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B. Radó Lili: Ragyogj!
(A nő dicsérete)
Ragyogj, mert szeretetre születtél,
mert az élet hordozója lettél,
Ragyogj, mert érzelmek élnek benned,
értelmet adva az életednek.
Ragyogj, hogy erőt sugárzó lényed
szülője lehessen a reménynek.
Ragyogj, mert a közöny sivársága
nem vethet árnyat a napsugárra.
Ragyogj, mert szép vagy és ragyognod kell!
Mert lelkedben rejtett csillag tüzel,
Ragyogj, mert Isten üzenete vagy!
Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!
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Tájékoztató a civil szervezetek és az
egyesületek 2019. évi támogatásáról
Önkormányzatunk 2019-ben 4.500.000 forint keretös�szeget határozott meg a civil szervezetek és az egyesületek támogatására!
Helyi rendeletünk szabályozása alapján lehetett rá pályázni. A kiírásnak megfelelő pályázatokat a képviselő
testület bírálta el, és döntött arról, hogy kit és milyen
összeggel támogat!
2019-ben ez az alábbiak szerint alakult:

A Községi Sportegyesület további támogatásban részesül a 2020-as évben 2.121.900 Ft értékben TAO önrész
kifizetése címen. (Automata öntöző berendezés támogatása, utánpótlás nevelés támogatása)
Továbbá sportöltöző TAO támogatási önrésze: 17.659.601
Ft ez az összeg is a 2020-as költségvetésben került tervezésre, amennyiben a beruházás megvalósul!
Önkormányzatunknak továbbra is célja támogatni a
civil szervezeteket, és az egyesületeket, hiszen nagy
mértékben hozzájárulnak nagyközségünk közösségi,
testi, lelki, szellemi és fejlődéséhez!

Táborfalva Hagyományőrző Íjászegyesület:
		 200.000 Ft. versenyek megrendezésére

Nagy Andrásné
polgármester

Táborfalvai Horgász Egyesület:
		 300.000 Ft. rendezvények megvalósítására		
		200.000 Ft. padok elhelyezése, kamerarendszer kiépítése
Táborfalva Szabadidősport Egyesület:
		 200.000 Ft. rendezvények megvalósítása
Schomen Harcművészeti és Küzdősport Egyesület:
		 140.000 Ft. eszközbeszerzés, táboroztatás támogatása
Táborfalvai Polgárőr Egyesület:
		 410.000 Ft. működési támogatás
Táborfalvai Közművelődési és Népzenei Egyesület:
		300.000 Ft. táboroztatás				
		 200.000 Ft. népzenei találkozó megrendezésére
Táborfalvai Római Katolikus közösség:
		 350.000 Ft. nyári tábor támogatása
Honvéd Judó Sportegyesület:
		 200.000 Ft. működési költségekre
Táborfalva Községi Sportegyesület:
		 2.000.000 Ft. működési költségekre
Ezen felül a Táborfalva Községi Sportegyesület további
támogatásokban részesült, az alábbiak szerint:
Az edzőpálya és a sportöltöző rezsiköltsége:
		890.000 Ft
TAO támogatás:
		489.081 Ft

2020. március

Ülésezett a Képviselő-testület

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 21 -én rendkívüli testületi ülést
tartott, ahol jelen volt hat képviselő és a polgármester.
Az ülésen kettő határozat (1-2 /2020.(I.21.) született.
A testületi ülés nyilvános, polgárok által megtekinthető jegyzőkönyvei alapján, az ülésen hozott határozatok kivonatait az alábbiakban közlöm.
A Képviselő-testület:
		
		
		
		

ellenszavazat nélkül meghozott határozatában úgy
döntött, hogy megállapodást köt a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésében lévő egy db lakás
bérlőkiválasztási jogának önkormányzatunk részére való biztosítására.

		
		
		
		
		
		

