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Felavatták az orvosi szolgálati lakást
2022. március 2-án ünnepélyes keretek között adták át 
a minden igényt kielégítő, patinás orvosi szolgálati la-
kást, mely a Magyar Falu programon keresztül valósul-
hatott meg Táborfalván. 
Pogácsás Tibor államtitkár, országgyűlési képviselő kö-
szöntőjében gratulált településünknek az érezhető és 
látható folyamatos fejlődéséért. 
Nagy Andrásné, Táborfalva Nagyközség polgármes-
tere köszönetet mondott Magyarország Kormányá-
nak, Táborfalva Nagyközség Képviselő-testületének, 

a kivitelező hernádi Schön – Bau Kft-nek és alvállal-
kozóinak, Vízer Pál műszaki ellenőrnek, Háfra László 
műszaki ügyintézőnek a projekt sikeres megvalósítá-
sért tett erőfeszítéseikért. Az ünnepélyes szalagátvágás 
előtt Szemők Andrea, az Örkényi Református Missziói 
Egyházközség lelkésze és Mészáros Csaba, a Táborfalvi 
Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházköz-
ség plébániai kormányzója áldották meg az új épületet 
és a jelenlévőket.

SevecSek Péter
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Mint ahogy már korábban is tudattuk a lakossággal, 
2021-ben kicsivel több mint 5 millió forintot nyertünk a 
„Tisztítsuk meg az országot!” pályázat keretében. Ez a 
pályázat a külterületi utak mentén, illegálisan elhelye-
zett szemét elszállítására és megsemmisítésére irányul. 
Tájsebészetet utoljára 2019-ben szervezett a vadásztár-
saság és az önkormányzat közösen. A járványhelyzet 
miatt, elővigyázatosságból nem volt ilyen akció a lakos-
ság bevonásával. Ez idő alatt az önkormányzat mun-
katársai heti rendszerességgel gyűjtötték a hulladékot. 
Lakossági bejelentések alapján időről időre, több konté-
nernyi szemét gyűlt össze, aminek elszállítása és meg-
semmisítése elég nagy összeg. Idén újra szeretnénk, ha 
lakossági szemétgyűjtési akció lenne. Kicsit más for-
mában, mint ahogy azt eddig megszoktuk. Kérjük a 
lakosság segítségét abban, hogy mindenki szedje össze 
a háza előtt lévő járdán, árokban található szemetet. A 
Mozaik újsággal minden háztartásba eljuttatunk két 
darab kék színű zsákot a szemétgyűjtés céljára. Ezeket 
a zsákokat jól látható helyre kell elhelyezni, mert azokat 
az önkormányzat munkatársai össze fogják szedni!
A zsákok összegyűjtésének időpontja: 2022. március 

16. szerda és március 17. csütörtök egész nap. Ha vala-
hol már előtte összegyűlik több zsák szemét, és jelzés 
érkezik az önkormányzathoz, természetesen előbb is 
beszállítjuk!

Nagy aNdráSNé
polgármester

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
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Ülésezett a Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2022.január 11-én, 18-án és 24-én rendkí-
vüli testületi ülést, február 22-én munkaterv szerin-
ti ülést tartott. Az üléseken 20 határozat (1-8/2022 
(I.11.); 9-10/2022 (I.18.); (11- 17 /2020 (II.22.); 18-20/2022. 
(II.24.) és 2 rendelet született.  A testületi ülés nyil-
vános, polgárok által megtekinthető jegyzőkönyve 
alapján, az üléseken hozott határozatok kivonatait az 
alábbiakban közlöm:

   A Képviselő-testület a január 11-i ülésén:
- Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a település 
szociális alapszolgáltatását (házi segítségnyújtás, 
házi jelzőrendszeres segítségnyújtás, szociális 
étkezés, családsegítés), valamint a bölcsődei és 
gyermekjóléti feladatok ellátását önálló intézményi 
formában kívánja a jövőben működtetni, ennek 
érdekében az intézményvezetői feladatok 
ellátására pályázatot írt ki.

- Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy pályázatot 
ír ki a 2. számú vegyes háziorvosi praxis orvosi 
ellátására.

- Jogszabályváltozás alapján ellenszavazat nélkül 
döntött arról, hogy Nagy Andrásné polgármester 
illetményét 2022. január 1-jétől a törvény által 
meghatározott összegben, azaz havi bruttó 
780.000 Ft-ban állapítja meg, költségtérítésének 
mértékét illetménye 15 %-ában határozta meg. 

- Ellenszavazat nélkül elfogadta az Ország 
Közepe Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosítását. 

- Ellenszavazat nélkül meghozott döntésében az 
alábbi pályázatok benyújtását támogatta:
a.) az Iskola utca teljes hosszának felújítása - 

pályázati összeg 45 millió Ft. 
b.) A Napraforgó Óvoda és Bölcsőde óvodai 

épületében belső felújítás, fűtési rendszer 
korszerűsítése – pályázati összeg 55 millió Ft.

c.) A temető ravatalozójának külső-belső 
felújítása, halotthűtő beszerzése – pályázati 
összeg: 35 millió Ft.

d.) A Jókai Mór Közösségi Színtér felújítása – 
pályázati összeg: 300 millió Ft. 
E pályázat vonatkozásában a pályázat 
előkészítési és tervezési feladatainak ellátására 
kiírt beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította. Ennek alapján a beérkezett 
ajánlatok közül: 
- a pályázat előkészítési feladatival a Tender 
Europa Kft. ajánlatát fogadta el bruttó 
11.430.000 Ft összegben,
- a tervezési feladatok ellátására a METATOR 
Kft. ajánlatát fogadta el bruttó 14.606.000 Ft 
összegben. 

-  Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy
a.)  a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság 
2022.évi működéséhez 6 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást biztosít,
b.) Az Anikó Állatmenhely Alapítvány részére 
300 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt 
kennel eszköz beszerzésére.

A Képviselő-testület a január 18-i ülésén:
- Ellenszavazat nélkül döntött az önkormányzat 
intézményeiben alkalmazott dolgozók 
bérkompenzálásáról annak érdekében, hogy 
az állami bérintézkedések során keletkezett 
bérkülönbözet mértékét enyhítse. 

- Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy Platthy 
József szobrának elkészítésére és felállítására 
miniszteri keretből megítélt 15 millió Ft támogatás 
lehívására támogatási kérelmet nyújt be a Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatósága részére.

A Képviselő-testület a február 22-i ülésén:

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester 
beszámolóját a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 

- Egyhangúlag elfogadta a 2022. évi munkatervet, 
mely az újság külön oldalán közzétételre kerül.  

- Egyhangú szavazattal elfogadta 
1.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésének módosítását; 
2.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről 

szóló önkormányzati rendeletet, melynek 
mérlegadatai az újság jelenlegi számában 
közzétételre kerülnek.
(Fenti rendeletek teljes tartalommal 
megtekinthetőek az önkormányzat 
honlapján és a hivatal hirdetőtábláján.)

- Egyhangú szavazati aránnyal döntött arról, hogy a 
nagyközségben működő civil- és egyéb szervezetek 
működésének elősegítésére és rendezvényeinek 
támogatására az idei évben is pályázat kerül kiírásra. 

- Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy 2022. 
augusztus 15- 20 közötti, valamint december 27-31 
- ig terjedő időszak munkanapjaira a polgármesteri 
hivatalban igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási 
szünet alatti ügyfélfogadás rendjéről az adott 
időszak előtt tájékoztatjuk a lakosságot.

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester 2022. 
évi szabadság- ütemtervét.

- A Napraforgó Óvoda és Bölcsőde működésével 
kapcsolatban egyhangú szavazattal az alábbi 
döntéseket hozta:
a.) az óvodai beíratás időpontját 2022. április 
21. és 22. napokon 8-17 óra közötti időpontban  
határozta meg 
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b.) az óvoda nyári zárva tartását 2022. augusztus 
18. és augusztus 31. napja között rendelte el,
c.) a bölcsődei beiratkozás időpontját 2022. május 
5. és 6. napokon 8-17 óra közötti időpontban 
határozta meg,
d.) a bölcsőde zárva tartásának időpontjai:

- 2022. július 18. és július 31. napja között
- 2022. augusztus 18. és augusztus 31. napja 
között
- 2022. december 21. és december 31 napja 
közötti időpont. 
- 2022. április 21. nevelés nélküli munkanap.
- A jegyző javaslatát elfogadva  ellenszavazat 
nélkül megválasztotta a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak 
személyében:

Borsi Mária, Balla Krisztina, Bagyinszkiné 
Slezák Mária, Horváth Béláné, Füzy Botond, 
Imre Karolina, Kovács Attila, Krasnyánszki 
Nikolett, Lehóczki János, Lótos Ágnes, Sponga 
Hajnalka, Pappné Józsa Szilvia, Szalai Terézia, 
Ubornyák Rebeka, Szöllősi Aranka, Trapp 
Erzsébet.

 A napirendi pontok lezárását követően a polgármester 
az alábbiakról adott tájékoztatást:

- a Platthy Józsefről készülő szoborhoz 100 000 Ft 
egyéni támogatás érkezett,

- elfogadták az útfelújításra kapott 40 millió Ft 
támogatási összeg elszámolását,

- március 16-án és 17-én lesz a település teljes 
területét érintő hulladékgyűjtés, melyhez a 
lakosok segítését is kérjük,

- a kóbor kutyák elszaporodásával kapcsolatban 
több bejelentés érkezett, ezért a gyepmester a 
következő időszakban több alkalommal fogja a 
település utcáit bejárni.

Birinyi András alpolgármester a vezetékes ivóvíz rossz 
szagát, Polyák Csaba képviselő a szennyvízcsatorna 

hálózattal kapcsolatban a Kőrösi úti vákuumgépház 
környékén évek óta tapasztalható kellemetlen 
szaghatást jelezte és kérték a panaszok szolgáltató felé 
való továbbítást.

A Képviselő-testület a február 24-i ülésén:
Zárt ülésen elbírálta az önkormányzat által működtetett 
2. sz. háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásának 
biztosítására beérkezett pályázatokat. A zárt ülést 
pályázói kérésre rendelte el.
A zárt ülésen a Képviselő-testület az alábbi határozatokat 
hozta:

- A dr. Bajmóczy Géza által benyújtott pályázatot 
érvénytelennek minősítette, mivel a pályázat 
hiányos volt, tartalma nem felelt meg a pályázati 
kiírásban foglaltaknak.

- A dr. Wolkowski Bogdan Pawel által benyújtott 
érvényes pályázatot elfogadta. A nyertes 
pályázóval, mint vállalkozó háziorvossal 2022. 
június 1-től a 2. sz. háziorvosi körzet egészségügyi 
alapellátásának biztosítására feladat-ellátási 
szerződést köt. Részére az orvosi szolgálati 
lakásban ingyenes lakhatást biztosít.

- A dr. Bajmóczy Géza háziorvossal a 2020. október 
6-án létrejött megbízási szerződést 2022. május 31. 
napjával felmondja.

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

A Képviselő-testület soron következő ülését 2022. 
március 29- én tartja, melyen minden érdeklődőt 
szeretettel vár.

kuNdra erika
jegyző 

SMS-ben is kérhető csekk a gépjárműadó befizetéséhez
Február 15-től már SMS-ben is kérhet 
csekket, aki így szeretné befizetni 
gépjárműadóját. Az első részlet befi-
zetési határideje március 15., a máso-
diké szeptember 15.

SMS-ben a 06/30 344-4304-es tele-
fonszámon kérhető csekk, ha valaki 

így szeretné befizetni gépjárműadóját. Az SMS-ben a 
„CSEKK” szó után szóközt kell tenni, majd az adóazo-
nosító jelet kell beírni. A „CSEKK” szó kis- és nagy-
betűvel is írható.

A szolgáltatást csak olyan magánszemélyek vehetik 
igénybe, akik pénzforgalmi számla nyitására nem kö-

telezettek. Egy naptári évben, egy adóazonosító jellel 
legfeljebb kétszer kérhető ebben a formában csekk, 
amin kizárólag a 410-es adónemkódú gépjárműadó 
fizethető be. A benyújtott igényre a NAV két gépjár-
műadócsekket postáz a bejelentett lakcímre. Ez első-
sorban a levelezési cím, ha az nincs bejelentve, akkor 
a tartózkodási hely, és ha az sincs bejelentve, akkor a 
lakóhelycímre érkezik a csekk.

Bővebb információ a NAV honlapján olvasható.

Szóvivői nyilatkozat: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Isf4vscQ6pg

NeMzeti adó- éS váMhivatal
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Mint Önök előtt is ismert, Magyar-
ország Köztársasági Elnöke 2022. 
április 3-ra tűzte ki az országgyű-
lési képviselők választását és az or-
szágos népszavazást. 
Rövid tájékoztatót kívánok adni a 
választással kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókról.
A választás egyfordulós. Az or-
szággyűlési képviselő választás 
során részvételi aránytól függet-
lenül az az egyéni választókerületi 
jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb 
szavazatot kapja.

 Az országos népszavazás érvé-
nyes, ha az összes választópolgár 
több mint a fele érvényesen szava-
zott, és eredményes, ha az érvénye-
sen szavazó választópolgárok több 
mint a fele a megfogalmazott kér-
désekre azonos választ adott.

 A választópolgárok már kézhez 
kapták a Nemzeti Választási Iroda 
által megküldött értesítőt a vá-
lasztók névjegyzékébe történő fel-
vételről. Az a választópolgár, aki 
nem kapott értesítést és állandó 
lakcíme Táborfalván van, a Helyi 
Választási Irodában (HVI) szíves-
kedjen ezt jelezni. A Választá-
sok időpontjában működő egyik 
választási szerv a HVI, melynek 
székhelye a polgármesteri hivatal 
épületében van.  A HVI vezetője a 
jegyző, tagjai pedig a polgármes-
teri hivatal munkatársai.

ki rendelkezik választójoggal?
 Az országgyűlési képviselők vá-
lasztásán és az országos népszavazá-
son választójoggal rendelkezik az a 
nagykorú, magyar állampolgár, aki 
magyarországi lakóhellyel, illetve 
tartózkodási hellyel rendelkezik, to-
vábbá az a magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező magyar állampol-
gár, aki március 9-ig kéri a közpon-
ti névjegyzékbe történő felvételét.

