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Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyaror-
szág teljes népességére és az összes lakására 
kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos 
és részletes képet ad a népesség számáról, 
demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, 
iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemze-
tiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskö-
rülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 
2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mind-
annyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló 
szociális és gazdasági döntések, országos, regi-
onális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden 
magyarországi lakcímre szeptember utolsó 
napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem 
névre szólóan érkezik a postaládába, a cím-
zésben csak a ház címe szerepel. Annak érde-
kében, hogy a felkérőlevél minden háztartás-
ba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt 
mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, 
a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen 
ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesí-
tők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőle-
velet mindenki őrizze meg! A levélben a nép-
számlálásról szóló hasznos információk mellett 
egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek 
segítségével minden háztartás önállóan, in-
terneten keresztül ki tudja tölteni a népszám-
lálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján  
(nepszamlalas2022.hu).
Kérdőívet kell kitölteni
	 •	mindenkiről,	aki	Magyarországon	él,
	 •	azokról	is,	akik	átmenetileg,	12	hónapnál	rövi-
  debb ideig külföldön tartózkodnak,
	 •	a	 külföldi	 állampolgárokról	 is,	 ha	 legalább
  3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről 
is nyilatkozunk. Az ország területén minden
	 •	lakás,
	 •	lakott	üdülő	és	lakott	egyéb	lakóegység,
	 •	közösségi	éjszakai	elhelyezést	szolgáló	intéz-
  mény összeírása megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulaj-
donunkban álló, de adott esetben nem lakott, 
üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a 
címre érkezett felkérőlevél alapján.)
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és any-
nyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a 

lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. 
október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell 
válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interne-
ten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, 
erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online 
felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben 
szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belép-
ni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik 
a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban 
vehetnek részt, amelynek keretében az online 
kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 
100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki 
a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés 
végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot min-
denki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy 
valóban megtörtént az online válaszadás, ki let-
tek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, 
amelyek október 16-ig nem élnek az online ki-
töltés lehetőségével, október 17. és november 
20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik 
tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem 
online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik 
november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezett-
ségüket, november 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

Feleljünk, egymásért!
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Kátyúfalva kontra Sztrádafalva
2021-ben és 2022-ben több belterületi utunkat is sike-
rült különböző pályázati lehetőségek igénybevételével 
felújítani. Nemcsak megújult, de „helyére” is került a 
Szeles utca, teljes hosszában felújításra került az Iskola 
utca, és teljes hosszában felújítottuk a Kőrösi utat is. 
A Tarcsay út egy része és a Kossuth Lajos utca teljes 
hosszában belterületi út ugyan, de a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. tulajdonában van. Hosszas levelezések 
és több szinten folyó tárgyalások után, és legfőképpen, 
Pogácsás Tibor országgyűlési képviselőnk segítségé-
vel, ezek is új burkolatot kaptak.  Az Arany János úton 
történt egy nagyobb kátyúzás, de azért az út állapota 
össze sem hasonlítható a fentebb említettekkel. Jogos 
a felháborodás az Arany János úti lakók és a Dózsa 
György úti lakók részéről, hogy ezek az utcák miért 
nem lettek ilyen minőségben felújítva?! Az Arany Já-
nos út felújítása az út hossza és a megemelkedett árak 
miatt annyiba kerülne, hogy egy pályázati keretösszeg 
csak az út felére lenne elég. A gépjárműadó bevétel volt 
az egyik olyan lehetőség, amely módot biztosított arra, 
hogy saját forrásból ilyen nagy volumenű beruházás 
megvalósulhasson. Ezt a bevételi forrást 2020. januártól 
teljes egészében megvonták az önkormányzatoktól, így 
nem marad más hátra, mint a pályázat. Természetesen, 

továbbra is keresem a lehetőséget arra, hogy milyen 
módon tudnánk 2023-ban ezt az útburkolatot is rendbe 
tenni. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy 
ezeknek a kátyúknak a nagy többsége akkor keletkezik, 
amikor az üresen álló telkekre megtörténik a közmű-
vekre való rácsatlakozás, és a szolgáltatók sajnos, csak 
tessék-lássék módon végzik el az útburkolat helyre-
állítását. Ez a tény azonban az önkormányzatot nem 
mentesíti az alól, hogy a mi kötelességünk ezt helyre-
állítani! Kis türelmet kérünk az ott lakóktól! Remélem, 
hogy 2023-ban mód és lehetőség nyílik arra, hogy itt is 
 „sztráda” épülhessen!

nagy andrásné
polgármester

Címlap: A Táborfalvai Katolikus Templom titulusa: Magyarok Nagyasszonya. A mozaikképen a Szűzanya a koronázási jelvények-
kel látható. Készítették: Bráda Tibor és Tölg-Molnár Zoltán Munkácsy-díjas művészek (2007). Fotó: Sevecsek Péter - 2022
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Ülésezett a Képviselő-testület!

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2022. július 15-én, 27-én, augusztus 8-án és szep-
tember 19-én rendkívüli ülést, szeptember 27-én mun-
katerv szerinti ülést tartott. Az üléseken 24 határozat 
(63-86) és egy rendelet született.
A testületi ülés nyilvános jegyzőkönyve alapján, az 
ülésen hozott határozatok kivonatait az alábbiakban 
közlöm.
2022. július 15-i ülésén a Képviselő-testület:

- ellenszavazat nélkül meghozott döntésében felha-
talmazta a polgármestert az AKUSZTIKA Mérnö-
ki Iroda Kft-vel való szerződéskötésre a Polymer 
Plastyc Recycling Kft. által üzemeltetett üzemből 
eredő szaghatás mérésének elvégzése érdekében.

- Ellenszavazat nélkül határozott arról, hogy támo-
gatja és a perrel kapcsolatos költségeket megelő-
legezi a táborfalvai polgárok által megalakításra 
kerülő Pertársaság számára.  Felhatalmazta a pol-
gármestert dr. Fapál László ügyvéddel a megbízá-
si szerződés aláírására. 

- dr. Wolkowski Bogdan Pawel háziorvosnak a 2. sz. 
háziorvosi körzet praxisjogával kapcsolatosan  5 
igen 1 nem szavazattal  jóváhagyta az orvos részé-
re szóló  polgármesteri levelet azzal, hogy 2022. 
szeptember 30-ig kéri bemutatni a körzetre létre-
jött NEAK finanszírozási szerződést, valamint a 
praxisengedélyt.

2022.július 27 -i ülésén a Képviselő-testület:
- Dr. Wolkowski Bogdan Pawel háziorvos kérelmére 

ellenszavazat nélkül módosította a 2022. február 
22-én meghozott határozatát. A módosítás értel-
mében a 2. sz. háziorvosi körzetben az önálló pra-
xisjoggal történő háziorvosi tevékenységet 2022. 
október 1-jén kell meg kezdenie az orvosnak. 

- Ellenszavazat nélkül jóváhagyta a DAKÖV Kft. 
által előkészített 2022. évi közműves vízszolgál-
tatási akciótervet. Az akcióterv elkészítése és 
elfogadása jogszabályban előírt kötelezettsége a 
szolgáltatónak és az önkormányzatnak. A terv a 
közműves vízszolgáltatás korlátozásának szabá-
lyait tartalmazza. 

- Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy az Iskola 
utca felújításának kivitelezésére, műszaki ellenőr-
zésére és projektmenedzsmenti feladatok ellátá-
sára kiírt beszerzési eljárásokat eredményesnek 
nyilvánítja. A kivitelezésre beérkezett ajánlatok 
közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő Richlik-Trans 
Kft. nettó 31.496.062 Ft + Áfa értékű ajánlatát 
fogadta el.  A műszaki ellenőrzésre beérkezett 
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó 
Berner-Med Kft. nettó 585.000 Ft + Áfa ajánlatát 
fogadta el. A projektmenedzsmenti feladatok ellá-
tására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Dominus Metator Kft. nettó 843.000 
Ft + Áfa ajánlatát fogadta el. Felhatalmazta a pol-
gármestert a szerződések aláírására.

- Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a „Tá-
borfalva nagyközség temető ravatalozójának 
felújítása, 90 férőhelyes urnafal hozzáépítése, 
halotthűtő cseréje” tárgyú projekt projektme-
nedzsmenti feladatainak ellátásra kiírt beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. A beérkezett 
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő Do-
minus Metator Kft. nettó 530.000 Ft + Áfa ajánla-
tát fogadta el és felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés aláírására.

2022. augusztus 8-i ülésén a Képviselő-testület:
• Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a Kőrösi 

utca felújításának kivitelezésére kiírt beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. A beérkezett 
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ri-
chlik-Trans Kft. nettó 31.496.062 Ft + Áfa értékű 
ajánlatát fogadta el.  Felhatalmazta a polgármes-
tert a szerződés megkötésére.

2022. szeptember 19-i ülésén a Képviselő-testület:
- Ellenszavazat nélkül meghozott határozatában ki-

nyilatkozta, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő táborfalvai vízközmű vagyon Magyar Állam 
javára történő térítésmentes átadásáról a meglé-
vő információk alapján nem tud döntést hozni, 
mivel a vagyonátruházással kapcsolatos feltéte-
leket nem látja kellően tisztázottnak.  (Döntés 
előzménye az újság külön oldalán olvasható.)

