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Március 15. - Szabadság és hazaszeretet!
“Ha valamikor, akkor most nem ünnepelhetünk nosztalgikusan, elmerengve az egykori szép
időkön. Akkor vagyunk hűek 1848 szelleméhez, ha szembenézünk önmagunkkal, szembe
nézünk a mai kor kihívásaival. Ha bátran megcselekedjük azt, amit megkövetel a haza!”
Ezekben a zűrzavaros időkben se feledkezzünk el a hősökről, a MÁRCIUSI IFJAKRÓL! Csendben
emlékezzünk rájuk a mai napon és vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel: Nagy Andrásné

Petőfi Sándor
Föltámadott a tenger
(részlet)
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.
Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.
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Idősek ellátása
Tájékoztatjuk azokat az idős lakosainkat, akiknek hozzátartozójuk nincs településünkön és jelenleg nem
részesülnek házigondozási ellátásban, hogy gyógyszer felírtatásával, kiváltásával, élelemiszer vásárlással kapcsolatosan segítséget kérhetnek önkormányzatunktól.
Kérem polgárainkat, hogy ha van az Önök környezetében olyan idős személy, aki nem tud önállóan gondoskodni magáról, jelezzék nekünk a 06-29-382-028- as telefonszámon vagy a onkormanyzat@taborfalva.hu címen.
Kérjük, hogy az ellátást igénylő nevét, lakcímét és elérhetőségi telefonszámát a hívás során adják meg,
hogy a személyes kapcsolatot fel tudjuk venni.
Az következő sorokban az Esély Szociális Szolgálatnak házi szociális ellátás igénybevételéről készített
tájékoztatását tesszük közzé.
A tájékoztatóban is szerepel, hogy önkormányzatunk 2020. március 1-jétől június 30-ig átvállalja a házi gondozást igénylőktől a térítési díj megfizetését, vagyis ez ideig a 350 Ft/óra gondozási díjat nem kell megfizetni.
Ez vonatkozik a már ellátásba részesülőkre és az új igénylőkre is.
Nagy Andrásné
polgármester
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Hírek az orvosi ellátásról Táborfalván
A lakosság és az egészségügyi dolgozóink érdekében
az alábbi intézkedéseket hoztuk:
- Az orvosi rendelőben járóbeteg ellátásra csak és kizárólag azok jelentkezzenek, akiknek sürgős ellátásra
van szükségük!
- Gyógyszerek felírása telefonos egyeztetés alapján
történik, a rendelési idő végén a recepteket a nővérek
átjuttatják a gyógyszertárba, ezek kiváltására másnap
van lehetőség. Emellett orvosi rendelőnkben működik
az elektronikus recept (e-recept) felírás rendszere is.

A szociális gondozásról
Az Esély Szociális Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Szolgálata személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokat és szociális alapszolgáltatást végző intézmény.
Célunk, hogy a szolgáltatásunkat igénybe vevő
gyermekek, felnőttek, családok részére magas szakmai színvonalú ellátást nyújtsunk.
Az Intézmény feladatai:
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Címünk:
2381 Táborfalva, Iskola u 10.
Munkatársaink:
Horváth Béla családsegítő
Bőcs Ferencné szociális gondozó
Magyar Renáta szociális gondozó
Ellátottaink száma:
Szociális étkeztetés:			
46 fő
Házi segítségnyújtás				21 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:		
14 fő
Amiben segítséget tudunk nyújtani:
Szociális étkeztetés:
Személyi térítési díj: 690 Ft/adag

2020. április

- Pánikszerű gyógyszer beszerzésre nincs szükség,
mert a gyógyszertár nem kerül bezárásra, ahogy nem
fog megszűnni az orvosi ellátás sem!
- Mindenki figyeljen a személyes higiéniájára (papírzsebkendő használata, kézmosás gyakorisága,) és a
környezet higiéniájának betartására!
Mindenkitől türelmes és fegyelmezett viselkedést kérünk, vigyázzunk egészségügyi dolgozóinkra, vigyázzunk egymásra és magunkra is!
dr. Bajmóczy Géza háziorvos
Nagy Andrásné polgármester

Célja:
Napi egyszeri meleg étel biztosítása azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen koruk, egészégi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, hajléktalanságuk vagy szenvedélybetegségük miatt.
Feladata:
A szükségleteknek megfelelő ellátás biztosítása, lehetőség szerint a helyben fogyasztás, lakásra szállítás.
Az étkeztetésért a Társulási Tanács határozata alapján
rendeletben foglaltaknak megfelelően, és az aktuális
jogszabályok rendelkezése alapján személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj mértéke évente
két alkalommal felülvizsgálható. A személyi térítési díj
nem haladhatja meg az intézményi térítési díj mértékét.
Az intézmény a Társulási Tanács határozata alapján
a szociális étkeztetést házhoz szállítással biztosítja.
Házi segítségnyújtás:
Személyi térítési díj: 350 Ft/óra
(A Képviselő-testület döntése alapján 2020.03.01-től
06.31-ig nem kell térítési díjat fizetni !)
Célja:
Gondoskodni azokról az időskorú személyekről otthonukban, akik önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és róluk nem gondoskodnak, azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló
életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
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és azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátást igénylik, illetve bentlakásos elhelyezésre várnak.

váltjuk, de kérjük Önöket, hogy havonta egy alkalomra
szíveskedjenek korlátozni a gyógyszer felíratásokat , és
a kiváltásokat!

