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2022. november elején aTelepülési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége (TÖOSZ) Titkárság köz-
vetítette felénk Dr. Áldozó Tamás, Pápa város pol-
gármesterének felajánlását. A németországi Ordo 
Militaris Teutonicus Lovagrend nagy értékű ado-
mányt jutatott el Pápára, amely Hipp márkájú bébi- 
ételeket tartalmazott. Ez az adomány meghaladta a pápai 
igényeket, ezért nekünk is lehetőségünk volt részesülni 
belőle. Fel is vettük a kapcsolatot a koordinátor hölggyel, 
aki nagyon szolgálatkészen irányított minket a teendők-
kel kapcsolatosan. Az adomány ideszállításában Szagri 
László és Csontos János segített. Külön köszönet Csontos 
Janinak, aki egyedül pakolta fel a három raklap babaételt.  
A szétosztásban Kapcsos-Ubornyák Rebeka szociális ad-
minisztrátor és jómagam vettünk részt. Ivólevet minden 
bölcsődés és óvodás gyermek kapott, a babatápszert és 
a bébiételt pedig az anyukák választották ki, mindenki 
a saját és gyermeke igényeinek megfelelően. Folyékony 
tápszer olyan mennyiségben érkezett, hogy Szehofner 
polgármester úrral előre egyeztetve, még Tatárszent-
györgyre is juttattunk belőle. 
Ezúton is köszönjük dr. Áldozó Tamás polgármester úr-
nak és Volstrommer Henriettnek ezt a lehetőséget!

Nagy aNdrásNé
polgármester 

Adomány a legkisebbeknek

Kedves Táborfalvai Polgárok!
Csípős reggelek, ritkán 

felderengő bágyadt nap-

sütés, hosszú didergő es-

ték. Nyakunkon a tél, a 

december, és talán sosem 

vártuk jobban, hogy véget 

érjen az év. 

Közeledik a Karácsony...

A villogó fények, a forraltbor, a fahéj illata lengi be az 
utcákat. Az adventi felkészülés, a várakozás időszaka 

alkalom arra, hogy kicsit kilépjünk a mindennapok 
szürkeségéből, hogy több figyelmet fordítsunk szeret-
teinkre.

Hétről hétre sorra gyúlnak meg a gyertyák, a hit, a 
remény, az öröm jelképei.A szenteste meghittsége, a 
szeretet adjon erőt mindannyiunknak az új év kihívá-
sainak leküzdéséhez!

Áldott karácsonyt, békés ünnepeket, sikeres új évet 
kívánok mindenkinek!

Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő, Fidesz-KDNP
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Küszöbön áll a nap, az az egyetlen nap az évben, 
 mely hivatalosan is a szereteté!

365 nap közül, 364 a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a 
szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. 
Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen!
365 nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még 
annak is elég az estéje.”

(Wass Albert)
Lassan megint magunk mögött tudhatunk egy évet, 
számot vetünk elért eredményeinkkel és új célokat 
tűzünk magunk elé. A 2022-es évben alig lélegeztünk 
fel a pandémia fogsága alól, máris új próbatételek áll-
nak előttünk. Rendkívüli mértékű infláció és energia-
válság. Világméretű járvány és háború. Ezek azok a 
fogalmak, amelyeket eddig csak a történelemkönyvek 
lapjairól ismerhettünk, most pedig a mindennapjaink 
részévé váltak. Sokszor érezzük úgy, hogy már túl sok 
és túl nehéz a teher, amit viselnünk kell. Egyetlen dolog 
van, ami átsegíthet minket ezen a nehéz időszakon, a 
hitünk. Hinni és bízni kell abban, hogy a sok rossz után 
csak jó jöhet! Eddig is a tőlünk telhető mértékben segí-
tettük a lakosság mindennapjait, és nem lesz ez ezután 
sem másként. 

Mindenkinek nyugodt, csendes ünnepi készülődést kí-
vánok! A 2023-as évre pedig kitartást, töretlen bizalmat 
és hitet!

Nagy aNdrásNé
polgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület!

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2022. november 29-én rendes ülést 
tartott. Az ülésen jelen volt öt képviselő és a pol-
gármester. Az ülésen 13 határozat (94-106) és hét 
rendelet született.   A testületi ülés nyilvános jegy-
zőkönyvei alapján, az ülésen hozott határozatok 
kivonatait az alábbiakban közlöm.
A Képviselő-testület:

- meghallgatta és elfogadta a polgármester 
beszámolóját két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről; 

- ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 
önkormányzati rendeleteket, melyek tel-
jes tartalommal megtekinthetők az önkor-
mányzat honlapján, valamint a polgármes-
teri hivatal épületében lévő hirdetőtáblán. 
(A rendeletek önkormányzati szolgáltatási 
és térítési díjak mértékének változásáról 
szólnak. A megváltozott díjakról az újság 
külön oldalán adunk részletes tájékozta-
tást. )
1) Bölcsődében alkalmazott térítési díjak-
ról szóló önkormányzati rendelet módosí-
tása
2)Személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítása
3) Étkezési térítési díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet
4) Közterület használatáról szóló önkor-
mányzati rendelet
5) Piac és búcsú tartásáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása
6) Köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
szóló önkormányzati rendelet
7) Egyes önkormányzati rendeletek de-
regulációs célú hatályon kívül helyezésé-
ről szóló rendelet.
Ellenszavazat nélkül elfogadta a kulturális 
intézmények bérleti és szolgáltatási díjai-
nak módosítását, valamint az önkormány-
zati tulajdonban álló lakások bérletéről szó-
ló szabályzatot.

- ellenszavazat nélkül elfogadta a 2023. évi 
költségvetés elkészítésének főbb irányelve-
it és a 2023. évi belső ellenőrzési tervet.  

- ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a 
Budapest-Lajosmizse – Kecskemét vasút-
vonal korszerűsítése céljából a rendezési 
tervet módosítja.

- ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy 
a Honvéd u.- Jajmajori u. felújítására és a 
Kanális dűlő szilárd burkolattal történő ki-
építésének kivitelezésére a  közbeszerzési 
eljárást megindítja.

- ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a 
polgármesteri hivatalban a téli időszakra 
eső igazgatási szünetet december 27-től ja-
nuár 4-ig határozza meg

- ellenszavazat nélkül elfogadta a Képvise-
lő-testület 2023. évi munkatervét

- ellenszavazat nélkül elfogadta a bizottsá-
gok ez évi tevékenységéről szóló beszámo-
lókat, valamint átruházott hatáskörbe tett 
intézkedésüket

- ellenszavazat nélkül elfogadta a Települési 
Értéktár Bizottság tájékoztatóját 

- ellenszavazat nélkül döntött ingatlanvásár-
lási kérelmekben

-  meghallgatta a népszámlálási feladatok el-
látásáról szóló jegyzői tájékoztatót. 

