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Egy fotó története

A rövid nappalok, hosszú éjszakák az emberek hangulatát is meghatározzák. 
A gyermekeken, a diákokon már gyakran erőt vesz a fáradtság, de mi, felnőt-
tek is várjuk már az ünnepeket.
  Az advent a várakozás, a felkészülés időszaka. Az adventi koszorú gyer-
tyáinak meggyújtása során gondoljuk át azok szimbolikus jelentését is. Az 
első a hitet, a második a reményt jelképezi, amelyekre ebben a nehéz évben 
mindannyiunknak nagy szükségünk volt. A harmadik gyertya már az örömöt 
hozza, hogy rajta keresztül eljuthassunk a negyedik lánghoz, a szeretethez és 
magához karácsony ünnepéhez.

 Karácsony meghitt pillanataiban ünnepeljünk együtt családtagjainkkal és barátainkkal, és egy pil-
lanatra gondoljunk azokra is, akik értünk dolgoznak most is.
Készüljünk az új évre, valósítsuk meg álmainkat!
Áldott karácsonyt, sikeres, boldog új évet kívánok!

Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő Fidesz-KDNP

önkormányzati államtitkár, Belügyminisztérium

Ünnepi díszbe öltözött a Köztársaság tér. Évek óta 
megszokott dolog ez, és csak ritkán derül ki, hogy 
kinek a keze munkáját csodálhatjuk heteken ke-
resztül. Ebben az évben kicsit másként alakultak 
a dolgok… Művelődésszervezőnk, Soós-Győrffy 
Kató már hetek óta tervezte, hogy hogyan nézzen 
ki az idei dekoráció. Megtervezte a színvilágot, 
megvásárolta az anyagokat, új elemeket tervezett 
be a koszorúba. Láncosné Évi el is készítette a dí-
szeket. Sajnos, Kató beteg lett, majd pár nap múl-
va Évi is. A Betlehem és a koszorú alapját évek 
óta Keserű Samu bácsi készíti el, csakúgy, mint a 
hivatal épületének és az egész térnek a díszkivilá-
gítását is. Ebben az évben nagy segítségére volt 
ebben Trapp Feri és Ribárné Ildikó. A kreatív dol-
gokban Gungli Judit és Balla Krisztina is részt vett. 
Összességében gyönyörű lett az idei karácsonyi 
térdekorációnk. Hála és köszönet mindenkinek, 
aki valamilyen formában hozzájárult!

Nagy Andrásné 
polgármester

Kedves Táborfalvi Polgárok!

Kinek is köszönhetjük…

Advent második vasárnapja előtt egy nappal, napfelkeltekor, mínusz 8 fokban készült ez a kép. Jól látszik a 
világító adventi koszorú körül a fagyos, ropogós, deres fű. A Kőrösi út még csendes és forgalommentes volt, 
mintha megállt volna az idő...
 Rohanunk, dolgozunk, kapkodunk, élünk, tesszük a jót és a rosszat, de az idővel nem tudunk mit kezdeni. 
Visszavonhatatlanul halad és ismét közeledik egy karácsony......A Karácsony ?

Sevecsek Péter
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Adventi köszöntő
Közeleg az év egyik legszebb és legboldogabb ünnepe, 
a karácsony. A keresztény világban a karácsony Jézus 
Krisztus születésének ünnepe, Isten egyszülött fiáé, a 
Megváltóé, így élik meg több mint 2000 év óta erőt me-
rítve és erőt adva. 

Az Advent a karácsonyhoz vezeti el az embert, a 
karácsony pedig a szeretet által egymáshoz vezet el 
bennünket, embereket. Szeretet és kedvesség tölti el 
szívünket az ünnep közeledtével, egy-egy pillanatra 
megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk 
az elmúlt évről. Felidézzük a mögöttünk hagyott év 
pillanatait és minden szépséget, jóságot elraktározunk 
lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövet-
kező év napjaira is.
 Kinek mit jelent ez az ünnep? Nekem nosztalgiát, a 
gyerekkor családi, meghitt, ünnepi pillanatait jelenti. 

Nem az ajándékokra emlékszem, nem arra, hogy mi 
várt a fa alatt. Arra emlékszem, hogy hogyan díszítet-
tük a karácsonyfát, milyen izgalommal vártuk a Jézus-
kát. Emlékszem a gyertyára az asztalon, a csillagszóró-
ra a fán, és a beszélgetésekre a megterített asztal körül. 
Nekem ezt jelenti a Karácsony. Ma ezt adom tovább a 
gyerekeimnek, unokámnak.
 Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó 
békesség tegye széppé az ünnepeket! Leljék meg örömü-
ket szeretteikben és embertársaikban, hogy a Karácsonyt 
és az Új Esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.
 Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Évet kívánok Táborfalva Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete nevében!

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester
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Ülésezett a
Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2021. november 2-án rendkívüli testületi ülést, 
november 30-án rendes ülést tartott. Mindkét ülésen 
jelen volt öt képviselő és a polgármester. Az üléseken 13 
határozat (74-  86) és két rendelet született.   A testületi 
ülés nyilvános jegyzőkönyvei alapján, az ülésen hozott 
határozatok kivonatait az alábbiakban közlöm.

A 2021. november 2-i rendkívüli ülésen a Képviselő-
testület:
 – ellenszavazat nélkül meghozott határozatával 
a „Kommunális eszközök megrendelése az MFP-
KOEB/2021 pályázati forrásból megvalósítandó, Tá-
borfalva település közterületeinek karbantartását 
szolgáló gépek beszerzése” tárgyú beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította. Nyertes ajánlattevőnek az
AUDITKER Kft-t (Kecskemét, Belsőnyír i-150.) hirdette 
ki. Elfogadott ajánlati ár: 12.326.200 Ft+áfa.
A Képviselő-testület a gépek beszerzése érdekében az 
1.493.774 Ft önrészt az önkormányzat 2021. évi költség-
vetésében biztosítja.
 – ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy Hmiró 
Ferencné megbízott intézményvezető megbízását 2021. 
október 16. naptól 2022. július 1. napig módosítja.

A 2021. november 30-i ülésen a Képviselő-testület:
 – meghallgatta és elfogadta a polgármester beszá-
molóját két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről;
 – ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi önkor-
mányzati rendeleteket, melyek teljes tartalommal meg-
tekinthetők az önkormányzat honlapján, valamint a 
polgármesteri hivatal épületében lévő hirdetőtáblán.
 1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása.
 2)Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása.
A rendelet módosítása a szociális étkezés után fizeten-
dő bruttó 690 Ft térítési díjat bontja meg. Ennek alapján
2022. január 1-jétől a fenti összegen belül az étkezés díja 
549 Ft,  a szállítási díj 141 Ft.
 – ellenszavazat nélkül elfogadta a 2022. évi költség-
vetés elkészítésének főbb irányelveit és a 2022. évi belső 
ellenőrzési tervet.
 – ellenszavazat nélkül elfogadta a bizottságok ez évi 
tevékenységéről szóló beszámolókat, valamint átruhá-
zott hatáskörbe tett intézkedésüket;
 – ellenszavazat nélkül elfogadta a Települési Érték-
tár Bizottság tájékoztatóját;

 – ellenszavazat nélkül döntött ingatlanvásárlási ké-
relemben;
 – ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás segélyhívó rendszeré-
nek biztosítására és karbantartására 2022. január 1-jétől 
megállapodást köt az SOS Központ Kft-vel.
 – ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a Telepü-
lésfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. megszünteté-
si lehetőségét jogi szakértővel megvizsgáltatja.
 – ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a Napra-
forgó Óvoda és Bölcsőde zárva tartását 2021. december 
22- től december 31-ig engedélyezi.
 – az önkormányzat fenntartásában és tulajdonában 
lévő intézmények dolgozóinak éves munkáját elismer-
ve, ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy részükre 
ajándékutalványt biztosít.
 – meghallgatta a polgármester pályázati lehetősé-
gekről szóló tájékoztatóját.

