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A LA PÍT VA 1993

„… táborfalviak írják a táborfalviaknak, Táborfalváról ”

A Magyar Honvédség táborfalvi bázisán járt az egyik Airbus H145M nevű, többcélú könnyűhelikopter, 
amelyet a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében szereztek be.

Fotó: Magyar Honvédség



„Mama, kérlek, meséld el nekem,
Hogy milyen volt az élet nélkülem!
Gondoltál rám, mikor azt tervezted el,
Hogy mi lesz majd, ha nagy leszel?

Mama, kérlek, meséld el nekem,
Hogy hogyan kezdődött az életem?
Véletlen volt, vagy gondoltál reám
Azon az édes éjszakán!

Hisz jól tudod, nem kértelek.
Nem kértem tőled az életet.
S még mielőtt majd egyszer meghalok,
Még tudnom kell, miért vagyok.”  

Részlet: Bródy János – Mama kérlek

Kedves Táborfalviak!

Május első vasárnapja van, ilyenkor köszöntjük az édes-
anyákat, ma van anyák napja. Ezen a napon gyermekek 
és felnőttek egyaránt megköszönik édesanyjuknak a tőlük 
kapott önzetlen szeretetet, türelmes gondoskodást, jósá-
got. 
A legfontosabb talán, hogy sosem szabad elfeledni: noha 
egy évben csupán egyetlen, kimondottan az édesanyákról 
szóló nap van, ők az esztendő minden napján megérdem-
lik a törődésünket. Van ugyanis egy nagy igazság: az élet-
ben soha, senkit nem fognak olyan feltétel nélkül, annyira 
hosszan, erősen és tisztán szeretni, mint amennyire egy 
édesanya szereti a gyermekét. Ez a kapcsolat semmilyen 
máshoz nem hasonlítható kötődés. Hiszen az édesanya 
életet adott, a gyermek pedig az életét köszönheti édes-
anyjának. Bárhogyan is nézzük, egy anyának soha nem 
számít, milyen idős a gyermeke, mindig is törődni fog 
vele, és amíg világ a világ, azt mondja majd neki: kisfiam, 
kislányom. Persze – főleg kamaszkorban és felnőttként – 
ez a kapcsolat időnként vitákkal, nézeteltérésekkel is jár. 
Ennek dacára a végtelenül szoros kötődés életünk végéig 
megmarad.

Ez jusson eszünkbe akkor is, amikor a kamaszkorú fiunk-
kal, lányunkkal viaskodunk vagy amikor ki sem látszunk 

a teendőkből és türelmetlenek vagyunk, miközben idős 
édesanyánk, nagymamánk éppen ránk telefonál, hogy va-
gyunk, mi a helyzet velünk és az unokákkal. Vagy csupán 
azért hívnak, hogy megosszák velünk élményüket, örömü-
ket, bánatukat. Vagy éppen megkérdezik, mikor is ugrunk 
el hozzájuk, mert rég láttak. Rohanó világunkban a legtöbb, 
amit a virág és a szeretetünk mellé nekik adhatunk: az 
időnk, a türelmünk és a figyelmünk! Azokért az édesanyá-
kért akik már nem lehetnek velünk gyújtsunk egy gyertyát 
ezen a napon és emlékezzünk jóságukra, szeretetükre és 
azokra az évekre, melyeket életükből önzetlenül nekünk 
adtak. 
Kedves ünnepeltek, kedves édesanyák, nagymamák, dé-
dimamák! 
Engedjék meg, hogy ezen a napon kívánjak önöknek 
egészségben, boldogságban eltöltött szép és teremtő éle-
tet családjuk körében!

Táborfalva, 2022. május 1. 
NAgy ANdrásNé

polgármester

Anyák napi köszöntő

Május 1-jén, Anyák napja alkalmából néhány gyer-
mek egy kedves verssel köszöntötte az édesanyákat 

római katolikus templomunkban.
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Nagy erőkkel folyik a közútkezelő tulajdonában lévő Tar-
csay út és a Kossuth Lajos utca felújítása. A munkálatokat 
az Euroaszfalt Kft. végzi. A projekt időtartama 120 nap, 
tehát ennyi idő alatt kell ezt a két útszakaszt újjáépíteni. A 
kivitelező igyekszik a legminimálisabb forgalomkorlátozást 
és kényelmetlenséget okozni a községben. Mindenkinek 
köszönjük a türelmet és a megértő hozzáállást, reméljük, 
hogy az út minősége kárpótolni fogja a lakosságot!

NAgy ANdrásNé
polgármester

A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárfor-
galmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” 
tárgyban önkormányzatunk 42 657 108 Ft támogatást ka-
pott, mely az Iskola utca teljes hosszában történő (mindkét 
szakasz) felújítását tartalmazza.
„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 
tárgyban településünk a táborfalvi nagyközségi temető 
ravatalozójának felújítására és 90 férőhelyes urnafal hoz-
záépítésére, valamint halotthűtő cseréjére 30 297 095 Ft 
összegű támogatásban részesült.

NAgy ANdrásNé
polgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
2022. április 26-án munkaterv 
szerinti ülést tartott. Az ülése-
ken 10 határozat (33-42/2022. 
(IV.26.) született.  A testületi 
ülés nyilvános, polgárok által 
megtekinthető jegyzőkönyve 
alapján, az üléseken hozott ha-
tározatok kivonatait az alábbi-
akban közlöm.

A Képviselő-testület:

- Ellenszavazat nélkül el-
fogadta a polgármester 
beszámolóját a két ülés 
között tett fontosabb in-
tézkedéseiről. 

- Ellenszavazat nélkül elfo-
gadta: a   település közbiz-
tonsági helyzetéről szóló 
rendőrségi tájékoztatót, a 
gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámo-
lót, valamint a Táborfalvai 
Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat működéséről 
szóló beszámolót. Ellen-
szavazat nélkül döntött 
arról, hogy a családsegítő 
részére 3.000 Ft/hó hoz-

zájárulást biztosít telefon-
költségei támogatásaként.

- Ellenszavazat nélkül dön-
tött arról, hogy pályázatot 
nyújt be szociális tűzifavá-
sárlás támogatására.

- Ellenszavazat nélkül dön-
tött a nyári gyermektábo-
roztatások támogatásáról. 
Ennek alapján a táborfalvai 
Római Katolikus Egyház-
község Karitász Csoportja, 
a Református Egyházköz-
ség, valamint Anka Péter 
által szervezett táborokhoz 
7.000 Ft/gyermek, az álta-
lános iskola által szervezett 
révfülöpi táboroztatáshoz 
350.000 Ft összegű támo-
gatás lett megállapítva.

- Ellenszavazat nélkül meg-
hozott határozatában el-
fogadta a háziorvosokat 
érintő feladat-ellátási szer-
ződés módosítását.

- Ellenszavazat nélkül elfo-
gadta a benyújtott pályá-
zatok állapotáról szóló pol-
gármesteri tájékoztatót. 
Erről részletes információ 

az újság külön oldalán ol-
vasható. 

- A Szociális Alapellátó In-
tézmény intézményvezeté-
sére beérkezett pályázatot 
– a pályázat hiányossága 
miatt – érvénytelennek 
minősítette, ellenszavazat 
nélkül meghozott dönté-
sében.

