
MOZAIKMOZAIKMOZAIK
TÁBORFALVA NAGY KÖZSÉG ÖN KORMÁN YZATÁNAK INGY EN ES LAPJATÁBORFALVA NAGY KÖZSÉG ÖN KORMÁN YZATÁNAK INGY EN ES LAPJA

2022 .  ápr i l i s         X X X .  é v fo l y a m  4 .  s z á m          w w w.ta b or fa l v a . hu

A LA PÍT VA 1993

„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”



Kedves Olvasóink!

A Táborfalvi MOZAIK című 
független havilap, a táborfalvi 
polgárok lapja 1993. febru-
ár hónapban jelent meg első 
alkalommal, ez volt az újság 
úgynevezett próbaszáma. Az 
I. évfolyam 1. száma az 1993. 
március havi lapszám volt.

A Táborfalvi MOZAIK első korszaka 1999. júniusig, a VII. 
évfolyam 6. (77.) számáig tartott.
A havilap felelős szerkesztője Sponga Tamás volt, a szer-
kesztőség tagjai az első lapszám megjelenésekor: Fehér 
Lászlóné, Dr. Kolek István, Kőnigh Józsefné (Farkas Len-
ke), Szelei Pál, Sztana Károly. Az aktuális önkormányzati 
(Fehér Lászlóné) és egyéb híreken, programokon kívül 
rendszeres rovatok kaptak helyet a lapban: Egészségügyi 
sarok (Dr. Kolek István), Kertészkedőknek (Doricsák Ildi-
kó), Jegyzet (Antal János), Múltidéző (Táborfalváról szóló 
helytörténeti írások, Szelei Pál), Kék hírek (rendőrségi hí-
rek, Gelle Ferenc), Házi praktikák, fortélyok, receptek (Sza-
bó Mária), Sport (Urbánné Revák Anikó, Szekeres István), 
Postaládánkból (olvasói levelek), SULIság (iskolai hírek, 
írások, versek, érdekességek) és még sok-sok apróság, 
régi fényképek, riportok, emlékek...

Az évek során változott a szerkesztőség összetétele, az 
újság felelős szerkesztői voltak:            Barta Károly (2000. 
január – 2006. május), Polyák Csaba (2006. június – 
2015. február), Almási Anikó (2015. március – 2016. 
április). 
2016. május 1-jétől Fekete Gyula vette át a felelős szer-
kesztői feladatokat.

A Táborfalvi MOZAIK nyomtatott lapszámai elérhetőek 
könyvtárunk helytörténeti gyűjteményében. Digitalizált for-

mátumban könyvtárunk honlapján az első korszak (1993. 
február -1997. június), valamint a 2020. januártól ingye-
nes, valamennyi táborfalvi lakóingatlan számára kézbe-
sített lapszámok olvashatóak. Az ingyenes újságok így a 
szélesebb olvasóközönség számára is elérhetőek.

a TábOrfalvi MOZaiK SZerKeSZTőbiZOTTSága

30 éves a Táborfalvi MOZAIK

Címlapfotó
„Tehetsz méh többet!” című rajzpályázaton vett részt óvodánk

A méhek pótolhatatlan szerepet töltenek be, nélkülük 
elképzelhetetlen lenne életünk. Beporzás nélkül a 
gyümölcsök, zöldségek nagy része nem teremne meg. 
Nem beszélve a finom mézről, ami nagyon egészséges 
tápanyag, sok mindenre fel lehet használni egészsé-
günk érdekében. A méhek sok veszélynek vannak ki-
téve, ezért fontos, hogy már gyermekkorban is tudják 
a gyermekek, hogy óvni, védeni kell őket.
Ezzel a céllal hirdette meg a program az országos óvo-
dai rajzpályázatot. A méhek szerepének a tudatosítása 
mellett az is cél volt, hogy a 3–7 éves gyermekek saját 

eszközeikkel mutathassák meg, hogy milyen fontos 
szerepet töltenek be életükben a beporzók.. A pályá-
zat kabalája, főszereplője Bolyhos, a kaptárból elka-
landozott méhecske.
A pályázatra nagyon sok, 6289 alkotás érkezett. Mi 14 
pályaművet küldtünk be és nagyon büszkék vagyunk, 
hogy Béni Elena, Katica csoportos óvodásunk alkotása 
a 10 külön díjas művek között szerepelt.
Gratulálunk Elenának és óvó nénijének, Béresné Les-
tár Vandának a szép eredményért!



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
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taborfalvaimozaik@gmail.com
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Polgármesteri gondolatok
A tavasz a megújulás és 
az újjászületés évszaka. 
2022 tavasza nem iga-
zán szimbolizálja ezt.   A 
még itt lappangó vírus, 
a szomszédban zajló há-
ború, mind rányomja 
bélyegét a mindennapi 
életünkre. Bonyodalmak 
községünkben is vannak. 

Az egyik legnagyobb, megoldásra váró probléma a 
kínai tulajdonban lévő műanyag hulladék feldolgo-
zóval kapcsolatos. Az onnan kiáradó bűz és hang-
hatás már olyan szinten rontja a környékén élők 
életminőségét, hogy ezt már nem hagyhatjuk szó 
nélkül. Bejelentést tettünk és helyszíni vizsgálatot 
kértünk a környezetvédelmi hatóságtól. Folyamato-
san egyeztetünk a tulajdonossal és az ő jogi kép-
viselőjével, mindketten nagyon együttműködőek, 
de sajnos, eddig nem jártunk túl sok sikerrel. Az 
egyértelmű, hogy a Képviselő-testületnek semmi-
féle bevétel nem olyan fontos, hogy annak fejében 
bárki ilyen mértékben az emberek komfortérzetébe 

gázoljon. Folyamatosan küzdünk a környezetünk 
rendben tartásával, több tonna illegális hulladékot 
takarítunk el, nem kevés pénzen… Ennek tükrében 
nem engedhetjük meg senkinek sem azt, hogy ilyen 
látvánnyal és ilyen szaghatással szembesüljön az, aki 
a községünkbe érkezik. Dolgozunk a probléma meg-
oldásán…

Vannak jó híreink is…

Az egyes helyi önkormányzatokról szóló 1196/2022. 
(III.28.) Kormányhatározat alapján Önkormányza-
tunk 40 millió forint összegű, vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, amit útfelújításra fordítha-
tunk.

Elkezdődött a régen várt közútfelújítás. Elültettük 
a 30 darab gömbszivarfát, amit pályázat útján nyer-
tünk. 

Várjuk a Magyar Falu Program keretében beadott 
pályázataink eredményét…

Kívánok mindenkinek szép, örömteli, megoldásokat 
hozó tavaszt és áldott, békés húsvéti ünnepeket!

Nagy aNdráSNé
polgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2022. 
március 8-án rendkívüli testületi 
ülést, március 29-én munkaterv sze-
rinti ülést tartott. Az üléseken 12 ha-
tározat és 1 rendelet született.  A tes-
tületi ülés nyilvános, polgárok által 
megtekinthető jegyzőkönyve alap-
ján, az üléseken hozott határozatok 
kivonatait az alábbiakban közlöm.

