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Az ünnepi műsort a Napraforgó Óvoda gyermekei adják.

Táborfalva Nagyközség
Önkormányzata



Becsengettek...
Bár még érezzük a nyár melegét, de minden óvodás, 
iskolás, pedagógus és szülő számára köztudott, hogy 
szeptemberben országszerte elkezdődött az új tan-
év. Maguk mögött hagyják a pihenést, a nyaralást, a 
vízpart melletti kikapcsolódást, a napozást, a finom 
ízletes fagylaltokat, a kalandokkal teli táborokat és ki-
rándulásokat. Becsengettek és a gyermekek elindulnak 
a nyári szünidő után hátukon az iskolatáskával, kezük-
ben virággal, csillogó tekintettel, türelmetlen várako-
zással, őszinte gyermeki kíváncsisággal az iskolába.
 Fogékonyan minden újra és szépre. Eddig meg-
válaszolatlan kérdések kavarognak bennük. Vajon 
milyen lesz újra az iskolában, lesznek-e új tanítóik, 
osztálytársaik, ki mellett ülnek majd, mi változott 
meg nyár óta? Tudják, vagy inkább csak sejtik, kez-
detben ugyan kicsit nehéz lesz ismét korán kelni, 
több órát egyhelyben ülni, újra tanulni, leckét írni. 
Mi, felnőttek viszont tudjuk, fokozatosan megszok-
ják a napirendet, és lassan minden a helyére kerül. A 
legnehezebb dolguk biztosan a kis elsősöknek lesz. 
Számukra egy teljesen új élet kezdődik azzal, hogy 
iskolások lettek. Minden megváltozik körülöttük, de 
tanítóik és nevelőik mérhetetlen szeretete, türelme, 
gondoskodása, biztatása, elhivatottsága és odaadása 

biztosan átsegíti őket a kezdeti nehézségeken. Ők 
aztán majd elindítják a gyermekeket a tudás felé ve-
zető úton, melyen kezdetben talán még bizonytalan 
léptekkel, meg-megállva, de aztán egyre biztosabban, 
határozottabban mennek a cél felé, a betűk, az írás, 
az olvasás és a számok birodalmába, egy csodálatos, 
számukra eddig még teljesen ismeretlen világba.
 Településünkön is sok óvodás, iskolás tölti a szá-
mukra új időszak első napjait a padokban, csoportok-
ban, termekben. Meghatottan tekintek mindannyiuk-
ra, akiknek az óvoda- és iskolakezdés meghatározó 
jelentőségű az életükben. Önkormányzatunk mindig 
kiemelt feladatának tekintette és tekinti a helyi óvo-
dai és iskolai oktató-nevelő munka támogatását, felté-
teleinek jobbá tételét. Kívánok a 2021/2022-es tanévre 
mindenkinek céltudatosságot, lelkesedést, kitartó szor-
galmat, jó egészséget és sok emlékezetes sikert! Kívá-
nok szülőnek – diáknak – pedagógusnak nagyon sok 
türelmet és sok szép élményt az új tanévben! Őszintén 
remélem, hogy a vírushelyzet nem árnyékolja majd be 
úgy ezt a tanévet, mint a tavalyit.
 Végezetül szeretném Szent-Györgyi Albert ma is ak-
tuális gondolatát idézni: „Az iskola arra való, hogy az 
ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudás-
vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, meg-
ízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, 
amit szeretni fog.”

Nagy Andrásné
polgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2021. augusztus 24-én rendkívüli ülést tartott, 
ahol jelen volt mind a hat képviselő és a polgármester.  
Az ülésen 5 határozat (46-50 /2021.(VIII.24.) született.
 A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve alapján, az ülé-
sen hozott határozatok kivonatait az alábbiakban közlöm.

 A Képviselő-testület:
 - ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a szociális
  tüzelőanyag támogatására pályázatot nyújt be.
 - Napraforgó Óvodát és Bölcsődét érintően ellen-
  szavazat nélkül hozott döntéseivel:
  - elfogadta az óvoda működéséről szóló beszámolót
  - az óvodai csoportok számát a 2021/2022-es ne-
   velési évben továbbra is 5 csoportban határozta 

   meg, ezzel egyidejűleg engedélyezte a maximális
   gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését;
  - 2021. szeptember 1-jétől 2021. december 31-ig az
   óvodában további egy fő pedagógus-asszisz-
   tensi álláshely bővítését engedélyezte;
  - elfogadta a bölcsőde szakmai programjának 
   módosítását.
  - 4 igen 3 nem szavazati aránnyal úgy döntött,
   hogy a Csurgay Franciska Általános Iskola részére
   50.000 Ft támogatást biztosít a kihelyezett ne-
   velőtestületi értekezlet utazási költségeinek
   támogatására.
A napirendi pontok lezárását követően került sor 
a „Táborfalva Díszpolgára” és „Táborfalva Posztu-
musz Díszpolgára„ cím ünnepélyes átadására.

Kundra Erika jegyző

Kerti hulladékok égetése

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

Égetéskor a következőket kell betartani:
	 •	 Kerti	hulladékot	nyílt	téren,	csak	megfelelően	ki-
  alakított tűzrakó helyen lehet égetni.
	 •	 Az	 égetendő	 kerti	 hulladék	 nem	 tartalmazhat
  más kommunális, illetve ipari eredetű hulladé-
  kot (PVC, egyéb műanyag, gumi, festék, állati
  maradványok, veszélyes hulladék stb.).
	 •	 A	kerti	hulladék	égetését	úgy	kell	végezni,	hogy
  a környezetet erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz,

  pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz-
  és robbanásveszélyt ne jelentsen.
	 •	 Az égetést 10-19 óra között szabad végezni,
  szélcsendes időben, cselekvőképes, nagykorú
  személy állandó felügyelete mellett. Égetni csak
  száraz kerti hulladékot lehet.
	 •	 Szabadban	tüzet	őrizetlenül	hagyni	nem	szabad,
  a hulladék égetésének helyszínén olyan eszkö-
  zöket, illetve felszerelést kell készenlétben tartani,
  amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
  illetve a tűz eloltható.
	 •	 Hatóságilag	elrendelt	általános	tűzrakási	tilalom
  alól a rendelet nem ad felmentést.

Kundra Erika jegyző

Sajnos, egyelőre áll a gyalogos átkelő kiépítése a vas-
úti átjáró mellett. Hiába az Önkormányzat és a MÁV 
minden erőfeszítése, a Magyar Közút nem adja ki az 
engedélyeket, így egyelőre nem indulhat meg az építés. 
A tervek elkészültek, a MÁV szegedi telephelyén ott 
várakoznak az átjáró már legyártott elemei.
 Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az 
összes akadály, ami hátráltatja az engedélyek kiadását, 
elháruljon és az építkezés minél előbb elkezdődhessen.
 Addig is kérjük a Tisztelt Lakosság megértését!