Sportegyesület kérelmének megvitatása után egyhangúlag engedélyezte a 2018-2019-es és a 20192020-as TAO támogatás keretében megvalósítandó
feladatokra az önkormányzat által vállalt önrész
arányos összegének megfizetését összesen 2.121.900 Ft .
összegben. Az összeg kifizetésének feltétele a TAO
támogatás felhasználásának igazolása.
Kundra Erika
jegyző
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Ülésezett a Képviselő-testület
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 18-án munkaterv szerinti ülést tartott. Az ülésen jelen volt 6 képviselő és a polgármester.
Az ülésen 14 határozat (3- 16 /2020 (II.18.) és 4 rendelet született. A testületi ülés nyilvános, polgárok által
megtekinthető jegyzőkönyve alapján, az ülésen hozott
határozatok kivonatait az alábbiakban közlöm.
A Képviselő-testület:
- A Községi Sportegyesület kérelmét megvitatva el		 lenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a 2020-2021
		 évi TAO pályázati eljárás során az önrész biztosítá		 sára legfeljebb 600.000 Ft összeget biztosít az ön		 kormányzat 2020.évi költségvetése terhére. A
		 sportöltöző felújításával kapcsolatos előfinanszí		 rozási kérést – a megfelelő dokumentációk hiányá		 ban nem tárgyalta.
- Meghallgatta a háziorvosi szolgálati lakás megvaló		 sításával kapcsolatos lakossági beadványt.
- Ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester be		 számolóját két ülés között tett fontosabb intézke		déseiről.
- Egyhangúan elfogadta a 2020. évi munkatervet,
		 mely az újság külön oldalán közzétételre kerül.
- Egyhangú szavazattal elfogadta:
		 1.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2019.
				 évi költségvetésének módosítását.
		 2.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésről
				 szóló önkormányzati rendeletet, melynek mér				 legadatai az újság jelenlegi számában közzété				 telre kerülnek.
		 3.) SZMSZ módosításáról szóló rendeletet
		 4.) A civilszervezetek támogatásáról szóló önkor				 mányzati rendeletet.
(Fenti rendeletek teljes tartalommal megtekinthetőek az önkormányzat honlapján és a hivatal
hirdetőtábláján.)
- Egyhangú szavazati aránnyal döntött arról, hogy
		 a nagyközségben működő civil- és egyéb szerve		 zetek működésének elősegítésére és rendezvényei		 nek támogatására az idei évben is pályázat kerül
		kiírásra.
- Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy 2020. au		 gusztus 17- 19 közötti, valamint december 21-23-ig
		 terjedő időszak munkanapjaira a polgármesteri
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		 hivatalban igazgatási szünetet rendel el. Az igazga		 tási szünet alatti ügyfélfogadás rendjéről az adott
		 időszak előtt tájékoztatjuk a lakosságot.
- Ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester
		 2020. évi szabadság- ütemtervét.
- Napraforgó Óvoda működésével kapcsolatban egy		 hangú szavazattal az alábbi döntéseket hozta:
		 a.) az óvodai beíratás időpontját 2020. május 4. és
				 5. napokon 8-17 óra közötti időpontban hatá				 rozta meg.
		 b.) nyári zárva tartását 2020. augusztus 17. és au				 gusztus 31. napja között rendelte el.
		 c.) engedélyezte a törvényben meghatározott
				 maximális csoportlétszám 20 %-al történő túllépését.
- Az óvodai kültéri játszóeszközökre kiírt beszerzési
		 eljárást eredményesnek nyilvánította és ellenszava		 zat nélküli döntésével a Játszótér 2006 Kt (Bezi,
		 Szabadás u. 46.) ajánlatát fogadta el 2.754.000 Ft.
		 + áfa összegben.
- Ellenszavazat nélkül meghozott döntésében a
		 bölcsőde építésére kiírt közbeszerzési eljárást ered		 ményesnek nyilvánította. Nyertes ajánlattevőnek
		 az összeségében legelőnyösebb ajánlatot tevő
		 Schön-Bau Kft.-t (Hernád, Váradi u. 1.) hirdette ki.
		 Ajánlati ár: 162.243.282 Ft. + áfa.
		 Figyelemmel arra, hogy az ajánlati ár meghaladta
		 a pályázati eljárásban megjelölt építési költségek
		 összegét, a 33. 564.785 Ft. többletköltség teljes ösz		 szegének biztosítása érdekében a Képviselő-testü		 let kezdeményezte a Támogatói Okirat módosítását.
- A gyermekétkeztetést ellátó TS-Gastro Kft. által
		 benyújtott eladási ár emelését 6 igen 1 nem szavazati
		aránnyal elfogadta.
- Ellenszavazat nélkül módosította a könyvtár szol		gáltatási díjait.
- Egyhangú szavazattal elfogadta az Ország Közepe
		 Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás
		módosítását.
- Megismerte Kiss Eszter képviselői indítványát,
		 melyet érdemben az önkormányzat gazdasági
		 programjának megállapítása során vitat meg.
Napirendi pontok lezárását követően:
Polgármester tájékoztatást adott arról, hogy
- március 6-án 9 órakor lesz a MÁV bejárás – kéri,
		 hogy akinek ideje engedi, vegyen rajta részt
- két kulturális rendezvény támogatására - nőnap és
		 március 15. - lett pályázat benyújtva.
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Halupka Miklós képviselő tájékoztatja a képviselőket,
hogy lakossági igény merült fel a Posta sor útjának
javítására.
Tájékoztatom kedves lakosainkat, hogy az önkormányzat honlapján (www.taborfalva.hu) megtekinthetik a
képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyveket, a hatályos rendeleteket. A „Közérdekű információk” cím alatt közzétételre kerül többek között
az önkormányzat 5. M Ft. feletti szerződései, a közbeszerzési eljárások kiírása, azok eredményei.
Képviselő-testület soron következő ülését 2020. március
31 én tartja, melyen minden érdeklődőt szeretettel vár.
Kundra Erika
jegyző

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
2020. évi munkaterve

Február 18.
1.)		 2019. évi költségvetési rendelet módosítása.
2.)		 Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
			megállapítása.
3.)		 Helyi civil szervezetek támogatására pályázat
			kiírása.
4.) Polgármester 2020. évi szabadságolási ütem			tervének jóváhagyása.
5.)		 Óvodai beiratkozás és a nyári zárva tartás
			idejének meghatározása.
6.)		 Polgármesteri hivatalban igazgatási szünet
			meghatározása.
Március 13.
			Nemzeti ünnepünkről megemlékezés.
Március 31.
1.)		 Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról,
			 valamint a 2019. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról.
2.)		 2020. évi költségvetési rendelet módosítása.
3.)		 Helyi rendeletek felülvizsgálata.
4.) Tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati
			 Tűzoltóság 2019. évi munkájáról.
5.)		 Helyi szervezetek támogatási pályázatának
			elbírálása.
6.)		 TÜF Kft 2019.évről szóló beszámolója, mérleg és
			eredmény kimutatása, a 2020. évi üzleti terv elfogadása.

7.)		 Képviselő-testület 2020-2024. évre szóló Gaz			dasági Programjának meghatározása.
Április 28.
1.)		 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi
			működéséről.
2.)		 Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
3.)		 Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról
			 (Jókai Mór Közösségi Színtér, Nagyközségi és
			Iskolai Könyvtár).
4.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak
			ellátásáról.
5.)		 Település közbiztonsági helyzetének értékelése.
6.)		 Társult Önkormányzatok Esély Szociális Szol			 gálatában lévő tagság felülvizsgálata.
Május 18.
			 Közmeghallgatás és képviselői fogadóóra.
Május 26.
1.)		 Közvilágítás korszerűsítésről hozott határozat
			felülvizsgálata.
2.)		 Díszpolgári cím adományozására beérkezett
			ajánlások megvitatása.
3.)		 DAKÖV Kft. tájékoztatója a nagyközségi
			vízművek üzemeltetéséről.
4.) Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság
			működéséről.
Május 30.
			 Önkormányzat által szervezett nagyközségi
			ünnep/Falunap.
Június 30.
1.)		 NHSZ –OKÖT Nonprofit Kft. tájékoztatója a
			 helyi hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról.
2.)		 Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2019/2020-as
			 nevelési évben végzett tevékenységéről, a 2020			 2021-as nevelési év indulásáról. Óvodai csoport			 számok meghatározása a 2020/2021-es nevelési évre.
3.)		 Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról.
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Szeptember 29.
1.)		 Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Iskola
			 2019/2020-as tanévben végzett tevékenységéről , a
			2020/2021-es tanév indulásáról.
2.)		 Tájékoztató a település egészségügyi ellátásá			nak helyzetéről.
3.)		 Beszámoló a 2020. évi költségvetés I. féléves
			 végrehajtásáról, a 2020. évi költségvetési rendelet
			módosítása.
Október 22.
			 Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (települési
			és iskolai rendezvény)
Október 27.
1.)		 Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői
			feladatainak ellátásáról.
2.)		 A bölcsőde működési formájának meghatározása.