- 6 igen 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy az 
önkormányzati vagyon gyarapítása érdekében in-
gatlant vásárol.

2022. szeptember 27-i ülésén a Képviselő-testület:
- Meghallgatta és elfogadta a polgármester beszá-

molóját a két ülés között tett fontosabb intézke-
déseiről. 

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a Csurgay Francis-
ka Általános Iskola 2021/2022-es tanévben végzett 
tevékenységről, és a 2022/2023-as tanév indulásá-
ról szóló intézményvezetői tájékoztatót. 

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a település egész-
ségügyi helyzetét bemutató fogorvosi és védőnői 
beszámolót.

- Zárt ülés keretében vitatta meg a háziorvosok 
2021. évi beszámolóját, és a körzetek hatékonyabb 
működését elősegítő lehetőségeket. Ellenszavazat 
nélkül a beszámolókat elfogadta.

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a 2022. évi költség-
vetési rendelet módosítását.

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának módosítását.

- Ellenszavazat nélkül meghozott határozatában 
úgy döntött, hogy a közművelődési munkatárs 
álláshelyre kiírt pályázatot eredménytelennek mi-
nősíti. 

- Ellenszavazat nélkül elfogadta a DAKÖV Kft. által 
benyújtott víziközművek gördülő fejlesztési tervét.

- Ellenszavazat nélkül meghozott határozatában 
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Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ez évben is 
részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázaton.
A 2023. évi forduló „A” és „B” típusú  részletes pályázati 
kiírásai megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal  hirde-
tőtábláján (2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. földszint), 
valamint az önkormányzat honlapján (www.taborfalva.hu)
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalhoz  2022. novem-
ber 3 -ig lehet benyújtani.
Az ösztöndíjban kizárólag Táborfalva Nagyközség Ön-
kormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők 
részesülhetnek.
Mindkét típusú ösztöndíj elbírálása kizárólag rászo-
rultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 
függetlenül történik.
Az ösztöndíj elbírálására Táborfalva Nagyközség Önkor-
mányzat Polgármestere jogosult.
FIGYELEM! A pályázat beadásához az EPER BURSA elekt-
ronikus rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A pá-
lyázók a regisztrációt követően tölthetik fel pályázati anyaga-
ikat a rendszerben. A feltöltést követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva, az előírt mellékletekkel együtt kell 
az Önkormányzat részére benyújtani a pályázónak.

kundra erika
jegyző

Kerti hulladékok égetése
Tájékoztatom Tisztelt Lakosainkat, hogy Önkormányza-
tunk helyi rendelete alapján avar és kerti hulladék égetése 
őszi időszakban szeptember, október, november hónapok-
ban engedélyezett.
Égetéskor a következőket kell betartani:
 • Kerti hulladékot nyílt téren, csak megfelelően kialakí-
  tott tűzrakó helyen lehet égetni.
 • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más 
  kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC,
  egyéb műanyag, gumi, festék, állati maradványok,
  veszélyes hulladék stb.).
 • A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a kör-
  nyezetet erősen zavaró, ingerlő  füst, bűz, pernye, hő-
  terhelés  hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásve-
  szélyt ne jelentsen.
 • Az égetést 10-19 óra között szabad végezni, szélcsen-
  des időben, cselekvőképes, nagykorú személy állandó
  felügyelete mellett. Égetni csak száraz kerti hulladékot
  lehet.
 • Szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad,
  a hulladék égetésének helyszínén olyan eszközöket,

  illetve felszerelést kell készenlétben tartani, amelyek-
  kel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz
  eloltható.
 • Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a
  rendelet nem ad felmentést.

kundra erika
jegyző

készfizető kezességet vállalt – lakosságarányos 
mértékben – a Felső-Homokhátság Vidékfejlesz-
tési Egyesület folyószámla hitele ügyében. 

- Ellenszavazat nélkül meghozott döntésében elfo-
gadta a gyermek- és szociális étkezést biztosító 
Eatrend Kft. szolgáltatói ár emelésére beadott in-
dítványát. 

- Ellenszavazat nélkül meghozott határozatában 
támogatta dr. Szisz János háziorvos kérelmét és 
részére az általa 2022. évben befizetett iparűzési 
adó összegével azonos összegű támogatást nyújt, 
melyet a táborfalvai orvosi rendelő eszközfel-
szerelésének felújítására, gyarapítására, illetve 
anyagbeszerzésre rendel felhasználni.

A napirendi pontok lezárását követően
- a polgármester tájékoztatást adott az önkormány-

zatot és intézményeit érintő rezsicsökkentés meg-
szüntetésének várható hatásairól. A képviselők 
megvitatták az intézményeket érintő szükséges 
intézkedések bevezetésének lehetőségét. 
A takarékoskodási intézkedési javaslat külön ol-
dalon olvasható.

- A közmeghallgatás időpontjának 2022. október 
26. (szerda) 17.00 órát jelölte meg.

Tájékoztatom kedves lakosainkat, hogy az önkormány-
zat honlapján (www.taborfalva.hu) megtekinthetik 
a képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegy-
zőkönyveket, a hatályos rendeleteket. A „Közérdekű 
információk” cím alatt közzétételre kerülnek többek 
között az önkormányzat 5 M Ft feletti szerződései, a 
közbeszerzési eljárások kiírása, azok eredményei.
A képviselő-testület soron következő ülését 2022. október 
25- én tartja, melyen minden érdeklődőt szeretettel vár.

kundra erika
 jegyző 
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Ez év augusztus 18-án a TÖOSZ elnöke az alábbiakról 
értesítette levélben a polgármestereket:
Az Ipari és Technológiai Minisztérium tájékoztatást tar-
tott az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű rend-
szerek állam részére történő ingyenes vagyonátadásának 
lehetőségéről. Ezen a tájékozatón részt vettek a víziköz-
mű rendszereket üzemeltető cégek, valamint a TÖOSZ 
képviselői is. A tájékoztatón elhangzott, hogy a víziköz-
mű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.)
lehetővé teszi az önkormányzatok és a tulajdonukban 
működő szolgáltatók számára, hogy a közszolgáltatás-
hoz kapcsolódó vagyon állam részére történő átadásával 
– önkéntes módon – egy állami integrációs folyamatban 
vehessenek részt. Az integrációt a Nemzeti Vízművek 
Zrt. koordinálja. A törvény lényege, hogy amelyik tulaj-
donos nem tudja működtetni a víz- és szennyvízközmű 
rendszerét, attól átveszi az ellátási felelősséget az állam. 
A kormány csak így tudja segíteni a nehéz helyzetben 
lévő, önkormányzati tulajdonú szolgáltatókat. Az átvétel 
alapfeltétele, hogy az önkormányzat az ellátási felelős-
séget, továbbá a tulajdonában álló vízközmű vagyon tu-
lajdonjogát egy megállapodás keretében térítésmentesen 
átruházza a Magyar Államra.
A táborfalvai víz- és csatornaművek aktuális nettó va-
gyonértéke 473.636.074 Ft
2022. szeptember 14-én a DAKÖV Kft. üzemigazgató-
ságához tartozó önkormányzatok képviseletében jelen 
lévő polgármesterek egyhangúlag döntöttek arról, hogy 
a víziközmű vagyon átadását csak meghatározott fel-
tételek mellett hajlandóak átadni. Ennek megerősítése-
képpen egy közös határozati javaslat született, amelyet 
a  képviselő-testületek elé terjesztettek. A DAKÖV Kft. 
dabasi üzemigazgatóságának területén lévő települések 
Képviselő-testülete (egy település kivételével), így Tá-
borfalva Nagyközség Képviselő-testülete is egyhangúlag 
az alábbi határozatot fogadta el:
Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete nem zárkózik el az Integrációs Programban 

való részvételtől, amely arra irányul, hogy Táborfalva 
Önkormányzatának a víziközmű szolgáltatás  biztosítá-
sára fennálló ellátási kötelezettségét a Magyar Államra 
ruházza át, azonban jelenleg úgy ítéli meg, hogy a vízi-
közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. 
§ (2) bekezdésében szabályozott, a víziközmű vagyon, il-
letve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszközök 
tulajdonjogának a Magyar Állam javára térítésmentesen, 
nyilvántartási értéken történő átruházása tekintetében a 
rendelkezésére álló információk alapján nem tud döntést 
hozni, mivel a vagyonátruházással kapcsolatos feltétele-
ket nem látja kellően tisztázottnak.
1. A Képviselő-testület véleménye szerint a Magyar Ál-
lam illetékes, erre felhatalmazott képviselőinek a vízi-
közmű vagyon átadásáról a tulajdonos önkormányzatok-
kal közvetlenül kellene tárgyalnia, nem pedig az ebben 
a kérdésben mandátummal nem rendelkező víziközmű 
szolgáltatóval.
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy támogatná azt 
a lehetőséget, hogy az ingyenes vagyonátadási szerződés 
helyett az Önkormányzat és a Magyar Állam vagyonke-
zelési szerződést kössön az általános iskoláknak a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ részére történő 
2013. évi átadása mintájára, melynek során a Magyar 
Állam a vízközmű vagyon üzemeltetését átvenné az Ön-
kormányzattól, azonban a hivatkozott vagyon tulajdon-
joga az Önkormányzat birtokában maradna.
3. A Képviselő-testület kifejezetten lényeges feltételnek 
tekinti az alábbi klauzula felvételét a vagyonátadási szer-
ződésbe:
„ Amennyiben az ingyenesen átadott víziközmű vagyon 
a jövőben értékesítésre, illetve koncesszióba adásra ke-
rül, akkor az ebből származó bevétel - a felmerült költsé-
gek levonása után - az önkormányzatot illeti meg.»