Nem rendelkezik választójoggal az a 
nagykorú magyar állampolgár, aki 
cselekvőképességét kizáró vagy kor-

látozó gondnokság alatt, akit a bíró-
ság kizárt a választójogból, illetve aki 
közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

A magyarországi lakóhellyel ren-
delkező választópolgár egy egyéni 
választókerületi jelöltre és egy párt-
listára, míg a magyarországi lakó-
hellyel nem rendelkező választópol-
gár egy pártlistára szavazhat.

az Országgyűlés összetétele, jelölés
 Az Országgyűlés 199 képviselőből 
áll, akik közül 106 egyéni választóvá-
lasztókerületben, 93 mandátum pe-
dig országos listáról kerül kiosztásra.
 A választópolgárok két szavazó-
lapon (  egyéni választókerületi és  
országos  listás) adhatják le szava-
zatukat.

 Ha valaki az országgyűlési válasz-
tásokon nemzetiségi listára akar 
szavazni, és kérte a nemzetiségi 
regisztrációját, akkor az országos 
pártlista helyett a nemzetiségi listán 
és egyéni választókerületi szavazó-
lapon adhatja le szavazatát.

 Azt, hogy mely személyek, pár-
tok kerülnek fel a szavazólapra, a 
választópolgárok határozzák meg, 
mégpedig ajánlóíven történő ajánlá-
sukkal.  E tájékoztató megjelenése-
kor már lezárultak a jelöltajánlások. 

Névjegyzék
 A szavazóköri névjegyzék az 
adott választáson választójoggal 
rendelkező, választásra jogosult ál-
lampolgárok adatait tartalmazza.

 A szavazóköri névjegyzék nem 
kerül kifüggesztésre, annak ada-
taiból csak a választópolgárok ne-
vének és címének megtekintésére 
van lehetőség a számítógépes mo-
nitoron keresztül. A megtekintés 
lehetősége csak a választópolgár 
saját adataira terjed ki. A Névjegy-
zék megtekinthető a polgármesteri 
hivatal 12-es szobájában.

átjelentkezés
 A választási törvény rendelkezései 
szerint a választópolgárok a lakóhe-

lyük szerinti, az értesítőn feltünte-
tett szavazókörben élhetnek szava-
zati jogukkal.  Az a választópolgár, 
aki a választás napján Magyaror-
szág területén, de a lakóhelyétől 
eltérő helyen tartózkodik, március 
25-én 16.00 óráig átjelentkezés irán-
ti kérelmet nyújthat be a lakóhelye 
szerinti illetékes választási irodába. 
E kérelem alapján a HVI törli a vá-
lasztópolgárt a lakóhelye szerinti 
szavazókör névjegyzékéből, és fel-
veszi az általa megjelölt település 
kijelölt szavazókörének névjegyzé-
kébe, ahol szavazhat. Minderről ér-
tesítést küld a kérelmezőnek.

 Az a választópolgár, aki a szava-
zás napján külföldön tartózkodik, 
az adott ország nagykövetségen 
vagy főkonzulátuson szavazhat, 
abban az esetben, ha a lakóhelye 
szerinti HVI-től március 25-én 16.00 
óráig kéri a  külképviseleti névjegy-
zékbe vételét.

 Átjelentkezésre irányuló kérelem 
a közös eljárásban lebonyolított 
mindkét választásra, így az ország-
gyűlési képviselő-választásra és az 
országos népszavazásra is vonatko-
zik egyszerre, nem kell külön-külön 
kérelmet benyújtania.

 Fontos tudnivaló, hogy   aki 
átjelentkezés alapján más telepü-
lésen, illetve külföldön szavaz, az 
egyéni képviselőjelölt vonatkozá-
sában a lakóhelye szerinti jelöltek-
re szavazhat.

Mozgóurna igénylése
 Az a választópolgár, aki egészsé-
gi állapota, fogyatékossága, illetve 
fogvatartás miatt gátolt mozgásá-
ban, mozgóurna iránti kérelmet 
nyújthat be. A mozgóurna iránti 
kérelmet a HVI-be levélben vagy in-
terneten március 30-án 16.00 óráig, 
személyesen április 1-jén 16 óráig, 
míg a szavazás napján az illetékes 
Szavazatszámláló Bizottsághoz 
12.00 óráig lehet benyújtani. 
 A mozgóurna iránti kérelem a kö-
zös eljárásban lebonyolított mindkét 

Országgyűlési képviselők választása és országos 
népszavazás megtartása
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választásra, így az országgyűlési 
képviselő-választásra és az országos 
népszavazásra is vonatkozik egyszer-
re, nem kell külön-külön kérelmet be-
nyújtania.

Figyelem! aki mozgóurnát kért, a 
szavazókörben „hagyományos mó-
don”, azaz személyesen nem sza-
vazhat.
 Az átjelentkezés iránti, a külkép-
viseleti névjegyzék iránti, illetve a 
mozgóurna iránti kérelemre vonat-
kozó formanyomtatvány letölthető 
interneten a www.valasztas.hu oldal-
ról, illetve beszerezhető a HVI-nél. 
Az internetes felületen lehetőség 
van a kérelmek kitöltésére, és az il-
letékes választási irodához elektro-
nikus úton történő továbbítására is. 

választási kampány

 A választási kampány 2022.  febru-
ár 12-től indult és a választás befejezé-
séig, vagyis április 3-án 19 óráig tart.

 A szavazóhelyiségek bejáratától 
számított 150 méteres távolságon 
belül – közterületen – választási 
kampánytevékenység a szavazás 
napján nem folytatható.

a Szavazásról
 Szavazni a szavazás napján áp-
rilis 3-án 6.00 órától 19.00 óráig 
lehet személyesen, az erre kijelölt 
szavazóhelyiségben. 
 A szavazáson a szavazatszámlá-
ló bizottságnak azonosítania kell a 
szavazót, ezért felhívom a figyel-
met, hogy mindenki vigye magával 
az alábbi igazolványok egyikét:  
 – régi típusú személyi igazolvány, 
melyben a lakcím is szerepel 
 – személyazonosító igazolvány 
(kártya formátumú) vagy érvényes 
útlevél vagy 2001. január 1-jét köve-
tően kiállított érvényes vezetői en-
gedély és érvényes lakcímigazolvány.
(A 2020. március 11. napján vagy 
azt követően lejárt vagy lejáró iga-
zolvány a veszélyhelyzetre figye-
lemmel érvényesnek tekintendő.)

 Ha a szavazásnak nincs akadá-
lya, a szavazatszámláló bizottság 
a szavazóköri névjegyzék alapján 
a választópolgár részére átadja az 
országgyűlési választás szavazó-

lapjait és a népszavazás szava-
zólapját, amelyet a választópolgár 
jelenlétében bélyegzőlenyomattal 
lát el, valamint a szavazólapok elhe-
lyezésére szolgáló borítékot.