Kupakgyűjtő szív Táborfalván
Szerte a világon egyre több ember kapcsolódik be a
kupagyűjtésbe. Egyrészt, mert felelősen állnak hozzá
a környezetvédelemhez és környezettudatosan próbálják élni mindennapjaikat, másrészt, mert a gyűjtés
rendszerint jó célt szolgál. A kupakok gyűjtése eredetileg Dániából indult, de hazánkban is elterjedt már.
Néhány hete Táborfalván is felállítottak egy „gyűjtőszívet” a Napraforgó Óvoda bejáratánál. Az alapötlet
Juhász Magdolnától származik. Ezúton is köszönjünk
a megvalósítást Ludányi Attilának, Nagy András képviselőnek és a Zvattmetal Kft.-nek! Segítő szándékuk és
felajánlásaik nélkül ez a kezdeményezés nem valósulhatott volna meg. Az összegyűjtött kupakokból befolyt
összeget a Táborfalvi Napraforgó Óvoda céljainak megvalósítására fordítjuk.

Önkormányzati hírek
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November 24.
1.)		 2021. évi költségvetést megalapozó önkormány			zati rendeletek módosítása.
2.)		 2021. évi költségvetés előkészítése
3.)		 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása, belső
			ellenőr megbízása.
4.) Bizottságok beszámolója a 2020. évi tevékeny			ségükről, átruházott hatáskörben tett
			intézkedéseikről.
5.)		 Polgármesteri beszámoló a társulásban végzett
			tevékenységről.
6.)		 Tájékoztató a Települési Értékár Bizottság
			működéséről.
Nagy Andrásné
polgármester
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Lakossági tájékoztató
Tisztelt Táborfalvai Lakosok!

A helyi piacon történő árusítás:
- A piac nyitvatartási ideje - vasárnap és ünnepnap
		 kivételével - minden nap 6.00-16.00 óra közötti időszak.
- Az árusok a piaci árusító helyeket a nyitási idő
		 előtt kettő órával foglalhatják el, és legkésőbb
		 17 óráig kötelesek azt tisztán elhagyni. (A szemetet
		 összegyűjtve, a tárolóban kell elhelyezni.)
		A piacon nem hozható forgalomba élő állat!
- Az árusítás előfeltétele a helyhasználati díj befizetése
		 valamint az árusítónak rendelkeznie kell érvényes
		 őstermelői igazolvánnyal, vagy vállalkozói engedéllyel.
		 A helyhasználati díj mértéke a tavalyi 2017-es évhez
		 képest nem változott (Napijegy 300 Ft/m2; Helyi
		 bérlet 200 Ft/m2).
- Napijegyet kell váltani azon árusítónak, aki keve		 sebb, mint 4 árusítási alkalmat kíván kifizetni.
		 Helyi bérletet állandó helyhasználati engedélyt
		 kaphat az, aki 4 árusítási alkalomnál többet fizet
		 ki egyszerre.

A kerti hulladékok égetésére vonatkozó általános
szabályok:
- A község területén a kerti hulladék égetése tavaszi
		 időszakban csak március és április hónapokban
		 engedélyezett.
- 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
		 környezetét erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz,
		 pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz és
		 robbanásveszélyt ne jelentsen.
- Az égetést 10-19 óra között szabad végezni, szélcsendes
		 időben, cselekvőképes, nagykorú személy állandó fel		 ügyelete mellett.
- Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
- Szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, a hul		 ladék égetésének helyszínén olyan eszközöket, illetve
		 felszerelést kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz
		 terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
- Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a
		 rendelet nem ad felmentést.

Kérjük az árusítani szándékozó személyeket, hogy a
piacra vonatkozó előírásokat betartani szíveskedjenek!

Közterületen tüzet gyújtani, illetve bárminemű
anyagot égetni egész évben tilos!

Avar és kerti hulladék égetése:
- A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok
		 (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a
		 szükséges engedélyek birtokában lehetséges!
- A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a
		 megkezdés előtt legalább 24 órával korábban a területi		 leg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek
		 (vagy tűzoltóságnak) be kell jelenteni.

Kérem Önöket, hogy a takarítás és a kerti hulladék égetésekor a fenn említett rendeletben foglaltaknak megfelelően járjanak el a későbbi problémák elkerülése véget.
FONTOS, hogy a tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Amennyiben a tűz ellenőrizetlenné, válik, vagy bárki
tüzet észlel haladéktalanul köteles tűzjelzést adni a 105ös telefonszámon a katasztrófavédelem ügyeletének.

A tavaszi időszak beköszöntésével néhány a
lakosságot érintő közérdekű információról szeretnék
ismét tájékoztatást adni:

Táborfalva esetében a területileg illetékes tűzoltóság:
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság
6050 Lajosmizse Mizsei u. 5. szám
Tel.: 06-76/555-510
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat helyi rendelete
alapján avar és kerti hulladék égetésekor a következőket kell betartani:

Közterületi növényzet gondozása:
A tavaszi hónapokban a növényzet új hajtásokat
növeszt, mely annak szépsége és hasznossága mellett
– ha nincs megfelelően gondozva - közlekedési problémákat is felvet.
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Ezért kérem azokat a lakosokat, akik az ingatlanukon
utcafrontra átnyúló lombozatú fákat vagy bokrokat
ültettek, – vagy a járda mellé közterületre ültettek növényzetet – hogy azokat szíveskedjenek úgy megnyesni, megmetszeni, hogy az ingatlanról kihajló, illetve a
közterületen álló növényzetről behajló ágak a gyalogos
közlekedést ne akadályozzák.
Ez vonatkozik a közút és az ingatlan közti közterületre ültetett növényzetre is, hiszen ebben az esetben a
behajló ágak a gépjárművek közlekedését akadályozzák.
Kérem, hogy ezeket a növényzeteket vizsgálják meg,
s gondoskodó ápolásukkal, karbantartásukkal előzzék
meg azt, hogy a közlekedésben másoknak gondot vagy
bosszúságot okozzon.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy önkormányzati
rendeletünk értelmébe az ingatlan előtti közterületen
lévő növényzet gondozása az ingatlan tulajdonosának
a feladata, tekintet nélkül arra, hogy azt ki telepítette.
Szintén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni
az ingatlan előtti járdaszakasz és árok tisztántartásáról
és gyommentesítéséről.
Kérek minden táborfalvai ingatlantulajdonost, hogy
egész évben folyamatosan végezzék el a kerítés melletti
növények gondozását és az ingatlanok előtti közterületek ápolását.