nagy andrásné
polgármester

Tájékoztató Táborfalva vízközmű vagyonának
állami tulajdonba adásáról

Lakossági tájékoztatás
Tájékoztatom Önöket, hogy a 274 táborfalvai lakos 
által kezdeményezett, személyiségi jogsértés miatt a 
Budapest Környéki Törvényszéken folyamatban lévő 
perben a bíróság hamarosan dönt a felperesek ideigle-
nes intézkedés iránti kérelméről.
Ideiglenes intézkedés iránti kérelmükben a felperesek 
azt kérték a Törvényszéktől, hogy a bíróság – a per 
érdemi elbírálásáig - kötelezze az alperest a bűzhatás-
sal és zajhatással járó személyiségi jogsértést abba-
hagyására és a bíróság az alperest tiltsa el a további 
jogsértéstől.
Az alperes beadványában kérelmünk elutasítását kér-
te. Álláspontja szerint bűzzel és zajjal járó tevékenysé-
get nem végez. Ennek igazolására környezetvédelmi 
szakvéleményt csatolt.

A bíróság számára eljuttatott nyilatkozatunkban cá-
foltuk az alperes álláspontját és igazoltuk, hogy az 
alperes által okozott bűzhatás a szabvány szerint is 
„kifejezett”, „erős”, illetve „igen erős” zavaró hatást 
idéz elő, ami légzési zavarokat, hányingert, fejfájást, 
allergiás reakciókat, étvágytalanságot, köhögést és há-
nyást vált ki.
Bízunk abban, hogy a Budapest Környéki Törvény-
szék hamarosan meghozza az ideiglenes intézkedésről 
szóló, a felperesekre és a táborfalvai lakosság részére 
kedvező döntését.

Tisztelettel:
Nagy Andrásné polgármester

Dr. Fapál László ügyvéd
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Takarékoskodási intézkedési javaslat
Táborfalva önkormányzatát is érinti az energiaárak 
változása, valamint az önkormányzatok kikerülése a 
kedvezményezett fogyasztók köréből, ami alapján, 
piaci áron tudjuk a gáz- és villanyenergiát vásárolni.  
Költségvetésünk a megemelt energiaárakat összegét 
nem tartalmazza, ezért létfontosságú, hogy olyan in-
tézkedéseket hozzunk, amelyekkel a kiadásokat csök-
kenteni tudjuk.
Megvizsgálva az intézmények adottságait, az Önkor-
mányzat tulajdonában és fenntartásában lévő intéz-
ményeknél, valamint az önkormányzat működtetésé-
nél az alábbi takarékossági javaslattal élek: 

1.) Az óvodában, a bölcsődében, az egészségügyi 
intézményben a fűtési idényben a helyiségeket 
nem lehet 23 °C-nál melegebbre fűteni.  Az óvo-
dai tornaszoba használatának a fűtési időszak-
ban történő leállása. 
Az Önkormányzat költségkalkulációt készített 
az óvoda vegyestüzelésű kazánnal való fűtési 
rendszerének kialakítására.

2.) A Polgármesteri Hivatalban a gázkazán fűtési 
hőmérsékletét 20 °C-ra kell szabályozni. Az iro-
dákban a hőmérséklet 22 °C-ban biztosítható a 
klímaberendezés fűtési programjának használa-
tával, kihasználva a napelem energiatermelését. 

3.) A Jókai Mór Közösségi Színtér telephelye, a 
Helyőrségi Művelődési Otthon a fűtési időszak-
ban nem üzemel. 

4.) A Jókai Mór Közösségi Színtér által szervezett 
programokat felül kell vizsgálni, a programok 
helyének a két kistermet megjelölni. A nagyte-

remben, valamint a színpad mögötti termekben 
lévő radiátorok lezárása. A nagyterem használa-
tát kizárólag az önkormányzat adventi ünnep-
ségére korlátozni. A fűtési időszakban kiállítá-
sok nem szervezhetőek. Át kell vizsgálni a téli 
nyitvatartás időpontját.  Az intézmény fűtési 
hőmérsékletét 20 °C-ban meghatározni. 

5.) A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál a fűtési 
hőmérséklet 20 °C. Meg kell vizsgálni az elekt-
ronikus fűtés-rásegítés lehetőségét az ezt biz-
tosítani tudó klímaberendezés beszerzésével – 
kihasználva a napelem energiatermelését.  Meg 
kell vizsgálni  annak lehetőségét, hogy szükség 
esetén az intézmény működése a fűtési szezon-
ban áthelyezhető-e  a Jókai Mór Közösségi Szín-
térbe, vagy a Bölcsődébe. 

6.) A Táborfalvai Sportöltöző fűtése 2022. novem-
ber 13-tól 2023. február közepéig kizárólag tem-
peráló fűtéssel működik.

Közvilágítás:
A település közvilágításának korlátozásával kapcso-
latos lehetőségekről az Önkormányzat az MVM-mel 
egyeztet.
Karácsonyi rendezvények: 
A takarékosság jegyében a település adventi díszvilá-
gítása az idei évben nem kerül kihelyezésre, kizárólag 
a Polgármesteri Hivatal előtti parkban felállításra ke-
rülő adventi koszorú és a teret díszítő elemek kerül-
nek megvilágításra.

kundra erika
jegyző
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Megvalósult beruházásaink
A Kőrösi u. 76-76/A szám alatti kétlakásos szolgálati lakás felújítása a Magyar Falu Program keretében az MFP-
ÖTIK/2021 pályázati forrásból valósult meg. A beruházás teljes összege: 33.437.068 Ft

Táborfalva nagyközségi temető ravatalozójának felújítása 90 férőhelyes urnafal hozzáépítése, halotthűtő cseréje a Magyar 
Falu Program keretében az MFP-ÖTIF/2022 pályázati forrásból valósult meg. A beruházás teljes összege: 30.297.097 Ft

Az Iskola utca felújítása a Magyar Falu Program keretében 
az MFP-UHK/2022 pályázati forrásból valósult meg. A be-
ruházás teljes összege: 42.657.108 Ft

A Kőrösi utca felújítása Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. mellék-
let IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 28. Helyi 
önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak tá-
mogatása cím, 7. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 
közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása alcím elne-
vezésű előirányzatából valósult meg. A beruházás teljes 
összege: 40.000.000 Ft
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Készségfejlesztő foglalkozások a Csurgay Franciska 
Általános Iskolában.
A Fővárosi Nagycirkusz évekkel ezelőtt kidolgozott 
cirkuszpedagógiai programja a világon egyedülálló 
módon tesz kísérletet az általános és középiskolás tan-
anyag és a cirkuszművészet összekapcsolására. Ez a 
fajta élményalapú oktatás-nevelés nemcsak hatékonyan 
egészíti ki, de mind jobban elmélyíti, sikeresebbé és be-
fogadhatóbbá teszi az iskolai tanulást.
Ebben a tanévben sikeresen csatlakoztunk a program-
hoz, ami azt jelenti, hogy minden héten, szerdán 3 órá-
ban, testnevelés órai kereteken belül, kihelyezett kész-
ségfejlesztő foglalkozásokat tart iskolánkban a Fővárosi 
Nagycirkusz munkatársa. Első félévben 7. és 8. évfolya-
mokon, 2. félévben 5. és 6. évfolyamokon. A program 
rendhagyó módon, a kompetenciafejlesztés és az él-
ménypedagógia módszereivel kísérli meg kiegészíteni a 
közoktatásban és köznevelésben dolgozó pedagógusok 
munkáját a cirkuszművészet eszköztárának segítségé-
vel. A 2022/2023-as tanév kiemelt oktatási programjai 
közé tartozik ez a lehetőség, ahol a tanulók a Fővárosi 
Nagycirkusz által biztosított szakemberek segítségével 
a foglalkozás során megismerkedhetnek a különböző 
cirkuszi alaptechnikákkal és mozgásformákkal. A cir-
kuszi kellékeken keresztül – zsonglőrködés, tányér-
forgatás, gólyalábazás, kötéljárás, egykerekű biciklizés 
– az artistaművészet fejlesztő hatásait sajátíthatják el a 
diákok. A gyakorlatok nagymértékben erősítik a kog-
nitív képességeiket, és segítik őket koncentrációjuk, 
mozgáskoordinációjuk fejlesztésében.
Nagyon örülünk a lehetőségnek és reméljük, a gyermekek 
is nagy lelkesedéssel vágnak majd bele a közös tanulásba!
Cirkuszi készségfejlesztő: Hornyák István
Több mint 15 éve foglalkozik zsonglőrködéssel, amit 
eleinte autodidakta módon sajátított el. Később a Ma-
gyar Zsonglőr Egyesület pályázatainak segítségével 
Európa számos pontján szakoktatói képzéseken vett 

részt. Olyan neves intézményekben tanulhatta meg a 
zsonglőrködés oktatásának alapjait, mint a Katakom-
ben Center for Performing Arts (Berlin), a Zaltimbanq 
Zirkus és a Lycée Ermesinde (Luxemburg), a CIRQUE-
ON Center (Prága), a FLIC és Vertigo Circus Artschool 
(Torino) és az Escuela de Circo Carampa (Madrid). 
Eközben aktív előadóművészként dolgozott zsonglőr-
ként, tűzzsonglőrként, gólyalábasként és zsonglőr sza-
koktatóként is. 2014 és 2016 között a Baross Imre Ar-
tistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, 
Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti 
Iskolában az ügyesség és a zsonglőr tantárgyak okta-
tójaként vett részt a hazai artistanövendékek fejlesz-
tésében. A Fővárosi Nagycirkusznál 2019 óta dolgozik 
készségfejlesztőként.
A programot 100%-ban a Nemzeti Cirkuszművészeti 