Nagy Andrásné
polgármester

Mi lesz veled vasúti átjáró?
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A táborfalvi Csurgay Franciska
Általános Iskola története
Táborfalva fiatal, 1949 óta önálló település, története a 
szomszédos Örkényhez kapcsolódik.

A jelenlegi általános iskola közvetlen előde, az úgyne-
vezett központi iskola 1950-ben épült két tanteremmel, 
amely az 1960-as évekre 8 tanteremre bővült. 
Még a 60-as években is használták azokat az 1-2 tan-
termes iskolákat, melyek az egykori majorságban, a 
katonai táborban és a Pálóczi Horváth István földbir-
tokos által kiparcellázott Telepen (a mai Rákóczi úton) 
működtek és a mai napig ezen a néven említik őket az 
emberek: Csurgay, Tábori, Telepi iskola.
 Várady Gáborné Csurgay Franciska (1838-1888) ör-
kényi földbirtokosnő 1875-ben eladta a terméketlen ho-
mokterületek egy részét a kincstárnak és elkezdődött 
a katonai táborok, a lőtér kialakulása, amely meghatá-
rozta a jelenlegi Táborfalva létrejöttét.
 A minden új iránt nagyon fogékony Váradyné az el-
adott területek árából fejleszteni kezdi az uradalmat. 
A Vendeli (később Csurgay)-major területén fokozato-
san építi ki a tehenészeti telepet, ahová tehenészeket és 
kocsisokat fogad fel, részükre lakást biztosít az épülő 
cselédházakban. Dohánytermesztéssel kísérletezik és 
ezzel egy időben erdőtelepítést is végez. Coburg herceg 
pusztavacsi mintájára akácosokat telepít, de elkezdi a 
feketefenyő telepítését is, szeretné bebizonyítani, hogy 
talajmegkötőnek és szélfogónak is alkalmas. Az általa 
történt telepítések sikeresek voltak, kivágásukra az 50-
es években került sor.
Az uradalom irányítását és fejlesztését első házasságá-
ból született leányával, Katona Ilonával, majd annak 
férjével, Pálóczi Horváth Istvánnal együtt folytatja.
 Csurgay Franciska 1888-ban bekövetkezett váratlan 
halálát követően az egykori Vendeli-majort tiszteletére 
Csurgay-majornak nevezik el. Csurgay Franciska ennek

a majornak a temetőjében nyugodott, ahonnan később 
vitték át örkényi nyughelyére.
1891-ben lánya, Katona Ilona és annak férje, Pálóczi 
Horváth István a Csurgay-majorban egytantermes is-
kolát építtetett tanítói lakással, az első tanító, Szodola 
Imre bérét és juttatásait több éven át Pálóczi és felesége 
biztosította. Később ezt az iskolát bővítették.
 A mai Táborfalva első iskolája a Csurgay-majorban 
volt, ennek emlékét őrzi az általános iskola elnevezése.
 Az 1970-es évektől már csak a jelenlegi, egykor köz-
ponti iskolaként emlegetett intézmény működik, amely 
pályázatok segítségével korszerű, tágas, jól felszerelt is-
kolává változott:
1980. központi fűtés;
1990. iskolaépület bővítés: 5 tanterem, ebédlő, melegí-
    tő konyha (lehetővé vált a csak délelőtti tanítás);
1992. a sportcsarnok létrejötte az iskola részeként,
    de az egész község javára;
2002. új épületrész kialakítása: 5 új tanterem, az egész
    épület felújítása, nyílászárócsere, hőszigetelés;
2004. a tetőtér beépítése: 5 újabb tanterem, 1 számítás-
    technika szaktanterem, 1 csoportbontásra alkal-
    mas kisebb terem és 2 fejlesztő szoba kialakítá-
    sára alkalmas helyiség, a megfelelő vizesblokkal 
    együtt. A régi épületrészben sikerült kialakítani,
    berendezni kényelmes, munkavégzésre alkal-
    mas tanári szobát is. Két tanterem egybenyitá-
    sával jött létre a könyvtár számára kialakított
    helyiség, a községi és az iskolai könyvtár össze-
    vonásával az iskola épületében működik a tele-
    pülés és az iskola könyvtári ellátására hivatott
    könyvtár.
2017. Táborfalva önkormányzati épületeinek ener-
    giahatékonysági felújítása és megújuló energia-
    forrás-hasznosítása, melynek részeként az isko-
    la épületében megtörtént a nyílászárók cseréje,
    a hőszigetelés és a napelemek elhelyezése.
2020. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata saját 
    erőforrásból (21 millió Ft értékben) az általános
    iskola udvarát, bejáratát térkövezte, szilárd bur-
    kolattal látta el.

Táborfalva, 2021. március 18.
Készítette:

Borsi Mária könyvtáros
Forrás: 
1.  Szabó Mária: A táborfalvi Általános Iskola története
  http://www.taborfalva.hu/node/10 (2021.03.18.)
2.  Rogosz János: Örkény község története
  Örkény: [Örkény Nagyközségi Önkormányzat], 2001.
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Mészáros Csaba Atya

Azok az Olvasók, akik követik településünk Facebook- 
oldalát, az augusztus 20-i ünnepi köszöntő során már 
láthatták új plébánosunkat, aki huszonhat év szolgá-
lat után 2021. augusztus 1-jétől látja el ezt a feladatot. 
Az elmúlt időszak történéseiről, papi életről, életútjá-
ról faggattam Mészáros Csaba Atyát.

