesz. A visszajelzések alapján fogjuk korrigálni az új-
ság működését.

 

Megem-
líteném még, h o g y 
a nyomdai alap- a n y a -
gok ellátásában az idén többször 
volt fennakadás, ezért kétszer is előfor-
dult, hogy az újság pár nap késéssel érkezett meg 
a hivatalba. Ezzel sajnos, nem tudunk mit kezdeni. Tá-
jékozódva más nyomdáknál, azt tapasztaltuk, hogy a 
probléma mindenhol ugyanaz.
 Összefoglalva az elmúlt évet, úgy látom, hogy a lap 
jó úton jár. Tartalmát tekintve folyamatosan fejlődik, az 
önkormányzat híreit, közleményeit pedig minden ház-
tartásba eljuttatja.

FEKETE GYULA
szerkesztő

Beszámoló a „Táborfalvai Mozaik” havilap
2021-es működéséről
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Mint köztudott, Táborfalva kivált az Esély Szociális 
Szolgálatból, így 2021-től önállóan oldja meg a szociális 
és gyermekjóléti feladatokat. Ennek apropóján kértük 
fel az új szervezet munkatársait, hogy mutatkozzanak 
be a MOZAIK Olvasóinak:

Ubornyák Rebeka
Ubornyák Rebeka vagyok, 23 éves, tősgyökeres tábor-
falvai, 3 hónapja összeköltöztem a párommal, így már 
Dabasról járok dolgozni. Érettségi után pénzügyi-szám-
viteli végzettséget szereztem. Soha nem gondoltam vol-
na, hogy egyszer a szociális szférába sodor az élet és itt 
találom meg önmagam. Szeretek itt dolgozni, szeretem 
a munkám és így, hogy belelátok ebbe a „világba” sok 
mindent átértékeltem, nem telik el úgy nap, hogy ne 
tanulnék valamit. Már több mint egy éve itt vagyok és 
fejlődöm. Ez év júliusában a szociális asszisztensi kép-
zést sikeresen elvégeztem. Itt is köszönetet mondanék 
az Önkormányzat támogatásának. A jövőbeni céljaim kö-
zött szerepel a főiskola elvégzése és mindent megteszek 
azért, hogy ez megvalósuljon.

Magyar Renáta
Magyar Renáta vagyok, 45 éves. A Bolyai János Gimná-
zium és Kereskedelmi Szakközépiskolában szereztem 
végzettséget. Jelenleg édesanyámmal és két kislányommal 
élek. Már több mint 8 éve dolgozom itt, Táborfalván, mint 
szociális gondozó és ápoló, ezt a végzettséget munkám 
alatt szereztem meg. Szeretem azt, amit csinálok, bár az 
évek alatt kicserélődtek a munkatársaim, eddig mindenki-
vel megtaláltam az összhangot. Ez olyan pálya, amit nem 
lehet megunni, nincs két egyforma nap, tele van kihívá-
sokkal és változatossággal. Jó érzéssel tölt el, hogy idős 
embereken tudok segíteni, nekik támaszt nyújtani.

Berényi Attiláné
Berényi Attiláné (Jutka) vagyok, 20 éve élek Táborfalván 
férjemmel és két kisebb gyermekemmel. Rajtuk kívül 
van még három felnőttkorú gyermekem és öt unokám. 
Egész életemben az egészségügyi-szociális szférában 
dolgoztam. Pályafutásomat kórházban, mint nővér kezd-
tem, majd egy kisvárosi bentlakásos szociális intézmény-
ben ápolónőként is dolgoztam. Múltamat tekintve sok 
tapasztalattal gazdagodtam, amit hasznosítani tudok 
itt, helyben is. A házi segítségnyújtás, mint alapszolgál-
tatás keretében időseink ápolását-gondozását végzem.