A Képviselő-testület a március 8-i 
ülésén:
 - A Kőrösi úti szolgálati lakás 
felújításának beszerzési eljárásában 
beérkezett pályázatokat bírálta el. 
Ennek eredményeként ellenszavazat 
nélkül döntött arról, hogy
   a)  a kivitelezési feladatok el-
látásával a legkedvezőbb ajánlatot 
adó IHOUSE Trade Kft -t (Tábor-
falva, Kossuth L. u. 16.) bízza meg,  
24.902.488 Ft +áfa  ajánlati ár elfoga-
dásával,
   b) a műszaki ellenőri felada-
tok ellátásával Vízer Pál ( Kecskemét) 
egyéni vállalkozót bízza meg  551. 181 
Ft +áfa ajánlati ár elfogadásával,
   c)  a projektmenedzseri fel-
adatok ellátásával a DOMINUS ME-
TATOR Kft -t (Budapest, Gesztenye-
fa u. 9.) bízza meg 548.000 Ft +áfa 
ajánlati ár elfogadásával.
 A beruházás megvalósítása érde-
kében az önkormányzat 5.879.328 Ft 
önrészt biztosít az éves költségvetés 
terhére. 
 - Ellenszavazat nélkül döntött ar-
ról, hogy a szociális intézmény intéz-
ményvezetői munkakörének betölté-
sére kiírt pályázati eljárást – pályázat 
hiányában – eredménytelennek mi-
nősíti. A pályázatot ismételten kiírta.
 - Táborfalva Községi Sportegye-
sület kérelmét támogatva ellensza-
vazat nélkül úgy döntött, hogy a 
sportöltöző berendezési tárgyainak 
beszerzésére 455.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít. 
 - Ellenszavazat nélkül döntött 
arról, hogy a Táborfalva-Örkény 
Földtulajdonosi Közösség kérelmét 
támogatja és részükre 1.500.000 Ft 
vissza nem térítendő pénzügyi tá-
mogatást biztosít a táborfalvai külte-
rületi utak széleinek, árokpartjainak 
karbantartásához szükséges eszköz 
beszerzéséhez.

 - Ellenszavazat nélkül döntött 
arról, hogy az I. és II. világháborús 
emlékműre a táborfalvai elesettek 
nevének feltüntetését folyamatosan 
biztosítja az önkormányzat minden-
kori költségvetése terhére.

A Képviselő-testület a március 29-i 
ülésén:
A napirendi pontok megkezdése 
előtt a Képviselő-testület meghall-
gatta a kínai tulajdonban lévő Poly-
mer Plastic Recycling Kft.(Bankszőlő 
út)  ülésre meghívott képviselőinek 
tájékoztatását az üzem jelenlegi mű-
ködéséről.
Dr. Szilas András  jogi képviselő tá-
jékoztatást  adott  arról, hogy elké-
szült a táborfalvai üzemre vonatkozó 
zajvédelmi és levegőbiztonsági hatás-
vizsgálati szakvélemény. Az abban 
foglaltak szerint az üzem működése 
minden elvárásnak megfelel. Javasol-
ja a tanulmány az üzemelés alatt, a 
darálás során az ablakok és az ajtók 
zárva tartását, valamint zajvédőfal 
megépítését. A cég vezetése úgy 
döntött, hogy az éjszakai műszakot 
ideiglenesen megszünteti, így este 
21 óráig tart a termelés. Ez idő alatt 
új, a legmodernebb technológiának 
megfelelő gépsor kerül beszerzésre 
és beüzemelésre.  A zajvédő falat pár 
napon belül megépítik, remélhető-
leg, ezzel is csökkentve a kiáramló 
zajhatást. 
A panaszolt  szúrós, gázszerű szag 
nem az üzem területéről ered, ezt ő 
maga is megtapasztalta. 
A cég tulajdonosai pozitívan állnak 
a környezetben élő lakosok által ta-
pasztalt problémák megoldásához. 
Felajnálja, hogy bárki megnézheti az 
üzemet, a gyártási folyamatot. Ezt 
főleg akkor ajánlja, amikor a szag és 
a zaj észlelhető, így közösen tudnak 
meggyőződni, hogy mindez az üzem 
területéről ered-e.  Ezt követően a 
testületi ülésen megjelent lakosok 
kérdéseire válaszolt. 
 Nagy Andrásné polgármester tá-
jékoztatta a megjelenteket, hogy a 
jegyző levélben megkereste a hulla-
dékgazdálkodási engedélyt kiadó ha-
tóságot.  Kérte, hogy helyszíni elle-
nőrzéssel és  mérési jegyzőkönyvek 
bekérésével vizsgálja meg, hogy az 
üzem jelenlegi működése a kiadott 

hulladékgazdálkodási engedélyben 
foglaltaknak megfelel-e. 
Ebben a témakörben ápri-
lis 7-én lakossági fórumot tart 
a Képviselő-testület, melyre 
kéri a testületi ülésen megje-
lent lakosokat is, hogy jöjjenek el.
 - Ellenszavazat nélkül elfogadta a 
polgármester beszámolóját a két ülés 
között tett fontosabb intézkedései-
ről.
 - Egyhangúlag elfogadta a Lajos-
mizse Önkormányzati Tűzoltóság 
2021. évi munkájáról szóló tájékozta-
tót.
 - Ellenszavazat nélkül elfogadta 
a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló ön-
kormányzati rendeletet. A rendelet 
felülvizsgálatának az oka, hogy a 
Pest Megyei Kormányhivatal törvé-
nyességi észrevételt tett a rendkívüli 
testületi ülést szabályzó rendelkezé-
sekre, melyet újra szabályzott a kép-
viselő-testület.
(A  rendelet  megtekinthető az ön-
kormányzat honlapján és a hivatal 
hirdetőtábláján.)
 - Ellenszavazat nélkül döntött a 
helyi civil szervezetek által benyúj-
tott pályázatokban  alábbiak szerint: 
Táborfalvi Horgász Egyesület
Támogatott cél: A község lakosai 
részére is nyitottá tett horgászverse-
nyek lebonyolítása, működés támo-
gatása 
Támogatási összeg:
rendezvény: 250.000   Ft.
működés:  400.000   Ft.
Táborfalvai Hagyományőrző Íjász 
Egyesület
Támogatott cél: íjászversenyek meg-
rendezése.
Támogatási összeg:       200.000 Ft.
Táborfalva Szabadidő Sport Egye-
sület
Támogatási cél: táborfalvai rendez-
vények megvalósítása.
Támogatási összeg:      200.000 Ft.
Shomen Harcművészeti és Küzdő-
sport Egyesület
Támogatási cél : eszközök beszerzé-
se, versenyek megrendezése, tábo-
roztatás
Támogatási összeg:        200.000 Ft.
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Platthy József Bajtársi Egyesület
Támogatási cél: kirándulás, civil szer-
vezet találkozójának megrendezése
Támogatási összeg:        200.000 Ft.
Örkény-Tábor Vadásztársaság 
Támogatási cél: Vadászház lőcsös ko-
csi múzeum faburkolat előkészítési 
és festési munkáinak támogatása 
Támogatási összeg:        700.000 Ft.
Kéknefelejcs Nyugdíjasklub
Támogatási cél: Rendezvények meg-
valósítása
Támogatási összeg: 200.000 Ft.
Táborfalva Községi Sportegyesület
Támogatási cél: működésének bizto-
sítására
Támogatási összeg:    1.700. 000 Ft.
A Táborfalvi Közművelődési és 
Népzenei Egyesület a pályázatát 
hiányosan nyújtotta be. A pályázó 

írásos felhívás ellenére sem pótolta 
a hiányzó dokumentumot, ezért a 
civilszervezetek pénzügyi  támoga-
tásáról szóló önkormányzati rendelet 
értelmében a Képviselő-testület a pá-
lyázatát nem tárgyalta.
Ellenszavazat nélkül elfogadta a pol-
gármesteri hivatal 2021. évi működé-
séről szóló beszámolót.
Ellenszavazat nélkül döntött arról, 
hogy a Táborfalva Napraforgó Óvo-
da és Bölcsőde intézményvezetői 
megbízásra pályázatot ír ki. A pá-
lyázat közzétételre kerül: www.ko-
zigallas.hu és a www.taborfalva.hu 
weboldalon.
Ellenszavazat nélkül meghozott ha-
tározatában elvi hozzájárulását adta 
ahhoz, hogy a BestPanel Kft. és a 
SUB ROSANNA Kft. a táborfalvai 
2208,2209,2210,2211 hrsz-ú ingatla-
non szendvicspanel gyártó üzemet 

létesítsen.