 S.P.: Először is köszönöm szépen, hogy elfogadta in-
terjú felkérésünket! A Váci Egyházmegyei Sematizmus 
( http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu ) oldalait bön-
gészve látom, hogy 1995 óta pap és elég sok állomás-
helye volt az eltelt huszonhat évben. Hogyan kezdődött 
ez a pálya, mesélne az Olvasóknak életútjáról? Mindig 
is papnak készült?
 M.Cs.: Köszöntöm az Olvasókat ebben a formában is! 
Mindig papnak készültem, de gyermekkoromban ez 
egy elérhetetlennek tűnő álom volt. 9 éves koromtól 
már ministráltam a monori nagytemplomban, ahol ren-
geteg istenélményem volt. A Monoron szolgáló Atyák 
életét látva vonzóvá vált számomra a papi életforma. 
Hálás szívvel emlékszem vissza Frajna Mihály plébá-
nosomra, Hefler Gábor akkori káplán atyára, aki ke-
resztelt és első hitoktatóm volt. Ő most Újhartyánban 
szolgál, ugyanolyan, mint akkor. Szeretettel és hálával 
említem Frajna András atyát, aki meghatározó volt 
papi hivatásom kibontakozásában! Kiváló hitoktató és 
lelkipásztor ő is!  Nyári János atya segített át a kamasz-
évek buktatóin és biztatott a papság felé vezető úton! 
Sajnos, fiatalon ment át az örök hazába. Az akkor ott 
szolgáló Csellár András atya tanítgatott autót vezetni 
és rengeteget jártunk ministrálni vele az akkori tanyák-
ra, kis településekre. Egyszóval, a hitelesen megélt papi 
életformát látva indultam el én is a szolgálatba. Rajtuk 
keresztül hívott a Mennyei Atya.
 S.P.: Hogyan fogadta az áthelyezése hírét? Hogyan 
zajlik mindez az egyházon belül?
 M.Cs.: Nagyon örültem a kinevezésnek, mert bár 
teljesen ismeretlen ez a vidék, közelebb kerültem Mo-
norhoz, ahol nevelkedtem! Fontos szempont még az is, 
hogy négy településsel kevesebbet kell ellátnom az elő-
ző helyemhez képest!
 S.P.: Tudtommal Ön látja el Örkény, Tatárszentgyörgy, 
Hernád, Pusztavacs és Táborfalva plébánosi feladatait. 
Hogyan lehetséges ennyi egyházközségben helytállni 
és hogy tudja szervezni mindezt?
 M.Cs.: Sajnos, a paphiány okozza ezt a nehéz helyze-
tet! Régebben minden, most hozzám tartozó plébániá-
nak volt önálló papja. Ma csak a legszükségesebb dol-

gokra jut erő és idő. Viszont minden településen kiváló 
és elkötelezett testvérek szolgálnak önzetlenül és oda-
adóan. Ez a titka az egésznek! Ezúton is köszönet érte 
nekik! Nélkülük nem lenne élet az egyházközségekben! 
Szakali Tibor Diakónus testvérem is óriási ajándék  a 
közösségek számára!
 S.P.: Van, hogy akár egy napon belül temet, jegyesek-
kel foglalkozik, keresztel, utazik. Miből merít lelki erőt 
mindenhez?
 M.Cs.: Megtartó erő a hivatástudat. Megtartó erő a 
papi közösségek segítsége. Megtartó erő a sok jó barát, 
akik ismernek és elfogadnak. Megtartó erő a rendsze-
res szentgyónás és a lelki olvasmányok. Megtartó erő, 
hogy sokan imádkoznak értem. Megtartó erő a szemé-
lyes istenkapcsolat. Az egykori monori református lel-
kipásztort, Gulyás Laci bácsit megkérdeztem egyszer a 
monori postahivatalban: „Hogy van Laci bácsi?” Mire a 
válasz: „Jól él, aki kegyelemből él…”
 S.P.: Hogy érzi magát a táborfalvai közösségben? 
Mennyire sikerült megismernie a plébániát és annak 
nagy amplitúdójú múltját?
 M.Cs.: Nagyon sok idő kell, míg megismerem a kö-
zösségeket! Az első benyomásom az volt Táborfalván, 
hogy egy gyönyörű, új templom és mellette a közösségi 
ház már adott; a többi, nem rajtam, hanem a helyi hí-
vek lelkesedésén, elköteleződésén és az egységre való 
törekvésén múlik. Nekik kell élettel és imádsággal meg-
tölteni ezeket a tereket és magát a települést! Ebben 
szívesen segítek.
 S.P.: Úgy gondolom, hogy Sándor Atyával sokat beszél-
gettek. Milyen útravalót adott a plébánosi szolgálathoz?
 M.Cs.: Sándor Atyával nagyon jó és szinte napi kap-
csolatunk van, hiszen kölcsönösen tudjuk egymást 
segíteni információval és tapasztalatcserével, mivel Ő 
egyben az elődöm és utódom is! Szükségünk van egy-
más támogató és biztató segítségére. Erre számítok 
továbbra is.
 S.P.: Mit gondol, hogyan lehet az emberekhez közel 
vinni a vallást?
 M.Cs.: Az Egyháznak mindig is küldetése volt és lesz 
az igehirdetés! Elő kell vele állni akár alkalmas, akár al-
kalmatlan. Ez az egy útja van a hit továbbadásának és a 
többit a kegyelem rendezi. Hogy ezt milyen módon oldja 
meg Anyaszentegyházunk például hazánkban, az a nagy 
kérdés! Úgy igét hirdetni, hogy megtudjuk szólítani a mai 
kor emberét, de ne csorbuljon a lényeg, ez a nagy ki-
hívás! Nem az Egyháznak kell szemet hunynia bizonyos 
erkölcsi kérdésekben, hanem szem előtt kell tartani, 
hogy kereszténynek lenni egészen más, mint a világ gya-
korlata. Az Egyház és a vallás nem attól lesz népszerű,



Révfülöpi tábor 2021

Ebben az évben, augusztus 12-19-ig újra részt vehettünk a 
Baji József Ifjúsági Táborban, Révfülöpön.
 A turnusban 120 gyermek üdült egyszerre, így a kőhá-
zak elosztása nem volt egyszerű feladat. Az időjárás majd-
nem végig kegyes volt hozzánk, így 5 napot is fürdéssel 
tudtunk eltölteni a Balaton vizében, a hűvösebb napokat 
pedig a túrázásnak szenteltük. Ezeken kívül még számos 
program színesítette üdülésünket. Áthajóztunk Balaton-
boglárra, sportversenyeken, vetélkedőkön vettünk részt, 
kertmoziban filmet néztünk, előadást hallhattunk az ásvá-
nyokról, discohajón voltunk, bátorságpróbát teljesítettünk.
 Összességében nagyon élménydús, mozgalmas hetet 
töltöttünk a Balaton partján. Szoros barátságok köttettek 
más iskolák tanulóival, reméljük, a következő évben is le-
hetőségünk lesz hasonló élményeket szerezni.

Hermán Attila intézményvezető

hogy lazul a morális tanítása, hanem attól, hogy követke-
zetesen ragaszkodik az Evangéliumhoz!
 S.P.: Milyen tervei vannak a közeli és távoli jövőre?
 M.Cs.: Soha nem terveztem eddigi állomáshelyeimen 
semmit! Mindegyik egyházközségnek vannak sajátos jel-
lemzői, amiket figyelembe kell venni. Azokat megismer-
ve lehet cselekedni, építeni Isten országát! Ami működik 
az egyik helyen, az nem biztos, hogy működik a másikon. 
A cél pedig minden kereszténynek mindig ugyanaz: hű-
ségesnek maradni Istenhez az Egyházban.
 S.P.: Van szabadideje? Ha igen, akkor mivel foglalkozik 
szívesen?
 M.Cs.: Természetesen van szabadidőm. Nincs semmifé-
le hobbim vagy szenvedélyem. Az én életem nagyon válto-
zatos és mozgalmas, ezért nagyon szeretek „otthon lenni” 
a Plébánián, de szívesen látogatok haza szeretteimhez is, 
vagy főzök valami egyszerű ételt. Néha még ízlik is…
 S.P.: Szintén a Váci Egyházmegyei Sematizmus oldalán 
láttam, hogy a Nemzeti Eucharisztikus Bizottság tagja 
2018 óta. Mi is ez a bizottság és mi a célja? Egyházi és 
világi tagjai is vannak?
 M.Cs.: A Bizottság feladata a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus előkészítése és szervezése. Minden 
Egyházmegyéből jelöltek ki papokat koordinátornak. 