Tájékoztatom kedves lakosain-
kat, hogy az önkormányzat hon-
lapján (www.taborfalva.hu) meg-
tekinthetik a képviselő-testület 
nyilvános üléséről készült jegy-
zőkönyveket, a hatályos rendele-
teket. A „Közérdekű informáci-
ók” cím alatt közzétételre kerül 
többek között az önkormányzat 
5 M Ft feletti szerződései, a köz-
beszerzési eljárások kiírása, azok 
eredményei.

A Képviselő-testület soron kö-
vetkező ülését 2022. május 31- én 
tartja, melyen minden érdeklő-
dőt szeretettel vár.

KuNdrA EriKA
jegyző

Néhány gondolat a problémák orvoslásáról…
Nemrég egészen meghökkentő 
megállapításokat és hozzászólá-
sokat olvashattunk az egyik kö-
zösségi oldalon a táborfalvi orvo-
si ellátást illetően.

Vajon ez lenne a módja a problémák 
megoldásának? (Ha ez a cél…)

A problémák megoldásának több 
lehetséges útja van, az első termé-
szetesen a tények pontos ismere-
te és megfogalmazása. Ezt köve-
ti az illetékesek megkeresése: jó 
esetben az érintett személyek 
megbeszélik a problémát és kö-
zös nevezőre jutnak. Ha ez nem 

jár eredménnyel, akkor a hivata-
los felügyeleti szervhez fordulhat 
az ember, ez a háziorvosi ellátást 
illetően a területileg illetékes 
ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat), illetve 
a betegjogi képviselő.

A helyi önkormányzat a lakossági 
fórum meghirdetésével alkalmat 
teremtett arra, hogy az orvosi 
ellátás ügyében felmerülő kér-
déseket a nagyközség lakói meg-
vitathassák, illetve a meghívott 
háziorvosoknak feltegyék kérdé-
seiket. Sajnos, kevesen éltek ezzel 

a lehetőséggel. 

Táborfalva közössége mi va-

gyunk, mindannyian, akik itt 

élünk. Adjunk esélyt egymásnak 

és ezzel önmagunknak! Egy-

szerűbb, jobb életünk lenne, ha 

megőriznénk mindannyian em-

beri méltóságunkat, megadnánk 
a tiszteletet egymásnak és fel-
tételeznénk a másik emberről, 
hogy jót akar és a legjobb tu-
dását adja a többieknek.

a Táborfalvi Mozaik
Szerkesztőbizottsága
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Lakossági fórum

2022. 04. 07. napjára a Képvise-
lő-testület két témában hirdetett 
meg lakossági fórumot: a kínai tu-
lajdonban lévő műanyag hulladék-
feldolgozó üzem működésével kap-
csolatban felmerülő problémák, és a 
háziorvosi szolgálattal kapcsolatos 
változások megbeszélésére.
A lakossági fórumon a Képvise-
lő-testület tagjai, a műanyagfeldol-
gozó üzem két képviselője, valamint 
a két háziorvos mellett a lakosság 
részéről kb. 110 fő jelent meg.

A műanyag hulladékfeldolgo-
zó üzemmel kapcsolatosan Nagy 
Andrásné polgármester beveze-
tőjében elmondta, hogy az üzem 
működése miatt két megkeresés 
érkezett a polgármesteri hivatal 
felé. Az egyik írásos megkeresést 
továbbították a szakhatóságok ré-
szére, melyre a választ megkapta 
a bejelentést tevő személy. A má-
sik megkeresésre hivatalból adtak 
tájékoztatást a bejelentő személy-
nek. Az elmúlt időszakban többen 
panaszkodtak az üzemből kijövő 
szag, zaj és a feldolgozásra váró 
alapanyag állapotáról. Tekintettel a 
sok lakossági panaszra, megkeres-
ték a környezetvédelmi hatóságot, 
kértek zajszintmérést, zajvizsgála-
tot, levegőtisztasági-szintmérést és 
talajvizsgálatot. Az eredményekre 
várva a polgármesteri hivatal részé-
ről  hivatalból helyszíni ellenőrzést 
tartottak az üzem területén, hogy 
személyesen meggyőződjenek a fel-
merülő problémákról. Az ellenőrzés 
során tapasztalták, hogy a terüle-
ten lévő puffer medence, amiben 
az ipari termelés során keletkezett 
vizet kezelik,  nem a telephely en-
gedélyre kiadott szabályok szerint 
üzemel. Egyeztettek a tulajdonossal 
és a jegyzőkönyvben leírtak alapján 
közölték vele, hogy addig a gyártá-
si technológiának azon része nem 
működhet, amíg a puffer tartály 
medence megjavításra nem kerül, 
ezzel korlátozták egy időre az üzem 
teljes működését. A mai napon az 
ÁNTSZ is vizsgálatot tartott és ész-

revételeiket továbbították a hivatal, 
illetve a szakhatóságok felé. Várha-
tó még a katasztrófavédelem és a 
környezetvédelmi hatóság vizsgá-
lata.  Mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a céggel kompro-
misszumot kössenek úgy, hogy a 
lakosság komfortérzete semmiben 
sem sérüljön.
 Dr. Szilas András,  az üzem jogi 
képviselője elismerte, hogy ami az 
üzem működésével kapcsolatban 
elő van írva, azt be kell tartaniuk.
Tisztában vannak azzal, hogy az itt 
élők nyugalmát, komfort érzetét 
nem boríthatják fel.

 A gépek a jelenlegi technikai szín-
vonalnak megfelelnek, viszont az 
üzem egyéb részei fejlesztésre szo-
rulnak. A tegnapi és a mai nap fo-
lyamán lépéseket tettek az ügyben, 
hogy a derítő rendszer beborításra 
kerüljön, a benne lévő víz talajvíz-
be ne kerüljön, a gépek működését 
úgy korlátozzák, hogy a keletkező 
zajhatást minimális legyen. Füg-
getlen szakértő által végzett zaj- és 
szaghatás méréssel rendelkeznek, 
a vizsgálat azt írja, hogy apró hi-
ányosságok vannak. Bízik benne, 
hogy a hiányosságok pótlásával egy 
olyan optimális működés fog fenn-
állni, ami nem zavarja a lakosság 
nyugalmát. Sajnálja, és elnézést kér 
a lakosságtól az eddigi kellemetlen-
ségekért.

 A jelenlévők részéről 15 fő tett fel 
kérdéseket, illetve mondta el pa-
naszát és negatív tapasztalatát az 
üzem működésével kapcsolatban. 
Kérdések a zajvédő fal kiépítésére; a 
zajszintmérést végző személy szak-
értelmére; a talajvíz szennyezésére; 
a termelés technológiai munkafo-
lyamatára; a folyamatos vagy három 
műszakos munkavégzés időszaká-
ra; az üzem területéről az útra és 
más helyre  kikerülő és szemétnek 
minősülő műanyaghulladékra; az 
üzem területéről kiáramló füst, gőz 
és  bűz okára és annak megszünte-
tésének várható időpontjára; a rág-
csálók megjelenésére; az üzemmel 

szembeni egyéb jogi lehetőségekre; 
lakosság részéről az üzemlátogatás 
lehetőségére; a szakemberállomány 
meglétére, valamint a levegőbe jutó 
káros anyagokra  irányultak. 