Feladata:
Az igénylő önálló életvitelének fenntartása lakásán, lakókörnyezetében.
A szociális gondozó segítséget nyújt a feladatai ellátása
során ahhoz, hogy az ellátást igénylő mentális, fizikai,
szociális szükséglete a saját korának, élethelyzetének
és egészségi állapotának megfelelően, saját környezetében, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Ezen szolgáltatásért a Társulási Tanács rendeletekben
megállapított összegű személyi térítési díjat kell fizetni.
A házi segítségnyújtás szakfeladat önállóan végzi
tevékenységét, a család és gyermekjóléti szolgálat felé
van jelzési kötelezettsége.

Megértésüket köszönjük!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
Személyi térítési díj: 0 Ft/ nap
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: egy olyan rendszer
működtetése, melynek az ellátotti oldalon egy csuklóra
rögzíthető vagy nyakba akasztható jelzőkészülékkel
az ellátott jelez, ha azonnali segítségre van szüksége.
Munkatársaink a jelzést követően haladéktalanul a helyszínre indulnak. A szükséges intézkedéseket megteszik.
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Kulcsár Etelka
Intézményvezető
Esély Szociális Szolgálat

Aki bármelyik szociális ellátást igénybe kívánja
venni, ezt a 06-29-382-028/103 mellék telefonszámon vagy az onkormanyzat@taborfalva.hu e-mail
címen Miklós Melitta ügyintéző felé kérjük jelezni.

FENYEGET A KORONAVÍRUS
JÁRVÁNY
Tisztelt Felhasználóink!
A DAKÖV Kft.-nél gondolunk Önre és családjára.
A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében
2020. március 16-tól, határozatlan ideig szüneteltetjük a személyes ügyfélfogadást minden ügyfélszolgálatunkon.

Célja és feladata:
A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek
családjából történő kiemelésének a megelőzése.
A családsegítés a szociális és/vagy mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ezen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megőrzése.
Probléma esetén forduljanak hozzánk bizalommal!

Kollégáink telefonon és elektronikus úton továbbra
is segítik az ügyintézést az ügyfélszolgálatok hivatalos nyitvatartási idejében. (A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag - az ügyintézővel előre egyeztetett,
halaszthatatlan ügyben – egyedi mérlegelés alapján
lehetséges.)

Tekintettel a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre
néhány biztonsági intézkedést hoztunk, melyek a
következők:
Gondozóink továbbra is ellátják Önöket, azonban
bevásárolni hetente maximum egy alkalommal tudnak,
és csak a szükséges mennyiséget. Gyógyszereiket is ki-

Köszönjük az együttműködésüket és megértésüket!
Vigyázzunk egymásra!

Valamennyi víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos ügy intézése továbbra is biztosított telefonon,
online vagy postai úton. A nyomtatványokat, iratokat levélben vagy e-mailben várjuk üzemigazgatósági központjainkban!