2018-ban Erdő Péter bíboros úr, akkori Főpásztorom, Dr. 
Beer Miklós javaslatára engem is kinevezett erre a mun-
kára. Feladatom volt, hogy egy világi munkatársammal 
együtt tartsuk a kapcsolatot a Váci Egyházmegye papsá-
gával, tájékoztassuk őket a fejleményekről és a feladatok-
ról, programokról a NEK előkészítésének ideje alatt.  A 
Kongresszus elmaradt, engem áthelyeztek Gödről Pász-
tóra és így kértem felmentésemet a megbízatás alól.
 S.P.: Köszönöm szépen a beszélgetést, papi hivatásához 
sok sikert kívánok!

Sevecsek Péter

fotó: www.vaciegyhazmegye.hu



Hmiró Ferencné díszpolgári méltatása

Hmiró Ferencné Némedi Ágnes 1954-ben született Tá-
borfalván, majd később, 1979-ben Hernádra költözött, 
ahol férjével közösen két gyermeküket nevelték fel.
 A Kecskeméti Óvónőképző Főiskola befejezését kö-
vetően egy évig kecskeméti óvodában, majd 1975-től a 
Táborfalvai Napraforgó Óvodában helyezkedett el, ahol 
1978. évtől óvodavezető-helyettesként, 1991 óta - ez évig 
-  az óvoda vezetője. Tanúja, résztvevője volt azoknak 
az erőfeszítéseknek, melyeknek köszönhetően a köz-
ség fokozatosan fejlesztette az intézményt, az épületet 
és környékét, a nevelés színvonalát.

 47 éve tanítja emberségre a község gyermekeit, kiegé-
szítve ezzel  a családi nevelést, annak érdekében, hogy  
a felnövekvő generáció  a társadalom hasznos tagjává 
váljon, felkészüljön az iskolai oktatásra és megállja he-
lyét az élet minden területén. Önzetlen, áldozatos és 
példamutató munkája révén az óvodai nevelés egyre 
színesebb, változatosabb, korszerűbb és sokrétűbb lett 
községünkben.
 A társintézményekkel, civil szervezetekkel, ön-
kormányzattal igen jó viszonyt ápol. Időt és fáradsá-
got nem kímélve, nagy hangsúlyt fektetett ezekre az 
együttműködésekre, mely által az óvoda évről évre 
részt vesz a település életének számos rendezvényén, 
megmozdulásán, gyermeki vidámsággal gazdagítva 
azokat.  Mindezzel hozzájárult ahhoz, hogy a község 
polgárai is betekintést kaphatnak a pedagógusok és 
gyermekek munkájába, a gyermekeket pedig a szociá-
lis nevelésben segíti a rendezvényeken való részvétel és 
szereplés, az óvoda pedig Táborfalva életében méltó és 
megbecsült helyet kapott.
 Közvetlenségével, empátiájával, önzetlenségével na-
gyon jó kapcsolatot tudott mindig is kialakítani a tá-
borfalvi emberekkel. Végtelenül kedves és segítőkész 
személyisége révén mindenki, aki ismeri, szereti és el-

ismeri őt. Korra és társadalmi helyzetre való tekintet 
nélkül, minden előítéletet mellőzve fordul az emberek 
felé, és segíti gondjaik megoldásában. Szeme előtt nő-
nek fel az egykori tanítványok, a falu lakóinak megbe-
csülését élvezi.
 Óvónői és vezetői feladatát kiemelkedő szakmai is-
merettel és jártassággal látja el. Munkája pontos, kifo-
gástalan, precizitása példamutató. Szakmai életpályáját 
a nagyfokú gyermekszeretet, magas színtű szakmai és 
vezetői hozzáértés jellemzi. Az elmúlt 46 év alatt óvó-
női és vezetői munkájában mindig szem előtt tartot-
ta, hogy jól felkészült, megfelelő alapokkal rendelke-
ző gyermekek kezdhessék meg az iskolát. Soha nem 
engedte be a hátrányos megkülönböztetésnek még az 
írmagját sem az óvoda falai közé.
 Közéleti  és munkahelyi tevékenysége méltán állítható 
példaként a jelen és utókor felé, hiszen egész eddigi mun-
kásságával, személyes példamutatásával mintát ad ah-
hoz, hogy miként szolgáljuk nap mint nap településünk 
javát munkánk és társadalmi tevékenységünk során.

 Életútjának és a lakosság javára végzett 
önzetlen munkásságának elismeréseként Tá-
borfalva Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete „Táborfalva Díszpolgára” elisme-
rő címet adományozza Hmiró Ferencné részére.

DÍSZPOLGÁRI CÍMEK ÁTADÁSA



Platthy József posztumusz díszpolgár méltatása

Platthy József Karancskeszin 
született 1900. december 17-én 
és Budapesten hunyt el 1990. de-
cember 21-én.
  Túróczdivéki és nagypalugyai 
Platthy József alezredes a ma-
gyar huszárhagyományok, lo-
vasképzésre épülő lovassport 
nemzetközileg elismer, kiemelke-
dő alakja, versenyzője, oktatója. 
  Az  Örkénytábori (ma Táborfal-
va) Magyar Királyi Honvéd Lo-
vaglótanárképző és Hajtóiskola 
legmagasabb sportsikereket elé-

rő lovasa, a magyar díjugrató sport kiemelkedő, nem-
zetközi szinten is elismert alakja, a lovassport első és 
eddig egyetlen magyar olimpiai éremszerzője, az 1936. 
évi berlini nyári olimpiai játékokon Sellő nevű angol te-
livér kancával, vadászugratásban bronzérmes. A berli-
ni nyári olimpiára településünkön, Örkénytáborban, a 
Magyar Királyi Honvéd Lovaglótanárképző és Hajtóis-
kolában készült fel.
 A lovas tiszti és honvéd képzés világhírű módszertani 
központjában készült, tudását oktatásban, harcászat-
ban, lovas sportban egyaránt kamatoztatta. A hazai hu-
szár és lovas bázisok több műhelyének jeles képviselő-
je, kiteljesítője, de az Örkénytábori Képző leghíresebb 
sportolója, hírvivője.
 1945 után a két háború között betöltött tiszti, okta-
tói, parancsnoki szerepe miatt hírnevét szándékosan 
elnyomták, tompították.
 A nemzetközi elismerés, a kimagasló lovas edzői, ver-
senyzői munkája emelte ismét márkahordozó értékké 
Örkénytáborban, Tábrfalván, Karancskeszin, Budapes-
ten, Magyarországon és a világ jelentős részén.