A Képviselő-testület tagjai és a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársai nevében   Boldog Új Évet kívánok.

KUNDRA ERIKA
jegyző

A Polgármesteri Hivatal nyitvatartása a de-
cemberi ünnepi időszakban: 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
Táborfalvai Polgármesteri Hivatal nyitvatartása  
- tekintettel a december 11-i munkanapra, az 
alábbiak szerint alakul:
•	 2021.	december	11.	(szombat)	zárva	tart
•	 2021.	 december	 27-től	 2022.	 január	
1-jéig igazgatási szünet miatt zárva tart.
Az Ünnepek utáni első ügyfélfogadási nap: 
2022.	január	3.	(hétfő).

Megértésüket köszönöm!

KUNDRA ERIKA jegyző
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COVID-HELYZET

2021. december 1-jei adatok:
A településen 50 fő covid-fertőzött van, akiknek kb. 150 kontaktja van karanténban. Ezek az adatok 
nem pontosak, hiszen mindig van olyan fertőzött, akiről nem tudunk. Látható, hogy a járványhely-
zet nem enyhül, hanem talán még egy kicsit súlyosbodott is. Mindenkit arra kérünk, hogy az elren-
deléseknek megfelelően viseljen maszkot, tartsuk be a járványügyi előírásokat!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

A POLYMER PLASTIC RECYCLING KFT. KÖRÜL TERJENGŐ FÜSTRŐL…

A fent nevezett Kft., közismertebb nevén a „kínai” műanyag hulladék feldolgozó körül mostanában többször is ta-
pasztalhatunk füstöt, kellemtelen szagokat. Sajnos, ez olyan méreteket öltött az utóbbi időben, hogy a közelebb eső 
utcákban már nem mertek a lakosok ablakot nyitni. Megkerestem a kft. ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, hogy 
beépítettek egy szűrő berendezést, ami sajnos, nem alkalmas az általuk kibocsájtott füst megszűrésére. Új berende-
zésre van szükség, amit időbe telik megterveztetni és beszereltetni. Többszöri egyeztetés után végül úgy döntöttek, 
hogy ameddig ez el nem készül, addig az üzemben felfüggesztik a munkát. Reméljük, ezzel megoldódik ez az áldatlan 
állapot és az új szűrő elkészülte után az üzem újra működhet tovább.

TÁJÉKOZTATOM A LAKOSSÁGOT…

A Mozaik újság terjesztését a község belterületén 2021. október 1-jétől Lutz László és felesége végzik, míg a külte-
rületeken Trapp Ferenc és Ribárné Ildikó kézbesít. Aki valamilyen oknál fogva, véletlenül nem kap újságot, az kérjük, 
jelezze az Önkormányzat ügyfélszolgálatán és pótolni fogjuk!

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZATOK

Örömmel tájékoztatom településünk lakóit, hogy sikeresen pályáztunk, és így: 
	 •	 a	szociális	szolgálat	részére,	informatikai	eszközök	beszerzésére:	339.925	forint	pályázati	összeget	fordíthatunk;
	 •	 a	 „Tisztítsuk	meg	az	országot”	 program	keretében	hulladék	 elszállításra,	megsemmisítésre:	 5.000.090	 forint
  pályázati összeget használhatunk fel.

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

Igaz történet

Egyszer, amikor én még kislány voltam, azt vettem ész-
re, hogy a kamasz gyerekekkel a kritizáláson kívül nem 
sokat törődtek. Nincs ez most sem másként: szemtelen, 
lusta, nagyszájú… mestere az ember a hiba-keresésnek!
 Van itt a mi kis falunkban egy fiú. Mintha egy me-
séből ragadt volna nálunk, mindig csodáltam! Kedves 
szeretettel veszi körül a húgát, sokat segít anyukájá-
nak, de mint a legkisebb fiú a mesében, ő is csodát 
vitt végbe. Tavaly télen nagy baj történt: az édesapa 
beteg lett. Nagy volt a baj, távolinak látszott a gyógyu-
lás, még a távolabbi ismerősök is aggódva mormoltak 
el érte egy-egy halk imát. Vér kellett, csontvelő, hogy 
lehessen reménykedni. Ekkor ez a fiú nagy bátorság-
gal, a vizsgálatok után, csontvelőt adott édesapjá-
nak! Nem kapott életmentő érmet, nem is kellene az

őneki… nagyobb ajándékot kapott: az édesapját, aki 
immár erőre kap, remélve a teljes gyógyulást! 

B. Nagy Erik ballagó nyolcadikosként - 2021. június 28 (balról második)

Kedves B. Nagy Erik! Mindannyiunk számára reményt 
adsz, hogy szép lesz ez a világ, Ti, gyerekek, széppé teszitek!

RACSKÓ JÁNOSNÉ
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Kedves Táborfalviak!

Köszöntjük Önöket az év utolsó hónapjában! Decem-
ber az Advent időszaka, amikor a szeretet, a meghitt-
ség jegyében az ünnepre való készülődést kezdik meg 
az emberek. Mindenki egy picit közelebb kerül család-
tagjaihoz, munkatársaihoz és tágabb közösségéhez is.

A Táborfalvai MOZAIK újságtól lehetőséget kap-
tunk, hogy a jövőbeli terveinkről és a megvalósuló 
célkitűzéseinkről folyamatosan tájékoztathassuk 
Önöket. A 2021-es 
év is nagy próba-
tétel a sürgőssé-
gi betegellátás és 
a mentés terén. 
Mentőseink éjjel 
és nappal, szinte 
megállás nélkül 
teljesítik a lakos-
ság gyors, szak-
szerű ellátását, 
kórházba szállítá-
sát hétköznapo-
kon és ünnepna-
pokon egyaránt. 
Rendkívüli helyzetben az élvonalban harcolnak, küz-
denek akkor is, amikor már mások feladták. A min-
dennapok túlterheltsége után itt a kitűnő alkalom, 
hogy megálljunk és számot vessünk az évvel, elért 
eredményeinkkel. Két fontos kezdeményezésünk, az 
elsősegélynyújtás és a laikus életmentő oktatás saj-
nos, a pandémia következtében kisebb létszámú cso-
portban került megtartásra, de lelkesedésünk nem 
hagyott alább! Amint lehetőség lesz, folytatjuk a la-
kosság képzését, melyet sikeresen végeztünk a ko-
rábbi években is. Gratulálunk azoknak, akik önként 
vettek részt és azoknak is, akik munkájukból adó-
dóan képezték magukat rendezvényeinken! A közös 
képzéseken való részvétel után több táborfalvi lakos 
is támogatta az Örkény és Térsége Mentőalapítványt. 
Közösségünk érdekében a támogatásokat eszközbe-
szerzésekre fordítottuk, melyek megléte jelentős 
mértékben javította közvetlen környezetünkben az 
ellátást. A mentési esetszámok és a bajtársak áldo-
zatos munkájának köszönhetően az OMSZ (Országos 
Mentő Szolgálat) 2021 júliusában az Örkény Mentőál-
lomás részére egy új mentőautót állított munkába. 
Megünnepelni az új autót sajnos, nem volt lehetőség, 
hiszen, azóta is megállás nélkül dolgozik.