		

Beszámoló
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Az egyesület éves programjába tartozik:
- a Mikulásváró-edzés,
- Az éves csapatbajnokságon és egyéb országos
		 versenyeken való részvétel.
- A nyári háromnapos Karate tábor, ahol a felkészült
		 karatésoknak övvizsgalehetőséget biztosítunk.
- Fellépés táborfalvi falunapon, ahol a szülők is
		 lemérhetik a gyermekek fejlődését évről-évre.
- A helyi ifjúsági Honvédelmi Táborban közelharci
		 bemutató és edzéstartás.
- Illetve bizonyos alkalmakkor hétvégi felkészítő
		 edzések az érdeklődők számára.
Az edzések a Jókai Mór Művelődési Házban zajlanak, minden héten kedden és csütörtökön 18:30-tól
19:30-ig. Szívesen látunk minden érdeklődőt, a tagfelvétel folyamatos!

Háfra László
műszaki ügyintéző

Kyokushin Karate Táborfalván

Pályázati Kiírás
civil szervezetek pénzügyi támogatására

Aki érdeklődik a keleti harcművészetek iránt, annak
Táborfalván is van lehetősége kipróbálni a testedzésnek ezt a formáját!
A Shomen Harcművészeti és Küzdősport Egyesület
2014. január óta működik Táborfalván, Sensei Lajosbányai Dániel (3. Dan) vezetésével. A csoport átlagosan 25
fős taglétszámmal bír, tagjai között minden korcsoport
megtalálható: a legkisebb 4-5 évestől a középkorú szülőkig, fiúk-lányok vegyesen.
Az edzések programja változó, egymást váltják az
erőnléti, technikai, küzdelmi (álló- és földharc) jellegű
foglalkozások. Az ifjabbak kedvéért játékok is színesítik a palettát, általában a feladatok közötti pihenőidőben tudnak így feloldódni a gyerekek.

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését
szolgálja. A pályázat célja a helyi civil szervezetek
működéséhez, minél tágabb szintű rendezvényeihez,
fejlesztéseikhez való pénzügyi hozzájárulás.
A pályázati kiírásmdokumentációja átvehető a a
Polgármesteri Hivatalban (2381 Táborfalva, Köztársaság tér l.) vagy elérhető a nagyközség hivatalos honlapján: www.taborfalva.hu
Benyújtási határidő:
2020. március 16. 17.00 óra
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Csurgay
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Farsangi témanapunkat Február 14-én tartottuk.
Tréfás, vidám vetélkedővel és tánccal. Köszönjük a
Szülői Munkaközösségnek a sok finomságot a büfében és a jelmezesek jutamait!

2020. március

Február 25-én a diktatúrák áldozataira emlékeztünk. A műsort a 8. osztályosok adták elő.

A márciusi programokból
A Lázár Ervin program keretében - az EMMI- finanszírozásában és a Monori Tankerületi Központ
szervezésében:
- Március 17-én délután a 3. osztályosok a Kecskeméti Katona József Színházban nézhetnek meg egy
gyermekelőadást.
- Március 27-én a 4. osztályosok. „Kezdetben vala
a zene ... „, a 7. évfolyamosok „Magyarnak lenni..”
címmel nézhetnek, hallgathatnak meg előadást a Budapesti Filharmóniai Társaság előadásában. Az előadásokra a belépőjegyek és az utazás a gyermekek
számára díjtalan.
Helyben rendezzük meg az alsó tagozatosok számára ebben a hónapban Meselovagok címmel versmondó versenyünket.
Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezésünket
március 13-én 12 órától tartjuk.
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Napraforgó
Óvoda
HISTÓRIA
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Elegünk van már a télből Hóból, fagyból, hideg szélből. Jöttünk vígan maskarában
Télbosszantó maszkabálba…”
Ez a vers részlet gyönyörűen összefoglalja a télvégi
időszak hangulatát.
Hagyományainkhoz híven, nálunk itt az óvodában
TÉMA HÉT keretében, 1 hétig tart a farsangi mulatság.

Sok vidám játékos tevékenységgel búcsúztattuk a
telet. Eszem- iszom –dínom - dánom keretében: palacsintát, fánkot, pizzát, melegszendvicset, süteményt
sütöttünk (Köszönjük a szülői segítséget.)
Vidám játékokkal, tréfás versenyekkel töltöttük napjainkat, jelmezekbe bújtunk.
Az óvónénik színtársulata a Sose döf pizsamája c.
mesejátékot adta elő nagy sikerrel.

A hetet a Szülői munkaközösség által rendezett jelmezes bállal zártuk.
Megtisztelte rendezvényünket: Nagy Andrásné Polgármester Asszony, Birinyi András Alpolgármester
úr, Halupka Miklós és Nagy András képviselő urak.
A bált a gyermekek műsorával kezdtük. Minden
csoport egy tánccal kedveskedett a vendégeknek.

(Török Károly)
Óriási sikert arattak a Micimackók Hóemberei, a
Katicák macskái, a Mókus csoport Zene manói, a Ficánkák Hungária partyja, és a Méhecskék forró hangulatú Hawai tánca. Köszönet az óvó néniknek, gyerekeknek a remek műsorért.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta rendezvényünket:
A Lajosmizsei MÁRKA Üdítő Gyártó Kft. Üzem -nek,
azoknak, akik tombola ajándékot, süteményt hoztak.
Lénárt Zoltánnénak, Marikának, aki a belépőjegyeket
árusította, majd a büfében szorgoskodott. Nyíri Edinának és barátnőinek: Gombár Vikinek, Szabó Lucának
és Tóth Renátának, akik a büfében, tombola árusításban vettek részt. Dudás Andreának, Bíró Brigittának, a
tombolajegy árusításáért.

Ezeknek a vidám, örömteli együttléteknek jelentősége a közös élmény, mely erősíti a közösséghez tartozás
érzését, a hagyományokat és közben új ismeretekkel is
gazdagodnak a gyerekek.
Hmiró Ferencné
intézményvezető
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Beszámoló - Hirdetmények						

A Magyar Vizsla Klub Táborfalván
A Táborfalvi Hagyományőrző Íjász Egyesület 2020.
február 8-án adott otthont az állatbarátoknak.
A találkozón mintegy 110 kutyabarát gyülekezett házi
kedvencével az íjászpályán. Az eligazítás után forró teát
és szendvicset kaptak a gazdik, a kutyusoknak pedig
jutalomfalatokkal kedveskedtünk.
A napi program a Betyárdombi tanösvény bejárása
volt. Az időjárás nagyon kedvezett nekünk, szép napsütéses időben sétálhattunk. Az ebek nagyon fegyelmezettek voltak, pedig több mint hetven kutya volt jelen.
Jó hangulatban, élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Soós-Györffy Katalin · Telefon: 29 382 029 E-mail: muvelodesihaz@taborfalva.hu