Kitüntetései:
- Toldi Miklós Érdemérem ezüst fokozata
- Lovas Erényekért emlékérem (1937)
- Osztrák aranylovas jelvény (1936)
- Olimpiai bajnok jelvény arany tölgylevéllel ékesítve
- gróf Széchényi István Emlékérem

 Emlékét az ország több településén  szobor, emlék-
tábla, kopjafa őrzi. Lovasstadiont, iskolát neveztek el 
róla, szervezetek  viselik a nevét, az országban több ha-
gyományos lovasrendezvény névadója.  Rendszeresen 
emlékversenyeket  rendeznek tiszteletére.

 Platthy József munkásságával, életművével Örkény-
tábor, Táborfalva egyik legerősebb hírvivője, márka-
hordozója. Településünk jó hírnevét öregbíti szerte a 
világban és hazánkban egyaránt.

A Platthy József Bajtársi Egyesület nevében a díszpolgári 
címet Antal Jánosné, az egyesület elnöke vette át.

Életművének elismeréseknét Táborfalva 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testüle-
te néhai  Platthy József részére “ Táborfalva 
Posztumusz Díszpolgára” címet adományozza.

DÍSZPOLGÁRI CÍMEK ÁTADÁSA
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Kéknefelejcs 
Nyugdíjas Klub

Beszélgetés Lutz Lászlóné Erzsikével, a klub elnökével

 2021-ben 34 éves a táborfalvi Kéknefelejcs Nyugdí-
jas Klub. Mióta látod el az elnöki feladatokat?
 2013-ban vettem át a klub vezetését Czirfusz Ferenc-
né Kati néni, akkori elnök kérésére.
 Milyen terveid voltak? Mit szerettél volna megőrizni 
és mit szerettél volna változtatni a klub életében?
 Mindenképpen szerettem volna megőrizni a klub jó 
hangulatát, az összetartozást, a jóízű beszélgetéseket és 
a rengeteg kirándulást. Változtatni a létszámon szeret-
nék, hogy minél több szépkorú ember találjon kikap-
csolódási lehetőséget, közösséget.
 Mennyi a tagság létszáma? Ki lehet klubtag?
 28 fő, bárki tagja lehet klubunknak, fiatalabbakat is 
szívesen fogadunk.
 A pandémia idején sajnos, háttérbe szorult a közös-
ségi élet, hogy kezdtétek újra a klub életét?
 A szokásos rend szerint minden hónap első hétfő-
jén délután 2 órakor kezdődik az összejövetelünk. A 
pandémia miatt ez év július elején találkoztunk elő-
ször. Mindenki kíváncsi volt arra, hogy kivel mi történt 
az elmúlt időszakban, és megbeszéltük, hogy milyen 
programokat szeretnénk szervezni a közeljövőben, ha 
lesz rá lehetőség. Az már biztos, hogy augusztus 18-ra 
meghívást kaptunk az albertirsai nyugdíjas találkozó-
ra, amelyen 20 fővel fogunk részt venni.
 Terveink között szerepel, hogy a Tanyacsárda lovas-
bemutatójára meghívjuk a budapesti Nyugdíjasok Szo-
ciális Fóruma alelnökét, Krajlich Klárát és a Fórum kép-
viselőit, ez közös rendezvény lenne klubtagjainkkal.

Jó kapcsolatot ápolunk a Nyugdíjasok Szociális Fóru-
mával, tagja vagyok a kulturális bizottságnak.
 Évek óta ismerlek, mindig valamilyen közösségi 
esemény szervezője voltál. Mindig csodáltam azt a 
rengeteg energiát, ami áradt belőled…
 Nagyon szeretem a sokaságot és azt, ha az emberek 
jól érzik magukat körülöttem. Még a 80-as években az 
egykori kenyérboltban dolgoztam, amikor megkere-
sett Bereczki Laci bácsi, majd később Méhész Jani bá-
csi, hogy szervezzek asszonyklubot a faluban. Meg is 
alakult a klub 5 vagy 6 fővel. Zenés, táncos összejöve-
teleket szerveztünk és ebből nőtte ki magát a szilvesz-
teri bálok sora, a mi szervezésünkben öt szilveszteri 
bál volt a művelődési házban. Ez idő tájt kezdtük el 
újra a szüreti felvonulás szervezését, aminek koráb-
ban nagy hagyománya volt a faluban. Az első szüreti 
felvonulás fogatosa Polyák Fercsi bácsi volt, a zenész, 
tangóharmonikás az örkényi Papp Józsi, aki mellett az 
asszonyklub tagjai ültek a kocsin. Este már 350 ven-
dég volt a bálon.
 Úgy emlékszem, hogy a 90-es években fogathajtó 
versenyeket is szerveztél…
 Igen, adódott a lehetőség, mivel a fiam fogathajtó 
volt, úgy gondoltam, hogy miért ne lehetne Tábor-
falván fogathajtó versenyt szervezni? Ezeket a ver-
senyeket adományokból tudtuk finanszírozni, 20-21 
fogathajtó részvételével, főzéssel, a gyerekeknek ug-
rálóvárral, igazi családi nap volt a falu lakói számára. 
Rengeteg segítséget kaptam, öt alkalommal sikerült 
megrendezni. Czirfuszné Kati néni, aki a nyugdíjas 
klub elnöke volt, ismerte ezt az oldalamat, hogy szíve-
sen szervezek programokat, sok embert ismerek Tá-
borfalván és megkért arra, hogy vegyem át a nyugdí-
jas klub vezetését. Kati néni betegsége miatt szerette 
volna átadni ezt a feladatot.
 A nyugdíjas klub vezetőjeként mi az, amire a leg-
büszkébb vagy az elmúlt évekből?
 Összebarátkoztunk a pázmándi és a dunavarsányi 
nyugdíjas klubokkal, akikkel közös programjaink 
vannak, kölcsönösen vendégül látjuk egymást. A pan-
démia előtt egyszerre hívtuk meg a pázmándiakat és 
a dunavarsányiakat, akiknek bemutattuk a táborfalvi 
kocsimúzeumot és templomainkat, nagy elismeréssel 
adóztak a látottaknak.
 Szeretném megköszönni ezúton is a klub tagjainak 
a rengeteg segítséget.
 Klubunk a tagdíjakból, illetve alkalmanként elnyert 
pályázati támogatásokból működik. Néhai Szagri László 
és Halupka Miklós képviselő urak több alkalommal tisz-
teletdíjukkal támogattak bennünket.