A napirendi pontok lezárását követően a polgár-
mester tájékoztatást adott arról, hogy a 2021. és 
2022. évben indított pályázatok lezárultak, vala-
mint ismertette az önkormányzati bankszámlák 
jelenlegi egyenlegét.
A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülést eb-
ben az évben már nem tart. Minden kedves olva-
sónknak és lakosunknak köszönöm, hogy a MO-
ZAIK újságon és honlapon keresztül ez évben is 
figyelemmel kísérték a testület működését, az ön-
kormányzati döntéseket. 
A Képviselő-testület tagjai és a Polgármesteri Hi-
vatal munkatársai nevében békés és boldog 2023. 
évet kívánok.

KuNdra EriKa
jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ZÁRVATARTÁSA

Tájékoztatom Kedves Ügyfeleinket hogy a Táborfalvai 
Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület határozata 
alapján:
2022. december 27. napjától – 2023. január 4. nap-
jáig igazgatási szünet miatt   ZÁRVA tart.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri  
Hivatalban ügyintézésre nincs lehetőség.
Ünnepek utáni első nyitvatartási és ügyfélfogadási 
nap: 2023. január 5. csütörtök.

KuNdra EriKa
jegyző
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A 2023. január 1-jétől érvényes térítési díjak

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Képviselő-tes-
tület 2023. január l-jétől az alábbi térítési díjakat 
állapította meg:

ÉTKEZÉS
- BÖLCSŐDEI gyermekétkezés díja : bruttó 775 Ft
      gondozási díj:  19.000 Ft/hó
- ÓVODAI gyermekétkezés díja: bruttó 650 Ft
- ISKOLAI háromszori étkezés: bruttó 750 Ft
      menza (ebéd)  bruttó 520 Ft
 (megszűnik az egyszeri (tízórai) és a kétszeri étkezési
 lehetőség)
- SZOCIÁLIS étkezés:  bruttó 900 Ft
 (ebből az étkezés: 716 Ft, a kiszállítás: 184 Ft.)

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK BÉRLETI DÍJA
Jókai Mór Közösségi Színtér bérleti díj
Köztársaság tér l. székhelyen:
Helyiség díj
- Előcsarnok   32.000,- Ft / alkalom
- Klubszoba   6.000,- Ft / óra
- Tükrös terem   6.000,- Ft / óra
- Színpad 6.000,- Ft / óra
- Nagyterem  16.000,- Ft / óra; – 162.000,- Ft/nap
- Büfé céljára alkalmas helyiség
      6.000,- Ft / óra; – 143.00,- Ft/nap
Honvéd u. 2. sz. alatti telephely- HEMO
Helyiség díj:
- Nagyterem  6.000 Ft/ óra – 120.000 Ft /nap
A Közösségi Színtérben 2022. október 1-jén állandó fog-
lalkozásokat tartó magánszemélyek, szervezetek által 
2023. évtől fizetendő terembérleti díj összege megegye-
zik a 2022. évi bérleti díj mértékével.
Helyiség díj:
- Előcsarnok   10.600 Ft/ alkalom
- Klubszoba    2.000 Ft/óra
- Tükrös terem    2.000 Ft/óra
- Színpad    2.000 Ft/óra
- Nagyterem    5.400 Ft/óra
Térítésmentes az alábbi rendezvények látogatása:
a.) Önkormányzat oktatási intézményei által a bölcső-

dés, óvodás és általános iskolás gyermekek szóra-
koztatására, közművelődésének biztosítására szer-
vezett rendezvények.

b.) Helyi civil szervezetek közgyűléseinek megtartása 
évi 2 alkalommal.

c.) Közösségi Színtér keretében működő klubok össze-
jövetele.

d.) Helyi civil szervezetek által szervezett, belépő díjjal 
nem járó zenés rendezvénye évi két alkalommal.

e.) Nagyközségi ünnepségek, megemlékezések, önkor-
mányzati rendezvények.

f). Egészségügyi célú igénybevétel (pl. tüdőszűrés,  
véradás).

g.) A HEMO tekintetében a honvédséghez kötődő szer-
vezetek, külön megállapodásban foglaltak szerint. 

Térítésmentes használatra jogosultak a bevételi díjas 
rendezvényük esetében kötelesek az érvényben lévő 
bérleti díjat megfizetni. Belépőjegyet a művelődésszer-
vező ellenjegyzésével árulhatnak.

NAGYKÖZSÉGI ÉS ISKOLA KÖNYVTÁR
A Nagyközségi és Iskolai könyvtár szolgáltatásai térí-
tésmentesek.
Fénymásolás/nyomtatás A/4 fekete fehér 1 oldalas for-
mában és legfeljebb 5 lapig biztosított. E feletti példány-
szám fénymásolására nincs lehetőség.

LAKBÉREK
Önkormányzati szolgálati lakások: 800 Ft/m2

Önkormányzati lakás piaci alapú bérbeadása esetén:
         1000 Ft/m2

KÖZTERÜLETHASZNÁLATI DÍJAK
l.) közterületbe 10 cm-re benyúló üzlethomlokzat 

(portál) kirakatszekrény  300 Ft/m2/ hó
  üzleti védőtető(előtető) ernyőszerkezet, hirdető be-

rendezés(fényreklám)
  cím – és cégtábla  felülete után,
2.) önálló hirdető-berendezés, tábla 600 Ft/m2/hó
3.) árusító és egyéb fülke  300 Ft/m2/hó
4.) egyes létesítményekhez a közút területén kívül 

szükséges gépjármű
  várakozóhelyek  9000 Ft/gk/év
5.) vendéglátóipari előkert  600 Ft/m2/hó
6.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag
  - önerős magánlakás építésnél 30 napon belül díj-

mentes
  30 napon túl    300 Ft/m2/hó
  - egyéb esetekben:   600 Ft/m2/hó
7.) sport és kulturális rendezvény díjmentes
8.) mutatványos, cirkusz , alkalmi árusítás, vásár
        600 Ft/m2/nap
9.) közhasználatra még át nem adott közterület ideig-

lenes hasznosítása  600 Ft/m2/év
11.) zöldterület felbontása , illetve a kitermelt föld elhe-

lyezése, felbontási helyenként           300 Ft/m2/nap
12.) film és televízió felvétel 300 Ft/m2/nap

PIAC ÉS BÚCSÚ BÉRLETI DÍJA
A piac árusítás helyhasználati díja:
Árusító asztal
helyi bérlet (legalább 4 alkalom egyösszegű kifizetése)
         600 Ft/m2

napijegy     900 Ft/m2

Sátorból, egyéb árusok földről, gépjárműről
napijegy     900 Ft/m2

Búcsú helyhasználati díja:
mutatványos, cirkusz, alkalmi árusítás, vásár
        600 Ft/m2/nap

KuNdra EriKa
jegyző
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy építésügyekben az ügyintézés 
helye megváltozott:

Bugyi, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel 
települések a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály  
2. hatóságánál tudják ügyeiket intézni.