 A szavazatszámláló bizottság 
szükség esetén – a választópolgár 
befolyásolása nélkül – megmagya-
rázza a szavazás módját.

 A szavazólapok átvételét a vá-
lasztópolgár a kinyomtatott sza-
vazóköri névjegyzéken saját kezű 
aláírásával igazolja. Külön írja alá 
a népszavazás szavazólapjának az 
átvételét és külön az országgyűlési 
választás szavazólapjainak átvételét. 
A szavazólap kitöltésére szavazó-
fülke áll rendelkezésére, melynek 
igénybevétele nem kötelező. A sza-
vazólap kitöltésének ideje alatt csak 
a szavazó választópolgár tartózkod-
hat a szavazófülkében. Kivételt ké-
pez ez alól, ha a választópolgár, aki 
nem tud olvasni, illetve akit testi fo-
gyatékossága vagy egyéb ok akadá-
lyoz a szavazásban, általa választott 
segítő - ennek hiányában a szava-
zatszámláló bizottság két tagjának 
együttes - segítségét kéri.

 Szavazáskor az országgyűlési 
választásra szolgáló szavazólapon 
lévő jelöltek közül érvényesen sza-
vazni csak 1 jelöltre, illetve 1 listára 
lehet , a kiválasztott jelölt neve mel-
letti, illetve lista feletti körbe, tollal 
írt két egymást metsző vonallal (pl: 
X vagy +) Érvénytelen lesz a szava-
zat, ha l-nél több jelöltre szavazott.
 Az Országos népszavazás sza-
vazólapján feltüntetett kérdésekre 
érvényesen szavazni a kérdésenként  
„Igen” vagy a „Nem” melletti körbe 
írt, két egymás metsző vonallal  lehet.

Az országos népszavazás szavazólapja 
az alábbi kérdéseket fogja tartalmazni:

a népszavazás kérdései
 1 Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek köznevelési intéz-
ményben a szülő hozzájárulása nél-
kül szexuális irányultságokat bemu-
tató foglalkozást tartsanak?

 2 Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekek számára nemi átalakító 
kezeléseket népszerűsítsenek?

 3 Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek fejlődésüket befo-
lyásoló szexuális médiatartalmakat 
korlátozás nélkül mutassanak be?

 4 Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek a nem megváltozta-
tását bemutató médiatartalmakat 
jelenítsenek meg?

 A választópolgár a szavazólapo-
kat szavazás után borítékba helyezi 
és az urnába dobja.

 Ha a választópolgár a szavazó-
lap urnába történő helyezése előtt 
jelzi, hogy a szavazólap kitöltését 
elrontotta, a rontott szavazóla-
pot a szavazatszámláló bizottság 
bevonja, egy külön e célra szol-
gáló borítékba helyezi, és a ron-
tott szavazólap helyett új szava-
zólapot ad ki. A szavazatszámláló 
bizottság a rontott szavazólap he-
lyett újat - választópolgáronként 
és szavazólapfajtánként - csak 
egyszer adhat ki.

 Azoknak, akik igényelték, a moz-
góurnát a szavazatszámláló bizott-
ság két tagja viszi ki.  Szavazófülke 
helyett a szavazás titkosságát ga-
rantáló körülményeket a választó-
polgár számára ebben az esetben is  
biztosítani kell.

 A szavazatszámláló bizottság el-
nöke 19 órakor a szavazóhelyiséget 
bezárja. Azok a választópolgárok, 
akik a szavazóhelyiségben vagy an-
nak előtérben tartózkodnak, még 
szavazhatnak.

választási bizottságok
 A választások törvényességét a 
választási bizottságok felügyelik. 
A Választás napján a szavazókör-
ben a szavazatszámláló bizott-
ság tagjai fogják Önöket fogadni. 
Ők biztosítják a szavazókörben a 
választás törvényszerűségét, tisz-
taságát, fenntartják a rendet és 
megállapítják a választás szavazó-
köri eredményét.

táborfalva nagyközség  szavazókö-
reinek pontos címe:
 1.szavazókör: Művelődési Ház  
Táborfalva, Köztársaság tér l. (aka-
dálymentes szavazóhelyiséggel ren-
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delkező szavazókör, átjelentkezéssel 
szavazók részére kijelölt szavazókör)
 2. szavazókör: Általános Iskola Tá-
borfalva, Iskola u. 7.

 3. szavazókör: Művelődési Ház Tá-
borfalva, Köztársaság tér l
 Táborfalva település Pest  Megye 
10. számú országgyűlési  egyéni vá-
lasztókerületébe tartozik. A válasz-
tókerület székhelye Monor.
 Választással kapcsolatos infor-
mációk a Polgármesteri Hivatalban 
működő HVI –nél személyesen 
vagy telefonon a 29-382-028 (114 
mellék), vagy a 29- 383-183 számon   
kérhetők, illetve a www.valasztas.hu 
honlapon találhatóak.

kuNdra erika
HVI vezető

Mit kell magával vinnie a szavazáshoz?
2022. április 3.

A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat:
 – lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
 – lakcímigazolvány és útlevél vagy
 – lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy
 – régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül 
    is érvényes)
érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog 
gyakorlására nincs lehetőség. a szavazás előtt ellenőrizze, hogy az iga-
zolványai érvényesek-e!
a 2020. március 11. és 2020. július 3. között, valamint a 2020. novem-
ber 4-én vagy azt követően lejárt igazolvány a veszélyhelyzetre figyelem-
mel érvényesnek tekintendő.
A Nemzeti Választási Iroda a választópolgárt 2022. 02. 11-ig értesíti a sza-
vazóköri névjegyzékbe vételről, mely értesítő fentieket is tartalmazza.

táBOrFalva NagyÖzSég ÖNkOrMáNyzat ÖSSzevONt kÖltSégvetéSi Mérlege

érteSÍtéS tÜdŐSzŰréSrŐl
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. évben a tüdőszűrő vizsgálat

ideje és helye a következő:

IDEJE: március 30-tól március 31-ig
 szerda, csütörtök: 08:00-18:00-ig

Helye: Jókai Mór Közösségi Színtér
Táborfalva, Köztársaság tér 2.

a tÜdŐSzŰrŐ a FelNŐtt lakOSSág SzáMára aJáNlOtt vizSgálat!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700,- Ft, mely az
OEP által országosan elrendelt összeg.  A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői belegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezettek számára a vizsgálat ingyenes. 

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van,
az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2022. ÉVI MUNKATERVE

Február 22.
1.) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása.
2.) Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megálla-
pítása
3.) Helyi civil szervezetek támogatására pályázat kiírása.
4.) Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének 
jóváhagyása.
5.) Óvodai és bölcsődei beiratkozás és a nyári zárva tar-
tás idejének meghatározása.
6.) Polgármesteri hivatalban igazgatási szünet meghatá-
rozása
7.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

Március 11.
Nemzeti ünnepünkről megemlékezés

Március 29.
1.) Tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság 
2021. évi munkájáról
2.) Helyi szervezetek támogatási pályázatának elbírálása
3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi műkö-
déséről
4.) TÜF Kft. működésének megtárgyalása
5.) Szociális intézmény vezetésére  kiírt pályázat elbírálása
6.) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői ál-
láshelyére pályázat kiírása
7.) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde átszervezése

Április 26.
1.) Beszámoló a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, 
valamint a 2021. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról.
2.) 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
3.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok 2021. évi el-
látásáról
4.)  Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról, a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat 2021.évi működéséről
5.) Település közbiztonsági helyzetének értékelése.