A nyugdíjas klub összejövetele 2021. július 5-én;
fotó: Soós-Győrffy Katalin



 Jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, a műve-
lődési ház dolgozóival, a táborfalvi civil szervezetekkel.
 Milyen terveid vannak?
 Szeretném, ha tudnánk az elmúlt évekhez hasonlóan 
programokat szervezni, és ahogy már említettem, tag-
létszámunkat bővíteni. Úgy gondolom, hogy klubunk 
sok egyedülálló ember számára nyújthatna lehetőséget 
a közösségi életre.
 Köszönöm szépen a beszélgetést. Munkádhoz sok si-
kert kívánok!

Borsi Mária
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A Platthy József Bajtársi Egyesület rendezvényén, 2021. augusztus,                   
jobbról a második: Lutz Lászlóné; fotó: Antal Jánosné

A lakáskiadás jövedelméből adózni kell

A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja au-
gusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor 
keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A fel-
sőoktatási tanév kezdetével lassan elfogynak a ki-
adó albérletek, ezért nem árt tisztázni a hosszútávú 
lakáskiadás szabályait.
 
Akik lakóhelyüktől távol tanulnak vagy dolgoznak, 
általában ingatlanbérléssel oldják meg lakhatásukat. 
A megelőlegezett bizalom mellett érdemes írásban is 
rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos, hogy a bér-
lőknek a bérbe vett lakásról mindig legyen érvényes 
lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését 
pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a 
bérlők átutalással fizetnek, és a közleményrovatban 
feltüntetik a dátumot és a „bérleti díj” megnevezést.
 A lakóingatlan bérbeadása főszabály szerint áfa-
mentes, ezért nem kell a Nemzeti Adó- és Vámhi-

vatalnál bejelentkeznie (adószámmal rendelkeznie) 
annak a magánszemélynek, aki gazdasági tevékeny-
ségként kizárólag áfamentes lakóingatlan-bérbeadás-
ból szerez jövedelmet. A lakbért, azaz a lakáskiadás 
bevételét a bérbeadónak dokumentálnia kell, amire 
alkalmas lehet a bankszámlakivonat, készpénzes fi-
zetés esetén pedig például az átvételi elismervény.
 A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle 
módon állapítható meg. Az egyik lehetőség a tételes 
költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentik az 
igazolható költségek (közüzemi számlák, felújítási 
költségek) és az értékcsökkenés. A másik lehetőség, 
hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad 
levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. 
Negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és a jöve-
delmet az éves szja-bevallásban önálló tevékenység-
ből származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó 
mértéke 15 százalék.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Örömmel tájékoztatjuk a tagságot és a Táborfalvai 
MOZAIK olvasóit, hogy egyesületünk a Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi te-
vékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.) című 
pályázati kiírásra beadott, FCA-KP-1-2021/1-001291 
számú, „Táborfalvai Horgász Egyesület ingatlanfej-
lesztése” című pályázata nyertesnek bizonyult, így 
5.965.000 Ft támogatásban részesültünk. Ez az összeg 
teljes egészében már a bankszámlánkon is van.
 
Az idei évben benyújtott pályázataink mindegyike sike-
res volt. Részletezve:
- Magyar Falu Program: 5.965.000 Ft
- Táborfalva Nagyközség Önkormányzata: 600.000 Ft

- MOHOSZ NEA Pályázat: 300.000 Ft
A Táborfalvai Horgász Egyesület így 2021-ben össze-
sen 6.865.000 Ft pályázati támogatásban részesült. 
A nyertes pályázatokat működésre, horgászverse-
nyek rendezésére és egy szabadtéri rendezvényhely-
szín felépítésére fogjuk fordítani.

Sevecsek Péter
Táborfalvai HE Titkár-Gazdasági Vezető

www.tfhe.hu

Pályázati sikerek a Táborfalvai Horgász Egyesületnél
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Megkezdődik a Budapest - Lajosmizse - Kecskemét
vasútfejlesztés tervezése

A 86 kilométer hosszú vonalon az építkezés a tervek 
alapján 2023 elején kezdődhet el.
 Információink szerint Budapest és Lajosmizse között 
teljesen, Lajosmizse és Kecsemét között pedig részlege-
sen épül át a vasúti pálya, a  vonalon helyenként má-
sodik vágány is épül, emelkedik a sebesség, megújul-
nak az állomások, és végig kiépül a felsővezeték.
Fekete Gyula írása.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigaz-
gatója augusztus 11-én a Kecskeméti Campus Oktatási 
épületben aláírta a támogatási szerződést Kutnyánszky 
Zsolttal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
közlekedési operatív programokért felelős helyettes ál-
lamtitkárával a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vonal 
fejlesztésére. Egyben aláírta a tervezési szerződést is a 
nyertes konzorcium, a Speciálterv Építőmérnöki Kft. 
és a Ring Mérnöki Iroda Kft. vezetőivel. 
 A kormány a június 11-én megjelent határozatban dön-
tött arról, hogy a Budapest–Lajosmizse vasútvonal fej-
lesztését kiterjeszti a Lajosmizse–Kecskemét szakaszra is.
 „A célunk, hogy a belső szakaszon, Ócsáig ne-
gyedóránként, onnantól pedig Kecskemétig félórán-
ként járjanak a vonatok. Utóbbiak zónázó jellegű rend-
szerben, vagyis a más elővárosi vonalakon már bevált 
rendben a belső szakaszon megállókat kihagyva, így 
lényegesen gyorsabb összeköttetést biztosítva. Ez azt 
is jelenti, hogy megszűnik a 142-es jelenlegi kettéosz-
tottsága, nem kell majd Lajosmizsén átszállni, vagyis az 
érintett településekről egyaránt lehet majd közvetlenül 
eljutni a főváros és Kecskemét felé is. Kecskemét állo-
máson pedig a tervek szerint lehetőség lesz átszállni a 
szegedi IC-kre.” – mondta el Vitézy.
 A tervezőnek a szerződés szerint döntés-előkészí-
tő és megvalósíthatósági tanulmányt kell benyújtania. 
Ezt követően lehet menetrendi tervezetet készíteni. Az 
előzetes elképzelések szerint a fejlesztés után Gyáltól a 
jelenlegi 39 perc helyett kevesebb mint fél óra alatt lehet 
majd a Nyugati pályaudvarra érni, Ócsáról a csaknem 
egyórás menetidő háromnegyed óra alá csökken, Dabas 
1 óra 22 perc helyett kevesebb mint egy óra alatt lesz 
elérhető, Lajosmizse pedig 2 óra helyett legfeljebb más-
félre lesz csak a fővárostól. Az akadálymentesített meg-
állókban kulturált környezet, továbbá P+R gépkocsitá-
rolók és B+R kerékpártárolók várják majd az utasokat.
 A felújítást követően Kőbánya-Kispest és Lajosmizse 
között a beépítettségtől függően 80–120 kilométer/órás 

lesz az engedélyezett sebesség, a Lajosmizse–Kecskemét
szakaszon legalább 60-as tempó szerepel a tervekben. 
Kőbánya-Kispest és Gyál között megépül a második 
vágány, ahol erre lehetőség van, és innen Lajosmizsé-
ig is lesz olyan szakasz, ahol két vágányon lehet majd 
közlekedni.
 Az előkészítésre 4,5 milliárd forintot költ a kormány 
EU-s forrásokból, maga felújítás pedig több mint 100 mil-
liárd forintba fog kerülni az előzetes kalkuláció szerint.