Tájékoztatom kedves lakosainkat, 
hogy az önkormányzat honlapján 
(www.taborfalva.hu) megtekint-
hetik a képviselő-testület nyilvános 
üléséről készült jegyzőkönyveket, a 
hatályos rendeleteket. A „Közérdekű 
információk” cím alatt közzétételre 
kerülnek többek között az önkor-
mányzat 5 M Ft. feletti szerződései, a 
közbeszerzési eljárások kiírása, azok 
eredményei.

A Képviselő-testület soron követke-
ző ülését 2022. április 26- án tartja, 
melyen minden érdeklődőt szeretet-
tel vár.

KuNdra eriKa
jegyző 

Újabb örömteli kötelessé-
günknek tettünk eleget Mik-
lós Melitta kolléganőmmel, 
amikor Árvai Józsefné Mar-
git nénit köszöntöttük 90. 
születésnapja alkalmából. 
Margit néni lánya és déduno-
kája társaságában fogadott 
minket. Nagyon jó egészsé-
get és további boldog éveket 
kívánunk a Képviselő-Testü-
let nevében!

Nagy aNdráSNé
polgármester

Margit néni 90 éves
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Az óvodai beiratkozás a 2022-23. 
nevelési évre a 19/2021 (III.10) EMMI 
rendelet alapján történik.
Táborfalva Nagyközség Önkor-
mányzata részéről tájékoztatom a 
Tisztelt Szülőket, hogy a Táborfalva 
Nagyközség Önkormányzata által 
fenntartott Táborfalvai Napraforgó 
Óvoda és Bölcsődébe a gyermekeket 
a 2022/2023. nevelési évre 2022. 
április 21. és 22. napján (csütör-
tök, péntek) de. 08.00 – du. 17.00 
óra között lehet beíratni.
A beíratás helye: Napraforgó Óvo-
da 2381 Táborfalva, Petőfi u. 19.
A beíratás személyesen történik. 
Tekintettel a fennálló járvány-
helyzetre, kérem a szülőket, hogy 
a torlódás elkerülése érdekében a 
06-29-382-008 telefonszámon je-
lentkezzenek be.
A beiratkozáshoz szülői nyilatkoza-
tot szükséges kitölteni, melyet  Tá-
borfalva Nagyközség Önkormány-
zat honlapjáról le lehet tölteni, vala-
mint a MOZAIK újságban is benne 
lesz, illetve az óvodában is átvehető!
Felhívom a Tisztelt Szülők figyel-
mét, hogy a 2011. évi CXC. tv. a nem-
zeti köznevelésről 8. § (2) bekezdése 
szerint:
„A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a neve-
lési év kezdő napjától (2022. szep-
tember 01.) napi négy órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni.”
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az 
év közbeni felvételi igényeket (azok-
ra a gyermekekre vonatkozik, akik 
2022. augusztus 31. után töltik be 
a 3. életévüket) a fenti időpontban 
szíveskedjenek jelezni. Ezeknek a 
gyermekeknek a felvételét az üres 
óvodai férőhelyek függvényében 
tudjuk biztosítani!
A gyermeket elsősorban abba az 
óvodába kell felvenni, átvenni, mely-
nek a körzetében lakik, vagy ahol a 
szülője dolgozik. Jelen esetben a mi 
óvodánk körzethatára Táborfalva 
Nagyközség területe. Amennyiben 
a férőhelyek száma lehetővé teszi 
más körzetben élő gyermekeket is 
fogadunk.
A felvételről, átvételről az óvoda 

vezetője dönt. Ha a jelentkezők 
száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, az óvodave-
zető, több óvoda esetén az óvoda 
fenntartója bizottságot hoz létre, 
amely javaslatot tesz a felvételre.
(Nkt. 49.§ (2) ).
Felmentési lehetőségek:
•	 Az Oktatási Hivatal a szülő 

kérelmére  (az óvodavezető, 
vagy a védőnő véleményének 
kikérésével), a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, an-
nak az évnek az aug. 31. nap-
jáig, amelyben a gyermek a 
4. életévét betölti, felmentést 
adhat a kötelező óvodai neve-
lésben való részvétel alól, ha 
a gyermek családi körülmé-
nyei, képességeinek kibon-
takoztatása, sajátos helyzete 
indokolja. (Cím: Pest Megyei 
Kormányhivatal Dabasi Járási 
Hivatal Hatósági Osztály Ha-
táridő: 2021.05.25.)

•	 A szülő, amennyiben gyer-
meke az óvodakötelezettsé-
gét külföldön teljesíti, köteles 
arról a beiratkozás idejének 
utolsó határnapját követő ti-
zenöt napon belül, írásban ér-
tesíteni az Oktatási Hivatalt. 
A külföldön történő óvoda-
kötelezettség bejelentését az 
alábbi címre kell beküldeni: 
Oktatási Hivatal Köznevelési 
Nyilvántartási Főosztály (cím: 
Bp., 1363, Pf.19.)

Az óvodai beiratkozásnál be kell 
mutatni: (a gyermek első óvodai 
nevelési napján)
•	 a gyermek személyazonosítá-

sára alkalmas, a gyermek ne-
vére kiállított személyi azono-
sítót, ennek hiányában a szü-
letési anyakönyvi kivonatát,

•	 a gyermek nevére kiállított és 
lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt (a gyermek lakcím 
kártyáját),

•	 a gyermek TAJ kártyáját,
•	 a szülő személyi azonosító és 

lakcímét igazoló hatósági iga-
zolványát,

•	 és kérjük, hozzák magukkal a 
beíratandó gyermeket is.

Alapító okiratunk szerint óvodánk 

biztosítja az integráltan nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelését is. Sajátos nevelési igényű 
gyermek esetében, beiratkozáshoz, 
a szülő kérjük, hozza magával a 
szakértői véleményt is.

Az óvodavezető az óvodai felvétel 
tárgyában meghozott döntésről, a 
beiratkozás utolsó napjától számí-
tott 21. napon legkésőbb 2022. má-
jus 31-ig írásban értesíti a szülőt. 
A döntésről, amennyiben a szülő, 
az óvodai beiratkozás napján - az 
elektronikus elérhetőségének meg-
adásával- kérte, az óvoda vezetője 
elektronikus úton értesítést küld.

Amennyiben gyermeküket má-
sik településen íratják óvodába, 
a jogviszony létrejöttéről igazo-
lást kérünk bemutatni a felvételt 
biztosító óvodától a Táborfalvai 
Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 
vezetőjének!

Az óvodavezető a gyermek óvodai 
felvételéről hozott döntése elleni 
kérelem tekintetében, a fenntartó 
nevében, a Táborfalva Nagyközség 
jegyző jár el és hoz másodfokú dön-
tést.

A szabálysértésekről, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 247. §-a értel-
mében az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló gyerme-
ket kellő időben az óvodába nem 
íratja be, szabálysértést követ el. A 
szabálysértési eljárás pénzbírsággal 
is büntethető, melynek mértéke öt-
ezer forinttól százötvenezer forintig 
terjed.

A beiratkozással kapcsolatban in-
formáció kérhető a 06-29-382-008-
as telefonszámon.

Kérem, a fentiekben meghatáro-
zott időpontokban gondoskodjanak 
gyermekük óvodába történő beíra-
tásáról!

KuNdra eriKa
jegyző
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Második segélyszállítmány az ukrajnából 
érkező menekültek megsegítésére

Már kétszer juttattunk el a monori gyűjtőpont-
ra tartós élelmiszert, gyógyszert és ruhaneműt, 
hogy ezzel segítsük az ukrán menekülteket. 
A második szállítmányt az Általános Iskola, a 
Katolikus Karitász és a Szociális Szolgálatunk 
dolgozói közösen gyűjtötték össze. Az elszállí-
tásban Gazsó Attila és Trapp Ferenc segítettek. 
Köszönjük az önzetlen segítséget mindenkinek!