Friss információkért keresse fel honlapunkat
a www.dakov.hu címen!
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Ülésezett a Képviselő-testület
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 16-án rendkívüli testületi
ülést, március 31-én munkaterv szerinti ülést tartott,
ahol jelen volt mint a hat képviselő és a polgármester. Az üléseket 12 határozat született és két rendelet
került elfogadásara.
A testületi ülés nyilvános, polgárok által megtekinthető jegyzőkönyvei alapján, az ülésen hozott
határozatok kivonatait az alábbiakban közlöm.
A Képviselő-testület:
2020. március 16-án a Képviselő-testület:
- Meghallgatta a Kormány által március 11-én kihirdetett
veszélyhelyzet addigi időszakában hozott polgármesteri
intézkedéseket. Az ülés jelen lévő háziorvos, körzeti megbízott, óvodavezető, iskola igazgató és jegyző tájékoztatást
adott a szakterületüket érintő kormányzati intézkedésekről és az intézmények jelenlegi helyzetéről. Képviselő-testület a polgármesteri intézkedéseket kiegészítve, döntött a
községi játszótér és ifjúsági park bezárásáról.
- 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal az önkormányzati beruházás folyamatos biztosítása érdekében, a kialakult
veszélyhelyzetre tekintettel az általános iskola udvar- részének térkövezésére kiírásra kerülő beszerzési eljárásban a
döntési jogkört átruházta a polgármesterre.
- felhatalmazta Birinyi András alpolgármestert, hogy a
Platthy Józsefhez kötődő, 1933-as berlini olimpián résztvevő
magyar olimpiai csapat által vitt fáklya megvásárlása érdekében további tárgyalásokat folytasson.
2020. március 31-én a Képviselő-testület:
- meghallgatta a polgármester két ülés között tett intézkedéseit, melyet ellenszavazat nélkül elfogadott. Ezt követően a polgármester részletesen ismertette a veszélyhelyzetre
tekintettel hozott, intézményeket érintő polgármesteri döntéseket. Ezen belül kitért arra, hogy az önkormányzat saját
önerős beruházásainak megindítását felfüggesztette, ide értve az iskola udvar-részének térkövezését is. Tájékoztatta a
képviselőket arról, hogy Belügyminisztérium és Miniszterelnökség által kibocsátott levélben foglaltak szerint a Katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében a veszélyhelyzet
fennállása alatt sem a képviselő- testület, sem a bizottságok
ülésének összehívására nincs lehetőség. A képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja.
- Ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy
		 a.) 2020. április 1-től 2020. június 30-ig amíg a képvise-
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lő-testületi és bizottsági ülés nem hívható össze, a képviselői tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet végrehajtását felfüggeszti.
		 b.) a Helyőrségi Művelődési Otthonban tervezett kiállítótér kialakítását elhalasztja, valamint Szalay Vilmos által
szervezett program megvalósításához a költségvetésben
biztosított támogatás kifizetését felfüggeszti.
		 c.) a közintézmények, illetve élelmiszer üzletek előtti
parkoló rész fertőtlenítésének elvégzésére fertőtlenítő folyadékot biztosít az intézmények, illetve üzletvezetők részére.
- Egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az önkormányzat 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet és a 2019. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról szóló belső ellenőri jelentést.
- Ellenszavazat nélkül elfogadta az étkezési térítési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítását. ( A rendelet
módosítása technika jellegű, az tényleges díjemelést nem
tartalmaz.)
- Ellenszavazat nélkül elfogadta az önkormányzati tulajdonban lévő TÜF Nonprofit Kft 2019. évi működéséről
szóló beszámolóját és a Kft-vel megkötésére kerülő Megállapodásban foglaltakat.
- Egyhangúlag meghozott döntésével a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület által igényelt folyószámla
hitelhez kézfizető kezességet vállalt 946.587 Ft összegben.
- Egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy a helyi
civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálását a
veszélyhelyzet lezárta után tűzi napirendre. Ez alól kivételt
képezett a Táborfalva Polgárőr Egyesület, melynek működésére 200 000 Ft-ot biztosít a testület. A támogatás folyósításának feltétele: az egyesület szabályszerű működését
alátámasztó cégkivonatok benyújtása.
- Ellenszavazat nélkül elfogadta az önkormányzat 20192024 ciklusra vonatkozó Gazdasági Programját.
- Orvosi szolgálati lakás építése során a műszaki ellenőri feladok ellátására kiírt beszerzési eljárást egyhangúan
meghozott szavazattal eredményesnek nyilvánította és Vízer Pál kecskeméti lakos ajánlatát fogadta el 2.180.000 Ft+
áfa összegben.
- Egyhangúan döntött arról, hogy a Magyar Faluprogram keretében pályázatot nyújt be:
		 a.) fogászati ellátást érintő orvosi eszközbeszerzésre,
				 3 millió forint összegre;
		 b.) Szeles utca útfelújítására 30 millió forint összegre;
		 c.) Árpád utcai járda ( Kőrösi út-Iskola út közötti
				 terület) kiépítésére 5 millió forint összegre.
- Ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel
		 a.) 2020.máricus 1-től 2020. június 30-ig az Esély Szociális
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Szolgálaton keresztül ellátott házi segítségnyújtásban részt
vevő gondozottak ellátását ingyenessé teszi. A térítésmentes ellátás vonatkozik a veszélyhelyzet időszaka alatt belépő
új gondozottakra is.
		 b.) Ajánlással élt a jegyző, mint önkormányzati adó				 hatóság felé, hogy a 2020. évi adók tekintetében az
				 I. félévet érintő késedelmi pótlék megállapításától
				 tekintsen el
		 c.) Helyi piacon való árusítást kizárólag a kistermelők
				 részére zöldség-gyümölcs árusítása céljából
				 engedélyezi.

tuk számolni. A pályázatok előkészítését és beadását SoósGyőrffy Katalin és Sevecsek Péter végezte el.

Napirendi pontok lezárását követően:
Polgármester tájékoztatást adott a március 6-án megtartott MÁV bejárás eredményéről.
Sevecsek Péter rendszergazda tájékoztatása alapján úgy
döntött, hogy az iskolai digitális oktatás elősegítése érdekében, szükség esetén az iskola által megjelölt családok részére az internet-csatlakozást az önkormányzat biztosítja.

1. A sporthorgászat egyéni szabadidős tevékenységként
lehetséges, ha a nem ugyanazon háztartásban élőkre vonatkozó távolságtartási szabályok betartásra kerülnek.
2. A horgász versenysport rendezvényeinek és minden egyéb horgászattal kapcsolatos eseménynek a
megtartása tilos.
3. A szükséges okmányok, engedélyek helyszíni kiváltása
a megszokott értékesítési ponton a vonatkozó járványügyi
előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.
4. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 65. év feletti horgásztársak a kijárási korlátozás fennállása alatt az utazással járó horgászati tevékenységet szüneteltessék, ugyanakkor a helyi viszonylatú sporthorgászat a járványügyi
előírások és korlátozások betartása mellett gyakorolható.
5. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha
horgászat mellett döntenek, akkor
a) tömegközlekedést ne használjanak,
b) személygépkocsiban csak az ugyanazon háztartás			 ban élők induljanak együtt,
c)		 a vízparton a horgászhelyek tekintetében a nem
			 ugyanazon háztartásban élők az 5 méteres távolsá			 got minden irányban tartsák egymástól,
d) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas
			 érintkezés megszokott formáit.
6. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét,
hogy a halőr
a) a kijárási korlátozás rendelkezéseinek megszegőit a
			 rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,
b) a járványügyi előírások és korlátozások be nem
			 tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdemé
			 nyezheti. Egyebekben a hatályos jogszabályok és a
			 MOHOSZ OHSZK által kiadott, „az új típusú ko			 ronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszély			 helyzet okán a horgász- és horgászsport rendezvé			 nyekkel, valamint horgász okmányok biztosításával
			 kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrend			 ről” szóló TÁJÉKOZTATÓ előírásai az irányadók.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a hatályos
jogszabályok értelmében a veszélyhelyzet fennállása
alatt a Képviselő-testület nem tart ülést.
A polgármesteri döntésekről a honlapon és a MOZAIK újságon keresztül tájékoztatjuk a lakosságot.
Kundra Erika
jegyző