Horváth Béla
Gyermekkorom óta itt élek a településen, általános iskolába 
is ide jártam. Középiskolai tanulmányaimat Kecskeméten,

a Piarista Gimnáziumban végeztem, mely nagyon meg-
határozó az életemben. A Wesley János Főiskolán szociá-
lis munka szakon végeztem. Közel 20 éve vagyok ebben 
a munkakörben a település családgondozója. Mindig 
emberekkel, gyerekekkel foglalkoztam, s ezt szívesen te-
szem ezután is. Bizonyára mindenki ismer a településen, 
sokat járom a falut és annak környezetét munkámból 
adódóan. Az újszülöttektől az idős lakosokig mindenki-
vel kapcsolatba kerülhetek, ha olyan gondja, élethelyzete 
van, melyben alapszolgáltató intézményként lehetősége-
inkhez mérten tudunk segíteni. Január óta ismét Tábor-
falva Nagyközség Önkormányzatához tartozunk, remél-
hetőleg, így sokkal hatékonyabban tudjuk munkánkat 
végezni. Telefonon eddig is mindenki számára elérhető 
voltam, ezután is kereshetnek bizalommal az alábbi tele-
fonszámon: 0631/200-7397. 

Bíró Brigitta
Bíró Brigitta vagyok, 1978-ban születtem. 5 éves korom 
óta élek Táborfalván. Az óvodát és általános iskolát itt vé-
geztem. Van két lányom, akik szintén itt, Táborfalván élik 
mindennapjaikat. Szüleim halála után kezdtem ezzel a 
munkával foglalkozni, jelenleg a szociális ápoló és gondo-
zó tanfolyamot végzem. A szolgálatnál dolgozom március 
óta, mint szociális gondozó és ápoló, ahol egy jó csapat-
tal és egy jó vezetőséggel igyekszünk ellátni az időseket.

Munkájukhoz ezúton is kitartást, türelmet és sok sikert 
kíván a Táborfalvai MOZAIK Szerkesztőbizottsága!

Bemutatkoznak a Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai
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Szent Mihály-napi vásár
Október 1-jén iskolánkban nagysikerű Szent Mi-
hály-napi vásárt tartottunk. A szülők, gyerekek, taná-
rok ügyes kezeinek szép munkáit, termékeit  kínáltuk. 

Szerencsére az időjárás is kedvezett. Csodás napsütéses 
dálutánt tölthettünk el együtt a szülőkkel és a település 
idelátogató lakosaival.
 A hangulathoz hozzájárult iskolánk citerás csoport-
ja, a Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola kihelye-
zett táborfalvi tagozatának tanára és növendékei. 
 A hangulatosan feldíszített vásári sátrakban, me-
lyeket Richter Aladár vállalkozó állított fel, volt jósda, 
zsákbamacska, sok-sok finom sütemény, sült tök, tök-
leves, különböző szörpök és ízletes teák. 
 A gyermekek hatalmas ugrálóváron játszhattak, 
amelyet Oláh Zsoltnak köszönhettünk.
 Szép asztali díszeket, mécsestartókat, ajtó kopogta-
tókat, őszi koszorúkat, bögrés díszeket, figurás függő-
ket, karkötőket, nyakláncokat, dísztököket, őszi gyü-
mölcsöket, kézműves terítőket, táskákat, tolltartókat, 
díszített cserépednyeket lehetett kapni.
 A rendezvényt színpompás őszi cserepes virágok dí-
szítették, melyeket a Béni Virágkertészet ajándékozott 
iskolánknak.

 A dekorációs boroshordót, szalmabálát, lampiono-
kat, lufikat, régi üvegeket, nagy óriás üvegmécsese-
ket, tökkosarat, szüreti parasztasszony, parasztember 
seprűbábot a szülők hozzájárulásai és a tanárok ötletei 
alapján valósítottuk meg.
 Örömmel töltött el bennünket, hogy ilyen esemény-
dús, színvonalas dénutánt rendezhettünk a táborfalvi 
gyerekeknek és a nagyközség lakosainak.

Mindenki hozzájárulását hálásan megköszönjük!

A CSURGAY FRANCISKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGUSAI
Fotók: Czigány Anita



2021. október 5-én, az Idősek Világnapja alkalmából 
újra a táborfalvi időseket ünnepeltük a Jókai Mór Kö-
zösségi Színtérben. Nagy Andrásné Polgármester Asz-
szony köszöntőjében megemlékezett a nemrég elhunyt 
Szagri László Képviselő Úrról, aki szívügyének tekin-
tette, hogy Táborfalván minden évben legyen Idősek 
Napja rendezvény, amely immár hagyománnyá vált te-
lepülésünkön.
 A köszöntést Kovács Attila vadőr folytatta saját ver-
sével, melyet erre az alkalomra írt.
 A Napraforgó Óvoda Micimackó csoportja szüreti 
mulatságot mutatott be nagy sikerrel, felkészítő óvoda-
pedagógusok Omelkáné Csernai Andrea, Krasnyánszki 
Nikolett és dajka nénijük, Dalmay Katalin voltak.