Nagy aNdráSNé
polgármester

2022. március 24-én birtokba vehette a Táborfalvai Községi 
Sportegyesület az új, minden igényt kielégítő sportöltözőt
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A húsvéti misztérium lényege 
Krisztus feltámadása. Az igazi 
kereszténység célja, hogy állandó és 
élő kapcsolatban tartsa az embert a 
feltámadott Krisztussal.
A húsvét ünnepi neve különböző 
nyelveken más és más.
A húsvét héber neve, a pészah. A 
szó kikerülést, elkerülést jelent. 
Nagyon sok nyelven ma is úgy 
hívják a húsvétot, hogy Paszcha 
(görög, orosz), Pascua (spanyol), 
Páscoa (portugál), Pasqua (olasz), 
Paque (francia), Påsk (svéd), Påske 
(norvég), Paste (román).
Eredetileg a keresztény és a zsidó 
ünnep egybe is esett. A niceai 
zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a 
keresztény ünnepek rendjét, ekkor 
vált el a két ünnep ideje. 
A húsvét egybeesik a tavaszi 
napéjegyenlőség idején tartott 
termékenységi ünnepekkel, 
melynek elemei a feltámadás, az 
újjászületés. Húsvét napja az 1582-
ből származó egyházi szabályzat 
szerint a tavaszi holdtölte utáni első 
vasárnapra esik: március 22-e és 
április 25-e közé.
A húsvét ünnepe sok 
szálon kapcsolódik a tavasz 
megérkezéséhez, s a megújulással, 
a termékenységgel összefonódó 
népszokáskincshez. E népszokások 
nagyrészt nem épülnek be a 
keresztény vallás ünnepi rítusaiba, 
hanem azzal párhuzamosan, mint 
a falusi közösségek ünnepi szokásai 
maradtak fenn. A húsvétot megelőző 
farsangi időszak mulatságai a tél 
legyőzését, a tavasz megérkezését 

ünneplik. Európa-szerte elterjedt 
szokás a telet jelképező szalmabábu 
elpusztítása, elégetése vagy vízbe 
fojtása. Nálunk egyes vidékeken 
a bábu neve kisze, kice, s 
virágvasárnapi szokásainkat teszi 
színesebbé. A mulatságok és a böjti 
időszak találkozásának jellegzetes 
népi játéka Konc vajda és Cibere 
vajda, a farsang és a böjt tréfás 
háborúsága volt. A húshagyókeddi 
(farsang utolsó napja) játék szereplői 
szalmabábok, s a legyőzött Ciberét 
végigvitték a falun, elégették, vízbe 
vetették, vagy keresztüldobták a 
templom kerítésén, hogy elűzzék a 
betegséget, az éhséget.
Virágvasárnappal kezdődik a 
nagyhét, szenthét vagy csendeshét, 
mely elvezet legnagyobb 
ünnepünkig, a húsvétig.
Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi 
bevonulására emlékezünk. Jézus 
már tudja, hogy elérkezett az ő ideje 
és hamarosan meg kell halnia. Nem 
dicsőséges hadvezérként, hanem 
a béke fejedelmeként érkezik, 
szamárháton ülve. Királynak járó 
tisztelettel fogadják őt az emberek, 
leterítik elé ruháikat és hangos 
hozsannával éljenzik.
A nagyhét következő fontos 
állomása a nagycsütörtök, az utolsó 
vacsora ünnepe, ezen az éjszakán 
árulják el Jézust, valamint árnyként 
vetül az ünnepre nagypéntek 
gyásza és fájdalma.
Nagypénteken Jézus Krisztus 
kereszthalálára emlékezünk. 
Elérkezett a nap, itt van az óra, 
amikor Jézus az Atya iránti 

engedelmességből és az irántunk 
való szeretetből feláldozza életét, 
megszerezve ezzel az üdvösséget az 
emberiség számára.
A Nagyszombat a sírban nyugvó 
halott Jézus napja. A csend, a 
nyugalom, a várakozás napja, 
a liturgiában a húsvéti szent 
három nap harmadik napja. 
Nagyszombaton véget ér a 40 
napos böjt, és újra megszólalnak a 
harangok.
Húsvét vasárnapján a kereszténység 
legnagyobb ünnepét, Jézus 
feltámadását ünnepli. A sziklasírba 
helyezett Jézus teste eltűnt a sírból, 
feltámadott. A sírhoz érkező nők 
Jézus holttestének nyomát sem 
találták. Abban a pillanatban két 
angyal jelent meg előttük és a 
két asszony mélyen meghajolt 
rémületében. „Miért keresitek a 
halottak között azt, aki életben 
van?”- kérdezték az angyalok. Ő 
már nincs itt, mert feltámadott a 
halálból, ahogy előre megjövendölte.
A feltámadás, vagyis a húsvéti ünnep 
eseményét és Jézus életének történetét 
a négy evangélista: Máté, Márk, 
Lukács és János az evangéliumokban 
hagyta ránk.
Jézus tanításaival és példamutató 
életével nagyon sok tanítványt 
és hívet szerzett, s útra kelt, 
hogy a húsvét zsidó ünnepét a 
nagyvárosban, Jeruzsálemben 
ünnepelje meg, ahol, mint tudta, 
sorsa és küldetése beteljesedik. 
Szamárháton, zarándokként érkezett 
a városba, ahol ünneplő tömeg 
fogadta, kezében a béke jelképével, 
pálmaággal. Az emberek ruháikat 
a porban eléje terítették, hogy 
arra lépjen, gyermekeiket magasba 
emelték, hogy megáldhassa őket. 
Ám a főpapok, akik féltették 
hatalmunkat, elérkezettnek látták 
az időt, hogy megszabaduljanak 
Jézustól. Mivel féltek a tömegtől, 
cselhez folyamodtak. Tanítványai 
szűk körében akarták elfogni, s 
az egyik tanítványt, az árulásra 
hajló Júdást bízták meg, hogy a 
Mestert a katonáknak megmutassa. 
A húsvét első napján a szokásos 
vacsorát, a bárányt Jézus tizenkét 
tanítványa körében költötte el, s 
így szólt: “Bizony mondom néktek, 

Húsvéti ünnepkör
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tiközületek egy elárul engem.” 
Kérdezték, melyikük lesz az, s 
Jézus tudta, az árulja el, aki vele 
együtt mártja kezét a tálba. S mikor 
Júdás kérdezte, ő lesz-e az, Jézus 
rábólintott: “Te mondád.” Ezen 
az utolsó vacsorán Jézus fontos 
dolgokat cselekedett. Kenyérrel 
kínálta tanítványait, mondván: 
“Vegyétek, ez az én testem”, és 
borral, mondván: “Igyatok ebből, 
mert ez az én vérem.” Ezt a 
jelenetet ismétli a pap a keresztény 
szertartásokon. Vacsora közben 
Jézus beszélt a feltámadásról, s arról, 
hogy leghűségesebb tanítványa, 
Péter is megtagadja őt. E rossz 
előjelektől terhes este után Jézus 
tanítványaival a Gecsemáné-kertbe 
megy, s kéri őket, virrasszanak vele. 
Ők nem teszik ezt meg, s igen hamar 
elnyomja őket az álom. A Mester 
egyedül marad, szorongásaival, 
kétségeivel. Itt lelt rá Júdás a 
fegyveresek kíséretében, s csókkal 
árulta el Jézust. Elfogták, s a főpap 
elé vezették. Jézus megjövendölte, 
hogy ő, az Istennek fia, az Isten 
jobbján ül majd a mennyekben. Ezt 
bírái istenkáromlásnak tekintik, 
s halálos ítélettel büntették. Az 
embereket könnyű volt Jézus ellen 