Jókai Mór Közösségi Színtér februári programajánlata

Kovács Attila vadőr

2020. március

Táborfalvi reformátusok
„ …Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki
házzá… „ ( 1Péter 2)
Az Örkényi Református Missziói Egyházközség
(2377 Örkény, Arany János u. 1.) Táborfalva, Hernád
és Pusztavacs református híveit egyesíti.
Lelkészünk: Nagytiszteletű Szemők Andrea lelkész asszony. Presbiterünk: Tóth Levente
Rendszeres alkalmaink Táborfalván:
Istentisztelet a táborfalvi református templomban
minden vasárnap 9.00 órakor.
(2381 Táborfalva, Kossuth Lajos u. 72.)
Bibliaóra Táborfalván minden hónap első csütörtökjén a hirdetett helyszíneken.
Gyülekezetünk számlaszáma, melyre szeretettel
várunk akár egyházfenntartói járulékot, akár Isten dicsőségére szánt kisebb, nagyobb adományt:
65500109-11000073
Kérdéseiket, kéréseiket a gyülekezet életével, alkalmaival kapcsolatosan az alábbi telefonszámon
tehetik fel: 06 30 548 38 19
								Borsi Mária

13. Nagyközségi Ünnepség: 14 óra
Köszöntő.
Talpra magyar! Történelmi jellegű zenés múltidézés az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről,
eseményeiről az Operett-Musical Voices Társulat művészeivel.
„Összefogás” c. rajzpályázat eredményhirdetés, díjátadás
Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal előtti téren
18. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Beszámoló Közgyűlés
21. Nosztalgia és Hagyományőrző Kulturális Egyesület összejövetele: 18 óra
Állandó programok:
Hétfő:
Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub klubdélután
Női torna
Citera próba
Kedd:
Baba-Mama Klub
Jóga
Kyokushin karate
Szerda:
Szabás-Varrás tanfolyam
Női torna
Csütörtök:
Gyógytorna
„Ügyeskedünk” kézműves szakkör
Angol nyelvtanfolyam kezdőknek
Kyokushin karate
Szombat:
„Álarc” Irodalmi Klub (havi egy alkalommal)

14.00-16.00 (a hónap első hete)
18.00-19.00
18.00-20.00
10.00-11.00
18.30-20.00
18.30-19.30
17.00-19.00
18.00-19.00
17.00-18.00
17.00-19.00
18.00-20.00
18.30-19.30
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Könyvajándék - Nekünk
Nagy meglepetésünkre egy díszes kiadású reprint
kiadvány 26 kötete érkezett könyvtárunkba. Magyarország Kormányának megbízásából, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közreműködésével a
Méry Ratio Kiadó megjelentette a Borovszky Samu
Magyarország vármegyéi és városai című, 26 kötetből álló monográfiasorozat hasonmását (Bp. : Méry
Ratio Kiadó, 2018.). A sorozatot a Könyvtárellátó
közvetítésével juttatták el többek között könyvtárunknak is. Köszönjük!
„Magyarország vármegyéi és városai (Magyarország
monográfiája) – a magyar korona országai történetének,
földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti
viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának
enciklopédiája.
„Egy lelkes és bátor írói gárda óriási munkára vállalkozott.
Megírja Magyarország történetét és jelenkorát vármegyénkint, városonkint,
olyan kiterjedésben,
olyan részletességgel,
a minőre
nincs példa
a gazdag
külföldi
irodalomban.
Ez
is legyen
dicsősége
Magyarországnak.
Ilyen magasra emelkedett
a
század elején még oly
s z e g é n y,
jelentéktelen magyar
irodalom!”
– írja Jókai
Mór
az
első kötet
előszavában. A Millennium évében induló sorozatban 1914ig összesen 21 vármegye, továbbá három kisebb földrajzi
egység története látott napvilágot összesen 26 kötetben,
csak az első világháború kitörése szakította meg a munkát.
Az elindítója, szerkesztője nevével azonosított sorozat, „a Borovszky” jeles tudósokból álló szerkesztőbizottsága az adott megyét kiválóan ismerő helyi szerzőkre támaszkodva enciklopédikus teljességgel dolgozta
fel a vármegye múltját és akkori jelenét: történelem,
földrajz, képzőművészet, néprajz, hadtörténet, az akkori jelen közgazdasági, közművelődési adatai mind
megtalálhatóak benne. Történeti értékű fotói, gyönyörű
illusztrációi, térképei, adatainak gazdagsága ma is igen
keresetté teszik…” (https://adtplus.arcanum.hu)

Könyvtári hírek
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A Méry Ratio Kiadó ajánlásában így ír: „Ne riassza
meg a Tisztelt Olvasót „a Borovszky” befejezetlenségében is impozáns terjedelme. Helyezzék el könyvespolcaikra a köteteket, és ne feledjék a kiváló író és gondolkodó, Németh László szavait: „a könyvtár nem azért van,
hogy elolvassuk, hanem azért, hogy elolvashassuk”.”
Kedves Olvasóink!
Köszönöm a könyvtárnak adományozott könyveket
Heczendorfer Istvánnak és Láncos Ferencnének!
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2020. (II.18.) számú határozatával a Nagyközségi és
Iskolai Könyvtár szolgáltatásainak 2020. március 1-jétől
érvényes térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2020-ben folyóiratok a könyvtárban:
Bravo, IPM, National Geographic, Nők Lapja Egészség,
Nők Lapja Konyha, Otthon Magazin, Praktika Magazin,
Rubicon, Kertbarát Magazin, Könyvhét, Múlt-kor, Nők
Lapja Ezotéria, Rubicon különszám, Praktika Horgolás, Praktika Kötés, Praktika Varrás, National Geographic különszám, Veranda, Nők Lapja, Magyar Krónika,
Táborfalvai Mozaik
A könyvtárban megtekinthetők Táborfalva képviselő-testületi jegyzőkönyvei.
Elérhetőség: Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2381 Táborfalva Iskola u. 7. Tel.: 29/382-952
E-mail: konyvtar@taborfalva.hu
www.taborfalva-konyvtar.hu
Nyitva tartás: (2019. november 1-jétől 2020. március
31-ig) hétfő, szerda, csütörtök, péntek 12.30-18.00 óra,
szombat: ZÁRVA
Borsi Mária
könyvtáros
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História		 							