Május 31.
1.) Díszpolgári cím adományozására beérkezett ajánlá-
sok megvitatása.
2.) DAKÖV Kft. tájékoztatója a nagyközségi vízművek 
üzemeltetéséről
3.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellá-
tásáról.
4.) Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság működé-
séről
5.) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői ál-
láshelyére beérkezett pályázatok elbírálása

Június 4.
Önkormányzat által szervezett nagyközségi ünnep/
Falunap

Június 28.
1.)  NHSZ –OKÖT Nonprofit Kft. tájékoztatója a helyi 
hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról.

2.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 
2021/2022-es nevelési évben végzett tevékenységéről, a 
2022/2023-as nevelési év indulásáról.

Óvodai csoportszámok meghatározása a 2022/2023-es 
nevelési évre.
3.) Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról.
4.) Szociális célú tűzifa támogatása iránti kérelem be-
nyújtása
5.) Önkormányzati rendelet szerinti időseket és gyerme-
keket érintő önkormányzati támogatások megállapítása

Szeptember 20.
Közmeghallgatás és képviselői fogadóóra

Szeptember 27.
1.) Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Isko-
la 2021/2022-es tanévben végzett tevékenységéről , a 
2022/2023-as tanév indulásáról.
2.) Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alaku-
lásáról, költségvetési rendelet módosítása
3.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának 
helyzetéről.
4.) Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szó-
ló rendelet megalkotása.

Október 4.
Idősek napi rendezvény

Október 21.
Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (települési és is-
kolai rendezvény)

Október 25.
1.) Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői fel-
adatainak ellátásáról.
2.) Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról 
(Jókai Mór Közösségi Színtér, Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtár).

November 29.
1.) 2023. évi költségvetést megalapozó önkormányzati 
rendeletek módosítása.
2.) 2023. évi költségvetés előkészítése 
3.) 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása, belső el-
lenőr megbízása.
4.) Bizottságok beszámolója a 2022. évi tevékenységük-
ről, átruházott hatáskörben tett intézkedéseikről 
5.) Tájékoztató a Települési Értékár Bizottság működé-
séről.
6.) Tájékoztató a 2022. évi népszámlálási feladatok ellá-
tásáról.
7.) 2023 évi munkaterv elfogadása.

Táborfalva, 2022. 02. 15.
Nagy aNdráSNé

polgármester







Cseperedő Bölcsődénkben jelmezes farsangi mulatságot 
tartottunk. Minden kisgyermek beöltözött valamilyen 
különleges jelmezbe. Volt szuperhős, pókember, hercegnő, 
Minnie  és Miki egérke, Nemo halacska, pillangólány, mé-
hecskelány, nyuszika, Bing nyuszi, katona, tűzoltó, csont-
váz, pancsoló kislány és egy kis borz is. A felnőttek fekete 
cicusoknak öltöztek.
Mindenki egy kicsit más lehetett ezen a délelőttön.... Ismét 
különleges élménnyel lettünk gazdagabbak!

Páll kriSztiNa
kisgyermeknevelő-bölcsődevezető

Farsang...
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farsangi mulatság az iskolában

kÖSzÖNJÜk a táMOgatáSt a NagycSaládOSOk táBOrFalvi egyeSÜletéNek.
iskolavezetés
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kedves Olvasóink!
2022. MÁRCIUS 14-ÉN, HÉTFŐN ÉS 26-ÁN,

SZOMBATON (MUNKANAP) KÖNYVTÁRUNK
ZÁRVA TART!

2022. március 31-ig TÉLI NYITVATARTÁS szerint vár-
juk Látogatóinkat!

TANÍTÁSI IDŐBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰ-
KÖDÉSI RENDJÉHEZ ALKALMAZKODVA:
hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 12.30 és 
16.00 óra között
az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói látogat-
hatják a könyvtárat; bejárat a csarnok felől;
hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 16.00 és 
18.00 óra között
a nagyközség lakói, felnőtt olvasók látogathatják a 
könyvtárat; bejárat az Árpád utca felől.

SZOMBATON A KÖNYVTÁR ZÁRVA TART!
KÖSZÖNÖM MIKLÓS MELITTÁNAK ÉS TORMÁNÉ

BALÁZSI ÉVÁNAK A KÖNYVTÁRUNKNAK ADO-
MÁNYOZOTT KÖNYVEKET!

Kedves Olvasóink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk 
katalógusa immár az Interneten is elérhető, így le-
hetőség nyílik arra, hogy otthonról is kényelmesen 
böngészhessenek a könyvtár állományában.

Könyvtárunk online katalógusának címe:  
http://0912.netlib.hu/katalogus

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

Mély megrendüléssel vettük tudomásul, hogy el-
hunyt Harmincz Mihály.
1990-től 2002-ig volt Táborfalva Nagyközség Képvi-
selő Testületének tagja, 1994 és 2000 között pedig 
a Táborfalvai Általános Iskola (mai nevén: Csurgay 
Franciska Általános Iskola) igazgatója.
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata együttérzé-
sét és részvétét fejezi ki a gyászoló családnak!

Nagy aNdráSNé
polgármester

Könyvtári hírek

kÖSzÖNetNyilváNÍtáS
Köszönöm Nagy Andrásné Polgármester Asszonynak és Miklós Melitta szociális- és gyámügyi előadónak, hogy 
születésnapomon felkerestek,  felköszöntöttek, köszönöm a jókívánságokat!

katONa MihályNé
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Kedves Olvasóink!

A Táborfalvai Mozaik 2022. januári számának mellék-
leteként jelent meg egy kérdőív, amelynek kitöltését 
kértük Olvasóinktól, hogy ezzel segítsék a Mozaik szer-
kesztőinek munkáját, mondják el véleményüket az új-
ságról. KÖSZÖNJÜK A BEKÜLDÖTT KÉRDŐÍVEKET! 
A megadott határidőig 20 db kitöltött kérdőívet kap-
tunk meg, ennek értékelését szeretnénk megosztani az 
érdeklődőkkel.

Az első kérdésre, hogy mi a szerepe Ön szerint a he-
lyi újságnak, a legtöbben (17) a helyi hírek, informáci-
ók közlését, majd a tudósítás a helyi közélet híreiről, 
kulturális eseményekről (14) válaszokat jelölték be, 
7 szavazatot kapott: a következő nemzedék számá-
ra dokumentálni a jelent, illetve 5 fő gondolta úgy, 
hogy a településen lakók identitástudatának erősíté-
sét is szolgálja a helyi újság. Kiegészítésként javaslat 
érkezett minél több „felvilágosító”, ismeretterjesztő, 
életmódhoz, életvitelhez kapcsolódó cikk megjelente-
tésére, illetve kérés, hogy a településünkön a közeljö-
vőben várható eseményeket, programokat, célokat is 
időben közölje a MOZAIK.