Központ finanszírozza, kizárólag az együttműködő 
partneriskolák számára.

konCzig kitti
testnevelő

Fotók: Konczig Kitti

Tanulj cirkuszt!



A lajosmizsei vasútvonal története 2. rész

Az első évek

Az engedélyek birtokában a Budapest - Lajos-Mizse 
vasútvonal építése 1888 elején megkezdődött. A felé-
pítményhez 8 méter hosszú, 20 kg-os „n” jelű síneket 
használtak, sínmezőnként 11 db-ot, 2,20 méter hosszú 
tölgytalpfával alátámasztva, 77 cm-es aljközzel, 25 cm 
vastag, 2/3 részben kavics, 1/3 részben homok ágyazat-
ban. A vonalon 9 tonna tengelyterhelést engedélyez-
tek. Ócsa, Dabas, Örkény és Lajosmizse állomásokat 
nagyobb forgalomra képezték ki, 360 méter vágány-
hosszal. A vasút építésétől több birtokos is ódzkodott, 
ezért többnyire csak a település szélén haladhatott a vo-
nal. A dabasiak tiltakoztak a vasút ellen, ezzel szemben 
Pálóczi Horváth István és felesége, Katona Ilona ingyen 
adtak területet a vasút számára. Tulajdonképpen az ak-
kori birtokosok miatt alakult ki a ma is ismert nyom-
vonal, ennek is köszönhető, hogy több településen a 
központtól távol esik a vasútállomás.

Az építés valamivel több mint egy év alatt befejeződött. 
Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter 1889. július 
6-ra tűzte ki a vonal bejárását, ahol jelen volt Pest-Pi-
lis-Solt-Kiskun vármegye alispánja, Földváry Mihály, 
Beniczky Lajos vármegyei főjegyző, a Budapest-La-
jos-Mizsei Helyi Érdekű Vasút részéről Tolnay Lajos, 
dr. Csajághy Béla, Konkoly-Thege József, Eigel Nándor 
és ifj. Liebner József igazgatósági tag. A bejárás során a 
bizottság mindent rendben talált, ezt követően Lakatos 
Aladár, a Kereskedelemügyi Minisztérium titkára kije-
lentette: a vasútvonal 1889. július 8-án, hétfőn a közfor-
galomnak átadatik.

Az új, 232.-ként megépített magyarországi vasútvonal, 
vagy inkább vasúti szakasz a kőbányai Szentlőrinci 
átrakodó állomástól (a mai Kőbánya-Kispest területe) 
egészen Lajos-Mizse állomásig tartott. A 64,422 km 
hosszú pályát az alábbi állomásokkal és megállóhelyek-
kel adták át:
• Puszta-Szent-Lőrincz
• Péteri-Gyál
• Gyál
• Ócsa

• Inárcs-Kakucs
• Dabas
• Gyón
• Hernád
• Örkény
• Csurgay-major 17 sz. őrház
• Lajos-Mizse

Mivel a vasúttársaság (Budapest-Lajos-Mizsei Helyi Ér-
dekű Vasút Részvénytársaság) tőkével már nem ren-
delkezett, ezáltal finanszírozni sem tudta a további ki-
adásokat - például az üzemeltetést -, a társulat felkérte 
a MÁV-ot, hogy már az első naptól vegye át a vonal 
fenntartását. A MÁV ezt elfogadta, így - még ha helyi 
érdekű vasútnak is épült a vonal - az üzemeltetés már 
az első perctől kezdve a MÁV feladata volt.

Az első években a vegyesvonatok (amelyekben sze-
mély- és teherkocsik is voltak)  Budapest Ferenczváros 
állomástól közlekedtek. A 68 kilométeres távot akko-
riban 4 óra alatt tették meg a gőzösök. A következő 
évtől a vonatok már a Budapest Középponti pályaud-
varról (ma: Budapest-Keleti) indultak 76 kilométeres 
útjukra. A helyiek az alábbi viteldíjak közül választ-
hattak: a fapados III. osztályon 110 krajcárt, a II. osz-
tályon 170 krajcárt, a párnás I. osztályon pedig 230 
krajcárt kellett fizetniük egy utazásért. A menetrend 
a maihoz képest igen gyér volt. Csupán két pár vonat 
járt felénk. Az első vonat 7:30-kor, a második 15:30-
kor indult Budapestről Lajos-Mizse állomásra. 1892. 
május 1-jétől, miután államosították az Osztrák-Ma-
gyar Államvasúti társaságot (OMÁV), a vonatok új  



végállomása a budapes-
ti nyugoti pályaudvar 
lett. 1890-ben 56 391 uta-
sa volt a vonalnak. Leg-
többjük az olcsó, III. 
osztályra váltott jegyet. 
A legnagyobb utas-
forgalma Dabasnak, 
Ócsának és Örkénynek 
volt. A legnagyobb te-
herforgalmat Dabas és 
Inárcs-Kakucs bonyo-
lította. Akkoriban fő-
ként trágyát, követ és 
téglát szállítottak. 1897. 
május 1-jétől már napi 3 
pár vonat közlekedett a 
vonalon, miután meg-
jelent a vegyesvonatok 
mellett a csak személy-
kocsikból álló személy-
vonat. Mivel ennél az új 

járatnál nem kellett hosszú perceket időzni a rakodás 
miatt az állomásokon, egy órával gyorsabb volt a töb-
binél, csupán 3 óra kellett Budapesttől Lajos-Mizséig.  
A lajosmizsei vonalon kezdetben az 1884-ben Mün-
chenben gyártott MÁV 384, később az 1881-1889 kö-
zött Budapesten gyártott MÁV 20, majd az 1885-től 
gyártott MÁV 377 sorozatú gőzmozdonyai húzták a 
szerelvényeket.

Az első baleset 1889. november 30-án történt, amikor 
az egyik lajosmizsei vegyesvonat kisiklott Kőbányánál. 
A vasútra egyébként sok volt a panasz a korabeli lapok 
szerint. A jegyek drágák voltak, a vonatok pedig lassú-
ak (persze, a delizsánszhoz képest még így is gyorsab-
bak), nem is beszélve a gyér menetrendről. A helyiek 
követelték, hogy a vonatok gyorsabbak legyenek, és 
hogy a pályát hosszabbítsák meg egészen Kecskemétig. 
Ha belegondolunk, napjainkban, 133 évvel később is 
hasonló problémákkal küzdünk. A szerelvények most 
is lassúak, és alig jár vonat Kecskemétre.

1893-ban Péteri-Gyál állomás neve Új-Péteri lett, 1896-
ban Puszta-Szent-Lőrincz megállóhely neve Kis-Pest-
Szent-Lőrinczre változott.

1898-ban adták át az Örkény - Ilonamajor közötti, 760 
mm nyomtávolságú, lóvontatású kisvasutat (lóré), me-
lyet később a Csurgay-majorig hosszabbítottak meg. Volt 
egy keskeny nyomtávú vasúti pálya a Táboron belül is, 
amely a lőszerraktárt kötötte össze a Madarasi-tó kö-
zelében lévő lőporraktárral. Később épült meg az Ör-
kény-Pusztavacs kisvasút, melynek számos elágazása 
volt a Coburg-uradalom majorságaihoz. Vélhetően ezu-
tán nyílt meg a Hernád vasútállomástól Unghváry-majo-
rig tartó kisvasút. Ezekről a gazdasági vonalakról főként 
fát, dohány, trágyát és szemestakarmányt szállítottak, 
amiket Örkény állomáson, vagy Hernád megálló-rakodó-
helyen nagyvasúti teherkocsikba rakodtak át.