Sikeres pályázatok kulturális
programok megvalósítására
Pest Megye Önkormányzata Februárban pályázatot írt ki
a Pest megyei kistelepülések kulturális rendezvényeinek
szervezéséhez. A pályázati felhívás célja Pest megyei kistelepülések kulturális értékeinek megőrzése, a helyi kulturális aktivitás fejlesztése, a helyi és megyei identitás erősítése,
a települési kulturális értékek / értéktárak népszerűsítése,
megismertetése volt.
Táborfalva pályázatot nyújtott be I. nagyközségi nőnap
és az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére megrendezett műsorokra, közösségi rendezvényekre. Mindkét pályázatunk sikeres volt és
teljes támogatottságban részesült, mintegy 500.000 Ft értékben. Az első nagyközségi nőnap nagy érdeklődés mellett, több mint 130 fő részvételével zajlott le. Járványügyi
intézkedések miatt a második rendezvényt sajnos le kellett
mondanunk, viszont a szervezés költségeit így is el tud-

A Táborfalvai Horgász Egyesület tájékoztatója
Tekintettel a koronavírus járvány által okozott helyzetre a Táborfalvai Horgász Egyesület a 71/2020.
(III.27.) Korm. rendelet szerinti kijárási korlátozások a sporthorgászatra vonatkozó alkalmazásáról az
alábbiak szerint tájékoztatja horgásztársakat:
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Tájékoztató az engedély nélkül létesített
kutak fennmaradási eljárásáról.

ját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával
gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.

A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv), valamint a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási/
üzemeltetési engedélyt kell kérni az építtetőnek.
A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az
esetben, ha a 2018. december 21. napját megelőzően
engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020.
december 31-ig fennmaradási engedélyt kér és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
• Létesítési engedély: A jegyzői engedélyezés körébe
		 tartozó újonnan létesítendő kutak engedélyezése.
• Fennmaradási engedély: Vízjogi létesítési enge		 dély nélkül megépített vagy attól eltérően meg		 valósított kutak esetében.
• Megszüntetési engedély: Használaton kívüli ásott
		 vagy fúrt kút megszüntetése iránti kérelem esetén.
• Üzemeltetési engedély: Azokra a kutakra, ame		 lyek a jogszabályok ételmében korábban jogszerű		 en létesültek engedély nélkül. Újonnan létesülő
		 kutak üzembe helyezéséhez.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye
szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételek mindegyikét együttesen teljesíti:
• magánszemélyek házi ivóvízigényének vagy ház		 tartási igényének kielégítését szolgálja,
• karszt- vagy rétegvízkészletet nem érint,
• hozama az 500 m3/év mennyiséget nem haladja meg,
• épülettel vagy annak építésére jogosító határozattal
		 vagy egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlan		on található,
• a víz igénybevétele nem gazdasági céllal történik.
A fenti feltételek megléte esetén a www.taborfalva.hu
honlapról letölthető, illetőleg a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán is elérhető nyomtatványon kérelmezni szükséges a jegyzőtől a kút létesítésének, üzemeltetésének és megszüntetésének, illetve fennmaradásának engedélyezését.
Minden egyéb esetében a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (1081 Budapest, Dologház u. 1.), mint területileg illetékes vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a
kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú
vízigény fogalmát?
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az
állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a sa-

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek
tartalmazni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.)
BM rendelet által előírt adatokat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy fúrt kútnál magánszemély esetében a dokumentációt kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá!
Ásott kút esetében a fennmaradási engedély ügyintézéséhez nem kell kútfúrói végzettség, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti és aláírhatja.
A jogszabály által megkövetelt adatok maradéktalan és pontos megadása az eljárás lefolytatásának
alapfeltétele, emiatt mindenképpen javasolt szakemberhez fordulni.
Mikor kell szakhatóságot bevonni az eljárásba?
Amennyiben a szóban forgó kút ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, abban az esetben szükséges a megyei
kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala szakhatóságként történő bevonása,
amely az eljárás során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, és csak a megfelelő vízminőség esetén adja ki hozzájárulását. Vagyis
amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és a
kérelmező locsolásra vagy állatok itatására használja a
kút vizét, úgy nem szükséges szakhatóság bevonása.
A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem
veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.
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Milyen illeték- és díjfizetési kötelezettség áll fenn?
Az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség
alól. Az eljárás során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségeit a
kérelmező viseli. Továbbá költséggel jár fúrt kutak esetében a dokumentációt aláíró kútfúrási jogosultsággal
rendelkező szakember igénybevétele.

hető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2381
Táborfalva Köztársaság tér 1.), illetve a MOZAIK újságban elhelyezve minden lakáshoz eljuttattunk.
A kérelmet egy példányban kell benyújtani. Csak
írásban terjeszthető elő papíralapon vagy ügyfélkapun
keresztül. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett csak
ügyfélkapun keresztül nyújthatja be kérelmét.