 A mentőautók felszereltségét kiegészítjük a lakosság 
és a térségben lévő cégek, vállalkozók adományaiból 
vásárolt plusz eszközökkel. Ezek az Önök biztonsága 
érdekében gondosan kiválasztott műszerek, melyek a 
betegellátást segítik. Magyarországon az elmúlt évek-
ben jelentősen megszaporodtak a civil kezdeményezé-
sek. Több alapítvány jött létre országszerte, amelyek az 
alapítók szándékainak megfelelően lokálisan, lakóhe-
lyük szerint nyújtanak segítséget. Ezeknek a civil kez-
deményezéseknek a sikereit és eredményeit látva, kér-
jük Önöket, hogy kövessék munkánkat és lehetőségeik 

szerint támogassák 
az Örkény és Tér-
sége Mentőalapít-
ványt! Láttuk, hogy 
az orvosaink, az 
asszisztenseink, és 
a mentőseink óri-
ási erőfeszítések 
árán mennyire sok 
embert látnak el 
napról napra, hó-
napról, hónapra és 
évről évre. Őszintén 
el kell mondanom, 
hogy szívmelenge-

tő volt átélni, mennyire sok jó és nyugodtan mondha-
tom, hogy még jobb emberi hozzáállással találkoztam 
az elmúlt időszakban.
 Engedjék meg nekem, hogy megköszönjem minda-
zoknak a segítségét, akik valamilyen módon ehhez a 
jövőbe néző, lelkes csapathoz csatlakoztak! Azoknak, 
akik ehhez a kezdeményezéshez a nevüket, a jószán-
dékukat, a munkájukat, gyakran a pénzüket és támo-
gatásukat, valamint nem utolsósorban, a szeretetüket 
adták! Mondjunk tehát köszönetet azoknak az embe-
reknek is, akik ennyi éven át mentettek életeket, gyó-
gyítottak betegségeket, kísérték végig családok életét! 
Tegyük ezt együtt értük és értünk, mindannyiunkért,                
a térségünkben lakók egészségéért és biztonságáért!
Kívánunk áldott boldog ünnepeket egészségben és 
biztonságban!

Hrubosné Gombár Gabriella, Alapító
Budavári Norbert, Kuratórium Elnök

orkenyimentok@gmail.com

Támogatást tisztelettel és köszönettel fogadunk: 
Örkény és Térsége Mentőalapítvány 
Számlaszám: 
Takarékbank: 65100503-16186066-00000000

Örkény és Térsége Mentőalapítvány
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KÉRÉS

Kérjük kedves híveinket, illetve minden jó szándékú adományozót, hogy egyházi önkéntes 
hozzájárulással	(régi	nevén	egyházadóval)	támogatni	szíveskedjenek	egyházunkat.
 Az egyházközség alapműködésének költségeit (a templom, plébánia és közösségi ház fűtése,
világítása, útiköltségek, fizetések, egyházközségi programok, gyermekek nyári táboroztatása) 
nem   az állam fizeti, hanem a hívek adományaiból fedezzük.
 Egyházközségünknek, mint minden családnak vannak költségei, működési kiadásai. A hívek ado-
mányaira nagy szükség van, és hálásak vagyunk azért, hogy a legtöbb hívő ember ennek tudatá-
ban van, és bőkezűen segíti az egyházat.
Adományaikat az alábbi módon van lehetőségünk fogadni:
 - személyesen szentmise után a sekrestyében 
 - személyesen Horváth Zoltánnál
 - átutalással a helyi egyházközség számlájára 
  (Római Katolikus Egyházközség Táborfalva)
Számlaszám: 65500013-30018282-53000011
Ezúton megköszönjük mindazoknak, akik önkéntes hozzájárulásaikkal támogatják egyházközsé-
günk működését, fenntartását, fejlődését!

TÁBORFALVI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÜNNEPI MISEREND A TÁBORFALVI MAGYAROK NAGYASSZONYA RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

	 •	 2021.	december	24.	 20		óra		 Szentmise
	 •	 2021.	december	25.	 08		óra		 Igeliturgia
	 •	 2021.	december	26.	 08		óra		 Szentmise
	 •	 2021.	december	31.	 17		óra		 Hálaadás
	 •	 2022.	január	1.	 	 16		óra		 Szentmise

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetem és hálámat szerteném kifejezni Táborfalva Önkormányzatának, hogy COVID betegségem idején 
sem feledkeztek meg rólam és egy kedves csomaggal leptek meg!

TAITS PATRÍCIA / Táborfalva, Honvéd út
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Örömhír!

Platthy József, az Örkénytáborban felkészülő, oktató 
bronzérmes díjugrató olimpikon tervezett táborfalvi 
lovasszobrához - egyedi támogatási kérelmünk alap-
ján - az NKA miniszteri keretből 15 millió Ft támoga-
tást ad Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma minisztere. Köszönjük az értékek meg-
becsülésére fordított kiemelt figyelmet, támogatást!

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata és a
Platthy József Bajtársi Egyesület 

TÁMOGATÓI FELHÍVÁSA 
Platthy József, díjugrató olimpiai bronzérmes lovasz-

szobrának megvalósításához

Tisztelt Táborfalviak, ország közepe térségben élők, el-
származottak, most rajtunk a sor, hogy kiegészítsük 
adományainkkal a jelentős 15 millió Ft-os támogatást, 
a szobor teljes elkészítéséhez, felállításához szükséges 
további 5 millió Ft-tal!
 A korábbi támogatói felhívásra már a Platthy-család-
tól, a Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület-
től érkezett adomány a nemes célra.

Kérjük, támogassa Ön is a Táborfalván 2022-ben fel-
állítandó szobor kivitelezését!
(Az adományozókat a szobor talapzatán feltüntetjük.)
Kérjük, hogy adományaikat a Platthy József Bajtársi 
Egyesület alszámlájára fizessék be: 
50437502-15556947 
A „Platthy József ugrató lovasszobor” felállításának 
tervezett helyszíne: 
Táborfalva, Köztársaság tér 2. (a Jókai Mór Közös-
ségi Színtér előtti park) 
A szobor alkotója: Páljános Ervin szentendrei szob-
rászművész. 

A szoborral kapcsolatos további tájékoztatás, infor-
máció Birinyi András Alpolgármester Úrtól kérhető 
a +36 20 978 2627 telefonszámon.