A XIX. század végén a vonal mentén is megindult az ipa-
rosodás. Kispest területén gyárak kezdtek létesülni, mint 
a Lipták, a Hoffherr vagy a Kistext gyár, ezért  1899. 
június 23-án megnyitották az új, Kis-Pest-Szent-Lőrincz 
nevű (ma Kispest) vasútállomást. A megnyitás napján 
az Üllői út Kőbánya felőli oldalán fekvő, régi, szintén 
Kis-Pest-Szent-Lőrincz névre hallgató megállóhelyet még 
nem zárták be, így a vonatok mindkét helyen megálltak 
egészen a megállóhely 1899. december 15-i bezárásáig.

gyorgyoviCs krisztián
Irodalomjegyzék:
Dr. Horváth Ferenc: Kecskemét vasútjai (1845-1919)
Pándy Tamás: A lajosmizsei vasútvonal és a Pestszen-
timre állomás 120 éves története
Fekete Gyula, Szabó József János: Mozaikok Örkénytá-
bor történetéből

Képek jegyzéke:
1. kép: Részlet a Vasúti és Közlekedési Közlöny 1889. 
07. 14-i számából
2-3-4. kép: www. adt.arcanum.com/hu/
5. kép: Az új Kis-Pest-Szent-Lőrincz vasútállomás egy 
lajosmizsei vonattal, háttérben a Hoffherr gépgyár. 
Forrás: www.egykor.hu
6. kép: Szegedi Híradó 1892. április 23.
7. kép: A  pusztavacsi magtár, a kisvasút kanyarodó 
sínjével és a szín alatti kocsijaival
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Szüreti felvonulás és bál Táborfalván
2022. szeptember 17-én, szombaton megrendezésre 
került a táborfalvi szüreti ünnepség. Reggel 8 órakor 
kicsi szívem tele volt aggodalommal, ugyanis nagyon 
szomorkás volt az időjárás, de szerencsére, 10.00 óra 
tájt már biztatóvá vált, és a kocsik is szépen felsora-
koztak.  A kocsik díszítése után a szokásos csoport-
kép készítése következett, majd hangos zeneszóra el-
indult a 18 kocsiból álló menet, melynek vezetésében, 
koordinálásában Sarai László segédkezett. A kocsisort 
a Bíró és a Bíróné kocsija nyitotta, akik idén Deme 
Rafael és Lenkes Nikoletta voltak. Útközben nyolc ál-
lomáson szépen terített, finomságokkal, étellel, itallal 
roskadásig tele rakott asztalokkal fogadták a felvonu-
lókat. Nagyon hiányoltam, s mint szervező, hibának 
rovom fel magamnak, hogy nem tudtuk kellőképpen 
megadni a módját a Bíró és Bíróné bemutatásának 
állomásonként. Ennek a szertartásos ceremóniának 
a levezetését régi szüreti felvonulásokon néhai Antal 
János kiválóan megoldotta.  
Az idei vendégül látók:
1. Nagy András és családja,
2. Lutz László és családja és a Kéknefelejcs Nyugdíjas 
Klub,
3. Táborfalvi Hagyományőrző Íjász Egyesület,
4. Örkény-Tábor Vadásztársaság,
5. Szűcs Krisztina és Lenkes József és családja,
6. Táborfalva Szabadidősport Egyesület,
7. Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete,
8. Ady utca lakói.
Az ötödik megállónál nagyon elkezdett esni az eső. Sem 
a menet résztvevői, sem a vendéglátók nem zavartatták 
magukat. Ettünk, ittunk, táncoltunk. És ez így ment 
az utolsó megállónál is. Itt véget érni nem akaró jó han-
gulat alakult ki, de 18.00 óra környékén jól elázva, át-
fázva sikerült visszaérkezni a kiinduló állomásra, ahol 
a kocsisok és felvonulók megköszönték az élménydús 
napot, én pedig, mint szervező, nekik a részvételt.
Végig csak a fényképezőgépet kíméltem az esőtől. 
Minden pillanatot szerettem volna megörökíteni.
Szeretném megköszönni a rendőrségnek, hogy segítet-
te a menet haladását és az 50-es főúton, a táborfalvi 
leágazásnál a biztonságos áthaladást.
Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy Mészá-
ros Gábor és családja a Kossuth utcában lévő otthoná-
ban vendégül látta a kocsisokat. Ott már megalapozták 
a jó hangulatot, sok finom étellel, itallal kínálták ven-
dégeiket. Onnan jöttek át a hivatalos gyülekezőhelyre, 
a Jókai Mór Közösségi Színtér udvarára.  Sajnos, idén 
csak egy röpke időre állt meg a menet a házuk előtt, 
emlékeztünk és a kedvenc nótájával tisztelegtünk néhai 
Mészáros Gábor előtt. 
Köszönet illeti a menet vendégül látóit, hogy munkát, 
időt és anyagiakat nem kímélve mindent megtettek a 
felvonulók magas színvonalú kiszolgálásért. Reméljük, 
a jövő évben is számíthatunk a munkájukra és mások is 

kedvet kapnak egy-egy megálló megszervezésére!
Köszönet a fogatosoknak, akik még a szomszéd telepü-
lésekről, Örkényről, Pusztavacsról, Hernádról, Lajos-
mizséről, Felsőlajosról is érkeztek, hogy részt vegyenek 
a felvonuláson lovaikkal és kocsijaikkal!
Külön köszönet Sarai Lászlónak és Kasza Istvánnak, 
akik idén is összeszervezték a fogatosokat. Köszönetet 
szeretnénk mondani azoknak, akik a felvonuláson ha-
gyományainkhoz méltó, hagyományainkat megtisztelő 
népviseleti ruhákban vettek részt, hisz ezzel tudunk va-
lódi értéket adni a rendezvénynek.
Véget ért a felvonulás, de a mulatozás este, a közösségi 
színtér szépen feldíszített nagytermében folytatódott. 
A vendégvárás 19.00 órakor kezdődött, a vendégek 
szépen érkeztek is.   Köszöntöttem a bál résztvevőit és 
felkértem Polgármester Asszonyt az emléklapok átadá-
sára a Bíró és a Bíróné részére. A támogatók névsorát 
Nagy Bence kollégám olvasta fel.
Az előre megváltott jegyek ellenében finom vacsorát 
szolgáltak fel, melyben több fiatal önkéntes segített, 
amit nagyon szépen köszönök nekik. A vacsorát köve-
tően fergeteges tánc kerekedett, ide már csatlakozha-
tott minden szórakozni vágyó.
Éjfélkor elkezdődött a tombola sorsolása. Apróbb és na-
gyobb ajándékok mellett felajánlások is érkeztek, amit 
ezúton szeretnék megköszönni.
Támogatóink: Bednárik kocsma, Dévényi Judit, Halup-
ka Miklós és családja, Jókai Mór Közösségi Színtér, Jung 
ABC, Nagy Bence, Nagy József és családja, N. Sebestyén 
Katalin, Pénteki piacos árus család, Redneczki Alexa, 
Silver-Vend Kft., Sponga Ferenc és Éva, Soós-Győrffy 
Csaba és Kató, Szívós bolt, Táborfalva Nagyközség Ön-
kormányzata.
A jó hangulat a sorsolás után is folytatódott, Mizsei 
Sándor és csapata fáradhatatlanul húzta a talp alá va-
lót. A hosszú nap után a vendégsereg hajnalra elfáradt, 
reggel 6 órakor nagyon fáradtan, de szívemben tele 
elégedettséggel, zártam az intézményt. Arra gondol-
tam, amit Sarai Laci mondott a felvonulás indításakor: 
„Katóval már 30 éve szervezzük a szüreti felvonulást. 
Itt, Táborfalván 20 éve szervezzük együtt, de az idei 
felvonulás Katónak egyben az utolsó is nyugdíjba vo-
nulása miatt. Mindenkit arra kérek, hogy úgy viselked-
jen, hogy se szégyent, se kellemetlenséget ne okozzunk 
neki, méltóképp tudja zárni az utolsó munkával töltött 
rendezvényét.”
Szerintem szép zárás volt.
Együtt csináltuk, Táborfalviak!
Köszönöm!

soós-győrFFy katalin
művelődésszervező

A fényképek megtekinthetőek a Jókai Mór Közösségi 
Színtér Facebook-oldalán.
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A hagyomány szerint 1517. október 31-én függesztette 
ki Luther Márton (Martin Luther, 1483–1546) német 
Ágoston-rendi szerzetes, a szász választófejedelemség 
teológiai doktora a wittenbergi vártemplom kapujára 
95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a katolikus egy-
ház megreformálása érdekében tett közzé.
Luther tisztán vallási jellegű fellépése végül egyház-
szakadáshoz vezetett. A reformáció emléknapját 
kezdetben Luther születésnapján, november 10-én 
ünnepelték, illetve halála napján emlékeztek meg a 
katolikus egyháztól való elszakadásra. 1667-ben a II. 
János György szász választófejedelem vezette szászor-
szági evangélikus egyházi főtanács rendelte el, hogy 
október 31-ét megünnepeljék.
Luther tanításának lényege, hogy egyedül Isten ke-
gyelméből (sola gratia) és egyedül a hit által (sola fide) 
jutunk el az üdvösségre. Tanításának forrásául kizáró-
lag a Szentírást ismerte el, tagadva az egyházi hagyo-
mány Bibliával megegyező értékét (sola Scriptura). Az 
egyedül Krisztus (solus Christus) elv azt jelenti, hogy 
egyedül Krisztus a közvetítő Isten és az ember között, 
és így senki máson keresztül nem lehetséges a megvál-
tás. Az egyedül Istené a dicsőség (soli Deo gloria) elv 
alapján minden dicsőség egyedül Istennek jár, mivel a 
megváltás kizárólag az Ő akarata és tette által ment 
végbe. Csak két szentséget (keresztség, úrvacsora) 
tartott meg a hétből.