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási/üzemeltetési engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind
a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély
nélkül létesítettek.

Ügyintézési határidő?
A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap. Az eljárás a
kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését
követő napon indul. Az ügyintézési határidő az eljárás
megindulásának napján kezdődik.
További információval telefonon Háfra László műszaki ügyintéző nyújt segítséget a 06-29-382-028/110 mellék
számon vagy a muszak@taborfalva.hu e-mail címen.

Mi történik a határidőre nem bejelentett kutakkal?
Aki a határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az
engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2021. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell
fizetni. A bírság a Vgtv. alapján az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli
vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig
terjedhet. Természetes személy esetében a kiszabott
bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot. A bírság nem az önkormányzat, hanem a központi
költségvetés bevétele.
Hogyan kell a kérelmet benyújtani?
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet
rendelkezik.
A kérelmek benyújtásához a fenti tartalommal formanyomtatványt készítettünk, amely letölthető a
www.taborfalva.hu honlapról vagy személyesen átve-

2020. február-márciusban kötöttek házasságot:
Nagyszabó Szilvia (Táborfalva) és Strupka Ferenc János
(Táborfalva) 2020. 02. 22.
Belkovics Zsuzsanna (Táborfalva) és Hostyinszki Tamás
(Pusztavacs) 2020. 02. 29.
Gomola Nikolett (Táborfalva) és Kalocsa Ferenc
(Táborfalva) 2020. 03. 13.
Deák Ágnes Edina (Táborfalva) és Morvai Róbert
(Kecskemét) 2020. 03. 21.
Tóth Éva (Táborfalva) és Petki Ferenc
(Táborfalva) 2020. 03. 27.

Hosszú, boldog házaséletet kívánunk!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a táborfalvai lakosokat, hogy a
fogászati ellátás a veszélyhelyzet fennállása alatt
szünetel.
Sürgősségi ellátás: 1088 Budapest Szentkirályi u. 40.
rendelési idő: hétfőtől – péntekig
8.00 – 13.00 / 14.00-19.00
éjszakai ügyelet:
20.00 – 7.00
Telefon: 06-1-317-6600
dr. Bölöni István fogszakorvos

Akiktől elbúcsúztunk a közelmúltban
Racskó Pálné (Szekeres Erzsébet)		
Gáspár Ödön Ervin
		
Deli Tamás Dániel			
Racskó Zoltán József			
Megyeri Zsigmondné (Esztári Mária)
Sponga József				
Bögre László
Magyar Mihály				
Borzási István Rudolf			
Gecser János				

élt 79 évet
élt 71 évet
élt 60 évet
élt 41 évet
élt 74 évet
élt 79 évet
élt 48 évet                               
élt 77 évet
élt 79 évet
élt 86 évet

Osztozunk a családok gyászában!
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Nagyközségi Nőnap Táborfalván
2020. március 5-én rendeztük meg az első Nagyközségi Nőnapot Táborfalván, mely nagyon sok érdeklődőt vonzott. A megjelent hölgyeket Kovács Attila és Nagy Andrásné polgármester köszöntötte.
A program Egyházi Géza ismert színész-énekes előadása köré szerveződött. A rendezvényre minden
18 év feletti Táborfalván élő hölgyet hívott az önkormányzat plakátok és internetes hirdetések (weboldal, Facebook) segítségével. A visszajelzések alapján nagyon jó hangulatú rendezvény volt, bízunk
abban, hogy hagyományt teremtettünk.

2020. április								
március								
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Tájékoztató az „Összefogás” című alkotói pályázattal kapcsolatban
Az előzetesen kiírt pályázat eredményhirdetésére 2020.
március 13-án a nagyközségi ünnepségen került volna
sor. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
készült, dolgozott és pályamunkát nyújtott be! Összesen 60 alkotás érkezett be 58 óvodás és általános iskolás
gyermektől.
A pályázat díjazása és eredményhirdetése természetesen nem marad el!
Nagy Andrásné polgármester személyesen adja át minden díjazottnak jól megérdemelt jutalmát a Napraforgó
Óvodában és a Csurgay Franciska Általános Iskolában.
A zsűrizést követően az alábbi eredmények születtek:

Felső tagozat „Csoportos” kategória:
1. Rim Georgina			
Bakonyi Daniella		
Kapcsos Zoé			
Összefogás
2. Mészáros Bárkányi Viktória
Oláh Dzsina				
Összefogás
3. Koncsik Nikoletta			
Oláh Dzsina				
Told Stella				
Tóth Emese				
Egyenlőség, szabadság, testvériség!