 A Csurgay Franciska Általános Iskola másodikos ta-
nulóinak zenés produkciója következett, a felkészítő 
pedagógusok Gazsó-Kollár Szilvia, Erdős Szabina és 
Szöllősi Aranka. Az eddigi jó hangulat tovább emelke-
dett a gyerekek nagy átéléssel előadott műsora után.
 Az általános iskolások ajándékokat készítettek a 
meghívottak számára, ezek átadása után  ebéddel foly-
tatódott a nap, majd Udvarhelyi Boglárka énekművész, 
Harsányi Gábor Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas 
színművész és Ondrik János énekművész műsorával zá-
rult ez a jó hangulatú, ünnepi alkalom.

BORSI MÁRIA
Fotók: HÁFRA LÁSZLÓ

Képes beszámoló az Idősek Napjáról



KOVÁCS ATTILA
Aranykor

Kedves Nagyszülők, Nagymamák, Nagypapák!
Ugye imádjátok a kicsi unokát?

Féltve vigyáztok rá, mikor megy hozzátok,
Elrepül az idő, hogyha együtt játsztok.

Elmúltak az évek, eljött a védett kor
Nagypapa, nagymama egymásba karol.
Séta közben felidézik a szép ifjúságot,

Az együtt töltött éveket, szerelmet, családot.

Nem feledjük a múltat, őrizzük a jelent.
Építjük a jövőt, hogy az élet még szebb legyen!

Minden megvan, mi kell, már nem gyűjtünk lakásra,
Több időnk marad a hobbira, egymásra, a családra.

Arra kérjük Istent, hogy adjon egészséget,
Szeressük egymást, éljünk megértésben.

Minden kornak megvan a maga szépsége,
Úgy legyen, hogy ezt mindenki átélje, megérje!

Megkopott kicsit a ház, halványak a fényképek,
Kulcsra zárjuk az ajtót, már érzékeny a lélek.
De kopognak, valaki megjött, itt a kis unoka,
Meglát, ragyog a szeme, gyönyörű a mosolya.

Ha eljön a nap, amikor megbékélsz magaddal,
Törődsz majd mással is, nemcsak az őszülő hajaddal,

Ha feltétel nélkül szeretsz, nem számít, mit más 
mond vagy gondol,

Biztos lehetsz benne, hogy eljött az aranykor…
(2021)
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Az idén, október 29-én már a II. TökJó Napot tartot-
tuk meg Táborfalván. Az esemény a Polgármesteri 
Hivatal és a Jókai Mór Közösségi Színtér első és hátsó 
udvarán, illetve a színtér előterében zajlott.

 Nagyon sok szabadon választott programmal vártuk 
az idelátogatókat. A gyerekek ingyen vonatozhattak, 
mályva cukrot sütögethettek. Szellemvadászatra is sor 
került, ahol rengeteg jutalomban részesültek a legjobb, 
legszemfülesebb „vadászok”.
 Több kategóriában hirdettünk versenyeket gyerekek, 
felnőttek részére egyaránt, az elért eredmények a kö-
vetkezők:
Legkisebb tök:  Kerepeszki Pál
Legnagyobb tök: SZASZI Zöldség Gyümölcs
Legérdekesebb tök: Vidra Péter
Legkülönlegesebb tök: Szalay Janka
Legszebb fa dekoráció: Szabó Janka Sára
Festett tök: 1. Vidra Péter
     2. Deák Larissza
     3. „Ügyeskedünk” kreatív kézműves csoport
Faragott tök: 1. Pappné Magériusz Krisztina
     2. Füzy Hanna
     3. Cséplő Tatjána
 A TökJó dobóverseny is igen izgalmasra sikeredett, 
itt is rengeteg jutalmat lehetett elnyerni.  A Tökös kéz-
műves foglalkozásnak is nagy sikere volt. Asztali dí-
szek, lámpások, papír tökök sorakoztak az asztalokon, 
míg papírboszik és denevérek repkedtek a levegőben. 
Még nagyobb sikere volt TökJó arcfestésnek.