Platthy József életútjából:
Táborfalvához (az egykori Örkénytáborhoz) több szá-
lon kötődik Platthy József, hiszen az               1930-ban 
Budapestről Örkénytáborba áthelyezett Magyar Királyi 
Honvéd Lovagló és Hajtótanárképző Intézet egykori 
növendékéből az olimpiai díjugrató csapat tagja, majd 
1940-től annak vezetője lett.
 Platthy József alezredes (Karancskeszi, 1900. decem-
ber 17. – Budapest, 1990. december 21.) a magyar díjug-
rató sport kiemelkedő, nemzetközi szinten is elismert 
alakja, a lovassport első és eddig egyetlen magyar olim-
piai éremszerzője, az 1936. évi berlini nyári olimpiai já-
tékokon vadászugratásban bronzérmet szerzett a Sellő 
nevű angol telivér kancával. Az olimpiára Táborfalván 
(az egykori Örkénytáborban) készült fel. Díjugratásban 
nyolcszor szerzett magyar bajnoki címet, több mint 
száz magyar és tizenhét nemzetközi lovasverseny győz-
tese. Kiemelkedő huszár, parancsnok és lovaglótanár, a 
legmagasabb lovas kitüntetés, a gróf Széchényi István 
Emlékérem kitüntetettje.
 Táborfalván a Helyőrségi Művelődési Otthonban 
emléktábla, valamint az ott működő                Platthy 
József Bajtársi Egyesület őrzi emlékét, életműve Tábor-
falva megbecsült, elismert, a Települési Értéktárban 
szereplő helyi értéke.
https://www.taborfalva-konyvtar.hu/viewpage.php?page_id=7

BIRINYI ANDRÁS
alpolgármester

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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Pályaorientációs Témanap…

2021. október 15-én a Csurgay Franciska Általános Iskolában

Az első két órában az osztályok az osztályfőnöki óra keretein belül, tevékenységeken keresztül bővítették isme-
reteiket különböző szakmákról és megbeszélték, hogy Táborfalván milyen szakmák találhatók meg. Erre már egy 
hete készültek a tanulók.
 A nap fénypontjaként megérkeztek iskolánkba a meghívott előadók, a katonaságtól Mosonyi Viktor hadnagy 
Kecskemétről, aki interaktív beszélgetéssel mutatta be a honvédelem munkáját; a rendőrségtől Kocsis László 
zászlós, Kocsis Péter törzszászlós és Fészki Barnabás őrmester, akik még egy rendőrautó bemutatásával is emelték 
tanulóink érdeklődését. Igen nagy érdeklődést keltett a rendőrségtől érkezett Katona Péter törzszászlós, azaz a 
„kutyás bácsi”, aki három kutya segítségével mutatta be, hogy mi mindenre lehet megtanítani a kutyusokat. Ta-
nulóink megismerkedhettek a honvédelem és rendvédelem munkájával, sőt a nyolcadikosok még a továbbtanulás 
lehetőségeivel is.
 Reith János interaktív előadásban beszélt a gyermekekkel a méhészetről, a méhek és méz fontosságáról.
 A tanulók nagy érdeklődéssel, sok-sok kérdéssel, aktívan élték meg ezt a napot.
 A nap sikeréhez hozzájárult az előadók lelkesedése is.
 A szervezésben nagy segítségünkre volt az SZMK vezetője, Homokiné Krisztina és nem utolsósorban pedagó-
gustársaim aktív munkája.
 Köszönet mindenkinek a „Pályaorientációs Témanap” maradandó élményeiért.

Szöveg, fotók:
DORICSÁK ILDIKÓ



Év végi interjú Nagy Andrásné polgármesterrel

„Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, 
anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély 
megmászásában rejlik.”

Wass Albert

Lassan befejeződik a 2021-es naptári év, és ahogy a csa-
ládokban, úgy az önkormányzatoknál is ez a számvetés 
és	a	tervezés	időszaka.	Nagy	Andrásné	2019	óta	telepü-
lésünk polgármestere és beszélgetésünk során az azóta 
eltelt időszak értékelésére és az előttünk álló tervek ismer-
tetésére kértem fel.

 Hogyan értékeled Táborfalva 
nagyközség 2021-es évét?
Nagyon tartalmasnak és 
eredményesnek látom ezt az 
évet és úgy elrepült, hogy 
tulajdonképpen észre sem 
vesszük, hogy már újra de-
cembert írunk.

 Nem férhet kétség ahhoz, 
hogy polgármesteri munká-

dat leginkább a beruházások, építkezések, településün-
ket nagyban értintő változások jellemzik. Hogy látod most 
mindezeket, hogy állnak jelenleg ezek a beruházások?
Minden beruházásunk a terveknek megfelelően haladt. 
Az építkezések, felújítások első osztályú minőségben 
folynak. A látvány azt hiszem, mindenhol magáért be-
szél. A kivitelezési munkálatok minősége mindenhol fe-
lülmúlta várakozásainkat, teljesen elégedettek vagyunk.
 Ősszel beindult a bölcsődei ellátás Táborfalván, mi-
lyenek a tapasztalatok az eltelt pár hónap tükrében?
Csak pozitív tapasztalataink vannak, ráadásul minden 
oldalról. Egyrészről a szülői visszajelzések nagyon jók 
és a gyermekek szeretnek bölcsődénkbe járni. Szeren-
csére, minden csoportban könnyen beszoktak az ap-
róságok. Másrészről a dolgozók nagyon könnyen és 
gyorsan összeszoktak, jól kommunikálnak a szülőkkel, 
jól működnek együtt a fenntartóval és a társintézmé-
nyekkel is, amit nagyon fontosnak tartok. Összességé-
ben úgy gondolom, hogy a bölcsőde beindítása siker-
történet Táborfalván.
 Új polgármesterként nagy kihívást jelenthet a már 
régóta tartó világjárvány helyi szintű kezelése. Hogyan 
éled és élted meg ezt a mindennapokban?
Nagyon nagy kihívás, szinte nem is tudtuk 2020 már-
ciusában, hogy mivel állunk szemben, hiszen ebben 
senkinek sem volt tapasztalata, nem tudtuk, hogy mire 
számíthatunk. Azt sem láttuk előre, hogy a helyzet ke-
zelésébe milyen szinten kell önkormányzatunknak be-
avatkoznia. Aztán elrendelték a rendkívüli jogrendet, 
mellyel megszűnt a képviselő-testület ülésezési joga, 
amely egy új polgármesternek végtelenül nagy kihívás 
és számomra is az volt. Felelősségteljes, a zökkenő-
mentes mindennapi életet támogató döntéseket kellett 
hoznom egy személyben. Az intézményeinket működ-