 Ezekre adott válaszában az üzem 
képviselője elmondta:
• Az igért zajvédő fal kiépítése azért 

késik, mert a falból még egy bel-
ső szerkezet hiányzik, amit rö-
vid időn belül beépítenek;

• A zajszintmérést szakember vé-
gezte, aki a kiadott szakvéle-
ményéhez a nevét adja és mért 
adatokért felelősséget vállal;

• Talajvédelemi szempontból mi-
nimális szivárgás volt, a me-
dencét kiszivattyúzták és az 
elromlott alkatrész kicserélése 
folyamatban van;

• A termelés technológiai részére 
nem tud válaszolni, mert nem 
szakember. A felszólalásokban 
elhangzott javaslatokat, felve-
téseket és segítő felajánlásokat 
köszönettel veszi a tulajdonosok 
nevében és élni is fognak vele;

• Az üzem három műszakban dol-
gozik, de pár napja az éjszakai 
műszakot leállították, jelenleg 
csak két műszakban folyik a 
termelés. Az állami munkaszü-
neti napokat betartják;

• Folyamatban van egy csarnok épí-
tése, melyben a hulladékanyagot 
fogják tárolni. Remélhetőleg, 
innen már nem tud műanyag a 
kerítésen kívülre jutni. 

• Ami hibát feltárnak a hatóságok, 
azt a cégnek záros határidőn 
belül ki kell javítaniuk. 

• Az a cél, hogy megfelelően mű-
ködjön az üzem, ne legyen 
kárára senkinek, hogy emiatt, 
hogy a településen egy hulla-
dék-újrahasznosító  üzem mű-
ködik, az ingatlanok ne veszít-
senek értékükből.

• A füsttel, gőzzel kapcsolatban: 
sajnos, nem szakemberek vé-
gezték el a szűrőberendezések 
cseréjét. Mára már változott a 
helyzet, reméli, hogy heteken 
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belül rendeződni fog. A füst-
nek látszó anyag az vízgőz, 
ami ártalmatlan, próbálják el-
szívóval minimalizálni. Ameny-
nyiben zárt területen lesz az 
alapanyag, akkor minimalizá-
lodni fog a szaghatás. Nagyon 
nem szeretné, ha még egy ilyen 
lakossági fórumot kellene ösz-
szehívni az üzem működésével 
kapcsolatban.

• A rágcsálók elleni védekezés meg-
oldott, irtási naplót vezetnek, 
ezt a mai napon megtartott 
kormányhivatali ellenőrzés is 
alátámasztotta;

• Nyitottak az üzemlátogatásra, és 
megköszönik az önkormányzat 
ezzel kapcsolatos közvetítő sze-
repét is;

• A felsorolt levegőbe jutó káros 
anyagok jó része nem jelenik 
meg az üzemnél.

• Valószínűsíti, hogy volt és van is 
olyan technikai szakértő a cég-
nél, aki ebben az iparágban ott-
hon van.

 Nagy Andrásné polgármester tá-
jékoztatja a megjelenteket, hogy a 
jelenlévő dr. Spanyiel Ágnes ügy-
védnő, Őt, mint magánszemélyt 
képviseli, nem az önkormányzat 
jogi képviselője. Amennyiben nem 
teljesíti a hiányosságokat az üzem 
tulajdonosa, illetve ha a hatóságok 
a vizsgálat során azt állapítják meg, 
hogy a működés a jogszabályban 
foglaltaknak megfelelő, de ennek 
ellenére is fennállnak ezek zavaró 
szag- és zajhatások, akkor az üzem-
mel szemben birtokvédelmi eljárást 
fog kezdeményezni magánszemély-
ként a bíróságon.

 Hozzászólásokra válaszolva: az 
önkormányzat nem záratta be az 
üzemet.  Feltártak egy hibát, ami a 
gyártási technológiának a része. Ad-
dig ezt a gyártási technológiát nem 
gyakorolhatja, míg a hibát el nem 
hárította. Ez az üzem 20 éve iparte-
rületté nyilvánított területen van.
A jelenlegi tulajdonos egy ma-
gántulajdonban lévő működő 
műanyagfeldolgozó cégtől vásá-
rolta meg az üzemet és kérte 2019.

évben a telepengedély módosítását.

 Kundra Erika jegyző tájékozta-
tást ad a hatósági engedélyekről. A 
tegnapi ellenőrzésen tapasztalták, 
hogy nem az engedélynek megfele-
lően működött a medencében lévő 
víz tárolása, ezért kötelezés lett ki-
adva annak helyreállítására és lefe-
désére, hogy onnan szag ne jöjjön 
ki. Emiatt a gyártási folyamat szinte 
teljesen leáll, ezért korlátozva van a 
gyártás.

 A jegyzői telepengedélyt kiadó ha-
tóságnak arra van jogszabályi lehe-
tősége, hogy felszólítást adjon ki az 
általa, illetve más hatóságok által ta-
pasztalt hiányosságok helyreállításá-
ra. Amennyiben ennek nem tesz ele-
get az üzemeltető, úgy legfeljebb 90 
napra felfüggesztheti a működést. 
Ha azt követően sem történik meg 
a teljesítés, akkor a telepengedély 
visszavonásra kerül. Tulajdonosvál-
tásnál úgy lehetett a telepengedélyt 
módosítani, illetve bővíteni, hogy 
ehhez a Kormányhivatal az engedélyt 
megadta, a szakhatóságok nem kifo-
gásolták a tevékenység végzését.  A 
táborfalvai Helyi Építési Szabályzat 
nem tiltotta és most sem tiltja, hogy 
az adott területen műanyagfeldolgo-
zó üzem működjön.

 Háfra László, a polgármesteri hi-
vatal műszaki ügyintézője tájékozta-
tást ad arról, hogy milyen anyaggal 
dolgoznak az üzemben. Informáci-
ói szerint az üzemben polietilént és 
polipropilént dolgoznak fel. A gépek 
megfelelő működésével semmilyen 
füstnek és szagnak nem lenne szabad 
keletkeznie, mert zárt rendszeren ke-
resztül megy a munkafolyamat.

 Nagy Andrásné polgármester 
köszöni a megjelenteknek, hogy 
megtették az üggyel kapcsolatos 
kérdéseiket. Azon vannak, hogy 
minél előbb az megfelelő megoldást 
találjanak az emberek életminősé-
gének biztosításához. A tulajdonos 
mindenben partner, bízik benne, 
hogy nem fog bíróságra kerülni az 
ügy. Amíg bizonyítottan nem derül 
ki az, hogy onnan semmiféle káros 
anyag nem kerül ki a levegőbe a ta-

lajba és zajhatás a legminimálisabb-
ra csökken, addig az üzem nem fog 
működni, reméli, ezzel a tulajdonos 
is tisztában van.