 A tavalyi évhez képest Tök dekorációkészítő ver-
sennyel bővítettük rendezvényünket. Ezzel szerettük 
volna még szebbé tenni ezt a napot és díszesebbé va-
rázsolni településünket. A szebbnél szebb alkotásokat 
október 25-től november 4-ig lehetett megtekinteni a 
közösségi színtér előtti parkban. Alkotók: Cseperedő 
Bölcsőde, Napraforgó Óvoda, Csurgay Franciska Általá-
nos Iskola, Táborfalvi Hagyományőrző Íjász Egyesület, 
SZASZI Zöldség Gyümölcs, Miklós Melitta és a Jókai 
Mór Közösségi Színtér nevében jómagam.
 Minden versenyzőnek és alkotónak oklevelet és em-
léklapot adtunk át, valamint tárgyi jutalomban része-
sültek.
 A jó hangulatot sült tökkel, lila hagymás zsíros ke-
nyérrel, forró teával és forralt borral fokoztuk.
A rendezvény fő támogatói a Jókai Mór Közösségi Szín-
tér, a SZASZI Zöldség Gyümölcs és Táborfalva Nagy-
község Önkormányzata. Ezenkívül nagyon sokan segí-
tettek  a töksütésben, zsűrizésben, kézműveskedésben, 
arcfestésben, fotózásban, akiknek ezúton szeretném 
megköszönni önzetlen, segítőkész munkájukat.
 Kellemes, jó hangulatú, élménydús rendezvény volt. 
A jövő évben is szeretnénk megrendezni a „TökJó Na-
pot”, még több meglepetéssel, a versenyeket még több 
kategóriával kibővítve.

SOÓS-GYŐRFFY KATÓ
művelődésszervező

 

II. TökJó Nap a Közösségi Színtérben
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Népzenei találkozó Táborfalván

2021. október 2-án 15 órától a Táborfalvi Közműve-
lődési és Népzenei Egyesület szervezésében hangver-
senynek adott otthont a Jókai Mór Közösségi Színtér. 
A járványhelyzet enyhülésével két év után kerülhetett 
sor az ország különböző pontjairól érkező népzenei 
együttesek bemutatójára.

A házigazda Csutorás Együttes nyitotta a rendezvényt, 
majd A Cziffra György Művészeti Iskola növendékei 
következtek Anka Péter irányításával. A Csurgay Fran-
ciska Általános Iskola szakköreként működő gyermek 
citerazenekar zárta a helyi fellépők sorát. A meghívott 
együttesek Dabas-Sáriból, Dunavarsányból, Kecskemét-
ről, Kiskunfélegyházáról, Kiskunhalasról, Nyársapátról,

Püspökladányból, Vecsésről érkeztek. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy elfogadta meghívásunkat Kovács Nóri 
népdalénekes, aki a táborfalvi népzenei műhellyel régi 
baráti kapcsolatot ápoló Bugyi községből származik, és 
országos hírnévvel rendelkezik népzenei feldolgozásai 
révén. A tartalmas délutáni programot egy kellemes va-
csora követte, majd Hegedűs Zoltán zenekarának köz-
reműködésével jóhangulatú táncház zárta a népzenei 
találkozót.
 Köszönjük Táborfalva Nagyközség Önkormányzatá-
nak támogatását, és minden segítséget, melyet kaptunk 
a rendezvény lebonyolításához.

SZABÓNÉ NAGY ANNAMÁRIA
Fotók: Nagy Bence
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Könyvtári hírek

Versek

A Kláris irodalmi-kulturális folyóirat 2021/4. számában két táborfalvi kötődésű alkotó verseit olvashatjuk…

Kedves Olvasóink!

2021. november 1-jétől 2022. március 31-ig TÉLI
NYITVATARTÁS szerint várjuk Látogatóinkat! 

TANÍTÁSI IDŐBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖ-
DÉSI RENDJÉHEZ ALKALMAZKODVA:

hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 12.30 és 
16.00 óra között az iskola tanulói, pedagógusai, dolgo-
zói látogathatják a könyvtárat; bejárat a csarnok felől;

hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 16.00 és 
18.00 óra között a nagyközség lakói, felnőtt olvasók 
látogathatják a könyvtárat; bejárat az Árpád utca felől.

SZOMBATON A KÖNYVTÁR ZÁRVA TART!