Elérhetőség:
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

+36-30-320 0890, epites.cegled@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-16.00

Szerda:08.00-12.00

A PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG, MONORI KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉGÉNEK FLHÍVÁSA

„Tisztelt Lakosság, Gazdálkodók, Munkaadók és 
Munkavállalók!
A nagy kiterjedésű gaz és avar tüzek felszámolása 
olyan tűzoltói igénybetételt jelent, mely más helyszí-
nen történő, akár emberi életet is veszélyeztető káre-
seménytől vonja el az erőket.
Mint az élet számos területén, a tüzek megelőzése 
terén is fontos az előre gondolkodás, és a szükséges 
megelőző intézkedések megtétele.
A kül- vagy belterületen lévő nagy, egybefüggő - de 
akár több helyrajzi számmal rendelkező – mezőgazda-
sági, vagy művelési ágból kivont, illetve egyéb terület 
vonatkozásában fontos az alábbiak betartása, évszak-
tól függetlenül:
- a kül-és belterületen fekvő termőföldet a közhiteles 
ingatlan- nyilvántartásban szereplő művelési ágnak 
megfelelően szükséges tartani,

- a szántó, rét, legelő, gyümölcsös, nádas, fásított 
terület, erdő, stb területek gondozott vegetációval 
rendelkezzenek,

- amennyiben szükséges a művelési ág változtatását 
kérvényezzék, - a termőföld vagy annak egy részé-
nek más célú hasznosítása eseténben az engedélyez-
tetés lefolytatása,

- már az év első két hónapjában a száraz vegetáció ka-
szálása, termőföld rendbetétele történjen meg, mi-
vel ha gondozatlan, akkor potenciális veszélyt hor-
doz száraz, aszályos időben a tűzesetek helyszínéül.

Betakarítási munkák során - a kalászos termény beta-
karítását a közút és a vasútvonal mentén kell először 
elvégezni, és a learatott kalászos terményt, szalmát a 
vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül 
el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védősávot 
kell kialakítani szántással vagy tárcsázással. A me-
zőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnö-
vény-kazlak körül legalább 3 méter széles védősávot 
kell kialakítani.

A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rost-
növénytároló elhelyezésénél a vonatkozó jogszabály-
nak megfelelően a tűztávolságot be kell tartani.
Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavég-
zés megkezdése előtt és annak befejezése után közvet-
lenül és munkavégzést megszakító szünetekben köte-
les a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát 
felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség 
esetén megtisztítani. Az erő- és munkagépen, gépjár-
művön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng 
használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, 
betakarítással érintett területen és a rostnövénytároló 
területén nem végezhető. A kazalozást végző erőgép a 
kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az 
erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyúj-
tási veszélyt ne jelentsen. A kazalozásban részt vevő 
erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen, 
de legalább naponta meg kell tisztítani.”
Segítő együttműködésüket köszönöm!

gErE imrE
tű. ezredes, tűzoltósági tanácsos kirendeltség-vezető

nevében és távollétében
Tábory-Kovács HENriETTa

tű. alezredes, hatósági osztályvezető

A leégett lőtér 2022 augusztusában.



7TÁBORFALVAI MOZAIK

2022. július
Barta Márk Benedek
Szülők: Bujtor Hajnalka és Barta Lajos
Gubcsók Zsombor
Szülők: Vinnai Anita és Gubcsók Tamás
Ács Iván
Szülők: Szlama Regina és Ács Imre
Cordis Botond Zalán
Szülők: Bánfi Nikoletta és Cordis Claudiu Chris-
tofer
Sulcz Krisztofer Ádám
Szülők: Tóth Krisztina és Sulcz Ádám Tamás
2022. augusztus
Dohándi Mirabella
Szülők: Berényi Regina és Dohándi Pál
Radics Brájen
Szülő: Radics Alexandra
Lódri-Bezzeg Nara
Szülők: Bezzeg Zsuzsanna és Lódri József
Vajda Korinna Boróka

Szülők: Szekeres Lilla és Vajda Béla
2022. szeptember
Nagy Emese
Szülők: Roznyik Mónika Krisztina és Nagy József
Opóczky Olivér
Szülők: Nagy Nikolett és Opóczky Zoltán
Sipos Sándor
Szülők: Lakatos Zsuzsanna
2022. október
Molnár András
Szülők: Vajda Vivien és Molnár András Levente
Szőrös Gréti
Szülők: Berkes Klaudia és Szőrös László
Kovács Annabella
Szülők: Nagy Bernadett és Kovács Ádám
Mitták Bence
Szülők: Gáspár Gitta és Mitták József
Gárdonyi Gergő Dominik
Szülők: Makkai Fanni és Gárdonyi Zoltán

Újszülötteink

A gyermekeknek és szüleiknek jó egészséget kívánunk!

Hosszú, boldog házaséletet kívánunk!

2022. július
Greksa Gitta és Garajszki Péter
2022. augusztus
Orosz Renáta és Besse Viktor
2022. szeptember
Szlama Nikolett és Varga Dávid

Ács Barbara és Jordanics Márió István
2022. október
Nagy-György Erzsébet és Besenyei Csaba
Vajai Dzsenifer és Gombár Richárd

Házasságot kötöttek

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

illetve családtagjuk hozzájárult a nyilvános közzétételhez.

Trapp József    élt 74 évet
Homoki Mihály  élt 78 évet
Mészáros Gábor  élt 54 évet
Boja Lajos   élt 85 évet
Gazsik Jánosné Fekete Margit élt85 évet
Szűcs Ágnes Mária élt 71 évet
Harazin Béla Imre  élt 81 évet
Debreceni Sándor  élt 68 évet
Szabó István   élt 89 évet
Hornacsek Mihályné Juhász Erzsébet élt 87 évet
Bujdosó Péter Vilmosné Lugosi Mária Klára élt 71 évet

Kucsera Pál    élt 93 évet
Nádró Csaba    élt 56 évet
Szpodnyi János   élt 63 évet
Békési János    élt 41 évet
Merkó Zoltán   élt 68 évet
Merkó Zoltánné Léb Éva Gabriella élt 78 évet
Pető József István   élt 87 évet
Kerepeszki Pál Istvánné Horváth Anna élt 80 évet
Szuhányi Balázs Ferenc  élt 58 évet
Német Sándor Benedekné  élt 77 évet

akiktől elbúcsúztunk a közelmúltban
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Tűzmegelőzési tájékoztató

„A megfelelő tüzelőberendezés, és  
égéstermék elvezető!