 Ezt követően a polgármester a há-
ziorvosi szolgálattal kapcsolatos vál-
tozásokkal kapcsolatban elmondja, 
hogy a 2. számú háziorvosi szolgála-
tot éveken keresztül az önkormány-
zat működtette. Már nem egyszer 
meghirdetésre került a körzet betöl-
tése, két pályázó Dr. Bajmóczy Géza 
és Dr. Wolkowski Bogdan Pawel 
nyújtotta be pályázatát a feladat ellá-
tásra. Dr. Bajmóczy Géza hiányosan 
nyújtotta be pályázatát, a hiányossá-
gokat határidőre nem pótolta, ezért 
azt érvénytelenné minősítette a tes-
tület. Dr. Wolkowski Bogdan Pawel 
érvényes pályázatot nyújtott be, je-
lenleg március 9-től helyettesítéssel 
látja el a körzetet és június 1-jétől 
praxisban, vállalkozó orvosként lát-
ja el a feladatot. Az orvosi szolgálati 
lakás első körben Dr. Szisz János há-
ziorvosnak volt felajánlva, de mivel 
részére nem volt megfelelő a lakás és 
életvitelszerűen nem kívánt a telepü-
lésen letelepedni, ezért számára az 
óvodai tornaszoba melletti szolgálati 
lakást biztosították, hogy az ügyele-
tei közötti szabadidőt komfortosan 
tudja tölteni. Wolkowski doktor a te-
lepülésen kíván letelepedni, ezért az 
orvosi szolgálati lakást részben már 
el is foglalta.  Tekintettel arra, hogy 
május végéig még Tiszanánán is 
rendel a Doktor Úr ezért a rendelési 
időkben némi kis csúszás érezhető. 
Mindkét orvos hozta a saját szoká-
sát, a covid ideje alatt Szisz Doktor 
Úrnál működik egy diszpécser szol-
gálat, mely részben működik a 2. sz. 
körzetben is. Wolkowski Doktor Úr 
pedig a saját körzetében évek óta jól 
működő szokását hozta magával, 
azt, hogy akinek nincs panasza és 
csak gyógyszer felíratás végett men-
ne el az orvoshoz, az a postaládába is 
bedobhatja a cetlit, ami tartalmazza 
a TAJ-számot, nevet és a gyógyszer 
nevét, természetesen, az állandó 
gyógyszerekről van szó. Az asszisz-
tens legkésőbb másnap felhőben fel-
írja és ki lehet azt váltani.
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 Egy e-mail-ben való megkeresés 
érkezett felé, melyre megválaszol-
ta, hogy az orvosok felügyelő szer-
ve nem az önkormányzat, hanem a 
NEAK és az ÁNTSZ.

 Tudomása szerint egyik felügyeleti 
szerv felé sem ment panaszos beje-
lentés.

 A Lakosság részéről három fő tett 
fel kérdéseket a gyógyszerfelíratás 
módjával és a rendelési időpontok el-
térő közzétételével kapcsolatban. 

 Dr. Wolkowski Bogdan Pawel rövid 
bemutatkozását követően válaszolt a 

kérdésekre.

 Telefonon való  recept felíratással 
az a probléma, hogy vannak esetek, 
amikor rossz a vonal, nem érthető 
tisztán a beteg, ezért félreértések 
lehetnek. A postaládába dobást java-
solja inkább, mint az e-mail-ben való 
felíratást, mert az hosszadalmasabb 
adminisztráció időt vesz igénybe. A 
másik körzet orvosával még egyez-
tetni szükséges a gyógyszerfelírás 
további lehetőségéről. Egyelőre még 
csak helyettesít, mikor átveszi a kör-
zetet addigra tapasztalatokat gyűjt 

és meglátja, hogy melyik módszer a 
jobb.

 A rendelési időkben vannak 
csúszások, de amikor átveszi a kör-
zetet, akkor véglegesíteni fogják a 
rendelési időt.

 Dr. Szisz János szerint SMS-ben is 
megoldható a felíratás, két mobil szá-
mon is elérhetőek.

 A Polgármester megköszönte min-
denkinek részvételt.

KuNdrA EriKA
jegyző

2022. január:
Papp Kornél Örs
Szülők: Papp Sándor, Farkas Vivien

2022. február:
Oláh Rella
Szülők: Molnár Zoltán, Oláh Krisztina
Polyák Ágnes Flóra
Szülők: Polyák Csaba, Vígh Melinda

2022. március:
Gáncsos Miléna
Szülők: Gáncsos Máté, Sulyok Gabriella
Dobler Natasa
Szülők: Dobler Márk, Móricz Gréta

Újszülötteink:

A gyermekeknek és szüleiknek jó egészséget kívánunk!

Hosszú, boldog házaséletet kívánunk!

2022. január:
Vajda Sándor és Lengyel Dóra
Oláh Zoltán és Kucsera Ágnes

2022. március:
Dányi Krisztián és Mányoki Bernadette 

Kósa Tamás és Polyák Sára 
Jay Robert North és Csák Erzsébet

Házasságot kötöttek:

Osztozunk a családok gyászában!
Az anyakönyvi hírekben azokat a személyeket tudjuk megjeleníteni, akik hozzájárultak,

illetve családtagjuk hozzájárult a nyilvános közzétételhez.

Besenyi Péter Márton   élt 72 évet
Gazsó Gábor Lajos   élt 64 évet
Kanyik Imre    élt 73 évet
Kucsera János    élt 84 évet
György László    élt 67 évet
Megyes Miklósné Kleinezel Anna  élt 86 évet
Van de Gruiter Aart    élt 73 évet
Mészáros Antal Illésné Kármán Matild élt 81 évet
Vizer Lászlóné Bujdosó Zsuzsanna élt 65 évet

Bántó István József    élt 60 évet
Pál Istvánné Szendrei Erzsébet Jolán élt 62 évet
Kovács Mihály    élt 68 évet
Oláh Elemér    élt 68 évet
Balázs Gábor    élt 64 évet
Harminc Mihály    élt 73 évet
Horváth István    élt 64 évet

Akiktől elbúcsúztunk a közelmúltban
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Országos Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 9. helyezett csapata, kiselőadásuk dokumentációja 3. helye-
zést ért el: gazsik Boglárka, Nagy Botond, surman Levente

Az alsó tagozatos gyermekek ál-
talában nagy érdeklődést mutat-
nak a környezetismeret tantárgy 
iránt. Szeretik a növényeket, 
csodálják a különleges állatokat, 
érdekli őket a klímaváltozás. 
Ez a Csurgay Franciska Általá-
nos Iskola 3. osztályos diákjaira 
különösen jellemző. Innen jött 
az ötlet, hogy azoknak a gyere-
keknek, akik különösen fogéko-
nyak erre a témára, indítsunk 
egy tehetséggondozó szakkört. 
De, hogy legyen célja a heti ösz-
szejöveteleinknek, volt kollé-
ganőnk és kedves barátnőm, 
Urbánné Revák Anikó javasla-
tára beneveztünk a Curie Kör-
nyezetvédelmi Emlékversenyre 
két, három fős csapattal, a 3-4. 
évfolyamosok korcsoportjában. 
Anikó többször nevezett tábor-
falvi felső tagozatos diákokkal 
erre az eseményre (szép sikere-
ket is ért el tanítványaival), így 
az ő szakmai irányításával, rész-
vételével vágtunk bele. Az idei 
év témaköre az Őrségi Nemzeti 
Park élővilága, különleges építé-
szeti sajátossága, Magyarország 
élővizeinek lehetséges szeny-
nyezése, a klímaváltozás és az 
ehhez kapcsolódó témák voltak. 
Feladatlapok kitöltésével, azok 
visszaküldésével teltek az első 
hónapok, majd a területi dön-
tő következett. Mikor mindkét 
csapatunk második, illetve har-