Nézetei hosszas teológiai harcok árán törtek utat ma-
guknak. Luther és a katolikus egyház feje, X. Leó pápa 
(1513–1521) hajthatatlanok maradtak nézeteik képvise-
letében, Luthert végül a pápa kiátkozta és kiközösítet-
te. Ezt követően III. (Bölcs) Frigyes szász választófe-
jedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben 
lefordította német nyelvre az Újszövetséget.
A Luther által vezetett új irányzat lett az evangélikus, 
míg a nála is radikálisabb, Kálvin János (Jean Calvin, 
1509–1564), genfi reformátor vezette irányzat a refor-
mátus vallás alapja. 

(Forrás: https://szgyf.gov.hu/)

Október 31. A reformáció emléknapja

Vizsolyi Biblia
Az első, teljes, magyar nyelvű bibliafordítás Vizsoly-
ban látott napvilágot 1590. júl. 20-án. Ezért a kiadás 
helyszíni megjelölésével hivatalosan Vizsolyi Bibliának 
is hívjuk, de elterjedt a fordító nevét megőrző Károlyi/
Károli Biblia kifejezés is. A Szentírás viszonylag korai 
lefordítása (1590) és folyamatos kiadása különböző ha-
zai és külföldi helyszíneken, biztosította a magyarság 
számára az anyanyelvi hitélet fejlődését és a reformá-
ció kiteljesedését.
Elsődlegesen egyházi életünk és keresztény hitünk 
fontos vívmányairól van szó bibliás küldetésünk 
kapcsán, de nem elhanyagolható ezek 
évszázadokon át ható járulékos gyü-
mölcsei sem: magyar népünk 
nyelvi, szellemi épülése, Szent-
írásos inspiráltsága, művészi 
alkotásainak hitbeli gyü-
mölcsei. Magyar népünk 
szellemi, nyelvi, hazafias 
fejlődése sok történel-
mi korszakban (pl. a 
kuruc korban), nem 
választható el buzgó 
lelkészek áldozatos 

igehirdetési szolgálatától, vagy éppen üldöztetéseitől 
(pl. a negyven gályarab prédikátor). Gyülekezetünk 
küldetése, hogy nemzetünk felfedezze és hitelesen 
megismerje a 21. században is lelki erőforrásunkat, 
Isten szavát: a Bibliát.
Az Árpád-kori Műemlék Templom védett freskóit, 
valamint az 1590-ben Vizsolyban nyomtatott teljes 
magyar nyelvű Vizsolyi (Károlyi) Biblia egyik első ki-
adású példányát naponta megtekinthetik a Tisztelt 
Látogatók.

Forrás: Vizsolyi Biblia – Vizsolyi templom 
(https://hellozemplen.hu/)

MEGHÍVÓ
2022. október 30-án, vasárnap délután

15 órai kezdettel 
hálaadó istentiszteletre várjuk

Kedves Testvéreinket 
a 25 éves táborfalvi református imaházban, 
ahol hálát adunk az elmúlt évben elkészült

energetikai felújításért is.
Soli Deo Gloria!
szemők andrea

lelkipásztor
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Az előző szezonban három lány labdarúgónk szerepelt a 
fiúkkal vegyesen az U13-as csapatunkban. A bajnokság 
során meghatározó tagjai voltak a csapatnak. A 
mostani szezonban viszont két lány a koruknál fogva 
már nem szerepelhet közösen a fiúkkal, csak külön 
lánybajnokságban. Idén két lánybajnokság indult. Az 
egyik egy kispályás 5+1-es csapatlétszámmal, a másik 
3/4 pályás 8+1 fővel. Így jött az ötlet, hogy a lányok 
továbbra is tudjanak focizni, hogy célozzuk meg a 
kispályás létszámot elérni és indítsunk külön utánpótlás 
lánycsapatot is.

Gombár Ferenc Elnök Úrral egyeztettük az ötletet 
és zöld utat kapott az elképzelés. Ezek után 
megkezdődött a toborzás. A lányok az ismeretségi 
körükben érdeklődtek. Próbáltak barátnőket, 
ismerősöket a csapatba hívni, egyesületünk pedig 
Facebook-oldalán is próbált toborozni. A toborzás 
annyira jól sikerült, hogy a nyári focitábor közben 
7 új lány jelentkezett a csapathoz és el is kezdték 
az edzéseket. A lányok lelkesek, igyekeznek, és az 
edzéseken keményen dolgoznak. Nagyon jó barátság 
és egység is kialakult a lányok között. Erre az 
összhangra szükség is lesz a bajnokságban, mert 
lánycsapatunkra nehéz szezon vár újoncként. A 
többi egyesületnek régebb óta van lánycsapata, ami 
a játék szempontjából előny. Nekünk a fő célunk a 
tanulás, a játék élvezete és a helytállás lesz erre a 
szezonra. A bajnokság 8 csapatos. Kézilabda méretű 
pályán 5+1 fő és 2X20 perces mérkőzések várnak 
ránk. Egy bajnoki fordulóban napi 2-3 mérkőzést 
játszik a csapatunk.
Az első fordulóban Tóalmásra utaztunk, ahol két 
mérkőzés várt ránk. Ezen a napon több hiányzónk 
is volt betegség miatt. Az első meccsen a Nagykáta 
SE együttese volt az ellenfelünk. Csapatunk 
megilletődötten kezdte a mérkőzést és hamar több 
gólos előnyhöz segítettük az ellenfelünket. Az idő 
múlásával egyre bátrabban játszottunk és az első 
félidő végétől belerázódtunk a meccs ritmusába. 
Sikerült visszajönnünk a játékba és egy szoros jó 
meccset játszottunk, a vége 5-2-es vereség lett. A 
második mérkőzésen a házigazda SK Tóalmás volt 
az ellenfelünk. A tóalmási csapat tavasszal kezdte 

a munkát a lányokkal, így egy szoros meccsre volt 
kilátás. Csapatunk korán megszerezte a vezetést 
és ez annyi önbizalmat adott a lányoknak, hogy 
gólzáporos 14-0-ás győzelmet arattak. Szebbnél szebb 
támadásokat vezettek és a befejezésekkel sem volt 
gond. Bátran és ügyesen játszott a csapat!

Táborfalva KSE - Nagykáta SE 2-5
Gólszerzőink
Szabó Noémi ⚽️
Jánosi Noémi ⚽️
Tóalmás SK - Táborfalva KSE  0-14
Gólszerzőink
Szabó Noémi ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Jánosi Noémi ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Godó Anna ⚽️

jánosi zoltán
Táborfalva KSE 

utánpótlás edzője

Táborfalva KSE lánycsapat:
első sor: Barta Vivien, Jánosi Noémi, Godó Anna, 
második sor Farkas Hanna,Sági Noémi, Szabó Noémi

Fotó: Jánosi Zoltán

Táborfalva KSE U14-es lánycsapat
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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

KÖZMEGHALLGATÁS
A Polgármesteri Hivatal

dísztermében

október 26-án, 17 órakor

Tisztelettel értesítjük a 
lakosságot!

A megemlékezés Nemzeti Ünnepünk-
ről 2022. október 21-én, pénteken 
délelőtt 11 órakor kezdődik a Jó-
kai Mór Közösségi Színtérben, a 
Csurgay Franciska Általános Iskola 
műsorát tekinthetik meg, majd ün-
nepélyes koszorúzást tartunk a Köz-
társaság téren. Minden érdeklődőt 
 szeretettel várunk!

Mire szolgál a fekvőrendőr?
2021-2022-ben több útburkolatot is felújítottunk a 
község területén. Az Iskola utcában két helyre is fém-
ből készült forgalomlassító került, köznapi nyelven: 
fekvőrendőr. Az iskola főbejárata ezen a szakaszon 
található, így itt mindig nagy a gyalogos, autós és ke-
rékpáros forgalom is. Sajnos, van, aki ezt nem veszi 
figyelembe és nem megfelelő sebességgel hajt. En-
nek okán kerültek elhelyezésre a „fekvőrendőrök”. 
Kérünk mindenkit arra, hogy ezt vegye figyelembe, 
hiszen ha minden autó kikerüli, akkor előbb-utóbb 
tönkre fog menni az útpadka, azután pedig lassan 
az út széle is letöredezik majd. Mutassunk jó példát 
gyerekeinknek azzal, hogy a megfelelő sebességgel 
hajtunk át rajta, nem pedig kikerüljük!

nagy andrásné
polgármester
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!
2022. április 1-jétől október 31-ig NYÁRI NYITVA-
TARTÁS szerint várjuk Olvasóinkat!
TANÍTÁSI IDŐBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰ-
KÖDÉSI 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/
2022. október 15-én, szombaton könyvtárunk 
ZÁRVA tart!
KÖSZÖNÖM KOVÁCSNÉ RIGÓ MÁRTINAK A 
KÖNYVTÁRUNK SZÁMÁRA KÉSZÍTETT ŐSZI 
ASZTALDÍSZT!