Rázós életút
Kovács Sándor írása
8. rész
1951 tavaszán átvezényeltek Kercaszomorra. Itt is hasonló körülmények fogadtak. Talán azzal a különbséggel, hogy itt már nem működött az önálló élelmeztetés
rendszere, a családias rendszerű ellátás. Ettől függetlenül mégis olyan otthoniasak voltak, mint Ritkaházán.
Ami a magyar szerb határszakaszt illeti, a szerbek errefelé éppen úgy átlövöldöztek magyar területre, mint
Ritkaházán. A szerbekre jellemző volt, hogy a rájuk
eső határszakaszt nem kimondottan egyenruhás határőrség szolgálta, hanem vegyes öltözékű félkatonai
szervezet, éppen úgy, mint a második világháború
idején a szovjet hadsereg oldalán harcolva. A szerbek
a második világháború idején, mint (szabad) csapatok magyar területen mindenütt zabrálták a nőket.
Üldözték a fiatal, vagy éppenséggel még majdnem
gyermeklány sorban lévőket. A fiatal nőknek előnyösebb volt úgy öltözködni, hogy minél idősebbeknek
látszódjanak. Ezek partizánok voltak. A garázdaságok
idején előfordult bűncselekményeket tagadták, és a
szovjet katonákra fogták. Ezek a szabad partizánok
nyílt frontszolgálatban például az első vonalban nem
harcoltak, hanem a már elfoglalt területeken a háttérben fejtették ki a garázda tevékenységüket. Az efféle
garázdaságot a háború után az óta is folytatják a magyarok sérelmére.
Kercaszomor lakóit úgy ismerik a környéken lakó
emberek, mint hős településű községet, mert a Trianoni nemzetközi főbűnözők által kijelölt határszakaszt nem engedték, hogy ott legyen a határ ahol
azt szerették volna. Hogy a magyar határokat megvédjék a Kercaszomori emberek, kaszával, kapával
védekeztek, és halálesetek is történtek a hazájuk védelmében. Ezen történelmi település határszakaszán
az egyik szép napon, járőrszolgálat közben fel kellett
figyelnünk arra, hogy szélcsendes időben a szerb oldalon, de már néhány lépésnyire a műszaki zár közelében egy bokor időközönként megmozdul. Fekvő
helyzetben figyeltük a bokrot, a háttérben szerbek
ólálkodtak az erdő szélén. Ezek közül az egyik folyamatosan távcsővel figyelt minket, mi pedig szintén
távcsővel izgatottan azt figyeltük, hogy az a személy
mit akar. Majd közelebb lehajolva odalépett a drótkerítéshez, és drótvágóval el kezdte csipkedni a szöges
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dróthálót, és nagyon figyelte, hogy hová lépjen. Már
az egyik lábával be is lépett a két kerítés közé, mi
pedig a dobtáras géppisztolyunkat az illető személy
gyomortájékára szegeztük, abban reménykedve,
hogy hátha nem robban fel az akna, és lesz egy élő
elfogás. Nem így történt.
Az akna áthúzta a számításunkat, mert az bizony
felrobbant. A határsértő személy, mindkét lábánál súlyosan megsérült, a gyomortájéka is erősen cafatokban lógott, rajta a véres ruházat. A robbanás hangját
az őrs épülete előtt álló őrség is hallotta, és mi is a rakétalövő pisztolyunkkal egy zöld színű jelzéssel értesítettük őket. Egészségügyi gépkocsival kiérkeztek az
egészségügyi járőrök, és kettő tűzszerész járőr, akik
az aknát pótolták. Mi pedig bevonultunk az őrsre pihenni, mert már éppen lejárt a szolgálati időnk, és a
váltás is megérkezett.
Azok a szerbek, akik az erdő szélén csoportosultak, úgy látszott megelégedtek azzal, hogy a fegyvereiket magasra emelve fenyegetőztek, de szerencsére
azokat valamilyen oknál fogva nem használták.
Később, néhány nap múlva olvashattuk a Határőr
című színes, havonta megjelenő újságból, hogy a szerbek tiltakozó jegyzéket küldtek a magyar kormányzatnak, és a magyar kormányt tette felelőssé az eseményekért. A magyar kormányzat pedig a szerbeket
tette felelőssé, amely: A Trianoni úgynevezett béke
paktum után szerb oldalon maradt magyar területen
a magyar lakosság sérelmére a szerbek folyamatosan
zaklatják a magyar lakosokat. Járőrszolgálat közben,
ha a levegő tiszta volt, és a közelben nem volt szerb, a
magyarok átkiáltoztak hozzánk, és azt kérdezték tőlünk: Mikor megyünk őket felszabadítani?
A szerbek természetesen a Kercaszomori határszakaszon sem bírtak magukkal. Árgus szemekkel, nappal távcsővel figyelték a magyar járőrök mozgását, és
gyerekes játékokat végeztek. Ha lehetségesnek látták,
szalmával vagy rongydarabokkal megtömött bábukat
készítettek, és a műszaki zár közelébe rakták, bár
ezeken a helyeken némileg csökkentek az ilyen események, ahol már az aknamező elkészült. Ezt azonban
azzal pótolták, hogy esetenként átlövöldöztek a magyar területre, és nem egy esetben halálosan végződő
provokációk is történtek a magyarok sérelmére.

folytatás a következő számban.
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In memoriam Sponga József
Sponga József erdésztechnikus, a Kaán Károly Emlékérem kitüntetettje 2020.
január 29-én távozott e földi világból, 79 évet élt. Családja, barátai, ismerősei
kísérték utolsó útjára római katolikus szertartás szerint. Emlékét megőrizzük!
A Táborfalvi Mozaik 1998. augusztusi számában megjelent beszélgetés közzétételével emlékezünk.
Borsi Mária
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Beszámoló
Ezüstérmet szereztek Marton Tamás tanítványai
VIII. korosfoci.hu kupa
A nyolcadszor megrendezett tornán utánpótlás csapatunk is részt vett Marton Tamás irányításával. A rendező
Nagykőrös mellett indult még Lakitelek - aki meg is nyerte a tornát-, Kecskeméti Ufc, Jászkarajenő, Törtel is. A
látványos, sportszerű rendezvény kiváló hangulatban telt,
jól szórakoztak a lelátón helyet foglaló szülők, sok gólt és
kiélezett csatáknak lehettek tanúi.
Csapatunk kiválóan szerepelt, megszerezték a második
helyet, maguk mögé utasították – többek között-, Nagykőrös és Kecskemét csapatát is!!! A Legjobb játékos Rusznyák Ádám (Táborfalva) lett, aki nem csak játékával, de
sportszerű magatartásával is kiérdemelte ezt a címet!
Végeredmény: 1. Lakitelek 2. Táborfalva 3. Kecskemét
Gratulálunk a fiúknak, tovább öregbítik a táborfalvi
futball hírnevét!