Vágányzári információ

2021. augusztus 30-tól 2021. október 08-ig,
2021. október 11-től 2021. október 15-ig,

és 2021. október 18-tól 2021. október 29-ig

Vecsés – Monor állomások között végzett pályakar-
bantartási munkák miatt a 142 Budapest – Lajos-
mizse vasútvonalon a vonatok módosított menet-
rend szerint közlekednek.
 A Nyugati pályaudvarról a vonatok többsége 5 perccel 
korábban fog indulni, érkezni pedig 5 perccel később.
 A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje meg-
található az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatok-
nál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-
es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.

https://mav142.blogspot.com
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A 142 blog és a vasútfejlesztés

Gyorgyovics Krisztiánnal 
beszélgettem a 142 blog-
ról, ami a Budapest-Lajos-
mizse-Kecskemét vasútvonal 
mindennapjaival és történe-
tével foglalkozik.
Természetesen, kitértünk a 
várható pályafelújításra is, 

hiszen ez egy hosszú évtizedek óta halogatott fejlesz-
tés, ami nagyban könnyítené a táborfalviak életét. 
Nem mellesleg, Krisztán gyökerei is falvaiak.

 Mióta foglalkozol a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét 
vasútvonal történetével, mindennapjaival, honnan az 
érdeklődés?
 Gyerekkorom óta utazom rendszeresen ezen a vona-
lon. Akkoriban még a szüleimmel bumliztunk Buda-
pest és Táborfalva között hétvégente. Hangos, füstölgő 
mozdonyok, zakatoló, álomba ringató kocsik jellemez-
ték akkoriban is ezt a vonalat. A legtöbb kisfiú érdek-
lődését a vasút iránt az ilyen utazások keltik fel. Nálam, 
a lajosmizsei vasútvonal iránti érdeklődés ekkor, a ki-
lencvenes években alakult ki. Komolyabban, egyúttal a 
vasútvonal múltjával csak 2010 óta foglalkozom. Ekkor 
hoztam létre a 142 blogot.
 Eléggé mostohán kezelte eddig minden kormány en-
nek a vonalnak a sorsát, de maga a MÁV is. Hogy látod 
ezt, mint a vonal szakértője, bloggere?
 2007-ben, amikor megváltottam az első bérletemet, 
ezzel megismerve az ingázás fogalmát, már én is megé-
reztem a vonal mostoha mivoltának utasokra gyakorolt 
hatását. A hosszú menetidőn felül számomra is általá-
nossá váltak a műszaki meghibásodások, a késések és 
a vonatkimaradások. Évtizedek óta tervben van a vonal 
felújítása, érdemi előrelépés eddig mégsem történt.
 A tulajdonjogi viszonyok – amikről a sajtótájékozta-
tón nem hallottunk – mennyire vethetik vissza a terve-
zést és a kivitelezést, minden terület, ami a bővítéshez 
szükséges, rendelkezésre áll vagy lesznek kisajátítá-
sok, amik a vonal mentén gazdálkodókat, a települése-
ket érinthetik? Vannak erről információid?
 Nincsenek konkrét információim erről. Talán jövő 
év végén lenne érdemes erről kérdezni, miután elké-
szültek a tervek. Ugyanakkor el tudom képzelni, hogy 
lesznek kisajátítások, hiszen Kőbánya-Kispest és Ócsa 
között a második vágányt is tervezik kiépíteni.
 Egy személyes kérdés. Előzményként annyi, hogy ré-
gebben egy írásomban feldolgoztam az Örkény környé-

ki kisvasutak történetét és ennek kapcsán sok egykori 
írást láttam arról, hogy a gerincvonal milyen nehézkesen 
jött létre. Volt olyan település az 1800-as évek végén 
(pl. Dabas), amely nem támogatta a vasút létrehozását.
Az Örkény környékiek, élükön Pálóczi Horváth Istvánnal, 
viszont lelkes támogatói voltak a fejlesztésnek és in-
gyen bocsájtották a vasút rendelkezésére területeiket.
A fejlesztést minden érintett település támogatja? Mit 
tudsz erről?
 Valóban így van, Pálóczinak sokat köszönhet ez a 
vasútvonal. Akkoriban a legtöbb ember furán nézett 
a tűzokádó csühösökre, de ő látta benne a fejlődés le-
hetőségét. Az akkori birtokosok hozzáállása alakította 
ki a vasútvonal ma is ismert nyomvonalát. A most be-
harangozott felújítás kapcsán nem tudok olyan önkor-
mányzatról, amely nem támogatja a projektet.

 Vitézy Dávid a Budapest Fejlesztési Központ vezetője 
(a projekt felelőse) elejtett egy félmondatot a tájékozta-
tója végén: „A projekt akkor fog megvalósulni, ha azt az 
új, 2022-ben felálló kormány is támogatja.” Ezt a mon-
datot Te is külön kihangsúlyoztad a blogodban, miért?
 Számunkra talán ez a mondat bírt legnagyobb infor-
mációval és ezt közvetíteni is szerettem volna. A laikus 
utasoknak, olvasóknak nem sokat mond az, hogy 54 kilo-
grammos síneket terveznek lefektetni, vagy hogy 19 vas-
úti műtárgy épülne át. Ezzel szemben az a mondat, hogy 
a felújítás csak abban az esetben kezdődhet meg, ha az ak-
kori kormány is ugyanígy fogja támogatni a beruházást, 
már jelentőséggel bír. És mivel ez is elhangzott a sajtó-
tájékoztatón, kötelességemnek éreztem leírni a blogban.
 Személy szerint, Te bízol abban, hogy ez a mostani 
terv nem csak terv marad?
 Én lennék az egyik legboldogabb ember, ha a 2020-as 
évek végén már egy teljesen felújított, 21. századi színvo-
nalú lajosmizsei vonalon utazhatnék. Nagyon bízom ben-
ne, hogy a projekt zökkenőmentesen meg fog valósulni.
 Köszönöm a beszélgetést! Munkádhoz sok sikert és 
kitartást kívánok!