tetni kellett, az orvosi ellátás színvonalát emelni kellett. 
Visszatekintve erre az időszakra, véleményem szerint 
teljesen jól kezeltük a járványhelyzetet. Viszont, ahogy 
teltek a vírushelyzet nyomása alatt a hónapok, azt vet-
tem észre, hogy egyre türelmetlenebbek lettek a lako-
sok, intézményeink dolgozói, a betegek, a háziorvosok 
és minden vírusban érintett. Ezt a jelenséget teljesen 
természetesnek tartom, hiszen igazán senki sem tudja, 
hogy végre mikor térhetünk vissza a normális, régi éle-
tünkhöz. Napról napra egyre nehezebb az embereknek 
biztos támaszt nyújtani úgy, hogy gyakorlatilag mi sem 
tudjuk, hogy mikor lesz vége.
 Jelentett-e hátrányt, hogy elmaradtak a testületi ülé-
sek a vírushelyzet alatt?
Rengeteget egyeztettem a képviselőkkel telefonon keresz-
tül, hogy ne teljesen egyedül hozzak döntéseket. Emel-
lett az önkormányzatnál nagyon magas szintű tudással 
rendelkező kollégáim vannak, akik a település működte-
tésében minden segítséget megadtak és megadnak. Ők 
minden szakmai kérdésemre azonnal tudják a választ.
A járványhelyzet milyen pénzügyi terheket rótt az ön-
kormányzatra?
Az orvosi ellátásnál nagyon nagy mértékben változtat-
nunk kellett a finanszírozáson, sokkal több feladat hárul 
az önkormányzatra. Tehát nemcsak az a feladatunk, hogy 
a jelenleg még önkormányzati kettes háziorvosi körzetet 
működtessük, hanem be kell segítenünk az egyes körzet-
nél is. Gondolok itt a nagy mennyiségű fertőtlenítőszer 
biztosítására, segítségre a foglalkoztatott asszisztensek 
tekintetében. Előfordult az is, hogy nem kis összegért 
kellett teszteket vásárolnunk azért, hogy a dolgozóinkat 
tesztelni tudjuk. Biztosítanunk kell az antitest szűrési 
lehetőséget orvosi rendelőnkben. Olyan kihívásoknak is 
meg kellett felelni, amely a vírushelyzettel kapcsolatos 
felmerülő adminisztratív feladatok ellátásában okozott 
nehézséget. Be kell állítani egy új telefonvonalat és disz-
pécser szolgáltatást kell indítani annak érdekében, hogy 
a betegek igényeit ki tudjuk elégíteni. A többi intézmény 
esetében is nagy figyelmet kellett fordítani a vírushelyzet 
alatti fertőtlenítésre, humán erőforrást érintő problémák 
megoldására, anyagi értelemben is. Szerencsére, ezeket a 
plusz terheket kompenzálja a megnövekedett iparűzési 
adó bevételünk, így az év végére azt látjuk, hogy tarta-
lékainkat a kialakult helyzet ellenére is növelni tudtuk.

Kihívások, tervek, célok



   Konkrétan mik a tervek, elképzelések az 5-ös főúton 
lévő körforgalmi csomópont díszítésével kapcsolatban? 
Mi kellene ahhoz, hogy ez ténylegesen megvalósuljon?
Táborfalva gyakorlatilag az itt lévő katonai szervezete-
iről híres, nemzetközi szinten és országszerte is, mely 
nekünk nagyon stabil hátteret biztosít. Azt szeretném, 
hogy ez a katonai jelleg megjelenjen a körforgalomnál, 
ennek érdekében került beszerzésre egy hatástalanított 
ágyútarack már 2020 elején. Ehhez kellett egy hon-
védségi és egy közútkezelői engedély. A honvédségnél 
gyorsan zöld utat kapott az elképzelésünk, de a köz-
útnál több mint egy évet vett igénybe, hogy átmenjen 
mindenféle ellenőrzésen. Két héttel ezelőtt kaptunk 
egy állásfoglalást a közútkezelőtől, hogy elfogadják a 
terveinket, de a jelenlegi időjárás miatt sajnos, nem 
tudjuk elkezdeni az alapozó betonmunkálatokat, így 
ezt tavasszal tudjuk megindítani. A körforgalomnál így 
meg tud jelenni magyarságunk, a katonai jelleg és Tá-
borfalva nagyközség is.
 Mit a tervezel a látványosan kitisztított és rendezett 
MÁV állomás környékével?
Az első lépcső a gyalogos átkelőhely megvalósítása, 
amely még mindig a Magyar Közút és a MÁV egyezte-
tésére vár. Ezt követően terveink szerint egy sínpárra 
vasúti kocsit helyeznénk el, amely nyári pihenőként is 
szolgálhat, ahová a mostanság divatos településnevet 
megjelenítő feliratot helyeznénk el.
 Hogyan látod a település orvosi, egészségügyi el-
látottságát? Milyen problémák jutnak el hozzád?
Mindenféle orvosi ellátással kapcsolatos probléma eljut 
hozzám, de ahogy az imént is elmondtam, türelmetlen 
a lakosság a járványhelyzet miatt. Mindenkiben van egy 
félsz a betegséggel, a koronavírussal kapcsolatban, amely 
pszichésen is nyomot hagy az emberekben és az orvo-
sok, asszisztensek azok, akiken levezetik ezt a feszült-
séget. Rettenetesen túlterheltek az egészségügyi dolgo-
zóink, mégis folyamatosan helytállnak. Pontosan emiatt 
a túlterheltség miatt kerül megszervezésre januártól a 
rendelőben a diszpécser szolgálat, hogy a betegek mi-
nél könnyebben jussanak gyógyszerhez és időponthoz.
 Ha a jövőbe tekintünk, mire számíthatnak a Táborfal-
ván élők, megmarad ez a lendület?
Úgy érzem, hogy a lendület megmaradt, de az átala-
kult életfeltételek miatt nehezített pályán mozgunk 
mindennemű tervünkkel és beruházásunkkal. Megnö-
vekedtek az ügyintézési idők, túlterheltek a hatósá-
gok is. Az elsődleges célom az, hogy az intézménye-
ink ugyanilyen vagy a jelenleginél sokkal magasabb 
színvonalon működhessenek. Pályázati téren minden 
egyes lehetőséget megragadunk, mely jól látszik a 
2021-es évben is. Nemcsak a Magyar Falu Program-
ban értünk el sikereket, hanem kulturális és szociális 
pályázatokon is sikerrel indultunk el. Megnyertük a 

„Tisztítsuk meg Magyarországot” elnevezésű pályáza-
tot is, melyben 5.000.000 Ft-ot kaptunk a külterületi 
útjaink mentén lévő hulladék felszámolására. Sike-
res volt a fásítási pályázat is, melyen keresztül 30 db 
gömbszivar fához jut településünk.
 Polgármesteri programod egyik fő eleme volt a köz-
terület karbantartás minőségének javítása. Az eltelt idő 
távlatából, hogy látod most ezt az önként vállalt feladatot?
A zöldterületek karbantartása kiemelt fontosságú ön-
kormányzati feladat, hiszen bárki bejön Táborfalvára, 
először a zöldterületeket, közterületeket látja, melyek-
ből már egy előzetes véleményt, képet alkothat rólunk. 
Véleményem szerint sokat változott pozitív irányba Tá-
borfalva az elmúlt időszakban ezen a téren. Folyama-
tosan, hetente többször szedik a kollégák a szemetet a 
járványhelyzet ellenére is, mely veszélyes is lehet rájuk 
nézve. Az zöldterületeket és közterületeket is egy helyi 
vállalkozó tartja karban folyamatosan, évszaknak meg-
felelően.
 Tapasztalsz-e kezdeményezőkészséget a táborfalviak 
részéről? Megkeresnek-e konkrét javaslatokkal?
Nagyon sok javaslattal keres a lakosság, melyek általá-
ban kreatív és jó ötletek. Például a temetőben nemrég 
telepített napelemes lámpák is lakossági ötletnek kö-
szönhetőek.
 Milyen visszajelzéseket kapsz munkádról a község 
lakóitól? Milyen lehetőség van a párbeszédre az itt élő 
emberekkel?
Kapok sok pozitív és sok olyan negatív kritikát is, me-
lyeknek ezekben a vírus által nyomasztott időkben nem 
lenne helyük. Sajnos, a rosszindulat is jelen van, mely 
nagyban különbözik a negatív kritikától, melynek nap-
jainkban az egyik legbejáratottabb színtere a Facebook, 
ahol parttalan vitákat kezdeményeznek. Ezek az arc-
talan és hangtalan, félreérthető beszélgetések általában 
nem visznek senkit előre. Ezért is szerettem volna, ha 
nagyon sokan eljönnek a közmeghallgatásra, de sajnos, 
egy ember kivételével senki sem vette a fáradságot hoz-
zá. Pedig nemcsak az én véleményem hallhatták volna, 
hanem a képviselőkét is. Úgy gondolom, hogy kom-
munikációra van lehetőség, a hivatalban szívesen fo-
gadunk bárkit, több telefonnal is rendelkezem, melyek 
folyamatosan csörögnek, mindenkinek megpróbáljuk 
megoldani a gondját, de valakinek a minden sem elég. 
Véleményem szerint Táborfalvának van egy átvitt ér-
telmű szekere, melyet lehet húzni, tolni, akár még ülni 
is rajta lábat lógatva, de csak azért, hogy ez a szekér 
döcögősen haladjon vagy esetleg ki is törjön a kereke, 
rosszindulattal kikövezni az útját nem szabad.
 Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, munkádhoz to-
vábbi sikereket, erőt és jó egészséget kívánok!