madik helyen továbbjutott Szol-
nokra, az országos döntőre, mi 
magunk is meglepődtünk. A 
döntő három részből állt: egy 
50 feladatos teszt megoldásából, 
egy kiselőadásból (közelünkben 
lévő élővizek lehetséges szeny-
nyezései címmel), melyet PPT-
vel kellett prezentálni, és egy 
plakátból, amely a kiselőadás té-
májához kapcsolódott. Az orszá-
gos döntőbe, minden korosztály-
ból 15 csapat jutott. 10 helyezést 
osztott ki a zsűri, melyből a mi 
két kis csapatunk (korosztályuk-
ban ők voltak a legfiatalabbak), 
9. illetve 8. helyen végzett. A 
tablóink, melyből a helyszínen 
kiállítás is készült, 3. illetve 2. 
helyezést értek el. Büszkeséggel 
töltött el minket, hogy az ország 
neves iskolái között NÉGYSZER 
hangzott el a táborfalvi Csurgay 
Franciska Általános Iskola neve.
 Az idei tanév alatt rengeteg 
tudással és még több élménnyel 
gazdagodtunk. Szolnokon, a ver-
seny délutánján megnéztük a 
RepTárat, a Szolnoki Repülőmú-
zeumot, ahol sikerült a délelőtti 
feszültséget, még az eredmény-
hirdetés előtt levezetni.
 A gyerekekkel egész évben 
nézegettük az Őrség különleges 
növényeit, állatait, építményeit. 
Felmerült bennük az igény, hogy 
ők ezt élőben is szeretnék lát-

ni. Kezdetben nem gondoltam, 
hogy ez a tanulmányi kirándulás 
megvalósulhat, de a szülők első 
szóra biztosítottak anyagi és er-
kölcsi támogatásukról. Így egy 
csodálatos napot tölthettünk az 
Őrségi Nemzeti Parkban, ahol 
pallósoron bejártuk a szőcei láp-
rétet, megálltunk Hegyhátszent-
jakabon a Vadása-tónál, majd 
Őriszentpéteren egy fantasztikus 
interaktív kiállítást nézhettünk 
meg. Meglátogattuk a pityerszeri 
skanzent, ahol nemcsak a tájegy-
ségre jellemző épületekkel, tár-
gyakkal ismerkedhettünk meg, 
hanem eurázsiai vadlovakat, és 
európai bölényeket is láthattunk. 
Kirándulásunkat a skanzen ját-
szóterén zártuk. Szinte kizáró-
lag fából, és egyéb természetes 
anyagokból készült egyedi játé-
kok várták a gyerekeket.

 Egy igen tartalmas, tapasztala-
tokkal, élményekkel teli évet zárt 
a lelkes, kíváncsi gyerekekből 
álló „Köri szakkör”.

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
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Kirándulás az Őrségben

Országos Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 8. helyezett csapata, kiselőadásuk dokumentációja 2. helye-
zést ért el: Béni Benett, simkó Nimród, simon Levente.

Fotók: Jarábik Tünde



Néptanító a Szobros Iskolában

Gáspár Ödönné Opoczki Ilona (Bp., 1910. december 
14. - Táborfalva, 1995. május 10.) a Szobros Iskolában 
tanított több évtizeden át. Köszönöm menyének, Gás-
pár Ödön Ervinné Homoki Gizellának, hogy fogadott 
otthonában és mesélt családjuk életéről, megosztotta 
velünk emlékeit.

Férjem édesanyja Budapestről, Zuglóból került a Szob-
ros Iskolába, 1943-ban kapta meg a kinevezését. Igazi 
néptanító volt, nemcsak a tananyagot akarta megta-
nítani a gyerekeknek, hanem embert szeretett volna 
nevelni belőlük. Férjem édesapja a II. világháború ide-
jén orosz hadifogságba került, innen jött haza 1947 au-
gusztusában. Földműves volt, gazdálkodott. Hazatérése 
után ismerte meg jövendőbeli feleségét. Férjem, Gáspár 
Ödön Ervin 1948. szeptember 25-én született.

Mama 1943-tól 1968-ig, nyugdíjba vonulásáig a Szobros 
Iskolában tanított, addig ott lakott a család. 1968-ban 
költöztek be Táborfalvára. Az aranydiplomát 1980-ban 
vette át Magi János Igazgató Úrtól, aki 1975-ben lett az 
iskola igazgatója. Mama nyugdíjas pedagógusként 4-5 
évet dolgozott még az iskolában. Magi Igazgató Úr 
nagy tisztelettel és elismeréssel beszélt Mama munká-
járól, szorgalmas, lelkiismeretes tanítónak tartotta, aki 
segítőkész volt a kartársakkal, munkáját 100 %-ig ellát-
ta. Ebben az időben, kicsit tovább, hét évig dolgozott 
Vigovszky István Tanító Úr nyugdíjasként az iskolában, 
őt is kiváló, lelkiismeretes pedagógusként jellemezte 
Igazgató Úr. Mama nyugdíjasként is korrepetált gye-
rekeket. Ha visszagondolok férjem szüleire, elmondha-
tom, hogy sosem panaszkodtak, elfogadták az élettől a 
sorsukat, igyekeztek mindent a legjobb tudásuk szerint 
teljesíteni. Igaz, hogy Mamának sokszor hiányzott a 
városi élet. Mama hívő katolikus volt. Papa 1993-ban, 
Mama 1995-ben hunyt el.

1966 karácsonyán ismertem meg Gáspár Ödön Ervint 
egyik unokanővérem, Zalabai Mária és Kucsera Ferenc 
lakodalmán. Unokanővéremék egy lajosmizsei tanyán 
laktak, közel a Szobros Iskolához. Abban az időben szo-
kás volt meghívni családi ünnepekre a tanító nénit és 
családját. Megismerkedésünkkor a dabasi gimnázium 
második osztályába jártam. 1965-ben indult a tanítás 
a dabasi gimnáziumban, mi voltunk az első osztály, 
a második évfolyamot, akik felettünk jártak, az ócsai 
gimnáziumból hívták át. Sztavinovszky Győzőné, majd 
Osváth Tibor voltak az osztályfőnökeink. Szögi Ferenc 
volt a gimnázium igazgatója. 1969-ben érettségiztem, 
majd munkába álltam, adminisztratív munkakörben. 
Ervinnel 1971-ben házasodtunk össze. Két gyermekünk 
született, Ági 1975-ben, Zoltán 1976-ban. Férjem Buda-
pesten, az Ikarusnál dolgozott motorszerelőként, ott 
kaptunk lakást Mátyásföldön, 1982-ben költöztünk 
oda. Rengeteg gyerek volt. Még egy új iskolát is fel 

kellett építeni.  Bölcsőde, óvoda, napközis tábor volt 
a gyerekeknek. Centenáriumi lakótelepnek hívták, 
1973-ban kezdték az építését, Pest és Buda egyesülésé-
nek 100. évfordulója alkalmából. Legszebb éveinket ott 
töltöttük. Az Ikarus igazi nagycsalád volt, ismertük, 
szerettük, segítettük egymást. Férjem 1991-től 1992-
ig egy évet Kuvaitban dolgozott, az Ikarus –buszok 
garanciális javítását végezték.

Lajosmizsén születtem 1951-ben, a Lajosmizséhez tar-
tozó szarkási tanyavilágban laktunk, 1959-ben költöz-
tünk Táborfalvára. Az általános iskola első két évét a 
szarkási iskolában végeztem, Tóth Sándor bácsi volt 
a tanítónk. Harmadik osztálytól a Csurgay-ba jártam, 
ahol Kiss tanító néni és Lékó tanító néni tanítottak 
bennünket. Ötödik osztálytól már az akkori központi 
iskolába jártunk (mai Csurgay Franciska Általános Is-
kola). Csűrös Kati néninek (később Szikora Jánosné) mi 
voltunk az első osztálya.

1971-től negyven éven át a fővárosban éltünk. Édes-
anyám betegsége miatt 2011-ben visszaköltöztünk Tá-
borfalvára. Bekapcsolódtunk a falu életébe. Ervin rövid 
betegség után 2020. január 12-én távozott a földi világ-
ból. Édesanyám 2021. március 20-án hunyt el.