Köszönöm a könyvtárunknak adományozott folyó-
iratokat Revák Lászlóné Évának, az ajándék könyve-
ket Péli Istvánné Erzsikének, Kovácsné Juhos Lillá-
nak és Láncos Ferencné Juliskának! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Könyvet a 
könyvtáraknak” program keretében 91 ezer Ft értékben 
gyarapodott könyvtári állományunk. A Könyvtárellátónál 
rendelhettünk az ingyenesen hozzáférhető könyvekből.

Elérhetőség:
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
2381 Táborfalva, Iskola u. 7.
Tel.: +36 29 382 952
e-mail: konyvtar@taborfalva.hu
honlap: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/

BORSI MÁRIA könyvtáros

GECSER ERZSÉBET
Estefelé

A lelkemet 
felemelve, 
csodálatos 

a Naplemente.
A végtelenség

tárul fel előttem,
mindent feledtetve.

Alkonyodott.
Bámulom

a horizontot.
Előbújtak 
ezüstösen

fénylő csillagok.

Bandukolok,
fürkészve

a „Fiastyúkot”.
Majd lehunyva 
két szemem,
jut eszembe:
belülről szól

„Egy kis éji zene”.

MURINAI KATALIN
Elmélkedés

Legyen e pár sor emlék,
hogyha már nem lennék.

Ha utolsó utamra indulok,
ne sírjatok!

Visszafordulni nem fogok,
mert nem tudok.

Szeretnék visszatérni majd
a hosszú utazás után.

Végigsétálni a partokon
úgy ezredév múltán.

Sok szép, kedves helyet bejárnék.
Mindig csak virágot gyűjtenék.
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ADY ENDRE
Köszönöm, köszönöm, köszönöm

Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,

Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,

Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden

Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimben

S éles, szomoru nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,

Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.

Köszönöm az én értem vetett ágyat,

Köszönöm neked az első sirást,
Köszönöm tört szivü édes anyámat,

Fiatalságomat és büneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,

A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.

Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,

Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,

Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

(1911)

Jeles napok

144 éve, november 22-én született Ady Endre

Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. – Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 
huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője. A magyar politikai újságírás egyik 
legnagyobb alakja. A műveltségről, irodalomról írt cikkei a fejlődést és a haladást sürgetik. 
Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek. Hazafi és for-
radalmár, példamutató magyar és európai. A szerelemről vagy a szülőföldjéről írt versei 
éppoly lényeges kifejezései az emberi létnek, mint a szabadság, az egyenlőség, a hit vagy 
a mulandóság kérdéseiről írott költeményei.

(Wikipédia)

Bruttó hirdetési árak:
1 oldal: 13.965 Ft – 1/2 oldal: 6.982 Ft.
1/4 oldal: 3.491 Ft – 1/8 oldal: 1.754 Ft.
1/16 oldal: 876 Ft
Köszönetnyilvánítás: ingyenes
Hirdetésfelvétel: Fekete Gyula
Elérhetőség: 0630 499 6404
taborfalvaimozaik@gmail.com

Impresszum: Táborfalvai Mozaik – közéleti lap
Felelős szerkesztő: Fekete Gyula
Elérhetőség: 0630 499 6404 • taborfalvaimozaik@gmail.com
Felelős kiadó: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
Tel.: 06 29 382 028 • Eng. szám: 105/93 Nytsz.: 734675
Lapzárta: kéziratok, hirdetések, fotók átvétele, minden hónap 25-ig!
Grafikai munkák, nyomdai előkészítés: Fekete Bt.
Nyomda: Mátyus Nyomdaipari Bt.
A Mozaik elérhető a Nagyközségi és Iskolai Könyvtár honlapján: 
www.taborfalva-konyvtar.hu

MOZAIKMOZAIKMOZA IK

REFORMÁTUS HÍREK
Kedves Testvérek!
A megújult táborfalvi református templomban minden vasárnap 9 órakor tartunk istentiszteletet.
Bibliaóra minden hónap második csütörtökön 18 órai kezdettel.
Várjuk a jelentkezéseket felnőtt konfirmációi előkészítőre, melyet csütörtöki napokon 16-18 óra 
között tartunk a táborfalvi templomban.
Szívesen adok tájékoztatást az egyházközséggel kapcsolatban, kérem, keressenek meg kérdéseikkel!
Tel.:   +36 30 548 38 19

SZEMŐK ANDREA lelkész
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Feketedik a dió…

Bizonyára sokan tapasztalták a helyiek közül, hogy 
évek óta siralmas a diótermés. Valami miatt fekete, 
megaszalódott, felhasználhatatlan dióink vannak. 
Hogy miért? 10 évvel ezelőtt érkeztek meg hazánkba a 
nyugati dióburok-fúrólegyek.