lázítani, megalázták, kicsúfolták az 
Isten fiát, hű tanítványa, Péter pedig 
háromszor megtagadta mesterét, 
hogy nehogy azt higgyék, Jézushoz 
tartozik. Másnap reggel Júdea római 
helytartója, Poncius Pilátus elé vitték 
Jézust, hogy az ítéletet végrehajtsák. 
Ekkorra Júdás megbánva árulását, 
a vérdíjat, a harminc ezüstöt 
visszaadta a főpapoknak, s 
önkezével véget vetett életének. 
Pilátus nem tartotta bűnösnek 
Jézust, ezért lehetőséget akart adni 
a megmenekülésére. A hagyomány 
szerint a tömeg kívánságára egy 
rabot szabadon engedhetett. 
Barnabás és Jézus közül a nép 
Barnabás megmenekülését 
választotta. Pilátus pedig jelképes 
kézmosással érzékeltette, nincs 
köze Jézus halálához. A foglyot, 
bíborköpenybe öltöztették, fejét 
töviskoszorúval övezték, kezébe 
nádszálat adtak, és gúnyolták: 
“Íme a zsidók királya!” Majd nehéz 
kereszttel a vállán Jézus elindult a 
Golgota hegyre, hogy beteljesüljön 
a sorsa. Megfeszítették. Volt, aki 
segített, volt, aki bántotta a haldoklót, 
s az őket megszemélyesítő alakok 
újra és újra megjelennek a passiót, 
azaz Jézus szenvedéseit bemutató 

képzőművészeti alkotásokban, 
zeneműremekekben. A katonák, 
a keresztnél őrt állók kisorsolták 
maguk  között Jézus ruháit. 
Sokan csúfolták, ha valóban Isten 
fia, miért nem szabadítja meg 
magát? Jézus azonban vállalta 
sorsát, s meghalt a kereszten. 
Csúfságból töviskoronát tettek a 
fejére, kezét, lábát odaszegezték a 
kereszthez és a feje fölé odatűztek 
egy papírt, amin ez állt: I.N.R.I. 
- Iesus Nazarensis, Rex Iudeae. 
Magyarul: Názáreti Jézus, Judea 
királya. Halálakor a jeruzsálemi 
templom oltárát díszítő kárpit 
megrepedt, a föld megnyílt. Este 
egyik tanítványa, Aramateai József 
kérte, hadd vigye el a testet, s a sír elé 
követ görgetett. Mindez pénteken 
történt. A sírhoz őröket állítottak a 
főpapok, hogy el ne lopják a testet, 
hisz a jövendölés szerint, a halál 
utáni harmadik napon elhagyja 
Jézus a sírját. Vasárnap három 
asszony, köztük Jézus anyja is, 
finom kenetekkel a sírhoz mentek, 
mely nagy földindulás közepette 
föltárult, megjelent egy angyal, s 
jelentette, hogy Jézus nincs már ott, 
föltámadott.

greguS erZSébeT

Táborfalva Díszpolgára – 2022
Tisztelt Lakosok!
Táborfalva Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
rendelete alapján minden év 
április 30-ig lehet javaslatot tenni 
a  „Táborfalva Díszpolgára” 
elismerő címre.

Díszpolgári  cím adományozható 
annak a

  a) Táborfalván született vagy 
itt élő személynek, aki a település 
fejlődése, gyarapítása érdekében 
a helyi társadalmi, gazdasági 
életben a köz és lakosság javára 
példaértékű, sikeres tevékenységet 
folyatott vagy bármely más módon, 
hosszú időn keresztül a lakosság 
érdekeit önzetlenül szolgálta és  
példamutató emberi magatartása 
miatt egyébként személye 
köztiszteletben áll

  b) személynek, aki valamilyen 
kiemelkedően jelentős munkájával 
vagy egész életművével mind 
település, mind pedig országosan 
vagy nemzetközi viszonylatban 
olyan általános elismerést szerzett, 
amely hozzájárul Táborfalva jó 
hírnevének növeléséhez.

 A díszpolgári cím 
adományozásával elhunyt személy 
emléke is megtisztelhető.
 A díszpolgári cím erkölcsi 
elismerés, amellyel a település a 
tiszteletét és háláját fejezi ki, ez a 
kitüntetett személy részére anyagi 
javakkal nem jár.

 Díszpolgári címre javaslatot tehet 
minden táborfalvai lakos, szervezet, 
egyesület, intézmények vezetői, 
önkormányzati képviselő, képviselő-
testület bizottsága, polgármester.

A javaslatot írásban, indokolással 
együtt a polgármesterhez kell 
benyújtani.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell : a címre méltónak tartott 
személy nevét, lakcímét, 
tevékenységének, életművének 
általános ismertetését továbbá 
az elismerni kívánt tevékenység 
méltatását.

Az elismerő javaslatokat a 
polgármester terjeszti a képviselő-
testület felé.

Kérjük Tisztelt Lakosainkat, hogy 
javaslataikat a fenti tartalom szerint 
írásban és a támogatók által aláírva 
a polgármesteri hivatalba április 
30-ig eljuttatni szíveskedjenek

KuNdra eriKa
jegyZő



Március hónapban egy hetes szemétgyűjtési akciót hir-
dettünk meg a községben. Ennek keretében több mint 
100 tonna hulladékot szedtünk össze és szállítottunk 
el. Nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét, aki 
ennek összegyűjtésében valamilyen formában segítsé-
günkre volt. Különösen azoknak, akik önzetlenül nyúj-
tottak segítséget ahhoz, hogy a mások által illegálisan 
lerakott szemét ne szennyezze tovább a környezetet.

Nagy aNdráSNé
polgármester

Hulladékgyűjtési akció
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Országgyűlési választások 2022

1-es számú szavazókör szavazatszámláló bizottság

Gál Dominik táborfalvi fiatalnak gratulál Borsi 
Mária, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke első 
szavazásához

Táborfalva, 001. számú szavazókör
Köztársaság tér 2. (Műv. Ház):
POgáCSáS TibOr  357 (57,77%)
FIDESZ-KDnP
SZabÓ rebeKa   182 (29,45%)
DK JOBBIK MOMEnTUM MSZP LMP PÁRBESZÉD
láSZlÓ aTTila   62 (10,03%)
MI HAZÁnK
KőHegyi rÓberT    14 (2,27%)
MKKP
ZrubKa ZiTa    3 (0,49%)
MEMO
Táborfalva, 002. számú szavazókör
iskola utca 7. (ált.isk.)
POgáCSáS TibOr  295 (59,24%)
FIDESZ-KDnP
SZabÓ rebeKa   155 (31,12%)
DK JOBBIK MOMEnTUM MSZP LMP PÁRBESZÉD
láSZlÓ aTTila   29 (5,82%)
MI HAZÁnK
KőHegyi rÓberT    16 (3,21%)
MKKP
ZrubKa ZiTa    3 (0,60%)
MEMO
Táborfalva, 003. számú szavazókör
Köztársaság tér 2. (Műv. Ház):
POgáCSáS TibOr  323 (60,37%)
FIDESZ-KDnP
SZabÓ rebeKa   173 (32,34%)
DK JOBBIK MOMEnTUM MSZP LMP PÁRBESZÉD
láSZlÓ aTTila   23 (4,30%)
MI HAZÁnK
KőHegyi rÓberT    12 (2,24%)
MKKP
ZrubKa ZiTa    4 (0,75%)
MEMO
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ÁPRILIS 11.  A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 
óta József Attila születésnapján, április 11-én ün-
neplik. Ebből az alkalomból minden évben irodal-
mi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalál-
kozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar 
líra előtt. A rendezvényeken klasszikus és kortárs 
költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diá-
kok, vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják 
a költeményeket. A rendszerváltás után a Magyar 
Írószövetség is csatlakozott a rendezvényekhez. 
Noha a költészet napját József Attila születésé-
hez kötjük, április 11-én született Márai Sándor is, 
1900-ban.  (Forrás: Wikipédia)

Somlyó György:

MESE ARRÓL, KI HOGYAN SZERET

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hisz szeretik.
Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, 
éppen mert szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, 
éppen mert szeretik.
Van, akinek számára a szerelem határos a gyűlölettel.
Van, akinek számára a szerelem határos a szeretettel.
De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti a 
szeretettel, s nem érti, hogy mások feleletül a 
gyűlölettel tévesztik össze a szerelmet.
Van, aki úgy szeret, mint az országútra tévedt 
nyúl, amely a fénycsóvák csapdájába esett.
Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi 
azt, amit szeret.
Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost, amely-
re bombáit ledobja.
Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülők útját 
vezeti a levegőben.
Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely 
hagyja, hogy megszopja az éhező kisgyerek.
Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságába 
nyelő amőba.
Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke a lángot.
Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot.
Van, aki önmagát szereti másban, s van, aki ön-
magában azt a másikat, akivé maga is válik általa.
(1967)
Somlyó György (Balatonboglár, 1920. november 
28. – Budapest, 2006. május 8.) Kossuth-díjas és 
többszörös  József Attila-díjas  magyar költő, író, 

esszéíró, műfordító, a párizsi Mallarmé Akadémia 

tagja, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 

(1992) és a Digitális Irodalmi Akadémia (1998) 

alapító tagja, számtalan díj és elismerés birtokosa, 

a Magyar Költészet Napjának  kezdeményezője. 