2022. március 13.
Elmondta:

Gáspár Ödön Ervinné Homoki Gizella
Lejegyezte:

Borsi Mária

A táborfalvi közoktatás történetéről II.



ilonka néni
ilonka néni volt a legidősebb a tanári karban. (Előtte tanyasi iskolában tanított, úgy tudom.) Nagyon kedves, 
alkalmazkodó természettel áldotta meg az ég. Könnyen, simán illeszkedett be az új környezetbe, szinte 
észrevétlenül. Mindenkivel tisztelettel beszélt, korra és nemre való tekintet nélkül. segítőkész volt. Tudásával, 
tapasztalatával szívesen segített másoknak. Nem volt benne feltörekvő, uralkodó vágy. Mindenki szerette őt.

A jó családi háttér biztosította a pontosságát, nyugodtságát. Egy szem gyermekéről, Ervinkéről imádattal beszélt.
szerette a gyerekeket. Felkészülten, nagy gyakorlattal tanított és nevelt. Jóra, szépre.

Minden tanítónak olyan kartársnőt kívánok, amilyen ilonka néni volt.

2022. március 17.
sEvECsEK MiHáLyNé gECsEr ErZséBET

Néptanítói oklevél Opoczki Ilona számára

Szobros Iskola (1960)

Szobros Iskola_1_balról 3. Gáspár Ödön és kisfia, mellettük 
Gáspár Ödönné, Ilonka (1952)

Homoki Gizella és Gáspár Ödön Ervin jegyesek (1968)

Kinevezés népiskolai tanítónak
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Kovács Attila és a díjazottak

A korlátozó világjárvány után a költészet napja lehető-
séget adott két év után ismét a lelki értelemben vett 
fellélegzésre. Tanórák keretében készültünk „A magyar 
költészet napjára”. Az ötödikes, hatodikos és hetedikes 
diákjaink házi feladatként kapták, hogy válasszák ki a 
nekik tetsző verset. Elsősorban Petőfi Sándort ajánlot-
tuk figyelmükbe, mert születésének 200. évfordulóját 
ünnepeljük.  Így idén a Csurgay Franciska Általános 
Iskola felsős diákjai őket megszólító Petőfi versekkel 
idézték elénk a korabeli irodalmi kávéházak hangulatát. 
A gyerekek nagyon izgultak, így a háromtagú zsűrinek 
nem volt könnyű dolga...

A zsűri tagjai: 
Kovács Attila vadőr, aki saját lírai gondolataival is szí-
nesítette a kávéházi hangulatot,
Borsi Mária könyvtáros,
Czigány Anita pedagógus.

A szavalóverseny első helyezettje: Mere Ábel 6. b osz-
tály,
második helyezett:Tompa Roland 5. osztály,
harmadik helyezett: Szabó Noémi 6.a osztály,

különdíj: Farkas Hanna 5. osztály.

Gratulálunk a helyezetteknek, a többieknek is sok si-
kert és kitartást kívánunk!

Köszönöm mindenkinek a segítő munkáját, amely nél-
kül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre! :-)

Szöveg, fotó:
FArAgó HENriETT

Gondolatok A magyar költészet napjához
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Könyvtári hírek

ÚJ TAVASZ : ANTOLÓGIA
Köszönöm Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébetnek 
a könyvtárunknak adományozott Új tavasz című 
antológiát, melyet a Kláris című irodalmi-kulturális 
folyóirat megjelenésének 30. évfordulója alkalmából adtak 
ki 2022-ben (Budapest : Uránusz Kiadó). Az antológiában 
két táborfalvi költőnő, Gecser Erzsébet és Murinai Katalin 
egy-egy verse is szerepel. Szeretettel gratulálok!

Gecser Erzsébet: Nyári alkony
A lemenő Nap / gyönyörű!

Vörös korongként
világít.

A kert körös-körül / látószöget
kitágít.

A lila akác / esőfüggönyként
aláhullik.

Minden szép a /kertész munkáján
múlik.

A színpompás / virágok illatukat
elém hozzák.

Minden úgy / illatozik,
mint fenn a /
Mennyország.

Murinai Katalin: Örök

Volna bár örök,
Mint mosoly szájad szegletén

Mint vergődő kínok közt
Elrebegő imám

A halál küszöbén.
Legyen örök pirkadat,
Melyet virradat követ

Áttetsző, tiszta, mint a fény
Szemed tükrén.

Legyen örök pillanat,
Mikor átfogod kezem

S tudom, hogy vagy nekem.

BOrsi MáriA

Könyvajánló

          PETŐFI 200
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából 
a Magyar Országgyűlés 
Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította a 2022. és 2023. 
évet, hozzájárulva ezzel a magyar nemzet kulturális 
emlékezetének fenntartásához és gazdagításához itt-
hon és a Kárpát-medencében.
Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy megérkezett 
könyvtárunkba a Nemzeti Kulturális Alap és a Könyv-
tárellátó Nonprofit Kft. könyvadománya, amely az em-
lékév kapcsán eddig elkészült kötetek egy-egy példá-
nyát tartalmazza:
Petőfi Sándor összes versei
Vörösmarty Mihály összes költeményei 
A magyar romantika ikercsillagai : Jókai Mór és Petőfi 
Sándor
Csoóri Sándor művei (I-X.kötet)

BOrsi MáriA könyvtáros 

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

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/
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2020-ban a beszámoló közgyűlést úgy kezdtem, hogy 
remélem, a 2021-es év már vírusmentes lesz és az 
egész éves programot meg tudjuk valósítani. Sajnos, 
nem ez történt, 2021-ben csak júniusban tudtunk ta-
lálkozni. Az év vége sem alakult jól, a járványhelyzet 
fokozódott, így 2021 októberében volt az utolsó ren-
dezvényünk. 5 hónapig nem találkoztunk személye-
sen, bizony, hosszú és nehéz volt ez az időszak. Jó 
lenne, ha a 2022-es év már nem a vírusról szólna!

Az egyesület beszámolója a szervezet működéséről, 
programjairól és az elvégzett munka összességéről ad 
számot.

Néhány program, melyet 2021-ben meg tudtunk tartani:
Augusztusban a Pilisi Nyugdíjas Klub meghívásával 
zenés-táncos rendezvényünk volt, a bezártság után  
örömünnep volt.

Szeptemberben egynapos kiránduláson voltunk Ta-
tán, ami nagyon jól sikerült. Sok szép történelmi he-
lyet látogattunk meg.

Októberben köszöntöttük a névnaposokat és kerek 
évfordulós születésnaposainkat. Jó hangulatban zaj-
lott az esemény, amihez hozzájárult a Hernádi Senior 
Örömtánc Csoport bemutatója.

Sajnos, elmaradt az év elején szokásos újévköszöntő, 
a farsang, a nőnap, a falunap, az évbúcsúztató fenyő-
ünnep, az ünnepi koszorúzás is.

A rendezvények lebonyolításához megvan az anyagi 
hátterünk, takarékos gazdálkodással anyagi kereteink 
biztosították a programok sikeres megtartását.

Taglétszámunk 56 fő, sajnos, évről-évre fogy, több ta-
gunk 2021-ben is eltávozott.

Szeretnénk frissíteni a csapatot, várjuk azoknak az 
embereknek a jelentkezését, akik szívesen töltenék 
velünk szabadidejüket.