Óvoda kategória:
1. Batonai Adél				
Családi összefogás, családi szeretet
2. Govorkovics-Bartkó Bernadett
Boldogság, segítség másoknak
3. Farkas Fruzsina			
Kupakgyűjtés a kupakgyűjtőbe

Felső tagozat 5-6. osztály kategória:
1. Farkas Kevin				
Összefogás
2. Molnár Ákos				
Összefogás 2020
3. Farkas Dorina			
Összefogás

Alsó tagozat, 1-2. osztály kategória:
1. Gazsik Boglárka			
Összefogás
2. Barta Elizabeta Vivien		
Összefogás
3. Horváth Viki				
Összefogás
Alsó tagozat, 3-4. osztály kategória:
1. Sponga Hunor			
Összefogás 2020
1. Varga Lili				
Táborfalva 2020
2. Németh Kornélia Blanka		
Táborfalva 2020
2. Papp Jázmin				
Táborfalva
3. Szabó Noémi				
Összefogás 2020
3. Molnár Mátyás			
2020 Táborfalva – Az összefogás éve
Különdíj
Godó Anna				
Táncoló zöldségek

5 éves
6 éves
6 éves

1. osztály
2. osztály
1. osztály

4.a osztály
4.a osztály
4.a osztály
4.a osztály
4.a osztály
4.a osztály

3.o osztály

5. osztály
5. osztály
5. osztály
5. osztály
5. osztály
5. osztály
5. osztály
5. osztály
5. osztály

5. osztály
6. osztály
5. osztály

Felső tagozat 7-8. osztály kategória:
1. Patai Katrin Mária			
8. osztály
Összefogás 2020
2. Nagy Ferenc				 8. osztály
Összefogás 2020
3. Mészáros Eszter			
8. osztály
Összefogás 2020
Mindenkinek köszönjük a részvételt!
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Tájékoztató a rágcsálók irtásáról

2020. április

Sajnos, e veszedelmes kártevők teljes kiirtása szinte lehetetlen, de mindent meg kell tenni azért, hogy
számuk csökkenjen, életterük visszaszoruljon.

Tisztelt Lakosok!
Több lakossági észrevétel és szóbeli bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, miszerint településünk belterületén, a magántulajdonban lévő ingatlanokon, rágcsálók, patkányok jelentek meg.
Leginkább érintett területek a gondozatlan, szemetes udvarok, valamint a mezőgazdasági termények tárolására szolgáló épületek. Ott, ahol állattartás folyik
és termények, takarmányok vannak az udvaron vagy
a melléképületekben, szinte biztos, hogy megjelennek
az egerek és a patkányok. A rágcsálók elleni védekezést jogszabály írja elő. Ennek értelmében az ingatlan
tisztántartása, az ingatlanon lévő rágcsálók irtása
az ingatlan tulajdonosának a feladata.

Rágcsálók elleni védekezés lehetőségei,
szükséges teendők
Közvetlen környezetünkben időszakosan megjelenhetnek egerek patkányok, melyek egészségügyi kártevőknek minősülnek.
Közegészségügyi ártalmuk elsősorban abból adódik, hogy a szemétben, csatornában, tehát szennyezett helyeken mászkálva a testükre tapadt valamint a
váladékaikkal (nyál, orrváladék,vizelet,széklet) ürített
kórokozókkal az élelmiszereket, majd azok elfogyasztásával az embert is fertőzhetik.
Ezen túl gazdasági kártételük is jelentős lehet, mivel az általuk elfogyasztott, szétszórt és beszennyezett
élelmiszereken kívül rágásukkal, túrásaikkal, fészkelésükkel jelentős károkat okozhatnak az épületek, közművek, csatornák, gátak, szigetelések állagában is.
Az egereknek, patkányoknak a lakóházak és azok
környezete igen kedvező életfeltételeket teremt, mivel
az alkalmas búvó-és szaporodó helyet, illetve táplálékot
biztosít számukra.
A hatályos jogszabályok - 1997. évi CLIV törvény
(73. §), 18/1998. (VI.3) NM. rendelet (36.§) - alapján az
ellenük való védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn.
Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a
költségek fedezéséről valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület
vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője)
illetve a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője

Kérünk ezért minden ingatlantulajdonost, hogy a
rágcsálók elszaporodásának megelőzése érdekében
szüntessék meg azokat a helyeket, melyek fészkelő
helyként szolgálhatnak számukra, illetve figyeljenek
az állattartás higiénés körülményire. Csak így, lakossági összefogással tudunk hatékony eredményt elérni!
A jogszabály be nem tartása - védekezés/irtás elmulasztása - esetén az illetékes járási kormányhivatal kötelezheti a tulajdonost a megfelelő rágcsálóirtás elvégzésére.
A rágcsálókról és az irtásukkal kapcsolatos bővebb
kormányhivatali tájékoztatót az alábbiakban olvashatják.
Polgármesteri Hivatal

köteles gondoskodni.
Védekezésre alkalmas módszer egyrészt az ártalom
megelőzése, másrészt az irtás elvégzése/elvégeztetése.