2020. január hónaptól a MOZAIK ingyenes újság lett, 
minden táborfalvi háztartás postaládájába kézbesítik. 
Mi a véleménye erről? – ez volt a második kérdés. A 
válaszadók 1 fő kivételével valamennyien az első vá-
laszt jelölték meg (19 fő): örülök, hogy így minden 
helyi vonatkozású hírről értesülök. Kiegészítésként 
érkezett vélemény, hogy így az is elolvashatja az új-
ságot, aki eddig nem tudta megvásárolni, illetve az a 
kérés is megfogalmazódott, hogy maradjon továbbra 
is havonta megjelenő újság, ne legyen ritkább a meg-
jelenése, mert akkor elveszítené frissességét. Kritika 
is megfogalmazódott, van, aki úgy gondolja, hogy hi-
ányos a tájékoztatás.

A harmadik kérdés: Ön honnan értesül a helyi vonat-
kozású hírekről? Valamennyi (20) válaszadó bejelölte a 
MOZAIKot, 4 fő megjelölte Táborfalva hivatalos Face-
book-oldalát, 3 fő Táborfalva hivatalos honlapját, 3 fő a 
táborfalvi közösségi oldalakat és ismét 3 fő szomszédait 
és ismerőseit, illetve külön megemlítették információs 
központként azokat a helyeket, ahol az emberek nem 
sietnek, például a fodrászt és a kocsmát. A MOZAIK 
szerkesztői számára nagyon pozitív, hogy minden vá-
laszadó az első helyen említette az újságot, hiszen azt 
tükrözi, hogy számukra elsődleges tájékozódási forrás 
a MOZAIK, ami nyilván nagy felelősséget jelent a szer-
kesztőség számára.

A negyedik kérdés: Mi a véleménye a Táborfalvai Moza-
ikról? 17 fő jelölte be a jónak találom választ, 1 fő jelölte 
be, hogy nagyon egyoldalú és hiányos a tájékoztatás, 

egy fő véleménye szerint feltétlenül hasznos, 1 fő sze-
rint kialakulóban van. Emellett több javaslat is érkezett: 
legyenek keresztrejtvények, életmóddal kapcsolatos 
írások, jelenjenek meg adományozással kapcsolatos 
felhívások arról, hogy mivel és hol tudnának segíteni 
az emberek a rászorulóknak; igény lenne arra, hogy a 
MOZAIKban közöljék a lakosság számára elérhető pá-
lyázati lehetőségeket.

Az ötödik kérdés: Milyen változtatásokat javasol a 
Táborfalvai Mozaik tartalmával, megjelenésével kap-
csolatban? A legtöbb (11) válaszadó szerint nagyobb 
terjedelemben, több oldalon jelenjen meg, 4 válaszadó 
szerint legyen színes kiadvány az újság, ez mára va-
lósággá vált. Két válaszadó szerint kapjon teret az ol-
vasói vélemény, 5 fő gondolja úgy, hogy legyen több 
helytörténeti írás, 4 újságolvasó szerint legyen szavazás 
a települést érintő kérdésekről, 4 fő jelölte be, hogy ne 
ugyanazok a személyek írják az újságot, vonjanak be 
több szerzőt, végül ketten gondolják úgy, hogy legyen 
az újságban vitafórum egyes kiemelt témákról. Eh-
hez a kérdéskörhöz is érkezett szöveges kiegészítés: a 
MOZAIK jó úton halad, de ennek az útnak soha nincs 
vége. Írjunk a múltról, hogy legyen példa az ifjú nemze-
déknek! Van, aki szerint pont jó így az újság, amilyen. 
Egy másik javaslat szerint be kell vonni a gyerekeket is, 
rejtvények, találós kérdések kellenének, díjazással. Más 
vélemény szerint több kép kellene az újságba, de ne 
politikusokról, és ne legyenek versek a MOZAIKban! 
Szeretnének többet olvasni néphagyományokról, kö-
zelgő eseményekről, szívesen fogadnának recepteket, 
kertészeti tanácsokat.

A hatodik, utolsó kérdés, kérés az volt, hogy jelöljék be, 
mennyire elégedettek a Táborfalvi Mozaik újsággal! 16 
válaszadó többnyire elégedett, hárman viszonylag elé-
gedettek, egy fő többnyire elégedetlen az újsággal.
Kedves Olvasóink! Köszönjük a véleményeket, javasla-
tokat, igyekszünk a jövőben ezeket figyelembe venni az 
újság szerkesztésekor. Vannak olyan nehézségek, ame-
lyek megoldására eddig is törekedtünk, kevés sikerrel. 
Mi is nagyon szeretnénk, ha minél többen írnának a 
MOZAIKban és azt is, ha megjelenhetnének az olvasói 
vélemények, hiszen így jöhetne létre valódi párbeszéd az 
újság szerkesztői és az újság olvasói között, így válhat-
na a táborfalvi emberek fórumává a helyi közéleti lap. 
Ehhez minél szélesebb körű részvételre lenne szükség, 
arra, hogy írják meg véleményüket szerkesztőségünk-
nek, küldjenek cikkeket, fotókat, híreket, hirdetéseket 
és javaslatokat a falu életével kapcsolatban! Örömmel 
fogadjuk, várjuk a megkereséseket!

a táBOrFalvai MOzaik SzerkeSztŐBizOttSága

TÁBORFALVAI MOZAIK Olvasói elégedettségmérés
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Kerti hulladékok égetése, növényzet gondozása

haSzNOS iNFOrMációk MiNdeNNaPOkra: tavaSzi FáradtSág
Gyorgyovics Krisztián írása

Beköszöntött a tavasz, egy sokak által kedvelt, ener-
gikus, az újratöltődés kezdetét szimbolizáló évszak, 
mikor az erdők, mezők kizöldellnek, s virágba borul a 
táj. Ilyenkor nem csak környezetünknek van szüksége 
a felfrissülésre. A hosszú téli hónapok után szerveze-
tünk kimerülhet, energiaszintünk jelentősen csökken-
het. Természetesen, ezek a tünetek néhány hét után 
maguktól megszűnnek, de miért is várnánk tétlenül 
addig? Mozduljunk ki, irány a szabad! Noha nehezen 
indul útnak az ember ennyi bezárkózás után, kezdet-
ben az is megteszi, ha autó helyett kerékpárral, vagy 
gyalog megyünk a közeli boltba. Valamivel nagyobb 

falat, de hétvégi kiruccanásra tökéletes bejárni a Be-
tyárdombi tanösvényt, s megismerni egy másik arcát, 
főleg, ha a megszokottól eltérően, a másik irányból in-
dulunk el, visszafelé. Felejtsük el a zsíros, cukros dol-
gokat! Az idő előrehaladtával fokozatosan teremnek a 
friss zöldségek, gyümölcsök, fogyasszuk őket bátran! 
Vitaminokkal is támogathatjuk immunrendszerünket, 
pl.: C- és D-vitaminnal. A megfelelő mennyiségű folya-
dékbevitelről se feledkezzünk meg! Nőknek napi 1-2 
liter, férfiaknak napi 2-3 liter víz fogyasztása ajánlott. 
Az egészséges táplálkozás és a mozgás együttesen ga-
rantálja az éjszakai alvás nyugodtságát, mely a feltöl-
tődés egyik alapja.