Kevesen gondolnák, hogy a légszennyező anyagok ki-
bocsátása szempontjából a lakossági eredetű szennye-
zés áll az élen. 
Ennek jelentős része az elavult vagy szabálytalanul 
üzemeltetett lakossági tüzelőberendezések, illetőleg a 
helytelenül megválasztott tüzelőanyagok felhasználá-
sa következtében kerül a levegőbe.
A szabálytalanul üzemeltetett tüzelőberendezések és/vagy 
a helytelenül megválasztott tüzelőanyagok a légszennye-
zésen kívül az alábbi két eseményt idézhetik elő:
1. szén-monoxid mérgezést
A szén-monoxid tökéletlen égés során jön létre. A 
szén-monoxid-mérgezés nehezen észrevehető, hiszen 
annak tünetei: rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger 
és fáradtság könnyen összetéveszthetőek egyéb beteg-
ségek tüneteivel. 
Magas szén-monoxid-koncentráció esetén ájulás, és né-
hány percen belül halál is beállhat.
A szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a la-
kásban alapvetően három okra vezethető vissza:
1. Nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés mű-
szaki kialakítása. - Üzembe helyezés előtt mindig 
SZAKEMBER nézze át!
2. A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása 
nem biztosított. - Az évszázadokon át használt fakere-
tes nyílászárók légrésein az égéshez szükséges levegő 
akadálytalanul áramolhatott be a lakótérbe. Az újonnan 
beszerelt, jól szigetelő nyílászárók légáteresztő képes-
sége minimális, ezért jelentősen csökken az épületbe 
bejutó oxigén mennyisége.
3. Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztí-
tása, vagy a kéményseprés - Kifejezetten javasolt a 
gázfogyasztó-berendezéseket évente szakemberrel fe-
lülvizsgáltatni, ez egyébként a berendezések olcsóbb 
üzemeltetéséhez is hozzájárul. A kémények fokozott 
igénybevételnek vannak kitéve (korrózió, fagy, dina-
mikus hőterhelés, lerakódások), emiatt a keresztmet-
szet-szűkületek előbb-utóbb óhatatlanul kialakulhat-
nak. Ezért elengedhetetlen a kémények rendszeres 
ellenőrzése!
Hogyan előzheti meg a szén-monoxid kialakulását?

•	 A nyílt lánggal égő tüzelő-, fűtő-, vízmelegítő és 
főzőeszközök telepítését bízzuk szakemberre!

•	 A nyílt lánggal égő berendezések a szoba le-
vegőjét használják az égés során. Biztosítsuk 
ezek levegő-utánpótlását!

•	 Évente tisztíttassuk ki és vizsgáltassuk felül a 
nyílt lánggal működő eszközöket!

•	 Tegyük lehetővé, hogy a kéményseprő el tudja 
végezni az időszakos ellenőrzést!

•	 Az ajtók, ablakok cseréjénél ügyeljünk rá, hogy 
legyen résszellőző az újonnan beépített, jól zá-
ródó nyílászárókon!

•	 Az elszívó és a nyílt lánggal égő berendezés 
együttes működése is hozzájárulhat a szén-mo-
noxid kialakulásához. Ezeket soha ne működ-
tessük együtt!

•	 Az esetek fele a fürdőszobában történik, mert 
azok légtere általában kicsi, így a vízmelegítő 
gyorsan elhasználja az égéshez a szoba levegő-
jét. A szellőzőrácsot soha ne takarjuk le, vagy 
szüntessük meg!

Érdemes megbízható forrásból szén-monoxid-érzékelőt 
vásárolni.
2. kéménytüzet
Kéménytűz két okból következhet be: ha a korom 
gyullad meg, vagy ha a szuroklerakódás kap lángra. 
Előbbi esetben a kéményben lerakódott por és a ki-
csapódott szilárd égéstermék gyullad meg. Szurokégés-
ről akkor beszélünk, ha a porkorom és a kén keveredik 
a kicsapódó vízpárával, majd meggyullad.
Hogyan kerülhetjük el a kéménytűz kialakulását? A 
kéménytüzek nagy része az alábbi előzményre vezet-
hető vissza: a helytelen tűzrakás és nem megfelelő 
tüzelőanyag használata. 
Az okok között a második a kémény építőanyagainak 
elöregedése, az égéstermék-elvezető nem megfelelő 
műszaki állapota. 
Fontos, hogy a kéményseprő által megállapított ké-
ményhibákat mihamarabb, lehetőleg a fűtési szezont 
megelőzően, szakemberrel javíttassák ki! Életveszé-
lyes hiba feltárása esetén semmiképpen ne használják 
a tüzelő-, fűtőberendezést és a kéményt a hiba teljes 
elhárításáig és az új használatbavételi engedélyek be-
szerzéséig!
Mit tehet Ön? Gondolja meg kétszer is, mit tesz a tűz-
re! Ne kerüljön az égéstérbe rongy, gumi, műanyag, szí-
nes vagy fényes reklámújság, festett, lakkozott fa vagy 
bútorlap, mert ezek elégetésekor több korom rakódik 
le a kéményben, tönkre teszik a tüzelőberendezést. Az 
elszurkosodott korom begyulladását közvetlenül kivált-
hatja, ha hirtelen elégő tüzelőanyagot – fenyőfatűlevél, 
gyaluforgács, dióhéj stb. – használunk. Az izzó parazsat 
tartalmazó tűztérbe tilos nagy mennyiségű tűzifát be-
tenni, mert nem lehet az ehhez szükséges mennyiségű 
levegőt biztosítani, ami elégtelen égéshez, rosszabb 
esetben robbanásveszélyhez vezethet. A tökéletlen égés 
során felszabaduló gázok egy része nem távozik a ké-
ményen keresztül, így saját otthonunk levegőjét is meg-
mérgezzük.

•	 Csak engedélyezett, kifogástalan műszaki 
állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad 
használni.

•	 Szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, szalma stb.) 
üzemelő berendezés közelébe éghető anyagot 
nem szabad tenni, a kipattanó szikra felfo-
gására fémből készült és vízzel töltött szerke-
zetet használjunk. A tüzelőberendezés ajtóit 
állandóan tartsuk csukott állapotban. A be-
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•	 rendezés tisztítását csak lehűlt állapotában 
végezzük. A hamut és a salakot lehetőleg le-
hűtött állapotában ürítsük fémkonténerbe. 
Forró hamut tilos üríteni épületben vagy an-
nak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet 
okozhat, pl.: száraz aljnövényzet.

•	 A tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó ál-
tal ajánlott tüzelőanyagot szabad használni.

•	 A szilárd tüzelőanyaggal üzemelésű tüzelő- és 
fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy en-
gedélyezett begyújtó anyaggal gyújtsuk be és 
üzemeltessük.

•	 A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés 
használatakor győződjön meg arról, hogy 
a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a 
szén-monoxid-mérgezés.