Ártalom megelőzése
1. rágcsálók behatolásának megakadályozása
- műszaki hiányosságok helyrehozatala
- csatornák megfelelő ráccsal történő zárása
- csatornatörések kijavítása
- betört pinceablakok javítása és rácsozása
- ajtók alsó részének bádoglemezes borítása (patká		 nyok ellen 15 cm, egerek ellen 10 cm magasságig)
2. táplálék megvonása
- hulladék, ételmaradék, házi szemét gyűjtésének
		 és tárolásának megfelelő módja (zárt, hézagmen		 tes szemétgyűjtő tartály)
- a hulladékok folyamatos elszállítása, a tisztaság
		biztosítása
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3. a rágcsálók fészkelő és búvóhelyeinek megszüntetése
- az ingatlan környezetének rendbetétele
- az épületek környékén található fészkelésre alkal		 mas törmelék, téglarakás, építőanyag, széna vagy
		 szalma kazlak elszállítása vagy megszüntetése
- a fellelhető patkány és/vagy egérlyukak üvegcse		 repes, habarcsos betömése
- egerek esetén a fészkelő helyek zavarása, bolygatása

		 			
		 			

4. csapdák, riasztószerek, mérgezett csalétek
alkalmazása
- a csapdák, mérgezett csalétkek az egerek és nem
		 helyben szaporodó, tehát bevándorolt, behurcolt
		 patkányok esetében a bejutó példányok megtele		 pedése előtti elfogására, elpusztítására alkalmas.
- zárt helyiségben (pl.raktár) különféle riasztósze		 rek - a petróleum és kátrány a patkányok, a nafta		 lin az egerek távoltartására - alkalmazhatóak ab		 ban az esetben, ha a helyiségben folyamatosan 2
		 órán keresztül emberek nem tartózkodnak.

A jogszabály be nem tartása - védekezés/irtás elmulasztása - esetén az illetékes járási kormányhivatal kötelezheti a tulajdonost a megfelelő rágcsálóirtás elvégzésére.

5. megelőző jellegű rágcsálóirtás
- pl. lakott területen lévő, használatban lévő istál		 lók, ólak esetén
Rágcsálóirtás elvégzése/elvégeztetése
1. Magánszemély a rágcsálóirtást saját kivitelezés		 ben is elvégezheti a kereskedelmi forgalomban
		 kapható csalétkes rágcsálóirtó szerek kihelyezésével.
		

		 			
			
		 			
		 		 			

Különböző fajtájú csalétkekből természetesen
más-más mennyiségeket kell kihelyezni, ezt a
használati utasítás mindig tartalmazza.
A csalétket folyamatosan ellenőrizni és mindaddig pótolni kell, amíg az fogy.
Etetőhelyeket nem csak a terület egy részén,
hanem a teljes területen ki kell alakítani (pl. ne
csak egy helyiségben), méghozzá egy időben!

A csalétek kihelyezés úgy történjen meg, hogy
ahhoz más állat, gyermek hozzá ne férhessen!
Az ingatlan szomszédságában lakókat kérjük
fel a közös védekezésre.

2 Egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen fog		 lalkozó egyéni/társas vállalkozó megbízása a rág		csálóirtás elvégzésére.

Közterületen (pl. utcákon, tereken, parkolókban) észlelt
rágcsálók esetén a területileg illetékes önkormányzatot lehet/szükséges - írásban vagy telefonon - értesíteni!
Rágcsálók nagyarányú elszaporodása vagy nagyobb
területet érintő probléma esetén az illetékes járási
hivatal felé is lehet jelzéssel élni.

Megkezdődött a táborfalvi bölcsőde építése

A megvalósuló projekt célja többek között, hogy
nagyközségünkben a gyermekjóléti alapellátáshoz
való hozzáférés javuljon, emelkedjen a családok
életminősége, a gyesen, gyeden lévő szülő visszatérhessen a munkaerőpiacra, valamint a helyi foglalkoztatási arány emelkedjen.
A támogatás felhasználásával Táborfalván két
csoportszobás bölcsőde épül. A fejlesztés várhatóan 2021 februárjában zárul, melyet követően
az intézmény 24 három éves kor alatti gyermek
bölcsődei ellátását tudja biztosítani. A beruházásnak köszönhetően Táborfalva Nagyközség Önkormányzata várhatóan 6 főnek teremt új munkahelyet. Az új bölcsőde kivitelezője a hernádi
Schön-Bau Kft.
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Táborfalvi reformátusok
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
(2 Timóteus 1:7)
Kedves Örkényi, Táborfalvi, Hernádi, Pusztavacsi
Református Testvérek!
Sajnos, ahogyan már biztos mindenki értesült róla, a
korona vírus elleni harc miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a Református Gyülekezeti Alkalmakat is szüneteltetni kell. Ez azt jelenti, hogy vasárnaponként
NEM LESZ Istentisztelet Táborfalván és Örkényen. Az
Istentisztelet közvetítésének lehetőségét a FACEBOOKON igyekszünk megteremteni. Segítőink létrehoztak
egy saját Facebook oldalt a gyülekezet számára, ezen
keresztül szeretnénk majd az Istentiszteleteken digitálisan közösségben lenni! Kérem a fiatalabb családtagokat, hogy valamilyen formában, ha lehetőségük van, az
idősebbeket segítsék hozzá, hogy bekapcsolódhassanak az alkalmakba, vagy később megnézhessék azokat.