(Wikipédia)

Szabó ferenc:
Ki Ő?

Ő az álom, és egyben  ébredés, 
Mindhalálig, és néha tévedés. 

Ő a kedves, vagy éppen szerető, 
Jégvirág is, és folyton meglepő. 

 
Ő az ihlet, és csókja édes méz, 

És varázs, ha mélyen szemembe néz. 
Ő az angyal, ármány és szerelem, 
És örökre nagy szenvedély lehet. 

 
Ő a végzet, és olykor büntet ő, 

Folyton lángol, és vágyat éltet ő. 
Ő  a mámor,  és csendes intrika 
És a bája még  olykor taktika. 

 
Ő a létezés, néma büszkeség, 

Tiszta fény, ha már túl sötét az ég. 
Ő az őr, megérzés, felismerés, 

Boldog otthon, mentsvár, megérkezés. 
 

Ő a támasz,  vigasztaló lélek, 
Társ, amíg talán ember földön élhet. 

Ő a bánat, s gyógyító kacagás, 
Múlhatatlan, szép egybeolvadás. 

 
Ő a kulcs, bár túl sok még a kérdés… 
És van-e válasz? Még elég az érzés! 

Őt csodálom, néha mégse értem, 
Hogyha igent mond, én nemet értek! 

 
Semmi nincs nélküle, keressed őt, 

És ha megtalálod, szeressed őt! 
Hát öleld és szorítsd magadhoz őt, 

A millióarcú, szeszélyes nőt!

Helyi irodalom
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Könyvtári hírek
„Szabadjára engedtek a könyvtárban, s én elindul-
tam az emberi bölcsesség ostromára.”

(Jean-Paul Sartre)
Április 14-e: a könyvtárosok világnapja

A könyvtárosok világnapja 2011 óta kerül megren-
dezésre az American Library Association (Amerikai 
Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International 
Federation of Library Associations and Institutions 
(Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi 
Szövetsége – IFLA) kezdeményezésére. Célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyúj-
totta értékekre.

Kedves Olvasóink!

2022. április 1-jétől október 31-ig NYÁRI 
NYITVATARTÁS szerint várjuk Olvasóinkat!

TANÍTÁSI IDŐBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
MŰKÖDÉSI RENDJÉHEZ ALKALMAZKODVA:
hétfőn, szerdán és pénteken 12.30 és 16.00 óra között

az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói látogathatják a 
könyvtárat; bejárat a csarnok felől;

hétfőn, szerdán 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 NYITVA 8.00-tól 12.30 -ig!

Bejárat az Árpád utca felől.

 Könyvtárunk online katalógusának címe:

http://0912.netlib.hu/katalogus

Értesítjük Olvasónkat, hogy könyvtárunk ZÁRVA 

tart 2022. április 2-től 7-ig, valamint április 13-tól 19-ig.

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

Basky András: Hol volt, hol nem volt, volt… 14 tanyai 
iskola Lajosmizsén

[Lajosmizse] : Közlöny- és Lapkiadó Kft. Lajosmizsei 
Nyomdája, [1996]

A könyv jelentősége, ahogy 
Basky András az előszóban 
megfogalmazza, hogy 
írásos formában rögzíti 
a Lajosmizse környékén 
működő tanyai iskolák 
történetét, a rendelkezésre 
álló dokumentumok, 
visszaemlékezések alapján. 
Ez a történet nem teljes, 
de a könyv alapot teremt a 
további kiegészítésekhez. 
Értékes mű, hiszen 

bemutatja azt az életet, az oktatásnak, a tanulásnak azt 
a formáját, amit ma már csak elmondásból ismerhetünk. 
A külterületi iskolák megszűnése 1976-ban kezdődött, 
amikor Lajosmizsén megnyitotta kapuit az Általános Iskolai 
Kollégium. A 14 tanyai iskola közül már csak egy működik 
iskolaként, a felsőlajosi, amely egy önálló település önálló 
iskolájává nőtte ki magát. 

Érdekes olvasmány, hiszen a könyv második felében az 
egykori tanyai tanítók visszaemlékezései találhatóak. 

Szeleczki László, a Szarkási Iskola egykori tanítója így ír:

„Mit jelentett a tanyai 
emberek számára 
az iskola? Az iskola 
biztonságot jelentett az 
ott élő emberek számára. 
A fiatal családok le 
mertek telepedni, a 
középkorúak pedig 
ott mertek maradni. 
Meleg, közvetlen, 
családias hangulatú jó 
kapcsolat alakult ki a 
szülőkkel. Tanácsot 
kértek elsősorban 
g y e r m e k n e v e l é s s e l 
kapcsolatban; megkértek 

hivatalos iratok, kérelmek, beadványok elkészítésére. 
Orvost hívtunk, ha kellett, vagy pedig bevásároltunk 
az idős embereknek. Havonta szentmisét tartottak az 
osztályteremben, így a betegeknek, időseknek nem kellett 
13 km-t megtenni, hogy eljussanak a községi templomba.” 
(i.m. 63.p.) 

bOrSi Mária
Képek:

1. A könyv borítója: A Szobros Iskola (évszám nélkül, de 
még nádtetővel)

2. A könyvborító belső oldala: Térkép az tanyai iskolák 
elhelyezkedéséről

Könyvajánló
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Nőnap a Platthy József Bajtársi Egyesületnél

2022. március 19-én nőnapot tartottunk az egyesület-
nél. Örömmel tettük, hisz a járvány miatt 2021 októbe-
re óta nem találkoztunk. Számos rendezvényünk elma-
radt, bizony nagyon hiányoztak az összejövetelek.
Férfi tagjaink kedves szóval, virággal köszöntöttek ben-
nünket, melynek nagyon örültünk.
Ebédig jutott idő a baráti beszélgetésekre, volt mit be-
pótolni. Volt élménybeszámoló, előkerültek a családi 
fotók. Nem hiányozhattak a finom házi borok és a tag-
jaink által sütött finomabbnál finomabb sütemények.
A nőnapra való tekintettel, nem a női főzőcsapat ké-

szítette az ebédet. Rendeltük, mellyel nagyon meg vol-
tunk elégedve mind minőségileg, mind mennyiségileg.
Ebéd után nosztalgia műsorra került sor, melyet Fara-
gó Ádám és csapata szolgáltatott. Nagyon jó hangulat 
kerekedett, tetszést aratott nemcsak körünkben, de a 
művészek is jó élménnyel távoztak.
Összességében nagyon kellemes napot töltöttünk el. Re-
méljük, hogy a 2022. év programjait meg tudjuk valósítani.

aNTal jáNOSNé
elnök
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Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat 
az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti 
ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: 
www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu 
weboldalon.

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet 
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban 
és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi 
ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken 
található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti 
fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről 
az interaktív erdőtérképen találhat további 
információkat.