Kéményseprő ügyfélszolgálat 1818 szám, 9.1-es menü
forrás: https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ta-
jekoztatok/kornyved
https://www.katasztrofavedelem.hu/388/katasztro-
fatipusok-teli-veszelyek-a-futesi-eszkozok-biztonsa-
gos-hasznalatanak-szabalyai
https: / /katasztrofavedelem.hu/329/a-szen-mo-
noxid-mergezes-megelozheto
Biztonságosan készüljünk az adventi idő-

szakra, majd a karácsonyra!
A legtöbb tüzet a gyertyák és mécsesek okozzák. Kü-
lönösen figyelni kell arra, hogy a kiszáradt adventi ko-
szorú nagyon könnyen lángra kap, ezért a gyertyát ne 

a terítőre, hanem mindig egy tűzálló alátétre helyezze, 
és az égő gyertyákat soha ne szabad felügyelet nélkül 
hagyni. 
Fontos, hogy a fényfüzéreket megbízható helyről vá-
sároljuk meg. A rossz minőségű fényfüzér nemcsak az 
áramütés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is 
magában hordozza. Ha a korábbi években megvásárolt 
díszt vesszük elő, használat előtt mindig ellenőrizni 
kell annak sértetlenségét. Ha a vezeték vagy a hosszab-
bító megtört, eldeformálódott, megolvadt, nem szabad 
többet használni. Éjszakára, vagy a távollétünk idejére 
mindig ki kell húzni a konnektorból. 
A kiszáradt karácsonyfára soha ne tegyünk gyertyát 
vagy csillagszórót, mert a kiszáradt fenyő könnyen 
meggyulladhat. A karácsonyfát érdemes úgy elhelyez-
ni, hogy legalább másfél méterre legyen a fűtőtesttől, 
kandallótól.
Az adventi időszak és az ünnepek alatt több időt töl-
tünk a konyhában, elég egy kis figyelmetlenség, egy 
tűzhelyen felejtett olajjal teli serpenyő, és máris meg-
történhet a baj. Fontos, ha a zsír vagy olaj meggyullad, 
azt soha ne oltsa vízzel! Helyette tegyen rá például fe-
dőt, és kapcsolja ki a tűzhelyet.
Érdemes megbízható forrásból füstérzékelőt vásárolni.
A füstérzékelővel a lakástűz hamarabb észlelhető!
Segítő együttműködésüket köszönöm!

gErE imrE
tű. ezredes, tűzoltósági tanácsos

kirendeltség-vezető

Hallottak már a közösségi mezőgazdálkodásról? 
CAP- Community Supported Agriculture.
A közösségi mezőgazdálkodás egy olyan sze-
mélyes együttműködés, amelyben egy gazdál-
kodó és vásárlói alkotnak közösséget, hogy így 
segítsék egymást. A hosszú távú elköteleződé-
sért cserébe a fogyasztók megbízható helyről 
származó, jó minőségű, egészséges és helyi 
élelmiszert kapnak, a termelő pedig biztos meg-
élhetést szerez.
Európában már több évtizedes múlttal rendelke-
zik ez a gazdálkodási forma. Hazánkban az el-
múlt bő tíz éve működnek ilyen rendszerek. 
Én és férjem szeretnénk elindítani Táborfalván 
ezt a rendszert.
Heti egy zöldségdoboz lenne átadva egy átadó 
ponton a családnak, párnak vagy egyénnek.    A 
zöldségdobozban 5-10 féle szezonális és általunk 
termelt zöldség es fűszernövény lenne található.

Zöldségdoboz közösség indul Táborfalván!

Tervezett kezdés 2023 késő tavasz, kora nyár.
Bővebb információkért keressen a 06-20-239-40-32-es telefonszámon

vagy emailben: erzsebet.csak2013@gmail.com
NorTh-CsáK ErZséBET



2022. november 12-én megtartottuk évzáró ünnepségün-
ket. A Nosztalgia Klub tagjait láttuk vendégül, akikkel egy 
műsorral és táncos mulatsággal egybekötött kellemes dél-
utánt tölthettünk együtt. Meghívásunkat ismét szívesen 
elfogadta Nagy Andrásné Polgármester Asszony, valamint 
a Nyugdíjasok Szociális Fóruma részéről Krajlich Klára al-
elnök, aki immár harmadik alkalommal vett részt évzáró 
ünnepségünkön. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 
idén Semmelweis Ferenc, a Fórum elnöke is részt vett ösz-
szejövetelünkön. Egyesületünket a Fórum tombola ajándé-
kokkal támogatta, amit ezúton is szeretnék megköszönni.  
Köszönjük a Táborfalvi Hagyományőrző Íjász Egyesület 
vezetőségének, hogy elfogadták meghívásunkat és meg-
tisztelték jelenlétükkel rendezvényünket.
Nagy örömünkre meghallgathattuk az Operaház egyik 
örökös tagjának, Pánti Annának műsorát, aki varázslatos 
hangjával elkápráztatta a közönséget. A további jó han-
gulatot Guba Istvánnak köszönhetjük, akinek előadására 
már többször volt szerencsénk táncolni.
Köszönjük a finom ebédet Pappné Panni néninek és Lutz 
Lászlónak, nagyon hálásak vagyunk munkájukért.
Az ebéd és műsor utáni zenét Boros József szolgáltatta 
számunkra, köszönjük!
Ezúton is szeretném megköszönni a meghívottaknak a 
részvételt és a klubtagoknak egész napos munkájukat!
A fotókat Krajlich Klára, a Nyugdíjasok Szociális Fórumá-
nak alelnöke készítette és bocsájtotta rendelkezésünkre.

LuTz LászLóNé
a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub vezetője 

A Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub évzáró ünnepsége



Küldjön egy 
 képet!

... vagy akár többet is.

Kirándultunk
Sevecsek Péter

képei Szarvasról

Készülőben Platthy József lovas szobra
2021. évben Táborfalva Nagyközség Képviselő - 
testülete posztumusz díszpolgári címet adományozott 
Platthy Józsefnek, az 1936-os berlini olimpián elért ki-
emelkedő és egyedülálló sportteljesítménye, és az ör-
kénytábori lovas hagyományok alapjainak megteremtése 
kapcsán. Még ebben az évben az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, személyesen Dr. Kásler Miklós miniszter 
úr, 15 millió forint pályázati keretösszeget biztosított egy 
bronz lovas szobor felállítására, amely méltó emléket ál-
lít Platthy Józsefnek. Ez az összeg átutalásra is került az 
önkormányzat számlájára. Két szobrászművésszel vettük 
fel a kapcsolatot, és végül Tóth Dávid művész úr lesz az, 
aki megalkotja. A szobor a Helyőrségi Művelődési Otthon 
előkertjében kerül majd felállításra. Megszületését folya-
matosan figyelemmel kísérjük. 
Ez a szobor igazi kincsként fogja településünket gazdagí-
tani. Elkészülte 2022. december 31-re várható, és felavatá-
sát 2023. májusára tervezzük.