SEVECSEK PÉTER
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Különleges élményben volt része a táborfalvai Csurgay Franciska Általános Iskola tanulóinak 2021. november 16-
án délelőtt, ugyanis az iskolába érkezett három népzenész: Anka Péter, Vojtonovszki Sándor és Hegedűs Zoltán, 
akik népzenei hangszerbemutató koncertet tartottak. A gyerekek megismerkedhettek a magyar népi kultúra 
hagyományos hangszereivel: a citerával, a tekerőlanttal (nyenyere), a vonós hangszerekkel, a dudával, a trombita-
hegedűvel, az ütőgardonnal, valamint a „facimbalommal”. Ez utóbbit a gyerekek a műsor végén ki is próbálhatták. 
A műsornak nagy sikere volt a közönség körében. A koncert a Nemzeti Kulturális Alap - Halmos Béla Népzenei 
Kollégium támogatásából valósult meg.

ANKA PÉTER

Népzenei hangszerbemutató koncert
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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

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

A Táborfalvi Magyarok Nagyasszonya 
Római Katolikus Templom urnatemető-
jének nyitvatartási rendje:

szerda: 10.00 - 18.00 óra
vasárnap: 7.30 – 18.00 óra

A templom egyéb helyiségei riasztóval és 
kamerával védettek.    
       

Horváth Zoltán
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Könyvtári hírek

Vers
Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébet: A könyvtár

Kedves Olvasóink!

Örömteli adventi készülődést és áldott, békés kará-
csonyi ünnepeket kívánok! 

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Juhász Gyula: Karácsony felé (1902)

* * *

Köszönöm a könyvtárunknak adományozott 
könyveket  Jávor Béláné Karsai Máriának!

2021. november 1-jétől 2022. március 31-ig TÉLI NYITVA-
TARTÁS 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!

ÉRTESÍTJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 2021. DECEMBER
11-ÉN, SZOMBATON ÉS DECEMBER 17-TŐL 31-IG 
KÖNYVTÁRUNK ZÁRVA TART!

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

A könyv a legjobb barát!
Látogasd a könyvtárat hát!
Felüdíti, gyógyítja lelkedet,

Az egész világ ismerős lesz neked.

A könyvtáros teljesíti kérésed.
A lapok felé fordul nézésed.
A múltról és a máról mesél

Milliónyi megírt vaskos levél.

Benne él az olvasó kedvessége.
Segít még a könyvtár közelsége.
Sok emberi érték a könyvben,

Néha nevetek, néha kicsordul a könnyem.

Van benne bátorság, segítség,
Veszteség, barátság, bölcsesség.

Hit, Remény és Szeretet,
Ezért ajánlom olvasni Teneked!

(2021)
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15 év elteltével...

Nemrég újra elolvastam a szakdolgozatot, amelyet 2006-
ban készítettem „Kistelepülések könyvtári ellátása : Tá-
borfalva Nagyközségi és Iskolai Könyvtár” címmel. Azó-
ta 15 év telt el… Mi változott, mi maradt megoldatlanul?

A teljes állomány katalogizálása megtörtént, 2009 óta 
használjuk a Szikla Mini Integrált Könyvtári Rendszert, 
folyamatos az új könyvek feldolgozása. Állományunk 
gyarapodik, kinőttük már ezt a két osztálytermet, amely 
2004-ben, a községi és az iskolai könyvtár egyesítésével 
még tágasnak tűnt.
 Az olvasói elégedettségmérések, beszélgetések abban 
erősítenek meg, hogy változtatásra, megújulásra lenne 
szükség! A könyvtár jobb elhelyezésével megvalósulhat-
na az az álom, hogy a könyvtár közösségi térként telepü-
lésünk valamennyi lakóját szolgálja.
 - A korszerű könyvtár több részből áll, térben és funk-
cióban elkülönülnek  
a bejárati térség - itt található a ruhatár, az információs 
anyagok  
- a kölcsönzőhely - itt zajlanak az adminisztrációs felada-
tok, itt lehet folyóiratokat nézegetni       
- a szabadpolcos rész - a könyvtár látogatói szabadon né-
zelődhetnek és válogathatnak a könyvek között  
- az olvasóterem - kézikönyvek és időszaki kiadványok 
találhatóak, amelyeket helyben lehet olvasni; kutatás, ta-
nulás, leckeírás helyszíne  
- a gyermekrész - szőnyeggel, mesemondó székkel, pa-
ravánnal… 
- a multimédiás övezet - hangzóanyagok és mozgóképek, 
ezek használatához tartozó eszközök 
- a számítógépes terem 
- a csoportos tanulási és foglalkoztatási terület - projek-
torral; csoportos foglalkozásokra,  előadásokra, könyv-
bemutatókra nyújt lehetőséget.
 Ezek az elkülönülő terek megvalósíthatóak kisebb 
léptékben, egy Táborfalva nagyságú település könyvtá-
rában is, megteremtve ezzel azt a környezetet, amely a 
korszerű, változatos könyvtárhasználói kultúra létrejöt-
téhez szükséges.
 Örömteli változás, hogy 2013. óta önálló honlapja van 
könyvtárunknak. A honlapot Sponga Tamás készítette 
és folyamatosan tesszük közzé az újabb tartalmakat. 
Kiemelkedően fontos számunkra a helytörténet: írá-
sok, visszaemlékezések, beszélgetések, útibeszámolók, 
Táborfalván vagy a közelében megtalálható történelmi/
kulturális/vallási értékeink, könyvtártörténet, a Telepü-
lési Értéktárba bekerült helyi értékeink, helyi vagy el-
származott írók, költők vagy más művészeti területen 
alkotók bemutatása.