Tájékoztatom Tisztelt Lakosainkat, hogy a Kormány 
a veszélyhelyzet fennállásának időszakáig nem 
léptette hatályba azt a törvényi rendelkezést, mely 
megszüntette 2021. január 1-jétől a kerti hulladékok 
égetésének a lehetőségét.

Kerti hulladékok égetése

Önkormányzatunk érvényben lévő helyi rendele-
te alapján avar és kerti hulladék égetése tavaszi 
időszakban március, április hónapokban enge-
délyezett.
 Égetésekor a következőket kell betartani:
 • Kerti hulladékot nyílt téren, csak megfelelően ki-
  alakított tűzrakó helyen lehet égetni.
 • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat
  más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
  (PVC, egyéb műanyag, gumi, festék, állati marad-
  ványok, veszélyes hulladék stb.)
 • A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a
  környezetét erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, 
  pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz és
  robbanásveszélyt ne jelentsen.
 • Az égetést 10-19 óra között szabad végezni, szél-
  csendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy
  állandó felügyelete mellett. Égetni csak száraz
  kerti hulladékot lehet.
 • Szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad,
  a hulladék égetésének helyszínén olyan eszközö-
  ket, illetve felszerelést kell készenlétbe tartani,
  amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
  illetve a tűz eloltható.
 • Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom
  alól a rendelet nem ad felmentést.
Az évközben esetleg újra változó jogszabályi előírások-
ról tájékoztatást fogunk adni.

Növényzet gondozása

A tavaszi hónapokban a növényzet új hajtásokat nö-
veszt, mely annak szépsége és hasznossága mellett – ha 
nincs megfelelően gondozva - közlekedési problémákat 
is felvet.
 Ezért kérem azokat a lakosokat, akik az ingatlanukon 
utcafrontra átnyúló lombozatú fákat vagy bokrokat 
ültettek, – vagy a járda mellé közterületre ültettek nö-
vényzetet – hogy azokat szíveskedjenek úgy megnyes-
ni, megmetszeni, hogy az ingatlanról kihajló, illetve a 
közterületen álló növényzetről behajló ágak a gyalogos 
közlekedést ne akadályozzák.
 Ez vonatkozik a közút és az ingatlan közti közterü-
letre ültetett növényzetre is, hiszen ebben az esetben a 
behajló ágak a gépjárművek közlekedését akadályozzák.
 Kérem, hogy ezeket a növényzeteket vizsgálják meg, 
s gondoskodó ápolásukkal, karbantartásukkal előzzék 
meg azt, hogy a közlekedésben másoknak gondot vagy 
bosszúságot okozzon.
 Felhívom szíves figyelmüket, hogy önkormányzati 
rendeletünk értelmében az ingatlan előtti közterületen 
lévő növényzet gondozása az ingatlan tulajdonosának 
a feladata, tekintet nélkül arra, hogy azt ki telepítette.
 Szintén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni 
az ingatlan előtti járdaszakasz és árok tisztántartásáról 
és gyommentesítéséről.

Kérek minden táborfalvai ingatlantulajdonost, hogy 
egész évben folyamatosan végezzék el a kerítés mel-
letti növények gondozását és az ingatlanok előtti 
közterületek ápolását.

kuNdra erika
jegyző
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Küldjön egy képet!

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 230.000-260.000 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

Villanyszerelő
mester vállal:

hálózati szerelést, felújítást,
újra huzalozást.

Bővítések új vezetékelése.
Bojlerek, hősugárzók,

fűnyírók szerelése.
Vízkőtelenítés.

Lénárt Mihály
Tel.: 0620 423 8101

30 éves a Sportcsarnok

A kép a táborfalvi kézilabda csapatról készült Budapes-

ten, a Spartacus sportpályán 1999. április végén.

A csapat tagjai: 

Felső sor: Feró Nikolett, Molnár Kinga, Bogner 

Bíborka, Kmetyó Viktória, Bujdosó Eszter, Vígh Or-

solya, Csák Erzsébet, Karlik Barbara.

Középső sor: Faragó Ivett, Taskó Kata, Sinka Niko-

lett, Hlatki Zsanett, Kmetyó Beáta, Németh Brigitta, 

Batuska Georgina, Zsákai Hajnalka.

Alsó sor: Bujdosó Márta és Réczi Tünde.

Edző: Harmincz Mihály

Kedves Táborfalvi Lakosok!
Felhívjuk minden Táborfalvi Lakos figyelmét, 
hogy urnafülke váltható a Római Katolikus 
Templom urnatemetőjében (2381 Táborfalva 

Kossuth Lajos utca 67.)
Az urnafülkét 25 évre lehet megváltani, melynek 

ára 250.000 Ft/ fülke.
Érdeklődni lehet Horváth Zoltánnál személyesen 

vagy telefonon a 0630/301-6163 telefonszámon.

Római Katolikus Egyházközség

temetői viharkárok
Tisztelt Hozzátartozók!

Az elmúlt időszak viharos időjárása, az orkán erejű szél a temető területén is sok kárt okozott. Több fejfa ki-
dőlt, eltört, a koszorúkat, vázákat is szanaszét hordta a szél. Kérem, hogy keressék fel hozzátartozójuk sírját, 
és ha valamilyen kárt tapasztalnak, tegyék rendbe elhunyt szerettük nyughelyét!

Együttműködésüket előre is nagyon köszönöm!
lutz láSzlóNé

a SZIGÜ Temetkezés táborfalvi megbízottja
Tel.: +36 70 551 6960

A képet Csák Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
Köszönjük!
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református egyházközség
„Lassan húsvét hetébe fordulunk.
Krisztus már indul a Kálváriára.
Zarándokútban piros bogyó
és fájdalom mindenütt terem.”
(Dsida Jenő: Zarándokút; részlet)

Kedves Testvérek!

A húsvéti ünnepkör alkalmaira szeretettel várjuk re-
formátus egyházközségünk tagjait, gyermekeket, fia-
talokat, idősebbeket, családokat!
2022. április 9-én, szombaton családi napot tartunk a 
felújított Táborfalvi Református Imaházban az Örké-
nyi Református Missziói Egyházközséghez tartozó te-
lepülések, Örkény, Hernád, Pusztavacs és Táborfalva 
reformátusainak részvételével.