Nagy aNdrásNé
polgármester
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Programok a Cseperedő Bölcsődében
„Az adventi készülődés fényében,
a boldog gyermekek szívében,
meglátjuk a jót és szépet,
mindannyiunk örömére.”
Novemberben két programmal is színesedett a gyerekek 
bölcsődei élete. 
Márton-nap alkalmából délutáni családi kézműves foglalko-
zást tartottunk. Örömmel láttuk, hogy nemcsak a gyerekek, 
de bizony, a szüleik is nagy lelkesedéssel készítették el szebb-
nél szebb alkotásaikat. Együtt vágtak, ragasztottak, díszítet-
tek, vidáman és mosollyal az arcukon munkálkodtak. Jó volt 
látni, hogy apukák is részt vettek ezen a délutáni kézműves-
kedésen.  Az elkészült „libás” remekműveket büszkén vitték 
haza a gyerekek.
A másik színes programunk, ami már több alkalommal is 
megvalósulhatott a szülők támogatásával, az állat-asszisztált 
foglalkozás. Ilyenkor általában két kutyussal érkezik meg 
Erdész Brigitta. A kutyákkal együtt, csoportonként tartja a 
terápiás foglalkozásokat a gyerekeknek, akik már nagy-nagy 
lelkesedéssel készülődnek erre a délelőttre. Különböző fel-
adatokat kell a gyerekeknek a kutyák segítségével elvégezni-
ük. Brigitta látható eredményeket ért el a gyerekeknél. Volt, 
aki az első foglalkozáson a kutyák közelébe se akart menni, 
most viszont egyedül, póráz segítségével már mosolyogva, 
felszabadultan sétáltatta meg az egyik kutyust. Ezen a no-
vemberi foglalkozáson csoda is történt! Az egyik Nyuszi cso-
portos kisfiúhoz mindkét kutyus odament és olyan kölcsö-
nös érzelmi viszony mutatkozott, hogy a foglalkozásban is 
szünetet kellett tartani. A kisfiú átölelte a nagyobbik kutyust 
és igaz, hogy csendben, hangtalanul voltak, de a csend szó 
szerint megszólalt. Brigitta elmesélte, hogy  pályafutása alatt 
ilyet még nem tapasztalt és „kutyasuttogónak” nevezte el a 
kisfiút. Nagyon megható pillanatok voltak ezek. Mindannyi-
unk szemében csillogott egy-egy könnycsepp… A képeken 
is látszik, mennyire boldog perceket töltenek el a gyerekek 
a kutyusokkal.
Az adventi vásárunkra már készülnek a kézműves alkotások, 
amiket a szülők és persze, mi is készítünk. Szeretettel vá-
runk mindenkit egy forró teával! A vásáron befolyt összeget 
a gyerekekre fogjuk fordítani.

PáLL KriszTiNa
kisgyermeknevelő-bölcsődevezető
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Őszi udvarrendezés az óvodában
„Ha nagy leszek, erdész leszek
védem a fát, s a réteket.
Védem a szép virágokat,
erdőszéli királyokat
Erdő, mező sok lakóját,
mókust, farkast, őzet, rókát.
Megvédem a hűs vizeket,
folyót, tavat, tengereket.
bálnát, harcsát, gyors pisztrángot,
kecskebékát siklót, rákot.
Bevarrom az ózon lyukat,
Föld mélyébe fúrok kutat.
Vigyázok az anyaföldre,
Ha rám bízzák, nem megy tönkre.
Megszépül a földi élet,
ami élő, téged éltet.”

(Birta Erzsébet: Ha nagy leszek)

Ebben a szemléletben láttunk munkához az óvoda 
gyermekeivel, dolgozóival, hogy szebbé varázsoljuk 
udvarunkat. Sok szorgos kis kéz munkálkodott azon, 
hogy a sok lehullott színes falevelet összegereblyéz-
zük. Egy igazán hangulatos és hasznos délelőttöt 
töltöttünk együtt a gyerekekkel. Óvodásaink, óvó 
nénik, dadus nénik szorgalmasan szedték, söpörték, 
gereblyézték udvarunkat. Öröm volt látni a gyerme-
kek igyekezetét, lelkesedését, kitartását a délelőtt fo-
lyamán. Még az idő is ránk mosolygott és segítette a 
közös udvarrendezést. 
A munka jellegű tevékenységek, a munkára nevelés 
is lényeges színtere az óvodai nevelésnek, mely peda-
gógiai programunkban is megjelenik. Játékosan, sok 
tapasztalással egybekötve számos módon fejleszti 
gyermekeink szociális és értelmi képességeit, a kör-
nyezethez való pozitív attitűd és a kötelesség-, fele-
lősségérzet kialakulását.  A közösen végzett munka 
sok örömöt rejt magában, erősíti a közösségi érzést, 
alakítja az érzelmeket és együttműködési készséget. 
Amit most kisgyermekkorban, játékosan megtanul, 
beépül személyiségébe, és később igénye lesz az őt 
körülvevő környezet szebbé, tisztábbá tételére.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megkö-
szönjem a kedves szülőknek a szerszámokat, mellyel 
segítették munkánkat és a délelőtti udvarszépítést! 
Egy ilyen kezdeményezés és óvodai nevelésünk sikeres-
sége nagymértékben függ a minket támogató szülők 
együttműködésétől, melyre a jövőben is számítunk!  
Biztos vagyok benne, hogy e nap hatására lesz olyan 
kisgyermek, aki majd otthon is szívesen segít szülei-
nek, nagyszüleinek, amikor kerti munkára kerül a sor. 
Jó volt együtt lenni, jó volt együtt kertészkedni!

Elérkezett az adventi gyertyagyújtás ideje, és mi is 
új dekorációval készültünk, hogy hangulatosabbá 
tegyük óvodánkat. Ezzel is segíteni szeretnénk az 
ünnepi ráhangolódást gyermekeink, a szülők, és az 
itt dolgozó kollégák számára. Több szülő önzetlen 
segítségének, összefogásának eredményeként látha-
tó az egységesen kivilágított cukorsüveg dekoráció 
az intézmény bejáratainál.
Mindenki első szóra támogatta kérésünket. 
Hálásan köszönjük Gajdácsi István és felesége, 
Markó Éva, Soós Tamás és családja, Gazsó Attila 
és családja, Béni Péter és felesége, Ausra Zemaity-
te, Mráz Dávid és családja, Berki István és család-
ja segítségét, hogy szebbé varázsoljuk óvodánkat!

„Háztól házig, szívtől szívig, az egyik helytől a mási-
kig – a karácsony melege és élvezete mindannyiunkat 
közelebb hoz egymáshoz.” 