 

Megtekinthetőek honlapunkon a Táborfalvi Mozaik c. 
helyi közéleti lap első korszakának (1993. február-1999. 
június) lapszámai, valamint a 2020. januártól kezdődő-
en a táborfalviak számára ingyenessé vált lapok, hogy 
azok a szélesebb olvasóközönség számára is elérhetővé 
váljanak. Szeretnénk, hogy minél többen megismerjék és 
megőrizzék Táborfalva és a régió értékeit. A megjelent 
írásokról sokszor kapunk visszajelzéseket, időnként a 
világ távoli országaiból is, hiszen sok elszármazott tábor-
falvi is látogatja honlapunkat.
 2015-ben könyvtárunk Facebook-oldalát is létrehoz-
tuk, ezt a megváltozott felhasználói szokások indokol-
ták. A könyvtár olvasóit, településünk lakóit a leggyor-
sabb módon itt tudjuk elérni és tájékoztatni.
 Az elmúlt 15 évre visszatekintve a honlap létrejöttéhez 
hasonlóan nagy öröm számomra a Könyvtár Baráti Kör 
megalakulása, amely igazolja azt a hitemet, hogy a világhá-
ló, a közösségi oldalak, az információs társadalom korában 
igény mutatkozik a személyesség iránt is, igény mutatko-
zik olyan művelődő közösség iránt, ahol ki-ki megmutat-
hatja önmagát, közkinccsé tehetjük szellemi értékeinket.
 2015-ben jött létre a Települési Értéktár Bizottság, 
melynek székhelye könyvtárunk. Remélem, hogy létre-
hozhatjuk Táborfalva helytörténeti gyűjteményét, amely 
majd a Települési Értéktár dokumentumait más, helytör-
téneti dokumentumokkal együtt őrzi és bemutatja, akár 
valós kiállításokon, akár állandó interaktív kiállításon 
vagy előadásokon, iskolai foglalkozásokon. A gyűjte-
mény köré helytörténeti kört szervezhetnénk, életkortól 
függetlenül mindazokat, akiket érdekel Táborfalva múlt-
ja, jelene és jövője, akik szívesen tennének azért, hogy az 
itt élő emberek ismerjék és szeressék településüket.
 Megoldásra vár az iskolai könyvtári feladatok újrafo-
galmazása, a könyvtár-pedagógiai program elkészítése, a 
kettős funkcióból (nyilvános könyvtár és iskolai könyv-
tár) adódó feladatok összehangolása.
 Azt gondolom, hogy mindennapjainkat, életünket 
szebbé és jobbá teszi az a közösség, amely szép, igényes 
környezetben találkozhat, beszélgethet, művelődhet!
 Jó olvasást kívánok!

BORSI MÁRIA könyvtáros
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Antal János, Tá-
borfalva Nagyközség Díszpolgára életének 83. évében 
elhunyt. 

Személyében olyan embert veszítettünk el, akinek a 
közösségi tevékenysége hosszú évtizedekig meghatá-
rozó volt településünkön. Neve összefonódik a szüreti 
bálokkal, falunapokkal, intézményi rendezvényekkel, 
gyermekprogramokkal.
 Antal János 1938. december 16-án született a Békés 
megyei Reformátuskovácsházán.
1945-ben szüleivel Békéscsabára költöztek és itt végez-
te el általános iskolai tanulmányait. Pályaválasztáskor 
a Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakiskolába 
jelentkezett, mely akkor 
indult elsőként Szegeden. 
Felvételt nyert az 1954-1955-
ös tanévre, melyet jeles 
eredménnyel el is végzett. 
A középiskola után vissza-
került a békéscsabai keres-
kedelmi vállalathoz, ahol 
egészen a hadseregbe törté-
nő bevonulásáig dolgozott. 
János kétszer nősült. Első 
házasságából két gyerme-
ke született. Második há-
zassága 47 éve tart, Szilvia 
lányuk édesapja nyomdo-
kaiba lépve, hivatásos ka-
tonaként szolgál a Magyar 
Honvédség kötelékében.
 1958. november 10-én az 
akkori néphadsereg török-
bálinti alakulatához került 
2 éves sorkatonai szolgálatra.1960-ban további szolgá-
latot vállalt. Elvégezte a hivatásos tiszthelyettes iskolát 
és különböző beosztásokban szolgált. Eredményesen 
végezte a rábízott feladatokat, melyeket elöljárói szá-
mos kitüntetéssel és dicsérettel ismertek el.
 1974-ben az izsáki alakulathoz helyezték át. Mind-
két helyőrségben és természetesen, a hadseregben 
is szívén viselte a fiatal katonák és a távoli helyőrsé-
gekben élő családok sorsát, helyzetét. Szervezte, irá-
nyította a szervezeti, kulturális életet és annak aktív 
résztvevője volt. Gondoskodott róla, hogy a fiatalok 
szabadidejüket tartalmasan és hasznosan töltsék. Ek-
kor került rá először a Télapó ruha is, melyet aztán 
településünkön is hosszú évtizedeken keresztül min-

den év decemberében magára öltött sok táborfalvai 
gyermek nagy örömére.
 1982. június 1-jén a hadsereg Táborfalva helyőrségbe 
helyezte Őt a Központi Kiképző Bázis parancsnokhe-
lyettesi beosztásába, majd a Központi Kiképzés Tech-
nikai Anyagraktár parancsnoka lett.
 Táborfalvát már röviddel ideérkezése után meg-
szerette, és hamarosan itt is belevágott a közösségi 
munkába, mind a honvédség, mind pedig a közösség 
keretein belül egyaránt. Rövidesen társadalmi felada-
tokat vállalt és a Helyőrségi Művelődési Tanács tagja 
lett. Katonaként segítette az óvoda és az iskola fejlő-
dése érdekében végzett társadalmi munkát. 1989-ben 

a Helyőrség által kezde-
ményezett iskolabővítési 
munkában is részt vállalt.
 1990. július 1-jén 
a hadseregből szolgálati 
nyugdíjba vonult.
 Ezt követően, az 
1990. szeptember 30-án tar-
tott helyi önkormányzati 
választáson képviselője-
löltként indult. A választá-
son nem, de a képviselői 
lemondások után bekerült 
az első képviselő-testület-
be, az Ügyrendi Bizottság 
Elnökeként. 2014-ig négy 
cikluson keresztül volt 
önkormányzati képviselő. 
Képviselői feladatát be-
csülettel, nagy odaadással 
és kellő alázattal végezte. 
Közéleti tevékenységével 
hozzájárult a község fejlő-

déséhez, lakosai életkörülményeinek javításához.
 A 2001-2003 évek között a Jókai Mór Művelődési 
Ház közművelődés-szervezője volt. A községi szüreti 
felvonulásokat hosszú évekig szervezte, vezette, falu-
napokon műsorvezetői feladatokat is ellátott. A helyi 
Mozaik újság szerkesztőbizottságának sok évig tagja 
volt, írásaival hozzájárult a lakosság folyamatos tájé-
koztatásához. Képviselőként aktívan részt vett szinte 
valamennyi községi rendezvényen: jótékonysági es-
tek, kulturális rendezvények, tájsebészeti akciók, ün-
nepi megemlékezések, koszorúzások.
 Jótékonysági rendezvények kezdeményezője, lebo-
nyolítója volt. Jó kapcsolatot ápolt a civil szervezetekkel, 
gyakori vendége volt programjaiknak, rendezvényeiknek.

In memoriam Antal János
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 Antal János azt végezte, amit mindig is szeretett, a köz-
életi tevékenység élete része volt.
 Két dolog mindig fontos volt számára, a család, és az, 
hogy sikeresen, eredményesen dolgozzon másokért és kör-
nyezetéért egyaránt. Táborfalváért végzett közösségi mun-
kája, fáradhatatlan közéleti és társadalmi szerepvállalása 
példaértékű mindannyiunk számára.
 A Képviselő-testület Antal Jánosnak a településen évek 
óta végzett folyamatos közéleti tevékenysége elismeré-
seként ”Táborfalva díszpolgára” kitüntető címet adomá-
nyozta 2012. évben.

 Táborfalva Nagyközség Képviselő–testülete és Önkor-
mányzata részvétét fejezi ki a gyászoló család számára. 
Halála mindannyiunk számára fájó veszteség.
 Néhai Antal Jánost Táborfalva Nagyközség saját halott-
jának tekinti.