A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet [továbbiakban OTSZ ]

1. Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé 
teszi (jelenleg erdészeteknek, illetve ha olyan 
kártevő jelent meg a területen, amit csak ége-
téssel lehet semlegesíteni), külterületen az 
ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 
hektár egybefüggő területen irányított ége-
tést végezhet. Az irányított égetés végzésének 
időpontját, terjedelmét, földrajzi koordináták-
kal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a 
megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez 
írásban be kell jelenteni.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható 
őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell 
oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy 
az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt 
gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást 
- vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - 
meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az 

alábbiak szerint végezhető:

a)  a tarlónak minden oldalról egyidejűleg 
történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak 
a tarlómaradványok használhatók fel; a 
szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló 
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b)  a tarlót vagy az érintett szakaszokat a 
tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter 
szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, 
és az adott területen az apró vadban okozható 
károk elkerülése érdekében vadriasztást kell 
végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére 

a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 
6 méteres védősávot kell szántással vagy 
tárcsázással biztosítani,

c)  tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen 
szakaszosan végezhető, és csak az egyik 
szakasz felégetése után lehet a másik szakasz 
felégetéséhez hozzáfogni,

d)  a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas 
kéziszerszámmal ellátott, megfelelő 
létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell 
gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági 
vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen 
készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi 
hulladék irányított égetése során az előzőekben 
leírt szabályokat kell alkalmazni.

2. Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogszabály 
másként nem rendelkezik (jelen informáci-
ók alapján a veszélyhelyzet végéig hatályosak 
maradhatnak a meglévő hatályos régi önkor-
mányzati rendeletek), a lábon álló növényzet, 
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és 
a belterületi, valamint a külterületen lévő zárt-
kerti ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos. Ez azt jelenti, 
hogy ahol van Önkormányzati rendelet, ott an-
nak megfelelően lehet kerti hulladékot (vagyis 
ágakat, nyesedékeket, füvet és nem háztartási 
szemetet) égetni a megadott napon és időtar-
tamban. Amennyiben nincs rendelet, akkor az 
OTSZ alapján tilos az égetés.

3. Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevé-
kenység) Tűzgyújtási tilalom idején is meg-
engedett a szalonna sütés, bográcsozás saját 
belterületi ingatlanon, amennyiben az időjárá-
si viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges 
óvintézkedések megtétele, vagyis a tűz eloltá-
sához szükséges eszközök, anyagok biztosítása 
mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély 
esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték, azt 
azonnal el kell oltani.

A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a 
környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne je-
lentsen.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan 
át kell vizsgálni, és minden olyan körülményt 
meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, 
pl. a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
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Alsós szavalóverseny az iskolában

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 
irányítószám szerint, összekészítés kiszállításra. átlag 
nettó bérezés 220.000-240.000 ft. Céges buszok: buda-
pest, Örkény, dabas, Hernád, Táborfalva, gyál, gyömrő, 
Sülysáp, Tápiószecső, Úri, Kiskunlacháza, Szalkszent-
márton, Tass, bugyi, felsőbabád, Kunadacs, Kunszent-
miklós, inárcs, Kakucs, Nyáregyháza, Ócsa, bénye, 
Monor, Pánd, Pilis, vasad. érd: 06-70-419-0680

KÖSZÖNeTNyilváNíTáS

KöSZönETET MOnDUnK MInDAZOKnAK, AKIK 
HARMInCZ MIHÁLy TEMETÉSÉn MEGJELEnTEK, 

SíRJÁRA VIRÁGOT, KOSZORúT HELyEZTEK, FÁJDAL-
MUnKBAn OSZTOZTAK.

A GyÁSZOLó CSALÁD

2022. március 7-én a táborfalvi Csurgay Franciska 
Általános Iskolában,  „Kedvenc versem” címmel az 
alsó tagozaton szavalóversenyt rendeztünk. Két éve 
vártunk erre az eseményre, mert a vírushelyzet mi-
att, a tavalyi évben online tartottuk meg. A gyerekek 
nagyon lelkesek voltak, 25-en tanultak verset erre az 
alkalomra. Így a zsűri tagjainak (Hermán Attila in-
tézményvezető, Faragó Henriett intézményvezető he-
lyettes, magyartanár, Borsi Mária könyvtáros, Kállai 
Ádám tanuló, a DÖK képviseletében) nehéz dolguk 
volt, hogy meghozzák a döntést, hogy kik azok, akik 
a korosztályukban dobogós helyezést érdemelnek.
1-2. osztályosok közt az első helyezett: Jakab Mira
második helyezett: Mere Vajk István
harmadik helyezett: Szabó Janka Sára
3-4. osztályosok közt az első helyezett: Salacz Lotti
második helyezett: Nagy Botond
harmadik helyezett: Béni Benett
A verseket online mindenki meghallgathatja az iskola 
honlapján.
Gratulálunk a helyezetteknek, a többieknek is sok si-
kert, kitartást kívánunk a jövőre nézve!

Az alsós szavalóverseny résztvevői

Az 1-2. osztály díjazottjai: Mere Vajk István (második 
helyezett); Szabó Janka Sára (harmadik helyezett), 

Jakab Mira (első helyezett)

A 3-4. osztály díjazottjai: Béni Benett (harmadik 
helyezett), Salacz Lotti (első helyezett), Nagy Botond 

(második helyezett)

jarábiK TüNde
fOTÓK: TÚri XéNia
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Táborfalva 1949 óta önálló település, ha iskoláiról esik 
szó, általában négy intézményt említenek az írások: 
központi iskola (1952), Telepi (1922), Csurgay (1891), Tá-
bori Iskola (1931?). A táborfalvi emberek visszaemléke-
zéseiben azonban gyakran megjelenik még két iskola, 
ezek pedig a Szobros és a Szarkási, két tanyasi iskola, 
amelyek már nem is Pest megyében, hanem a szomszé-
dos Bács-Kiskun megyében vannak.

Köszönöm Szeleczki Lászlónak és Szeleczki Lászlóné 
Marikának, hogy elhozták könyvtárunkba Basky And-
rás: Hol volt, hol nem volt  …14 tanyai iskola Lajos-
mizsén című kötetét, amely sok információt tartalmaz 
a Táborfalvához kötődő Szobros és Szarkási Iskola tör-
ténetéről.

Kicsit messzebbről kezdeném...

Az 1777. évi Ratio Educationisban fogalmazódott meg először 
az a felismerés, hogy az iskola közügy, az oktatásügy és ben-
ne az elemi fokú népoktatás, a nemzeti nevelés alapelveinek 
rendszere törvényi szabályozást igényel. Ekkor valósult meg 
először, hogy az állam szabályozta az oktatásügyet, amely 
azelőtt az egyházak belügyének számított. A felvilágosodott 
abszolutizmus szellemisége szerint az iskolák a közjót kell, 
hogy szolgálják, és ezen az alapon az uralkodó jogot formál-
hat az iskolarendszer szerkezetének, a tananyag tartalmának 
és az oktatásban érdekeltek (tanárok, diákok, tanügyi hivatal-
nokok stb.) feladatainak meghatározására.

A kiegyezést követően hasonlóan kiemelkedő jelentőségű 
volt az Eötvös József kultuszminiszter által beterjesztett 
1868. évi népoktatási törvény. Pénzbüntetés terhe mellett 
kötelezett minden szülőt, hogy gyermekét hatéves korától 
tizenkét éves koráig iskolába járassa. Ettől kezdve lépett 
érvénybe Magyarországon az általános iskolakötelezett-
ség (más szóval tankötelezettség). A népiskolai oktatás 
ingyenességét nem mondja ki, de az igazoltan szegény 
szülők gyermekei „tandíjat nem fizetnek”. (A maga ne-
mében Európa több más országát megelőzte: pl. Angliában 
1870-ben, Olaszországban 1871-ben fogadtak el törvényt az 
általános tankötelezettségről.)
Eötvös József tudta, hogy hatalmas anyagi befektetésre 
lesz szükség a törvény rendelkezéseinek betartására és ha-
tása is csak évtizedek múlva lesz érzékelhető.