Köszönöm az elnökség tagjainak, hogy segítették a 
munkámat. Örülök, hogy a tagság újra megválasztot-
ta a régi elnökséget, újabb 3 évre.

Köszönet azoknak, akik a vendéglátásban, szervezés-
ben, előkészítésben, mosogatásban, takarításban ki-
veszik a részüket. Köszönet a tagságnak, hogy szép 
számmal részt vesznek rendezvényeinken.

Köszönjük a támogatást Táborfalva Nagyközség Ön-
kormányzatának, a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetségének és az MH Katonai Igazgatási és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokságnak.

Bízunk benne, hogy a 2022-es év vírusmentes lesz és 
visszatér normális életünk

ANTAL JáNOsNé
elnök

Beszámoló taggyűlés a Platthy József Bajtársi 
Egyesületnél a 2021-es évről
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MÁJUS  21. A  MAGYAR  HONVÉDELEM  NAPJA

Három évtizede, hogy minden esz-
tendő május huszonegyedikén – 
Budavár 1849. évi visszavívásának 
napján – megemlékezünk a Magyar 
Honvédelem Napjáról.

Ez a nap mindenekelőtt az emléke-
zés, a hazát hősiesen védelmező elő-
dök előtti tisztelgés ünnepi alkalma, 
amikor bizony van mire emlékez-
nünk, van kikről megemlékeznünk.
 A Magyar Honvédelem Napján 
feltétlenül meg kell emlékeznünk 
arról, hogy május huszonegyedike, 
Buda 1849-es visszavívásának évfor-
dulója, méltó arra, hogy a magyar 
honvédelem jeles ünnepévé magasz-
tosuljon. Mindenekelőtt talán azért, 
mert az 1848/49-es szabadságharcot 
vívó magyar hadsereg a kor színvo-
nalán álló, erős reguláris fegyveres 
erő volt. Csodálatra méltó a magyar 
honvédsereg katonáinak elszántsága 
is, mellyel szabadságukat és az 1848 
áprilisi törvények nyomán megszü-
letni hivatott polgári Magyarorszá-
got védték.
 Kosáry Domokos történész írá-
sát idézve az 1949. évi ostromról:
„A tavaszi hadjárat nagy erőpróbá-
ja során a fiatal magyar hadsereg 
és főtisztjei: Görgei Arthur, Klapka 
György, Aulich Lajos, Gáspár And-
rás, - a többiekkel együtt – kitűnően 
megállták helyüket Ausztriának, Eu-
rópa egyik katonai nagyhatalmának 
ármádiájával és annak minden erő-
feszítésével szemben. A császári sere-
get meglepő gyors rohamban, soroza-
tos győzelmek: a hatvani (április 2.), 

a tápióbicskei (április 4.), majd az  
isaszegi (április 6.) csaták után Pestig 
vetették vissza. Görgei serege, Pest-
nél egy tüntető hadoszlopot hagyva, 
északnak fordult. Április 10-én Vác-
nál sikerült áttörnie, majd április 
19-én Nagysallónál újabb győzelmet 
aratott, onnan pedig Komárom felé 
vonult, s így a Buda felől visszaözön-
lő osztrák sereg hátát fenyegette. A 
Windisch-Grätzet felváltó új osztrák 
főparancsnok, Ludwig von Welden 
jelentései mutatják, hogy elég zilált 
állapotban érték el a császári ha-
dak az ország 
nyugati hatá-
rát, ahonnan 
egy fél évvel 
előbb táma-
dásra indul-
tak. E sikerek 
következté-
ben az ország 
nagy része is-
mét a magyar 
k o r m á n y 
uralma alá jutott. A tavasz folyamán 
a Délvidéken is kedvezőbbre fordult 
a helyzet: Perczel legyőzte a szerb 
felkelőket. Görgei serege Komárom-
tól ismét keletre fordulva Buda ellen 
indult, s a Hentzi tábornok által vá-
ratlanul sokáig, három hétig védett 
várat hősies rohammal május 21-én 
be is vette.”
 Az emlékezésnek, a hazát védel-
mező hősök előtti tisztelgésnek kü-
lönös jelentőséget ad az a tény, hogy 
a Magyar Honvédség olyan hadse-

reggé formálódott, mely képessé 
vált választ adni a kor kihívásaira a 
NATO egyenjogú, stabil tagjaként. 
Javában zajlik a Magyar Honvédség 
hadi felszerelésének fejlesztése, a ha-
diipar gyártási kapacitás beindítása, 
a technikai eszközök beszerzése.
 A honvédelem napján szólnunk 
kell arról is, hogy a magyar katona, 
akárcsak a múltban, napjainkban is 
megérdemel minden tiszteletet.
Néhány szerepvállalást megemlítve:
- katonai misszióban való részvéte-
lük, ahol hónapokon keresztül távol 

vannak családjuktól, szeretteiktől, 
megváltozott körülmények között 
teljesítik küldetésüket, olykor életük 
kockáztatásával.
- A migráció visszaszorítása érdeké-
ben a déli határon járőrözéssel segí-
tik a rendőrség feladatát (korábban 
kerítésépítés).
- Covid-19 járvány idején logisztikai 
segítség a korházaknak.
- Jelenleg a keleti határunknál a ki-
alakult ukrán-orosz háborús helyzet 
miatt biztosítják hazánk védelmét.
 Köszönet és elismerés jár minden 
magyar katonának, hogy hivatásuk-
nak választották a haza védelmét. 
A Magyar Honvédség valamennyi 
katonáját megilleti a haza, a nemzet 
tisztelete. Mindenkor készen állnak 
szeretett hazánk, Magyarország füg-
getlenségének, népünk vívmányainak 
és nemzetünk kultúrájának oltalmazá-
sára. A magyar társadalom, a magyar 
nemzet biztonságát szolgálják.

BErNáT isTváN JáNOsNé
Fotók: Fekete Gyula
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Alkotó 2022. tavasz
Megjelent az Alkotó irodalmi-kulturális folyóirat 2022. 
tavaszi száma, melyet könyvtárunkhoz is eljuttatott a 
Dabasi Gyóni Géza Irodalmi Kör, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni!

A lapban amatőr és profi alkotók publikálhatják műveiket. 
Versek, novellák, interjúk, történelmi írások, grafikák, 
festmények, fényképek, egyaránt helyet kapnak a lap 
hasábjain.

Az új, tavaszi lapszámban több táborfalvi alkotó műve is 
látható: Kovács Attila és Szabó Ferenc versei, Kovácsné 
Rigó Márta tavaszi kompozíciói, Nagy Bence és Sponga 
Tamás fotói, Soós-Győrffy Katalin papírvirágai.