Emily Matthews
Áldott, békés, gyermekkacajjal teli boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánunk óvódánk nevében mindenkinek!

omELKáNé csErNai aNdrEa
megbízott intézményvezető

Szeretném felhívni a szülők figyelmét, hogy az ener-
giaválság miatt, takarékossági okokból az iskolához 
hasonlóan hosszabb lesz a téli szünet óvodánkban.
2022. december 21-én (szerdán) vagyunk utoljára nyitva, 
és 2023. január 09-én (hétfőn) lehet az új évben meg-
kezdeni az óvodát. Megértésüket köszönjük szépen!
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Táborfalva KSE U13 csapat 2022/23 ősz
Szinte teljesen új kerettel vágtunk neki az U13-as 
küzdelmeknek. A tavalyi, 2021/22 szezon csapa-
tából sokan a versenykiírásban előírtak szerint 
korosztályt váltottak felfelé. Így 4 fő maradt az 
U13-as korosztályban, ők kiegészültek a 2012-es 
születésűekkel és a nyáron újonnan érkezőkkel. 
Nehéz év elé néztünk, mert csapatunk inkább a 
kisebb korosztályból és újakból állt.
Ezért a szezon előtti felkészülési időszakban is 
jóval erősebb csapatokkal mérkőztünk meg, ez-
zel is készülve a nehezebb szezonra.
Előzetesen annyi célt tűztem ki a csapatnak, 
hogy élvezzék a játékot, tanuljanak a mérkőzé-
sekből és eredménytől függetlenül mindent ad-
janak bele a játékba.
Büszke vagyok a csapatra, mert az őszi meccse-
ken ennek tudatában játszottunk. Az újonnan 
érkezők és a kisebbek is nagyon sokat fejlődtek. 
Meccsről-meccsre ügyesedett mindenki. A hoz-
záállással és az akarattal az eredmények is jöt-
tek. Csapatunk 6 győzelemmel, 2 döntetlennel 
és 1 vereséggel a 2. helyen zárta az őszi szezont! 
Gratulálok a csapatnak!
Őszi U13-as bajnoki eredményeink
Nyáregyházi SK - Táborfalva KSE 1-17

Táborfalva KSE - Dabas-Gyón FC 2-3
Táborfalva KSE - Inárcs VSE  11-2
Táborfalva KSE - Nyáregyházi SK 3-0
Dabas-Gyón FC - Táborfalva KSE 6-6
Inárcs VSE - Táborfalva KSE  1-7
Táborfalva KSE - Dabas-Gyón FC 1-1
Nyáregyházi SK - Táborfalva KSE 1-14
Táborfalva KSE - Inárcs VSE  5-3

Tavasszal valószínűleg, 
csapatunk erősebb cso-
portba kerül és újabb 
nagy feladat vár majd 
ránk.
Gratulálok Tóth Ádám-
nak, aki 23 góllal az 
őszi szezon első helyén 
végzett a góllövő listán. 
Szorosan mögötte Deák 
Máté 21 góllal lett a má-
sodik. Szép volt fiúk!

JáNosi zoLTáN
Táborfalva KSE utánpótlás edzője

Fotók: Jánosi Zoltán

A teljesítményt elismerjük, a tehetséget támogatjuk…
Nagy öröm volt Képviselő-testületünk számára, hogy si-
került megvalósítani a sportöltöző teljes átépítését. Köztu-
dott, hogy nagyobb részben önkormányzati támogatásból, 
egy kisebb részben pedig TAO támogatásból épült. Azt gon-
dolom, hogy most már nem kell szégyenkeznünk, amikor 
egy vendégcsapat érkezik, mert külső és belső kivitelben 
is büszkék lehetünk az épületre. Azonban az, hogy ezt az 
épületet sikerül élettel megtölteni, azt legnagyobb részben 
Jánosi Zoltán edzőnek köszönhetjük, aki szívvel-lélekkel 
dolgozik Táborfalva focista utánpótlásán. Zolival egyetér-
tünk abban, hogy nem elég a gyerekekkel megszerettetni 
ezt a sportot, hanem folyamatos nevelésre és ösztönzésre 

van szükség ahhoz, hogy az eddigi szép sikerek meg is ma-
radjanak. Nagyon sok szülő is segíti Zoli edzői munkáját, 
köszönjük a támogatásukat! Önkormányzatunk eddig is tá-
mogatta az egyesületet (rezsitámogatás és egyéb egyesületi 
támogatás formájában), amennyiben anyagi lehetőségeink 
megengedik, nem lesz ez másképpen 2023-ban sem. 
Várjuk továbbra is a szülők támogatását, és nem utolsósor-
ban a vállalkozók támogatását is! Az elért eredmények ma-
gukért beszélnek, kérek mindenkit, akinek módjában áll, 
segítsünk az egyesületnek!

Nagy aNdrásNé
polgármester
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Táborfalva Szurkolói Klub
Tisztelt Olvasó!
Megalakult a Táborfalva Szurkolói Klub, amely nem tit-
kolt szándékkal azért jött létre, hogy valamilyen formában 
segítse az egyesületet a fejlődésben, összefogással próbál-
juk szebbé, jobbá tenni az öltöző, a sportpálya környékét.
WC
Örömmel jelenthetem, hogy elkészültek a 
futballpályákon a WC-k, sok ember összefogásának 
köszönhetően. Több év hányattatás után végre 
kulturált környezetben tudják kiszolgálni a szurkolókat 
és főként a hölgyeket. Nagy hiányossága volt ez az 
egyesületünknek, most végre sikerült. Köszönet jár 
mindazoknak, akik valamilyen formában - anyagilag, 
munkával vagy anyaggal, segítették ennek a megva-
lósulását. Akik segítettek: Vizer Zoltán, Belényi Csa-
ba és ifjabb Belényi Csaba, Pintér Csaba, Máté Attila, 
Gombár Ferenc, Marton Tamás, Mankovics Mihály, 
Lagzi-Kovács Szabolcs, Polyák Csaba, Táborfalva KSE, 
ifjabb Vizer Zoltán, Vizer Szabolcs, Sághi Dávid.
Gyep
A gyepszellőzetetést is hasonló összefogással sikerült 
megcsinálni, nagyon sokat dobott a fű minőségén, utá-
na két hétig pihentetve is lett, tavasszal folytatjuk. Akik 
segítettek: Vajda Béla, Volentér Dávid, Máté Attila, Vi-
zer Zoltán, Dézsi Dániel, Polyák Csaba.
Utcafront
Az öltöző előtti murvázáshoz is megmozdultak a 
sportbarátok, szép és igényes terület váltotta a homo-
kos, gazos utcafrontot. Akik segítettek: Revák Sándor, 
Kukucska Pál, Fábián Flórián, Szeibert Zoltán, Vajda 
Béla, Keserű Imre.
Labdafogó hálótartó
Elkészült a labdafogó hálótartó, amely segít megvédeni 
az öltöző épületét az esetleges labda-kártól. Köszönjük 
mindazoknak, akik valamilyen formában segítettek és 
nem sajnálták a vasárnapjukat a közösségért dolgozni: 
Vizer Zoltán, Belényi Csaba, Gombár Ferenc, Strubl 
Szabolcs, Lagzi-Kovács Szabolcs, Simkó László, Keserű 
Imre, Vajda Béla, Mezei György, Szeibert Zoltán, Man-
kovics Mihály, Polyák Csaba, Táborfalva KSE.
Apró léptekkel szebbé, jobbá tehetjük a sportpálya és 
az öltöző környékét.
Ui.: Sajnos, nincs új a nap alatt, pár hét után már valakik 
megrongálták a WC-ket, sok ember munkáját vették sem-
mibe. Remélem, egyszeri garázdaság volt, mert figyelünk!