Fekete Gyula
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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

Villanyszerelő
mester vállal:

hálózati szerelést, felújítást,
újra huzalozást.

Bővítések új vezetékelése.
Bojlerek, hősugárzók,

fűnyírók szerelése.
Vízkőtelenítés.

Lénárt Mihály
Tel.: 0620 423 8101

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

Kedves Olvasóink!

A táborfalvi Nagyközségi és Iskolai Könyvtár látogatási 
rendje 2021. szeptember 1-jétől október 31-ig TANÍTÁSI 
IDŐBEN a következő:

hétfőn, szerdán és pénteken 12.30 és 16.00 óra kö-
zött az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói láto-
gathatják a könyvtárat; bejárat a csarnok felől;

hétfőn, szerdán és pénteken 16.00 és 18.00 óra kö-
zött a nagyközség lakói, felnőtt olvasók látogathat-
ják a könyvtárat; bejárat az Árpád utca felől.

A szombati nyitvatartás változatlan, 8.00-12.30 óra 
között; bejárat az Árpád utca felől.

A látogatási rend a Csurgay Franciska Általános Iskola 
működési előírásainak megfelelően módosult.

KÖNYVTÁRUNK SZOLGÁLTATÁSAI:
Könyvkölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, számító-
gép-használat (250 Ft/óra); fénymásolás, nyomtatás

	 •	 fekete-fehér	A/4	1	oldalas	25	Ft/old;
  2 oldalas 40 Ft/oldal;
	 •	 A/4	színes	1	oldalas	50	Ft/oldal;
  2 oldalas 60 Ft/oldal;
	 •	 A/3	fekete-fehér	1	oldalas	40	Ft/oldal
FAX   115 Ft/oldal
SCAN    50 Ft/oldal

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/

KÖSZÖNÖM A KÖNYVTÁRNAK ADOMÁNYOZOTT 
KÖNYVEKET GÖRBE ERIKÁNAK, LÁNCOS FERENC-
NÉNEK, LÁNG VIRÁGNAK ÉS NYILAS EMILNÉNEK!

Értesítjük Olvasóinkat, hogy 2021. szeptember 1-jén, 
szerdán és 13-án, hétfőn könyvtárunk ZÁRVA tart!

Borsi Mária könyvtáros



Táborfalvai Horgász Egyesület
www.tfhe.hu • E-mail: peter.sevecsek@gmail.com, szagrilaszlo@gmail.com

FEEDER HORGÁSZVERSENY
A Táborfalvai HE megrendezi a nyílt nevezéses FEEDER HORGÁSZVERSENYT, melyre érvényes

állami jeggyel rendelkező horgászok, a nevezési díj befizetésével jelentkezhetnek.
Nevezési határidő: 2021.09.19. Nevezők maximális száma: 30 fő

A határidő lejárta után nevezés nem lehetséges.

Verseny időpontja: 2021. szeptember 26.
  Verseny helye: Táborfalvai horgásztó (Táborfalva, Kőrösi út 120.)

  Verseny időbeosztása:

   • 06,00-07,00-ig sorsolás, szabályok ismertetése, helyfoglalás

   • 07,00-13,00-ig verseny,

   • 13,00-tól mérlegelés, ebéd, eredményhirdetés

A horgászversenyen egy bottal, egy horoggal, kizárólag feeder horgászkészséggel engedélyezett a horgászat. Keretes haltartó, merítő szák 

és halfertőtlenítő, ill. pontymatrac használata kötelező! Etetni csak gyári anyagokkal lehetséges, élő anyag használata nem korlátozott!

Mérlegelés után a zsákmányt vissza kell engedni!
Értékelés: 1 g 1 pont. A versenyen az I-III. helyezettet, valamint a legnagyobb halat fogó versenyzőt díjazzuk.

A nevezési díj 5000Ft, mely tartalmazza az ebéd árát is. Az ebéd csülökpörkölt lesz, melyet Sponga Pál Ferenc 

horgásztársunk készít. Kísérőknek ebéd 1000Ft/adag. A helyszínen büfé rendelkezésre áll.

                           Táborfalvai HE Vezetősége

FŐTÁMOGATÓ:
TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

További információ, nevezés:
Nagy Zoltán +36-30-358-9347

MEGHÍVÓ
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

szeretettel meghívja az
55 éven felüli nyugdíjasait a
2021. október 5-én (kedden)

rendezendő

IDŐSEK NAPJÁRA

Találkozás helye és ideje:
Jókai Mór Közösségi Színtér 12 órától

Ebéd: 13 órától
Ezt követően ismert művészek

szórakoztatják kedves vendégeinket.

Busz indul:
11.30 órakor a Dózsa Gy. út - Arany J. útról

12 órakor a Rákóczi út - Kossuth L. útról
12.30 órakor a Honvéd útról

MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK!



Szüreti felvonulás
és Bál    Táborfalván

A felvonuláshoz kocsisok, felvonulók, vendégül látók és támogatók jelentkezését várjuk!
A felvonuláson csak előzetes jelentkezéssel,  kizárólag népviseleti ruhában vehetnek részt.

Az alsó korhatár 12 év.
Ruhakölcsönzésre a Jókai Mór Közösségi Színtérben

lesz lehetőség szeptember 6-tól 16-ig, melynek díja 2.000 Ft/fő.
A részvétel saját népviseleti ruhában is lehetséges.

Szüreti felvonulás
10.00 kocsisok, zenészek gyülekezése, vendégül látása a

Jókai Mór Közösségi Színtér előcsarnokában,
10.30 a felvonulók gyülekezése az udvarban, hintók,

kocsik díszítése, 10.50 közös fotó készítése a színtér teraszán,
11.00 szüreti felvonulás indulása.

Szüreti bál:
19.00 Vendégvárás

20.00 Vacsora: Sültes tál savanyúsággal
00.00 Tombolahúzás

Belépő-és vacsorajegy ára: 3.500 Ft/fő
Vacsora nélküli belépőjegy ára: 1.500 Ft/fő

Vacsorajegyek csak elővételben kaphatók szeptember 14-ig!
Zene: Mizsei Sándor és zenekara

a 484/2020 (XI. 10.) Kormányrendelet által előírt védelmi intézkedés miatt
az esti bálon kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt.

Jegyvásárlásnál és belépésnél a védettségi igazolványt
a személyi igazolvánnyal együtt ellenőrizzük.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Érdeklődni a közösségi színtérben a nyitvatartás ideje alatt

Soós-Győrffy Katónál vagy a 29/382-029-es telefonszámon lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2021. szeptember 18.

Jókai Mór
Közösségi Színtér