BOrsi MáriA

I.Tojássétány

A húsvét közeledtével Táborfalván első alkalommal létrejött a tojássétány a Jókai Mór Közösségi Színtér előtt 
parkban! Összesen 416 db tojás gyűlt össze. Bölcsődések, óvodások, iskolások és a nagyközség lakói hozták a 
különböző technikával készített tojásokat, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Jövőre ezt a készletet fogjuk 
bővíteni. A gyerekek csoportosan látogatták meg többször is a sétányt, húsvéti verseket szavaltak.

sOós-győrFFy KATALiN
művelődésszervező
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Alsónémedibe keresünk csomagszortírozó munka-
társat 1 műszakos állandó délutános munkavégzés-
re (16:30–01:30). Feladatok: konténer kipakolása és 
szétválogatása szalagra, csomagok válogatása méret 
és irányítószám szerint, összekészítés kiszállításra. át-
lag nettó bérezés 230.000–260.000 Ft. Céges buszok: 
Budapest, Örkény, dabas, Hernád, Táborfalva, gyál, 
gyömrő, sülysáp, Tápiószecső, Úri, Kiskunlacháza, 
szalkszentmárton, Tass, Bugyi, Felsőbabád, Kunadacs, 
Kunszentmiklós, inárcs, Kakucs, Nyáregyháza, ócsa, 
Bénye, Monor, Pánd, Pilis, vasad. érd: 06-70-419-0680

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Nagycsaládosok 

Táborfalvi Egyesülete két alkalommal járult hozzá 

az ukrajnai segélyszállítmányhoz tartós élelmiszer-

rel, melyet a Táborfalvi Család- és gyermekjóléti 

szolgálat számára adott át.

a Táborfalvi Mozaik szerkesztősége

Villanyszerelő
mester vállal:

hálózati szerelést, felújítást,
újra huzalozást.

Bővítések új vezetékelése.
Bojlerek, hősugárzók,

fűnyírók szerelése.
Vízkőtelenítés.

Lénárt Mihály
Tel.: 0620 423 8101

Jókai Mór Közösségi Színtér
állandó foglalkozásai

2022. május
Hétfő:
Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub klubdélután
(a hónap első hete)          14.00-16.00
Színjátszó szakkör gyerekeknek    16.00-18.00
Női torna           18.30-19.30
Citera próba           17.30-19.00
Kedd:
Baba-Mama Klub            9.00-10.00
Kyokushin karate          18.30-19.30
Hatha Jóga           18.30-19.45
Szerda
„Ügyeskedünk” kézműves kreatív csoport
            17.00-19.00
Női torna           18.00-19.00
Csütörtök:
Angol tanfolyam          18.00 20.00
Jóga            18.00-19.30
Kyokushin karate          18.30-19.30

Az intézmény elérhetőségei:
Telefon: 29/382-029

E-mail: muvelodesihaz@taborfalva.hu
Facebook: Jókai Mór Közösségi Színtér

Soós-Győrffy Katalin művelődésszervező
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt évek tapasztalatai és 
statisztikái alapján megállapítható, 
hogy a központi segélyhívó számra 
viharkárral - azon belül a fa kidő-
lés, vagy annak veszélye – kapcso-
latos bejelentések száma nőtt.

Ezek a valós vagy vélt veszélyhely-
zetek azonban sok esetben meg-
előzhetőek. Mint az élet számos 
területén itt is fontos az öngondos-
kodás és az előrelátás.

Amikor növények, fák ültetésén 
gondolkodik az ingatlan tulajdono-
sa, használója célszerű megvizsgál-
ni az alábbiakat:
 - a kiválasztott növény milyen
  magasra fog nőni,
 - mennyi helyet igényel a koro-
  nája, vagy maga a növény,
 - az ültetési hely felett, vagy
  közvetlen közelében találha-
  tó-e légvezeték,
 - a talaj, amelybe ültetésre kerül,
  „elbírja-e” a megnőtt fát, tud-
  ja-e a gyökerét tartani,
 - az ültetési helytől milyen távol
  helyezkedik el épület.

Amennyiben a fa, vagy növény 
megfelelő tömörségű földbe, épü-
lettől és légkábeltől kellő távol-
ságra - a megnőtt ágak azt nem 
veszélyeztetik – elhelyezhető, és a 
terebélyesedése sem veszélyeztet 
semmit, akkor az évek során ki-
sebb ágmetszésekkel biztonságos 
környezetet teremtünk.
Azonban, ha évek múltán derül 
ki, hogy az ültetett növényt a ta-
laj nem tudja tartani, vagy olyan 
mértékű növekedés tapasztalható, 
mely a későbbiekben veszélyhely-
zetet idézhet elő, akkor a meg-
előzésre kell törekedni, vagyis a 
növény erőteljes visszametszése, 
esetleg eltávolítása a megfelelő 
intézkedés. Ilyen esetekben a ve-
szélyes fák kivágásával foglalkozó 
cégek megkeresése és megbízása 
az érintett fa, illetve facsoport eltá-

volítására a következő lépés, mely 
cégek megtalálhatók bármely inter-
netes keresőfelületen.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Monor Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség, Monor és Da-
bas Hivatásos Tűzoltóparancsnok-
ság készenléti állománya veszélyes 
fákkal kapcsolatos veszélyhelyze-
tek elhárítását csak és kizárólag ab-
ban az esetben végzi, ha az érintett 
fa állapotából adódóan közvetlen 
élet- és balesetveszélyt okoz.

A tűzoltóság beavatkozása alatt 
azonban nem mindig értjük az 
érintett fa fizikális eltávolítását.

Abban az esetben, ha a tűzoltóság 
eszközeivel a fa nem távolítható el, 

vagy eltávolításával esetlegesen to-
vábbi anyagi károsodást idézne elő, 
úgy a beavatkozás a terület kor-
donszalaggal történő lezárásával, 
illetve a tulajdonosnak a fa eltávo-
lítására vonatkozó kötelezettségé-
nek figyelemfelhívásával zárul.

A meteorológiai szolgálat általi 
előrejelzések pontos adatokat szol-
gáltatnak a várható viharok meg-
érkezéséről. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy egyre gyakoribbak 
és egyre intenzívebbek ezek az idő-
járási események, ezért fontos az 
előrelátás, és a korai intézkedések 
megtétele, hogy a szélsebességből 
adódó káresemények elkerülhetőek 
legyenek.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltségének felhívása
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Táborfalvai Horgász Egyesület

H-2381 Táborfalva, Kőrösi út 120.

Alapítva: 1986

Web: https://www.tfhe.hu

E-mail: peter.sevecsek@gmail.com , szagrilaszlo@gmail.com

FEEDER HORGÁSZVERSENY
A Táborfalvai HE megrendezi a nyílt nevezéses FEEDER

HORGÁSZVERSENYT, melyre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgászok, a nevezési díj befizetésével jelentkezhetnek.

Nevezési határidő: 2021.05.10.

Nevezők maximális száma: 30 fő

A határidő lejárta után nevezés nem lehetséges.

Verseny időpontja: 2022. május 15.

  Verseny helye: Táborfalvai horgásztó (Táborfalva, Kőrösi út 120.)

  Verseny időbeosztása:

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

   • 07,00-13,00-ig verseny,

   • 13,00-tól mérlegelés, ebéd, eredményhirdetés

A horgászversenyen egy bottal, egy horoggal, kizárólag feeder horgászkészséggel engedélyezett a 

horgászat. Keretes haltartó, merítő szák és halfertőtlenítő, ill. pontymatrac használata kötelező! 

Etetni csak gyári anyagokkal lehetséges, élő anyag használata nem korlátozott!

Mérlegelés után a zsákmányt vissza kell engedni!

Értékelés: 1 g 1 pont. A versenyen az I-III. helyezettet, valamint a legnagyobb halat fogó versenyzőt 

díjazzuk.

A nevezési díj 5000Ft, mely tartalmazza az ebéd árát is. Az ebéd csülkös pacalpörkölt lesz. Kísé-

rőknek ebéd 1000Ft/adag. A helyszínen büfé rendelkezésre áll.

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

       Tisztelettel:

         Táborfalvai HE Vezetősége