Borsi mária
könyvtáros

Helyi irodalom
kovács attila
már láttam

Szombat van, a piacot járom.
Zöldséget, gyümölcsöt keresek én.

Válogatok, alkudok, kritizálok,
Mindenből a legjobbat szeretném.

S ahogy haladok, elfog egy érzés,
Már jártam itt, láttam, éreztem ezt.

De mi ez? Megfejthetetlen titok, érzem,
Előttem sötét árny lengedez.

Talán a másvilág üzenget értem,
Hogy szüksége van rám, nincs tovább…

Vagy egy más kor vont rám leplet,
S neki a személyem imponál.

Vagy átéltem pont ugyanígy,
Csak a feledés vitte el?

Tétován lépek, visz a tömeg,
S érzem, egy erős kéz kiemel.

S e pillanat már a jelen,
Elmúlt, mi volt, ez én vagyok.

Mintha ébrednék, tisztul fejem,

Elmúlt a látomás, a gondolatok.

Talán átéltük ezt mindannyian,

Éreztünk valamit, láttuk a mást.

Talán többre vagyunk hivatottak, 

De nem akarjuk a változást.

Lehet, hogy egy üzenet érkezik meg,

De tőlünk vissza is mehet.

Csak kézbe fogjuk, ránézünk,

De nem bontjuk ki a levelet.

S világok buknak, újak születnek,

Élünk, meghalunk tudatlanul.

Semminek a végét nem ismerjük,

Csak várunk, hátha valami kialakul.

De biztos így a jó, a piacnak vége.

Csomagok a kézben, hazamegyünk.

Elfeledjük, mi volt, de nem végleg,

Egy nap újra látunk, s emlékezünk.

(2020)
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Kirándulni voltunk!

A Platthy József Bajtársi Egyesület tagjai 2022. au-
gusztus 27-28-án kétnapos kiránduláson vettek részt. 
Az útvonal: Veszprém-Csopak-Balatonfüred-Iszka-
szentgyörgy-Pákozd.
Tagjaink szép számmal jöttek, hisz az elmúlt években a 
pandémia miatt erről is le kellett mondanunk.
Sok szép történelmi helyet látogattunk meg, első meg-
állónk Veszprémben volt. Kisvonattal indultunk város-
nézésre, megcsodáltuk a város nevezetességeit.
Ebéd után indultunk a szálláshelyünkre, mely Csopa-
kon volt. Kis pihenő után Balatonfüred volt a következő 
úti cél, ahol a Kisfaludy Gőzhajóval balatoni sétahajó-
zásra mentünk. Különleges élményt nyújtott a Balaton 
szépsége.
Vacsora után jól esett a pihenés, hisz mozgalmas napon 
voltunk túl.

Másnap indultunk Iszkaszentgyörgyre, ahol a csodá-
latos Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastélyt tekintettük 
meg kedves, felkészült idegenvezetőnkkel. Páratlan ma-
gángyűjtemény, megelevenedett a történelem.

Ebéd után Pákozd felé vettük az irányt, ahol a Kato-
nai Emlékparkot jártuk végig. Jó volt végigsétálni, 
meg-megállni a hősök emlékművénél, emlékezni rájuk 
és a történelmi eseményekre.

Elfáradva tértünk haza, de sok-sok élménnyel gazda-
godva. Nagyon tartalmas két napot töltöttünk együtt. 
Ehhez hozzájárult az elnyert önkormányzati pályázat 
összege is, hisz ennek köszönhetően csökkent a költsé-
günk. Köszönjük szépen!

antal jánosné
elnök
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Táborfalva Szabadidősport Egyesület beszámolója
,,Táborfalva Szabadidősport Egyesület beszámo-
lója az elmúlt pár hónap történéseiről.”

2022. május 13-án terepjárókkal kirándulni vittük 
a Napraforgó Óvoda Micimackó csoportját. Iz-
galmas erdei autózás után érkeztünk a felsőlajosi 
állatkertbe,ahol egy élményekkel teli délelőttöt 
töltöttünk el,megismerve az itt élő állatokat.

2022. június második hetén, a pandémia után 
végre megtarthatta az ovi  a „Gyermekhetét”. 
Keddi napon élményautózásra mentünk minden 
csoporttal a környező erdőbe, jó volt látni az apró 
arcokat,mennyire élvezik a terepjárózást,sőt talán 
még az óvonénik is, de meséljenek a képek a to-
vábbiakban.....

gazsó attila
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Kedves Táborfalvi Lakosok! Kedves Hívek!

Táborfalván a Magyarok Nagyasszonya Római Ka-
tolikus Templomban 2022. október 8-án, szomba-
ton délután 17 órakor lesz a templombúcsú, melyre 
szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Az ünnepi szentmisét celebrálja Dr. Bábel Balázs, a 
Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke.

A búcsú szó jelentései
1. Elváláskor, eltávozáskor mondott végszó, il-

letőleg viszonyos köszönés, jókívánság, maga 
ajánlás mind a két részről. Búcsút venni, s 
odább menni. Mondjunk búcsút, azután in-
duljunk. Búcsút venni egymástól. Ez legyen a 
végbúcsú. Faképtől, vagy fakaputól vett bú-
csút, azaz búcsúvétel, köszönés nélkül távo-
zott. Eredeti jelentése bocsánat, amennyiben 
népies szokás szerint az elváló bocsánatot 
szokott kérni, ha talán valamivel megbántotta 
a maradókat.

2. Egyházi ért. a bűnökért szenvedendő bünte-
tések elengedése bizonyos föltételek mellett, 
bűnbocsánat. Teljes búcsú. Száznapi, negy-
vennapi búcsú. Búcsút hirdetni. Búcsút osz-
togatni. Búcsút nyerni.

3. Egyház vagy templom napja, midőn a temp-
lom védszentének vagy fölszentelésének ün-
nepe, amennyiben a megjelenő hívek gyónás 
és áldozás által bűnbocsánatot nyernek. Bú-
csú van a faluban. Búcsúra menni. Innen ez 
összetételek: búcsúvásár, búcsúfia.

4. Ájtatos zarándoklat. Búcsút járni. Búcsút ve-
zetni.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe: 
október 8.

Szent István király halála előtt, 1038-ban Szűz 
Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát.                  
A Hartvik, győri püspök által lejegyzett legenda 
(1112-16) szerint a szent király szemét és kezét a 
csillagok felé emelve így kiáltott föl: „Mennyek Ki-
rálynéja, a világ dicsőséges megújítója, a Te oltal-
madba, a Te legmagasabb könyörgésedbe ajánlom 
a szent egyházat püspökeivel és papságával, az 
országot előkelőivel és népével, mindnyájunknak 
búcsút mondva, a Te kezeidbe ajánlom lelkemet.”

Azóta a Szűzanyát Magyarok Nagyasszonyaként 
is tiszteljük. A külön ünnep megtartását XIII. Leó 
pápa 1896-ban engedélyezte a magyar nép számára.

Az ünnep története a Milleniumhoz kapcsolódik, 
amikor Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás, esz-

tergomi érsek kérésére a Szentszék is elismerte 
a Mária-tisztelet nemzeti jellegét. XIII. Leó pápa 
egy akkor már mintegy kilenc évszázados töretlen 
hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön 
ünnepként engedélyezte október második vasár-
napján Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ün-
neplését. Az ünnepet Szent X. Piusz pápa helyezte 
október 8-ra. 

A Magyarok Nagyasszonya tisztelete Szent László 
király uralkodása idején újból felvirágzott. Később 
a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és 
Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. I. Lipót 
a török alóli felszabadulás emlékére, hálája jeléül 
megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. 
század végén. Buda 1686. évi visszavételekor és a 
török kiűzésekor XI. Ince pápa üzenete volt a jel-
szó: „A Boldogságos Szűz ad segítséget!”  Latinul: 
Beata Virgo Dabit Auxilium! (A kezdőbetűk Buda 
nevét adják ki.)

A mecsetként használt budavári Nagyboldogasz-
szony-templomban a magyar győzelem után leom-
lott a fal, amelyet – védelmül – Szűz Mária szobra 
elé emeltek. Így jelent meg a Szent Szűz diadalmas 
alakja.

Mátyás királytól kezdve egészen 1849-ig majdnem 
kivétel nélkül a Patrona Hungariae képével ékesek a 
magyar fémpénzek. Ezeket hívták „máriásoknak”.

A magyar hadilobogókon a Dózsa Györgyre bízott 
keresztes hadjáratból maradt ránk először Mária 
alakja. II. Rákóczi Ferenc, a „nagyságos fejedelem” 
zászlói közül kettőn is láthatták a Nagyasszonyt, 
de a hadbavonult főrendek is ilyen lobogók alatt 
harcoltak a törökök, majd a „németek” ellen. Az 
1848/49-es csatákban Patrona Hungariae zászlói lo-
bogtak, sőt még a kiegyezés után is több gyalogsá-
gi ezrednél megmaradtak.

gregus erzséBet

Búcsú Táborfalván

Mátyás király Máriával díszített aranypénze
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33 éve történt: A köztársaság kikiáltása Magyarországon
1989. október 23-án, az 1956-os forradalom 33. 
évfordulóján kiáltották ki Magyarországon a köz-
társasági államformát, amely a kommunista be-
rendezkedésű országokban bevett népköztársasá-
got váltotta fel.