„ Itt „Lajos-Mizse nagy községben” is – mint az országban 
mindenütt – érezhető volt a hatása. Az 1850-es években 
még egy-egy tanyán főleg téli időszakban gyűltek össze a 
gyerekek, és ott egy írástudó ember tanította őket az írás, 
olvasás, számtan alapjaira. A legrégebbi tanyai iskolák 
az 1880-as évek környékén épültek. Ezek nádfedelesek 
voltak, széles, vert fallal, gerendákkal, széles fenyőpadló-
val, 6 személyes fapadokkal és nyílt folyosóval.”*

Szobros Iskola

A táborfalviak számára is ismert és szeretett Szobros Isko-
la volt a legrégibb tanyasi iskola  Lajosmizse külterületén. 

Az 1890-es években nyitotta meg kapuit a környék akkor 
egyetlen iskolája. Volt, amikor 60-70 gyermek is tanult 
itt, 6-8 km-ről is jártak a gyerekek az egy tantermes isko-
lába. Az első tanítók közül csak Boromissza Dezső neve 
maradt fenn, aki az I. világháborút megelőző években 
volt az iskola tanítója. Bevonult katonának és 1915. janu-
ár 31-én hősi halált halt a szerbiai Nisben. A hős tanító 
tiszteletére Forgách Lenke tanítónő kezdeményezésével 
szobrot állítottak 1931. október 4-én az iskola udvarán, 
köréje négy jegenyefát ültettek, amelyből kettő még ma 
is látható. A szobor lett az iskola névadója, mindenki így 
nevezi a környéken: Szobros Iskola.

A Szobros Iskolában 1974-ig alsó- és felső tagozaton, 1975-
től 1983-ig már csak alsó tagozaton folyt az oktatás. A ta-
nyasi iskolák felső tagozatos tanulói számára 1976 szep-
temberében nyílt meg a kollégium Lajosmizsén. Az iskolát 
1983 után lakóházként használták, a szobor 2013-ig eredeti 
helyén maradt. 2013-ban az idős tulajdonos elhalálozott, az 
örökösök pedig nem törődtek az Isten háta mögötti ingat-
lannal. A szobrot Lajosmizse önkormányzata elszállíttatta 
és a város helytörténet gyűjteményében helyezte el.

A Szobros Iskola tanítói

„1925-től Fogarassy Mihály és felesége, 1927-től Bense Jó-
zsef és felesége. 1929-től Jedlicska Béla. Ő Szentirmay Bé-
lára magyarosította a nevét. Vele együtt tanított Klimó 
Irma is, szintén 1929-től. A következő években Forgách 
Magdolna Lenke, Dona Gy. Klára, majd Füzes Lajos és 
felesége voltak az iskola tanítói. A II. világháború alatt 

már itt tanított Opóczki 
Ilona, aki később fér-
jével, Gáspár Ödönnel 
még több évtizedig la-
kott az iskola szolgálati 
lakásában. Ezt követően 
1976-ig a következő taní-
tók tanítottak a Szobros 
Iskolánál: Molnár Bé-
láné, Horváth Gizella, 
Torda Józsefné, Szirmay 
Béla, Takács János, Les-
tár László, Balla Éva, 
Csépes Imréné, Gábris 

A táborfalvi közoktatás történetéről
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Imréné, Kisjuhász Erzsébet, Tóth Sándor, Szeleczki Lász-
lóné, Szeleczki László, Majoros Ferenc, Hegedűs Irén, Bódi 
Ferenc.” **

Az oktatás fejlődése az I. világháborút követően vett újabb 
lendületet. 1920. június 4-én, a trianoni békediktátum alá-
írásával az ország területének nagy részét elveszítettük, 
a 325 000 négyzetkilométerből 93 000 négyzetkilométer, 
a közel 21 millió lakosból 7,6 millió maradt. Az elcsatolt 
területeken marad a népiskolák kétharmada, a középisko-
lák, egyetemek több mint fele. Több mint 300 ezer tiszt-
viselő, tanító költözött vissza az utódállamok területéről. 
Ebben a tragikus helyzetben Klebelsberg Kuno jogász, 
művelődéspolitikus töltötte be a vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri tisztet közel 10 évig (1922-1931) a Bethlen-kor-
mányban. Klebelsberg Kuno a teljes kilátástalanságból a 
kultúra felvirágoztatásával mutatott kiutat. Kultúrpoliti-
kájának vezérmotívuma a magyar néptömegek műveltségi 
színvonalának emelése volt, népiskolák tömeges felállítá-
sával és az iskolán kívüli népművelés megszervezésével. 
1926-ban és 1927-ben óriási népiskolai program bontako-
zott ki. Az országot 5 km sugarú körökre osztották, és 
törvénnyel kötelezték a törvényhatóságokat vagy a föld-
birtokosokat, hogy népiskolát állítsanak. Három esztendő 
alatt ötezer tanyasi tanterem épült Magyarországon a leg-
modernebb típustervek felhasználásával, téglafalakkal, vö-
rösfenyő padlózattal, hatalmas ablakokkal és palatetővel. 
„Háromszobás tanítói lakás is tartozott hozzájuk, az ud-
varon téglából épült WC-vel. Ezek az új tanyasi iskolák 
lettek a tanyavilág kultúrközpontjai, ahol könyvtár is 
volt, valamint gramofonnal és filmvetítő gépekkel voltak 
felszerelve. Gazda-, iparos- és olvasókörök tarthatták itt 
összejöveteleiket. Klebelsberg még arra is figyelt, hogy az 
új tanítói lakásokba úgy kerüljenek a fiatal tanítónők és 
tanítók, hogy ezzel növelhesse az összeházasodás és le-
telepedés lehetőségét. A pedagógusképzésre különben is 
nagy gonddal ügyelt, és azt hangsúlyozta, hogy a „ma-
gyar oktatótól, kezdve a kis óvónőn fel az egyetemi ta-
nárig” azt az egyet követeli meg, hogy „ne csak tanítsa, 
hanem szeresse a magyar gyermeket”. (Wikipédia)  Ilyen 
Klebelsberg-iskola a Szarkási Iskola is.

Szarkási Iskola

Az iskola 1926-ban kezdett épülni és 1927-ben nyitotta 
meg kapuit.

„Kezdetben az alsó és felső tagozat mind a hat osztálya 
egyszerre járt iskolába. A diákok létszáma elérte, néha 
meghaladta az 50 főt. A gyerekek nagy része cseléd 
volt abban az időben. Nem a szülőktől, hanem – ahol 
szolgált – a gazdától járt iskolába. … A szegénység és 
a nehéz élet ellenére mégis sok gyermek végezte el a 
6. illetve később a 8. osztályt. A legtöbb persze otthon 
maradt és folytatta a családi hagyományt, a földmű-
velést. Néhánynak azonban sikerült más pályára ke-
rülni, hogy ott próbáljon szerencsét. Az iskola akkor is, 
és később is igyekezett jó útravalót, egyre több tudást 
adni az ott tanuló gyermeknek.”***

Az első tanító Vincze Béla volt 1927-ben, őt követte Boj-
bák Olga, Trisznyák Vendel. A II. világháború alatt Pus-
ka István tanított az iskolában, majd Fogarassy Viktória. 
Pontos adatok csak 1952-től vannak: Martonos József, 
Martonos Józsefné, Tóth Sándor, Takács János, Kármán 
Éva (Báder Nagy Ferencné), Dobó Zsuzsanna, Szabó 
Franciska, Kucsera Józsefné, Zala Éva, Králik István-
né, Rubos Erika, Majoros Ferenc, Dian József, Szelecz-
ki László, Szeleczki Lászlóné. 1976-tól 1986-ig, az iskola 
megszűnéséig, az alsó tagozat 1-2-3-4. osztálya maradt 
Szeleczki Lászlóné vezetésével.

*Basky András: Hol volt, hol nem volt …14 tanyai isko-
la Lajosmizsén, [Lajosmizse] : Közlöny- és Lapkiadó Kft., 
[é.n.], p.4-5.

**idézett mű, Szeleczki László, p. 48-49.

***idézett mű, Szeleczki László, p. 43.
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