A kártevő invazív, azaz betelepült rovar.  Származá-
si helye az USA és Mexikó. Hajós szállítmányokkal 
érkeztek Európába az 1980-as években. Nyugat-Ma-
gyarországon 2011-ben, a Duna-Tisza közén pedig 
2017-ben jelentek meg.
 A tengerentúlról érkezett kártevő rajzási ideje jú-
lius elejétől szeptember közepéig tart. A rovar bele-
rágja magát a dió héjába, 
ahol lerakja a tojásait, 
hogy a lárvái a dióburok 
alatt kifejlődhessenek. 
Ez a zöld termésen is jól 
látható, melyen apró, 
tojásrakáshoz készített 
szúrásnyomok találhatók. 
A termés később megfe-
ketedik, megpenészedik, 
majd fogyasztásra alkal-
matlanná válik, mi pedig 
mérgelődhetünk, hogy 
újra a boltból kell megvá-
sárolni a méregdrága diót, 
melynek kilója idén 4500 
forint körül van. A magyar dió egyébként igen ke-
resett termék külföldön is. A héjas dió exportja 1,5 
- 2,5 ezer tonna, a dióbélé pedig 1,7 - 2,2 tonna között 
mozgott az elmúlt években.

Hogyan védekezhetünk a rovar ellen?

Ősszel, ahogy a rossz termések hullanak, érdemes 
azonnal összeszedni és megsemmisíteni őket, ugyan-

is a lárvák a talajban, bábállapotban telelnek át. Ezek 
május vége felé repülnek ki légy formájában, majd 
kezdődik minden elölről. A talajba való bejutást meg-
előzhetjük, ha még a hullást megelőzően fóliát te-
rítünk a fa alá, így összeszedni is könnyebb lesz a 
terméseket és a leveleket.
 Ha eddig ezt nem tettük meg, nagy valószínű-
séggel most is ott lapulnak a talajban, hogy tavasz-
szal akcióba lendülhessenek. Ez esetben tavasszal
ajánlatos talajfertőtlenítést végeznünk, mielőtt a bá-
bok kikelnek.
 A rajzást megelőzően, június második felében ér-
demes a ragacsos, illatcsalétekkel kiegészített csap-

dákat (sárga lapokat) a 
fán elszórtan, de főleg a 
korona felső harmadán el-
helyezni. Az így felfogott, 
több száz kártevővel is 
csökkenteni tudjuk a rossz 
termések számát.
 A nyugati dióbu-
rok-fúrólegyek felszámo-
lására nincs lehetőség, de 
visszaszoríthatjuk terje-
désüket. Kémiai védeke-
zéshez alkalmazhatunk 
Karate Zeon 5 CS, Calypso 
48 SC és Mospilan 20 SG 
rovarölő szereket, sőt, az 

idei évtől engedélyezték a combi-protec hatásjavító 
készítmény használatát is.
 A leírtak csak akkor lehetnek hatásosak, ha a kör-
nyező diófákat is hasonlóan védjük a kártevőktől, 
máskülönben mit sem ér az egész.

GYORGYOVICS KRISZTIÁN
Fotó: Gyorgyovics Krisztián

Forrás: : www.nebih.gov.hu / www.nak.hu / Wikipédia)

Napelemes lámpák a temetőben
Az ünnepek közeledtével többen látogatják a temetőt, mint az év többi 
részében. Ilyenkor korábban sötétedik, ezért gondoltuk, hogy nape-
lemes, mozgásérzékelős lámpákat helyezünk el, a temetőbeli utak 
mentén. 10 darab már kihelyezésre is került, tavaszra még továbbiak 
elhelyezését tervezzük. A lámpák tartóvasainak beszerzését és elké-
szítését Nagy András képviselő úr és Pető István kivitelezték.