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS ÖNKORMÁNYZATA 

NAGY ANDRÁSNÉ
polgármester

 Megrendülve vettük tudomásul, hogy Antal János, a Táborfalvai MOZAIK egykori szerkesztőbizottsági tagja novem-
berben elhunyt. Több éven keresztül vett részt az újság készítésében, melyben még saját rovata is volt „Jani házhoz 
megy” címmel.
A Táborfalvai MOZAIK szerkesztőbizottsága osztozik a család gyászában.

RENDKÍVÜLI ADÓ-VISSZATÉRÍTÉS A GYERMEKES CSALÁDOKNAK!

Minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó-visszatérítés. A 2021. évi alábbi tevékeny-
ségekből származó adó jár vissza:
 – az önálló és a nem önálló tevékenység, valamint az egyéb jövedelem adója,
 – az ekhó kétharmada,
 – a katások utáni tételes adó negyede, legfeljebb a 2020 december havi adatok alapján számolt éves átlagbér 
adótartalmáig.
A visszatérítés a családi kedvezményre jogosultaknak jár:
a gyermekük után családi pótlékra jogosultaknak, tehát a kedvezmény a gyermeket közösen nevelő szülők 
közül mindkettőt megilleti, a családi kedvezményre magzat után, a várandósság 91. napjától jogosultaknak, és 
a várandós nő házastársának is.
Azok a szülők, akik 2021-ben közös háztartásban nevelik gyermeküket, családi pótlékra jogosultként igénybe 
vehetik a visszatérítést, függetlenül attól, hogy házasságban élnek, vagy élettársak. Házasságon a bejegyzett 
élettársi kapcsolatot is érteni kell.

A visszatérítés az élettársnak is jár, aki a szülővel és annak gyermekével együtt él, ha a 
gyermek után ő is jogosult a családi pótlékra.
További információk: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites/szja_
visszaterites20211001.html#tudnivalok_roviden

ELHUNYT LANTOS JÓZSEFNÉ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Lantos Józsefné, született Heczendorfer
Erzsébet	életének	65.	évében	elhunyt.	
Erzsike hat évig volt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi munkatársa. 
A hivatal volt és jelenlegi dolgozói részvétüket fejezik ki a gyászoló család 
számára. 
„Emlékedet szívünkben örökké megőrizzük”
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Nem kéne megfejteni, hogy meg lehet-e fejteni?

A táblázatban nem áthúzott betűkből áll össze a megfejtés, amely egy üzenet Önök felé.
Keresse meg a felsorolt szavakat a táblázatban, majd húzza át a betűiket! A megmaradt betűkből 
olvashatja össze a megfejtést. A megfejtéseket elküldhetik a taborfalvaimozaik@gmail.com 
e-mail címre vagy leadhatják személyesen a könyvtárban, nyitvatartási időben. Helyes megfej-
tőink között 10 db „Táborfalvi Mozaik” bögréket sorsolunk ki.
Beküldási	határidő:	2022.	január	3.	(hétfő)

A keresendő szavak:

ADVENT
ANGYAL
BÚÉK
DIÓS
ÉGŐ
FENYŐ
HARANG
HÓEMBER
JÉG
KARÁCSONY
MÁK
MIKULÁS
PEZSGŐ
PIROS
SÁL
ZSÁK

A 2022-ES VASÚTI MENETREND

2021. december 12-én lép életbe az új vasúti menetrend:
*	Munkanapokon	új	vonat	fog	indulni	Budapest-Nyugati	pályaudvarról	3:58-kor	Lajosmizsére.
*	A	Táborfalváról	Budapest-Nyugatiba	4:55-kor	induló	vonat	2	perccel	korábban,	4:53-kor,	
*	az	5:53-kor	induló	vonat	6	perccel	korábban,	5:47-kor	fog	indulni.
A részletes menetrend itt olvasható: https://mav142.blogspot.com/2021/11/2022menetrend.html

ÚJ VOLÁNBUSZ MENETREND

December 12-től érvényes a jövő évi Volánbusz menetrend. A települést érintő változások:

*	A	Budapest,	Népligetből	12:35-kor	induló,	Kecskemétig	közlekedő	busz	10	perccel	később,	12:45-kor	fog	indulni.
*A munkanapokon Dabas, kaszinótól 10:40-kor induló, Táborfalva, vasútállomásig közlekedő járat nem érinti Tábor-
falva, Körösi utca megállóhelyet.
*	A	Táborfalva,	autóbusz	forduló	megállóból	7:05-kor	induló,	vasútállomásig	közlekedő	járat	nem	érinti	Táborfalva,	
Kőrösi utca megállóhelyet.
*A	Táborfalva,	laktanya	megállóból	tanítási	napokon	6:45-kor	induló	busz	5	perccel	korábban,	6:40-kor	fog	indulni.
*A	Táborfalva,	laktanya	megállóból	15:45-kor	induló	busz	5	perccel	korábban,	15:40-kor	fog	indulni.
A részletes menetrend itt olvasható: https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek

GYORGYOVICS KRISZTIÁN

Összeállította: GYORGYOVICS KRISZTIÁN



Kecskeméti kirándulás

2021. november 24-én, szerdán a Csurgay Franciska Általános Iskola 46 tanulóval és három kísérő pedagógussal - 
Faragó Henriett, Czigány Anita és Doricsák Ildikó - kirándulást tett Kecskemétre, ahol verőfényes napsütés, friss 
levegő fogadott bennünket.

Sikeresen megmásztuk a Vízműdombot és fentről gyönyörködhettünk az elénk táruló kecskeméti panorámá-
ban. Ezt követően meglátogattuk az arborétumot, amely erdészeti tulajdonban van. Itt megismertük a legendás 
Móricz-fát, a Mária-kápolnát, Árpádházi királyaink életnagyságú szobrait. Majd egy körsétát tettük a csodaszép 
egyedi, még novemberben is pompázó különleges örökzöld fák, cserjék és a lombhullató növénytársulások között. 
Megtekintettük még a szökőkúttal ellátott kör alakú kerti tavat. A gyermekek örömükben háromszor is meg-
mászták a közelmúltban elkészült hatalmas kilátót. A nap végén az arborétumban található játszótéren igazán 
nagyot játszottak vidám és jókedvű tanulóink. Nagyon jó érzés volt látni a sok boldog gyermekarcot!
Köszönet mindenkinek minden segítségért, amely lehetővé tette gyermekeink kirándulását!

Szöveg, fotók:
DORICSÁK ILDIKÓ



2021. november 6-án, szombaton téli örömíjász versenyt tartottunk. A verseny reggele hagyományőrző 
reggelivel indult, ahol házias ételeket kínáltunk. A reggeli után kezdetét vette a verseny, ahol két körön, 
körönként tíz élethű célt küzdöttek le a versenyzők. Ezután az ebéd következett, amely babgulyás volt íjász 
módra, majd az eredményhirdetés zajlott, ahol mindenki átvehette a neki járó díjat. Ezúton is szeretnék 
gratulálni a versenyzőknek a szép eredményekhez.
 Köszönjük Nagy Andrásné Polgármester Asszonynak és Nagy András Képviselő Úrnak a részvételt és a 
segítséget. Köszönjük mindenkinek a verseny lebonyolításában nyújtott segítséget!

Szöveg, fotók:
NAGY BENCE

Téli örömíjász verseny 