U9-es csapatunk is ezüstérmes lett
Kedves Szurkolóink!
A hétvégén, Hernádon szerepelt U9-es csapatunk egy
meghívásos terembajnokságon. A négy mérkőzésünkből
kettő győzelem, egy döntetlen és egy vereséggel zártuk
a tornát, így második helyezést értünk el. A remek eredmény mellett a mi játékosunk, Tóth Ádám szerezte meg
a gólkirályi címet kilenc találattal. Köszönjük a meghívást a Hernád SE csapatának!
Ebben a korosztályban a szokásos Bozsik Fesztiválok
mellett ez volt az első ilyen típusú megmérettetés, ahol
nagy örömünkre kiválóan helytálltak a gyerekek. Amit
még fontos kiemelni, az a létszámunk, hiszen tizenkét
fővel tudtunk részt venni a tornán, úgy hogy volt még
pár hiányzónk is. Ez kimagasló létszámnak tekinthető.
Természetesen továbbra is várjuk a táborfalvai gyerekeket, akik szeretnék kipróbálni magukat a focipá-
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lyán, hiszen sosem késő elkezdeni.
Hernádi Terem Kupa 2020 eredmények:
Táborfalva- Dabas- Gyón 3-0 • Táborfalva- Újhartyán I 4-4
Táborfalva- Újhartyán II 4-0 • Táborfalva- Hernád 1-2

További fontos információ az egyesületünk életében,
hogy új edzővel bővült az edzői csapatunk Hesz Márton személyében. Az U7 és az U9-es korosztálynál ő
lesz az elsődleges edző, de mellette besegít az U11 és
az U13-as korosztálynál is. Munkájához ezúton is sok
sikert kívánunk!
Hajrá Falva!
Szeibert Zoltán edző
Téli felkészülés és tavaszi szezonkezdet
Ismét pályára lépnek korosztályos és felnőtt csapataink, kezdődik a tavaszi szezon. Jó pozícióból kezdheti
meg a küzdelmeket a felnőtt és az U-16-os csapatunk,
előbbi harmadik, utóbbi a második helyről várja a folytatást. Mellékeljük a sorsolásokat, mindenkit szeretettel várunk a mérkőzésekre!
Felnőtt csapat
A felnőtt csapat háza táján voltak változások a télen.
Visszaigazolt hozzánk Lambisi Cristian Ladánybenéről,
Volentér Dávid Ócsáról, újra kezdte Németh Attila és
Csordás Zsolt, illetve leigazoltuk Örkényből Lakatos Lajost. Velük megerősödve vágunk neki az előttünk álló
szezonnak, reméljük sikerül harcolnunk az első helyért.
U-16-os csapat
Utánpótlás csapatunknak már el is kezdődött a szezon, az első tavaszi fordulóban, magabiztos győzelemmel Gyálról hozták el a három pontot Marton Tamás
„fiai”. A gólokat Rusznyák Ádám (2), Páll István, Vizer
László és Páll Attila szerezték. Bízunk benne, hogy a
folytatásban is marad a jó szereplés, hiszen nagyon szoros az első három közötti távolság.
Polyák Csaba
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Köszönetnyilvánítás

Érted lobog a zászló…
Sok éven át, ha valami történt, - ünnep vagy bánat -,
Te tetted ki a zászlót.
Mikor megdöbbenve hallottuk, hogy útra
keltél, hirtelen azt sem tudtuk, hol van.
Nagyon siettél, még várhattál volna!
Ne is így emlékezzünk, a zászló feketeségével!
Emlékezzünk úgy, ahogy része voltál a mindennapjainknak, a kedves kis
bókjaiddal, a vicces csipkelődéseddel!
Búcsúzunk Tőled, Lacika! A lelked itt
marad közöttünk, a tested megpihen a családod
körében, a gödöllői temetőben.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Magyar Mihály temetésén megjelentek, urnájához koszorút, virágot hoztak, mély gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
a gyászoló család
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik férjem, Gáspár Ödön Ervin temetésén részt
vettek vagy ez alkalomból részvétüket nyilvánították.
Gáspár Ödön Ervinné

Táborfalvai Római Katolikus
Egyházközség

Legyen Neked könnyű a föld!
az összes postás barátod
Szeretnék köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, mindazoknak, akik önzetlen segítségükkel közreműködtek Lacink halálával kapcsolatos
nem mindennapi, de nagyon fontos ügyintézéseiben!
Köszönet a SZIGÜ dolgozóinak odaadó, kemény munkájukért, amit szerettünkért megtettek!
Köszönet és hála a táborfalvai posta dolgozóinak a
kint lobogó gyászzászlóval tanúsított kedves megemlékezésükért!
Köszönet nagyközségünk polgárainak, akik osztoztak nagy fájdalmunkban és akik szívük szerint meg�gyászolták szeretett halottunkat, Lacikát!
Köszönök minden segítséget!
Jóri Sándorné Ilonka

Köszönet! Nagy Andrásné polgármesternek, Kundra
Erika jegyzőnek, Nagy Andrásnak, Peller Mónikának,
Omelka Istvánnak, Omelkáné Csernai Andreának.
Családtagjaimnak: Major Ferencnek, Andrási Ferencnének, Német Krisztiánnak, Német Zsanettnak, Német Csongornak. A Honvédség dolgozóinak és minden további kedves ismerőseimnek hogy vért adott
gyógyulásom érdekében.
Köszönettel:
Debreceni Sándorné Marcsi dadus

A Szentmisék rendje:
Vasárnap reggel 8 óra
Szerda 18 óra (Táborfalva és Pusztavacs hetente
váltakozva igeliturgia és szentmise)

A Napraforgó Óvoda állást hirdet
2 fő helyettesítő óvodapedagógus munkakör betöltésére határozott időre
2020.02.24. – 2024.10.30. illetve
2020.02.24.-2022.05.31. (akár azonnali belépéssel is).
Érdeklődni lehet: a 29-382-008, és a 06-70-501-0467
telefonszámon, illetve: az ovoda@taborfalva.hu
email címen.
Hmiró Ferencné, intézményvezető

TÖBB MINT BIZTOSÍTÓ
Mi a szolgáltatást
házhoz visszük

- életbiztosítás (kiegészítőkkel)
- időskori biztosítás
- nyugdíjbiztosítás (20% állami támogatással)
- lakásbiztosítás (40% kedvezmény az éves díjból)
- baleset biztosítás
- betegség biztosítás
- kárrendezés

Ügyeinek intézését bízza rám!