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester
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Táborfalvi Települési Értéktár

Alsónémedibe keresünk csomag szortírozó munka-
társat 1 műszakos állandó délutános munkavégzésre 
(16.30 -01.30). Feladatok: konténer kipakolása és szét-
válogatása szalagra, csomagok válogatása méret és irá-
nyítószám szerint, összekészítés kiszállításra. Átlag nettó 
bérezés 220.000 - 240.000 Ft. Céges buszok: Budapest, 
Örkény, Dabas, Hernád, Táborfalva, Gyál, Gyömrő, Süly-
sáp, Tápiószecső, Úri, Kiskunlacháza, Szalkszentmárton, 
Tass, Bugyi, Felsőbabád, Kunadacs, Kunszentmiklós, 
Inárcs, Kakucs, Nyáregyháza, Ócsa, Bénye, Monor, Pánd, 
Pilis, Vasad. Érd: 06-70-419-0680

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

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2015-ben hozta létre a Települési Értéktárat, 
az értéktár létrehozásával, gondozásával kapcsolatos 
feladatok ellátására megalakította a Települési Érték-
tár Bizottságot.

A bizottság elnökének Birinyi András alpolgármes-
tert, bizottsági tagjainak Szalay Vilmost és 
Borsi Máriát választotta. A Települési Ér-
téktár székhelye a Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtár.
 Az elmúlt évek során a Települési Érték-
tár megbecsült helyi értéke lett
Matyófalvi Gábor Háborús Emlékműve 
és Platthy József díjugrató olimpiai 
bronzérmes életműve, valamint több 
olyan helyi értékünk, amelyek beke-
rültek a Pest Megyei Értéktárba is: 
az Örkénytábori Magyar Királyi 
Honvéd Lovagló és Hajtótanár-
képző Intézet, a Birinyi Gyűj-
temény, a Gyökereink Emlékudvar, a Platthy József 
Bajtársi Egyesület, a Táborfalvi Lő- és Gyakorlótér 
természeti értékei.
 2021-ben Szalay Vilmos felmentését kérte a bizottsá-
gi munka alól, ezúton is köszönjük többéves munkáját! 

A bizottság új tagjának Sponga Tamást választottuk, 
aki eddig is kutatta és rögzítette írásban és fotókon Tá-
borfalva és a környék értékeit, a Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtár honlapjának készítőjeként folyamatosan köz-
zéteszi a Települési Értéktár dokumentációját, a könyv-
tár honlapján megtekinthető helytörténeti írásokkal, 
dokumentumokkal, iskolai tablókkal is a helyi értékek 

megismerését, megőrzését segíti. 
https://www.taborfalva-konyvtar.hu/

Kedves Táborfalviak!
Kérjük, gondolják végig, milyen helyi érté-

künk van, amely bekerülhetne a táborfalvi 
értéktárba! Több kategóriában szerepelhet 

nemzeti értékünk: agrár- és élelmiszer-
gazdaság, egészség és életmód, épített 

környezet, ipari- és műszaki megol-
dások, kulturális örökség, sport, 

természeti környezet, turizmus. 
Javaslataikkal keressék meg a 
Táborfalvi Értéktár Bizottságot!

Elérhetőség:
Birinyi András elnök, Borsi Mária, Sponga Tamás
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2381 Táborfalva,
Iskola u. 7. Tel.: +36 29 382 952
email: konyvtar@taborfalva.hu

Villanyszerelő
mester vállal:

hálózati szerelést, felújítást,
újra huzalozást.

Bővítések új vezetékelése.
Bojlerek, hősugárzók,

fűnyírók szerelése.
Vízkőtelenítés.

Lénárt Mihály
Tel.: 0620 423 8101
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Betyár-dombi kirándulás az erdő hete keretében

Egy jól sikerült családi nap a Mókus csoportban

HÍREK AZ ÓVODA HÁZA TÁJÁRÓL

Mindenki értesült arról, hogy a Napraforgó Óvodából a vezetőhelyettes asszony, Anicskin Antónia nyugdíjba 
vonult. Az óvodavezető helyettesi posztot 2021. november 1-jétől Omelkáné Csernai Andrea vette át. Andika 30 
éve óvónő, ezt a 30 évet itt dolgozta le Táborfalván. Nagy hivatástudattal és szívvel- lélekkel végzi munkáját. 
Óvodavezető helyettesi munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk!

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester



Beköszöntött az ősz a Betyár-dombi tanösvényre
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