Április 10-én, Virágvasárnap és április 17-én, Húsvét 
vasárnap istentisztelet 9.00 órakor a Táborfalvi 
Református Imaházban; 10.30 órakor az Örkényi Re-
formátus Templomban.
Április 18-án, Húsvét hétfőn istentisztelet 10.30 órakor 
az Örkényi Református Templomban.
Kérdéseiket, kéréseiket a gyülekezet életével, alkalma-
ival kapcsolatosan az alábbi telefonszámon tehetik fel: 
Szemők Andrea lelkész, tel.: + 06 30 548 38 19
Tóth Levente presbiter, tel.: + 36 20 992 3413 

Áldás, békesség!
SzeMŐk aNdrea

lelkipásztor

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

FelhÍváS
Dr. Varga Zoltán vagyok, szakmám-, egyben hivatásom iránt elkötelezett szakgyógyszerész. 
Gyógyszer-gyűjteménybe keresek elsősorban régi INJEKCIÓKAT, de TABLETTÁKAT, KENŐCSÖKET stb. is 
elfogadunk (kb. 60-90-es évekből), melyek annak idején az orvosi üvegszekrényben is megtalálhatóak voltak 
pl.: - Chlorocid, Tetran, Ketazon, Digoxin, Steralgin, Semicillin, Promptcillin, Retardillin, Ridol, Diaphyllin, 
Depersolon, Isolanid, Atropin, Streptomycin,  Hydrocodin, Algopyrin, Tavegyl, Furosemid, No-Spa, Papaverin, 
Dicynone, Lidocain, Mydeton, vitamin-, antibiotikum injekciók stb. (természetesen bontott dobozok is teljesen 
megfelelőek a célra).

A gyűjtemény jelenleg magángyűjtemény, de elképzelhető, hogy nyilvános gyógyszer-történetet bemutató ki-
állítássá válik a jövőben, ahol majd a lelőhelyeket, adományozókat is fel fogjuk tüntetni, ezzel is megköszönve 
támogató segítségüket, amivel hozzájárultak a gyűjtemény bővítéséhez.

Előre is köszönöm!

dr. varga zOltáN
E-mail cím: zoles514@t-online.hu



Napok óta döbbenten figyeljük az Ukrajnából jövő híradásokat. Mindenkiben megfogalma-

zódik a kérdés, hogyan is tudnánk segíteni? Önkormányzatunk a mai napon a monori gyűj-

tőpontra juttatott el felnőtteknek szánt tartós élelmiszereket, gyermekek számára bébiételt, 

pelenkát, popsitörlőt és némi kis édességet is. A szállítmány tartalmazott még ezenkívül 

felnőtt és gyermek láz- és fájdalomcsillapítót és takarókat is. Reméljük, hogy ezzel valame-

lyest hozzá tudtunk járulni a menekültek megsegítéséhez.
Nagy aNdráSNé

polgármester

kóbor ebek
Egyre több bejelentés és panasz érkezik az 
önkormányzathoz annak kapcsán, hogy nagymérték-
ben elszaporodtak a kóbor kutyák településünk több 
részén is. Ez elsősorban a felelőtlen állattartásnak 
a következménye. Egyre kevesebben gondolnak arra, 
hogy amikor kutyust visznek a házhoz, akkor fele-
lősséget vállalnak azért, hogy a későbbiekben őt nem 
csak etetni kell, hanem a nem kívánt szaporulat érde-
kében ivartalanítani is. Az önkormányzatnak törvény 
által előírt kötelessége, hogy gondoskodjon ezeknek 
az állatoknak a megfelelő szakember általi befogásáról. 
Van is szerződésünk gyepmesterrel, aki időről  időre 
körbejárja a települést és befogja ezeket az ebeket, és 
ha rendelkezik a jószág chippel, akkor értesíti a gazdit. 
Március hónapban megkétszerezzük ezeknek a kóbor 
kutya-razziáknak a számát, hátha eredményre fog ve-
zetni. Ennek ellenére, megkérünk mindenkit arra, hogy 

viselkedjen felelős állattartóként, és ne hagyja házi ked-
vencét túlszaporodni vagy netán az utcán kóborolni!

Nagy aNdráSNé
polgármester

Segítség az ukrajnai háború elől 
menekülő családoknak



SzaBó FereNc
Március 15-ére

Zászlók lobognak, melleken kokárda,
Emberek ezrei vonulnak utcára,

Lágy tavaszi szélben; zeng a költő hangja,
Felszáll a felhőkig az ünnepi lárma.

Álljunk meg a téren, pár baráti szóra
És visszanézni; a dicső pillanatra.

Gondoljunk néha, arra a szép napra,
Mert az ország népe szabaddá lett újra !

A hősök nevét írjuk fel  egy falra,
Mindig legyen ápolt mindegyikük sírja.

Emléküket majd; a jó isten megáldja
És égjen értük, egy örökmécses lángja!

kOvácS attila
Tavaszodik

Álmodunk vagy tényleg itt vagy már?
Erőtlen már a tél, s nem deres a határ.

Vártunk rád, jó, hogy megjöttél,
Tartottunk tőle, hogy hosszú lesz a tél.

Kértünk, hogy siess, közeledj!
A tél is szép, de nyomodba se ered.
Féltünk téged, maradj itt velünk,

Elég volt a hidegből, tedd szebbé életünk!

Megjött hát a tavasz, újra lélegzik a föld
Féltékenyen távozik a hajnali köd,
Szikrázik a napsugár a derűs égen

Növekedik minden, éled a természet.
(2022)

Maradjon az 1% táborfalván 
2022-ben is!

Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át táborfalvi ci-
vil szervezeteknek! Ez Önnek semmibe sem kerül, de nekik nagyon so-
kat segíthet vele. Válasszon ki egy az Ön szívéhez közelálló, fontos te-

vékenységgel működő nonprofit szervezetet és tegye meg nyilatkozatát!
Egy adzó csak egy civil szervezetnek tehet felajánlást. Így segítheti a helyi civil szer-

vezetek közhasznú munkáját.
Munkájuk sikere sokszor az Ön kezében van. Várják felajánlásaikat, amivel a települé-

sünkön lakók életminőségének javítására fordítanak.

egyeSÜlet Neve adóSzáMa
táBOrFalvai hOrgáSz egyeSÜlet 19174356-1-13
NOSztalgia éS hagyOMáNyŐrzŐ kulturáliS egyeSÜlet 18704235-1-13
táBOrFalva SzaBadidŐSPOrt egyeSÜlet 18201907-1-13
táBOrFalva kÖzSégi SPOrtegyeSÜlet 19831260-1-13
táBOrFalvai hONvéd JudO Se 18692505-1-13
táBOrFalva hagyOMáNyŐrzŐ ÍJáSz egyeSÜlet 18718087-1-13
ÖrkéNy-táBOr vadáSztárSaSág 18674822-1-13
Platthy JózSeF BaJtárSi egyeSÜlet 18689675-1-13
hONvédSég éS tárSadalOM Baráti kÖr táBOrFalvai Szervezete 18700066-1-13
táBOrFalvai kÖzMŰvelŐdéSi éS NéPzeNei egyeSÜlet 19169943-1-13
iSteNháza táBOrFalva alaPÍtváNy 18710326-1-13
SchOMeN harcMŰvéSzeti éS kÜzdŐSPOrt egyeSÜlet 18849264-1-13
élŐ-MiNivilág alaPÍtváNy 18099115-1-13
táBOrFalvi diákévek alaPÍtváNy 18031632-1-13

HELYI IROdALOM