Módné Csaba Magdolna
2381 Táborfalva, Zrínyi u. 48.
0630-213-4408 0630-450-7911 0629-382-915
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Beszélgetés Mankovics Mihályné Erzsikével,a
táborfalvi Nosztalgia és Hagyományőrző
Kulturális Egyesület elnökével
- 2020-ban az egyesület megalakulásának 16. évfordulóját ünnepli. Hogy jött létre az egyesület?
- Gyovai Zoltán kezdeményezésére jött létre egy kis
csoport, amelynek vezetését 2004. január 17-én vettem
át. 2004 júliusától hivatalosan bejegyzett egyesület lettünk. Alapító tagjaink: Belusz Mihályné, Berencsi Lászlóné, Csizsekné Paskó Ibolya, Dibák Istvánné, Ecsedi
László, Gazsó Gáborné, Gyovai Zoltán, Gyovai Zoltánné, Kalmár István, Kalmár Istvánné, Kucsák József,
Láncos József, Láncos Józsefné, Mankovics Mihályné,
Plesovszki Katalin, Sevecsek Mihályné, Soós-Győrffy
Katalin, Szűcs József.
- Miért volt fontos, hogy hivatalosan bejegyzett
egyesület legyetek?
- Így lehetőségünk nyílt pályázatokon való részvételre. Például két alkalommal budapesti, IX. kerületi hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztattunk pályázati
támogatással, ehhez az önkormányzat is hozzájárult.
Pályázat útján tudtunk vásárolni technikai eszközöket,
laptopot, nyomtatót, melyek segítik munkánkat.
- Mi az egyesület célja, tevékenységi köre?
- Elsősorban közösségépítés, találkozási lehetőség, különféle programok szervezése a tagoknak és
részvétel a községi rendezvényeken. Évekkel ezelőtt
például kitakarítottuk a kiserdőt, hogy az óvodások
tiszta környezetben játszhassanak. Rendszeresen részt
veszünk a falunapi főzőversenyen, fogadjuk a szüreti felvonulókat. Részt veszünk a koszorúzásokon. Élő
kapcsolatot ápolunk a többi civilszervezettel. Évente
egy kirándulást szervezünk augusztusban, jártunk
Visegrádon, Szilvásváradon, Agárdon, Szegeden, Aggteleken, Balatonfüreden, Tihanyban, Mátraderecskén,
Egerben, Poroszlón, Cserkeszőlőn, Kiskunmajsán és
Székesfehérváron. Ezek egynapos kirándulások. Több
kirándulásunk buszköltségét Fülöp Zoltán vállalkozó
szponzorálta.
- Az egyesület élete miben változott az elmúlt évek
során?
- A létszámunk 25-30 fő között mozog, sajnos, már
többen eltávoztak az élők sorából. Tagjaink főleg a
középkorúak és idősebbek köréből kerülnek ki, bár
szívesen látnánk a fiatalokat is. Havonta egyszer találkozunk, élő zenével biztosítjuk a jó hangulatot. Az
egyesület életében vannak állandó programok, ilyen a
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farsang, a nőnap, a kirándulás. Ez az évek során nem
változott, összeköt bennünket a közösség. Az Erzsébetligeti Színház nótaműsorán többször részt vettünk,
ahová más civilszervetek tagjai is jöttek velünk.
- A hagyományőrzés hogy jelenik meg az egyesület
életében?
- Rendelkezünk saját gyűjteménnyel. Az egyesület
tagjai régi használati eszközöket, dísztárgyakat gyűjtöttek össze, melyek több éven át a művelődési ház előterében, egy vitrinben voltak láthatóak. Sajnos, ennek
a lehetősége megszűnt, szeretnénk megfelelő helyet
találni bemutatásukra. Partnerek lennénk akár egy faluház létrehozásában. A falu lakói közös erővel összegyűjthetnék azokat az emlékeket, melyek már lassan
veszendőbe mennek.
- Az egyesületnek milyen támogatásra lenne szüksége?
- Az utóbbi években nem kértünk az önkormányzattól anyagi segítséget, mert a rendezvényeinket megoldjuk saját erőből. Szeretnénk megköszönni Halupka
Miklós képviselő úr anyagi támogatását, a képviselői
tiszteletdíj átutalását több alkalommal egyesületünk
számára! Köszönjük a helyi vállalkozóknak, hogy évzáró összejövetelünket tomboladíjakkal támogatják!
- Évek óta emberekkel foglalkozol, Erzsike, egyesületi elnök vagy immár 16 éve, jól ismered Táborfalvát,
az itt élő embereket, de gyakran jársz más településeken is. Hogy látod Táborfalva életét?
- Élni kellene azzal az adottsággal, hogy falun élünk,
ahol ismerik egymást az emberek. Egymás segítését
kellene előtérbe helyezni, összefogni, hiszen ez mindannyiunk érdeke! Jó volna jobban megismertetni az
egyes civilszervezetek működését a falu lakóival, hogy
minél többen csatlakozhassanak a nekik tetsző közösséghez. Sok ember nem mozdul ki otthonról, mert nem
lát lehetőséget a kikapcsolódásra Táborfalván, pedig
véleményem szerint az egyesületek, civilszervezetek
erre lehetőséget nyújtanak.
Szeretettel várjuk új tagjainkat egyesületünkbe!
2020. évi tervezett összejöveteleink időpontja, minden
nap 18 órai kezdettel: február 1., március 21., április
25.,május 16., július 4., szeptember 5., október 10., november 7., december 5. évzáró. Helyszíne: Jókai Mór
Művelődési Ház.
- Köszönöm szépen, Erzsike a beszélgetést! Munkádhoz további sikereket kívánok!
- Köszönöm szépen!
Táborfalva, 2020. január 26.
A beszélgetést lejegyezte:
Borsi Mária
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Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébet
Szükség van ránk!
Élünk és egymásnak
fontosak vagyunk.
A Földön valamennyien
nyomot hagyunk.
Egy fűszál is ugyanolyan
fontos, mint a fa.
De van kicsi és
van nagy kaptafa.
Elszigetelten sem áll soha semmi.
Csak szerves egységben
tudunk mindent tenni.
Szükség van ránk
az Univerzumba’
Legyünk hát méltók a bizalomra!
Eldönthetjük, hogy
szeretni fogunk.
Harmóniában élünk magunkkal,
A többiekkel is. Van hozzá jogunk!
Az ember olyan, mint a virág.
Sajátos módon nyílik és fejlődik.
Ne legyen mord, kit a bú rág!
Aki a bajoktól elkenődik!
Minden helyzettel szembe kell szállni!
A Klub körében helyünket megtalálni.
Képesek vagyunk szeretnivalókká válni!
Táborfalva,
2020. február