PoLyáK csaba
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Könyvtári hírek
Hallom már, angyal szárnya lebben,
Szívem, mint régen, meg-megrebben, 
Itt vagy közel!
Itt vagy közel, óh, szép karácsony,
Rajtad csüng lelkem, semmi máson,
Jövel, jövel!
(Benedek Elek)

Kedves Olvasóink!
Örömteli adventi készülődést és áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!

2022. november 1-jétől 2023. március 31-ig TÉLI NYITVATARTÁS szerint várjuk Látogatóinkat!
TANÍTÁSI IDŐBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJÉHEZ ALKALMAZKODVA:

hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 12.30 és 16.00 óra között
az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói látogathatják a könyvtárat; bejárat a csarnok felől;

hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 16.00 és 18.00 óra között
a nagyközség lakói, felnőtt olvasók látogathatják a könyvtárat; bejárat az Árpád utca felől.

SZOMBATON A KÖNYVTÁR ZÁRVA TART!
ÉRTESÍTJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 2022. DECEMBER 21-TŐL 2023. JANUÁR 8-IG KÖNYVTÁRUNK ZÁRVA TART!

Kedves Olvasóink!
Köszönöm Szabó Ferencnek, hogy könyvtárunknak 
ajándékozott néhány helytörténeti vonatkozású kiad-
ványt. Mindegyik kötet Dabas történetéhez kapcsolódik:
Mitták Ferenc: Nagyapám meséi és más gyóni, dabasi 
emlékek (szerzői kiadás, 2021)
Valentyik Ferenc: Isten-haza-család : A hármas esz-
mény Gyóni Géza költészetében és emlékének ápolá-
sában (Lakitelek : Antológia Kiadó, 2021)
Valentyik Ferenc: A dabasi Halász család történetének vá-
logatott bibliográfiája (Lakitelek : Antológia Kiadó, 2022)
A helytörténet iránt érdeklődők számára mindegyik 
mű különleges olvasmány. Azt gondolom, példaként 

is szolgálhatnak számunkra, táborfalviak számára, 
hiszen településünk múltjának, az itt élő emberek 
sorsának, élettörténetének megismerése, feltárása, 
megőrzése a mi életünket teszi gazdagabbá, így válik 
otthonunkká Táborfalva. Ha megismerjük gyökerein-
ket, ha tudjuk, kik vagyunk, honnan jöttünk és hová 
tartunk, mindjárt értelmet nyer a jelen, amiben élünk. 
Egy település helytörténeti gyűjteménye olyan, mint 
a családi fotóalbum vagy a nagymama naplója, a régi 
levelek, a képeslapok… csak itt egy nagyobb közösség 
életéről van szó.

borsi mária
könyvtáros
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Köszönöm Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébetnek 
a könyvtárunk számára írott versét!

A könyvtár értéke

Sok-sok könyv sorakozik benne,
Benne a sok írás szerte.

Ez életünk virágos kertje.
Az emberiség fontos terméke,
Cselekedeteinek biztos őrzője.

Olyan tárgy, mely időtálló,
Bölcselkedő, okosító.

Régmúltból emlékhordozó,
Olvassa a pihenni vágyó.

(2022)

Mr. Gerald
A Mr. Gerald Cirkusz minden évadkezdő előadását Da-
bason tartja, és az évadzáró előadást is itt mutatják be. 
Csak kevesen tudják, hogy Mr. Geraldnak táborfalvi 
gyökerei vannak. A Mr. Gerald Cirkusz megálmodója 
és alapítója pedig a bátyja. Összetartó és erős család-
ként élnek, ezt a cirkusz hangulatán is érezni. Már több 
alkalommal is láthattuk előadásukat, ami lendületes, fi-
atalos és midig új elemeket tartalmaz. Kívánom nekik, 
hogy maradjon meg bennük ez az elhivatottság és vehe-
mencia! Ennek a cirkusznak és családnak a történetéről 
pedig olvashatunk januártól a Mozaik újság oldalain.

Nagy aNdrásNé
polgármester 

A 2022. évi turné utolsó állomása, Dabas. Pillanatképek  
az előadásról. (A montázst készítette Mr. Gerald)

Adventi vásár
Kézműves termékek

Karácsonyi ajándéktárgyak
és házi készítésű 

 finomságok vására

A vásár ideje:
2022. december 14.

14 - 17 óráig

helyszín:
Cseperedő Bölcsőde

2381 Táborfalva,
Kőrösi út 78-80

szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, igazi ünnepi 

hangulattal, meleg teával!

Cseperedő
Bölcsőde

Kovács Attila : A tél
A tél hófehér köntösét ismét levetette,
Fehér lett az erdő, s minden más körülötte.
Járom a néma tájat, s felettem vadludak szállnak,
Ők is elmennek messzire, az örök nyárnak keblébe.

A fák is meghaltak egy időre, most nem oly méltóságosak,
Kopasz ágaik azt suttogják, mikor jön, hol van a tavasz?
Hol van a tavasz, hol a madárdal, a tücsökzene, a 
sok szép virág…
Eljön egyszer, s int majd társának, a télnek, elég, 
Barátom, nincs tovább!

Kint fehér takaróként borul a földre a hó, 
Riadtan párját keresi az átfázott feketerigó.

Fehérré varázsolt mindent a tél, kerteket, fákat, utcákat,
A házak piros tetői is fehér kúpként állnak.

Kint csend van, semmi élet, téli álmot alszik a 
természet.
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Táborfalvi hagyományőrző Íjász Egyesület
Mikulás Íjász Verseny képes beszámoló

A Fapál Ügyvédi Iroda Közleménye
A PPR alperes a bűz- és zajhatástól eltiltó ideiglenes intézkedés ellen fellebbezést jelentett 
be a Fővárosi Ítélőtáblánál, kérte az ideiglenes intézkedés ‘mellőzését’.
Az alperes szerint a lakosságot  a bűz nem zavarhatja. Méréseket csatolt, mely szerint a 
telephelyén kívül nincs büdös.

A tegnapi nap folyamán a bíróság felhívására észrevételt nyújtottam be, amelyben cáfoltam 
az alperes által előadottakat. Az alperes fellebbezése az előzetes végrehajthatóságot nem 
érinti, vagyis továbbra is köteles a bűzzel- és zajjal járó tevékenységtől tartózkodni. Várjuk 
a másodfokú bíróság döntését. Bízunk abban, hogy egy bűzzel- és zajjal járó gazdasági tevé-
kenység a felperesek magánéletét, magánlakását, otthonának nyugalmát nem sértheti, nem 
veszélyeztetheti.
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alsónémedibe keresünk csomag szortírozó 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 240.000-280.000 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: 0670-419-0680

LUCFENYŐK ELADÓK

1 1/2-2 méteresek. 5000.- Ft/db
Táborfalva, Arany János út 67.