Ekkor lépett hatályba az Országgyűlés által ok-
tóber 18-án elfogadott 1989. évi XXXI. törvény 
az Alkotmány módosításáról. Az állampárt és el-
lenzéke közötti Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások 
eredményeként az 1949-ben megalkotott, a dikta-
túrát megalapozó alkotmányból a demokratikus 
kereteket biztosító jogszabály lett.

A szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni 
magyarországi felkelés tulajdonképpen október 22-én 
kezdődött. A különböző magyar egyetemek küldöttei-
ket a Budapesti Műszaki Egyetemre irányították, ahol 
két kar hallgatói nagygyűlést hirdettek 15 órára, ame-
lyen a megelőző hetek eseményeinek hatására a diákság 
az oktatáspolitikával szembeni elégedetlenségének az 
egyetem vezetősége és a diáktársak előtt kívánt hangot 
adni. A 4-5 ezer fő részvételével tartott gyűlés kimond-
ta a csatlakozását a Magyar Egyetemisták és Főisko-
lások Szövetségéhez (MEFESZ). Az éjszakába nyúló 
tanácskozáson elfogadott tizenhat pontos határozatuk 
többek között a szovjet csapatok kivonását követelte 
Magyarországról, valamint azt, hogy vizsgálják felül a 
magyar-szovjet kapcsolatokat az egyenrangúság és a be 
nem avatkozás elve alapján. Továbbá általános, titkos 
választásokat szorgalmazott több párt részvételével, 
lándzsát tört a vélemény- és szólásszabadság mellett, 
valamint kifejezte a magyar diákság szolidaritását a 
lengyel néppel. A korábbi, a hallgatók helyzetének ja-
vítását célzó intézkedések igényét ekkorra felváltották 
a jellegzetesen pártellenzéki, az általános demokrati-
zálódást szolgáló, valamint a nemzeti függetlenséggel 
kapcsolatos követeléseik.

A műegyetemi hallgatók az október 22-ről 23-ra virradó 
hajnalon elhatározták, hogy délután Budapest utcáin 
tüntetést szerveznek, amelynek célja egyrészt a lengyel 
nép iránti szolidaritás kinyilvánítása, másrészt követe-
léseik nyomatékosítása. A Budapesti Műszaki Egyetem 
vált a forradalom gyújtópontjává, falai közül indult 
útjára a forradalom. A diákfelvonulások után a Parla-
ment előtt már több százezer fő hallgatta Nagy Imre 
reformokat ígérő beszédét. A fegyvertelen tömegre a 
Rádió épületénél leadott véres sortűz hatására estére 
fegyveres felkelés bontakozott ki. A tüntetők ledöntöt-
ték a Dózsa György úti Sztálin-szobrot, a kommunista 
diktatúra jelképét, és hajnalra elfoglalták a Magyar Rá-
dió épületét.
Bár az elkövetkező napokban Nagy Imre törvényesen 
megalakult kormánya megtette a kezdő lépéseket a 
demokratikus átalakulás felé, és a szovjet csapatki-
vonási tárgyalások is megkezdődtek, az orosz tankok 
november 4-én hadüzenet nélkül megindultak a fő-
város ellen. November 10-e körül a túlerő legyűrte a 
felfegyverzett civil felkelők ellenállását. A megtorlás 
elől százezrek menekültek el az országból, ám a Ká-
dár-rezsim így is ezreket börtönzött be, és több száz 
forradalmárt kivégeztek.
A forradalom leverését követően tilos volt október 23-
ára emlékezni, sőt megemlíteni is. A hivatalos kom-
munista álláspont szerint „ellenforradalom” zajlott, 
melyet „reakciós” és „köztörvényes elemek” szervez-
tek. Október 23-a emlékét csupán a külföldre emigrál-
tak őrizhették nyíltan. Idehaza az 1980-as évek végén, 
a rendszer gyengülésével párhuzamosan kezdett ’56 
valódi története nyilvánosságot kapni. Október 23-a 
jelképpé válását jelzi, hogy 1989. október 23-án az ak-
kori megbízott államfő, Szűrös Mátyás a Parlament-
nél összegyűlt százezres tömeg előtt kiáltotta ki a III. 
magyar köztársaságot.
Az új, demokratikusan választott Országgyűlés nyil-
vánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át az 
1991. évi VIII. tv. alapján.

1956. október 23.
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Tisztelt Táborfalvi Lakosok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2022. június 
20-tól a Táborfalvi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
együttműködési megállapodásban áll a Magyar Élelmi-
szerbank Egyesülettel. Szolgálatunknak ennek köszön-
hetően lehetősége nyílik arra, hogy rászorult családo-
kon segítsen.
Ez idő alatt már 72 család számára készítettünk élelmi-
szer csomagokat, melyek tartalmaznak pékárut, zöld-
séget, gyümölcsöt, valamint hűtött árut.
Kérem Önöket, ha ismernek környezetükben olyan 
személyt vagy családot, esetleg épp Önnek lenne 
ilyen segítségre szüksége, jelezze nálam vagy az 
Önkormányzatnál!
Elérhetőségem: 0631/200-7599, 0629/383-420
Önkormányzat: 0629/382-028
2022. július 1-jétől - 2022. szeptember 31-ig összesen 434 
csomagot készítettünk.
2022. július 1-jétől – július 31-ig 125 csomag készült 
4.772.423 Ft értékben.

2022. augusztus 1-jétől – augusztus 31-ig 169 csomag 
készült 3.954.601 Ft értékben.
2022. szeptember 1-jétől – szeptember 30-ig 140 csomag 
készült 3.861.010 Ft értékben.
Tisztelettel:

kaPCsos-uBornyák reBeka
Táborfalvai Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Táborfalvai Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója

A zene világnapja
A Jókai Mór Közösségi Színtérben 2022. szep-
tember 30-án ünnepeltük a zene világnapját, 
az eseményen fellépett a Báder & Hegedűs 
Duó, akik a jazz műfajon túl zenei stílusok 
széles skáláját képviselték előadásmódjukban 
és az éjszakai bárok hangulatát idézték fel. Az 
esemény a „Köszönjük Magyarország” prog-
ram keretében került megrendezésre.

Mióta is ünnepeljük a zene világnapját?

Az UNESCO Yehudi Menuhin világhírű hege-
dűművész kezdeményezésére és javaslatára 
október 1-jét a zene világnapjának nyilvánítot-
ta. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ min-
den pontján ezen a napon különös figyelmet 
szentelnek annak a csodának, amit zenének 
hívnak.

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is 
vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy az em-
ber ne úgy járja végig élete útját, mintha si-
vatagon menne át, hanem virágos réteken.”
Kodály Zoltán

nagy BenCe 
művelődésszervező

Fotó: Nagy Bence
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XIV. Gazsó József Emlékverseny

2022. szeptember 18-án rendeztük meg a hagyományos, 
nyílt nevezéses Gazsó József (2008 †) emlékversenyün-
ket.  Az előzetes nevezés során 39 fő jelentkezett. A 
verseny napján értékes nyeremények, szépen karban-
tartott környezet, családias hangulat és a Gazsó József 
vándorserleg várta a nevezőket. Fél hétkor köszöntővel, 
sorsolással, helyfoglalással majd 7:00-kor dudaszóval 
kezdődött meg a verseny. Az időjárás lehűlést, viharos 
szelet, horgászt próbáló körülményeket teremtetett 
versenyünkhöz. Az úszós horgászatot már-már lehetet-
lenné tette a kifejezetten erős szél. A markáns változás 
nagyon rossz hatással volt halaink kapókedvére is. So-
kan félidőben feladták a versenyzést az időjárás által 
okozott körülmények miatt. 13.00 órakor kezdődött 
meg a mérlegelés, majd az eredményhirdetés, melyen 
az alábbi eredményeket ismertettük:
1. helyezett: Kisér Zoltán
2. helyezett: Ványi Ferenc
3. helyezett: Ulicska Róbert

4. helyezett: Berényi József
5. helyezett: Zalánfi Imre
6. helyezett: Govorkovics Róbert

A legnagyobb halat Kisér Zoltán fogta. A ponty súlya 
2230 gramm volt.

A győzteseknek ezúton is gratulálunk! Az eredmény-
hirdetés után következett az ebéd, melyet Mankovics 
Mihály és segítője Lagzi Kovács Szabolcs készített el 
nekünk. Ezúton is köszönjük nekik!

Szeretnénk köszönetet mondani főtámogatónk-
nak Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának, a 
Gazsó családnak, hogy minden évben ellátogatnak 
hozzánk erre a rendezvényre!

Következő versenyünket Október 16-án tartjuk, melyre 
várunk szeretettel minden érdeklődőt!

seveCsek Péter
HE Titkár, gazdasági vezető
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