A táborfalvai katolikus egyházközség hírei
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése
szerint 2020. március 22-től visszavonásig minden
nyilvános liturgia (szentmise, keresztelés, esküvő,
egyéb liturgiák) a katolikus templomokban szünetel.
Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű
formában, röviden kell megtartani. A katolikusok a
vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége
alól felmentést kaptak a vészhelyzet fennállásáig – de
hangsúlyozottan kérjük: a vasárnap megszentelése ne
maradjon el!

2020. április

Facebook oldalunk elérhetősége:
Örkényi Református Missziói Egyházközség
Az egyéb alkalmakat is szüneteltetni vagyunk kénytelenek. Bibliaórák, konfirmandus óra, baba-mama kör,
férfikör... stb. Ha valakinek segítségre, lelki beszélgetésre van szüksége, hívjon bizalommal a 0630548389
számon. A digitális hitoktatást, konfirmandus oktatást
igyekszünk mielőbb megszervezni. Isten oltalmazó
szeretetét kérem és kívánom mindenkinek! Vigyázzon
mindenki magára, családjára, MINDENKI, AKINEK
LEHETŐSÉGE VAN, MARADJON OTTHON!!!!!!
Én ilyet nem szoktam kérni, de most ezzel tudunk segíteni! Maradjunk otthon, hogy mielőbb újra közösségben lehessünk! A közösséget, a gyülekezeti szeretetközösséget most online igyekszünk megteremteni!
Igyekszünk áhítatokat, lelki táplálékot megosztani! S
mindenkit otthoni imádságra kérünk és buzdítunk! A
Szentháromság Úristen legyen oltalmunk ezekben a
nehéz időkben!
						
Szemők Andrea
						
református lelkész

Az öt falu közös irodai szolgálata sürgős esetben a 06
30 462 0991 számon érhető el.
A katolikus egyház magyar és nemzetközi híreiről, a
szentmise-közvetítések elérhetőségéről az alábbi oldalakon való tájékozódást javasoljuk:
www.katolikus.hu
www.magyarkurir.hu
Szakali Tibor

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Számos média-felületen (közszolgálati televízióban és
rádióban, egyéb kereskedelmi csatornákon) lehetőség
van szentmise-hallgatásra, egyéb liturgikus eseményekbe való bekapcsolódásra. Otthon is van lehetőség a
Szentírás olvasására, személyes és családi imára. Mindezekkel a vasárnap megszentelése méltó lehet.
Ft. Németh Sándor atya vasárnaponként 10 órakor
mutat be szentmisét a hozzá tartozó öt falu valamelyikének templomában – ennek élő közvetítése a hernádi
római katolikus plébánia facebook-oldaláról érhető el.
Aki teheti, kérjük, csatlakozzon hozzánk ily módon!

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
Sponga Józsefet utolsó útjára kísérték, temetésén
részt vettek és részvétüket nyilvánították!
					

a gyászoló család
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Kedves Olvasóink!

Könyvtári hírek
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KÖLTÉSZET NAPJA - Április 11.

2020. március 16-tól további intézkedésig könyvtárunk
ZÁRVA tart a kialakult járványügyi helyzet miatt.
Biztonságos távolságból, otthonról is igénybe vehetőek a digitális gyűjtemények, a Magyar Elektronikus
Könyvtár, az Elektronikus Periodika Archívum, a Digitális Képarchívum (MEK, EPA, DKA). (https://mek.
oszk.hu, https://epa.oszk.hu, https://dka.oszk.hu)
A Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján elérhető a Digitális Irodalmi Akadémia, ahol a kortárs magyar irodalom
kiemelkedő alkotásai olvashatóak: https://pim.hu/hu/dia
Otthoni elvonuláshoz a Magyar Nemzeti Digitális Archívum virtuális kiállításait is figyelmükbe ajánljuk:
https://mandadb.hu/cikk/1114307/Kiallitasajanlo?fbclid=IwAR3B46J9c90U6qaU-U196naPLSH2XmsUJE55pnCVhyegMxpnPxeC4VZus1A
Borsi Mária
könyvtáros

Iroda: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 5.
Referens: Pintér Anett 30/335-6974
Ingatlan adás-vétel teljes körű ügyintézéssel!
értékbecslés
energetikai tanúsítvány
ügyvéd
független hitelügyintéző
pinter.anett@barbihazingatlan.hu
www.barbihazingatlan.hu
Eladó ingatlant keresek ügyfeleim részére
Örkény és 30 km-es vonzás körzetében!

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

Várnai Zseni: Csodák csodája
Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti őket a tavasz.
A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,
a fajta él, s örökre megmarad,
a föld őrzi az életmagvakat,
s a nap kikelti, minden újra él:
fű, fa, virág, bogár és falevél.
Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok,
innám a fényt, ameddig rámragyog,
a nap felé fordítnám arcomat,
s feledném minden búmat, harcomat,
élném időmet, amíg élhetem,
hiszen csupán egy perc az életem.
Az, ami volt, már elmúlt, már nem él,
hol volt, hol nem volt, elvitte a szél,
s a holnapom? Azt meg kell érni még,
csillag mécsem ki tudja meddig ég?!
de most, de most e tündöklő sugár
még rámragyog, s ölel az illatár!
Bár volna rá szavam vagy hangjegyem,
hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,
e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig új és mindig ugyanaz:
csodák csodája: létezés… tavasz!

A magyar költészet napja – Magyarországon 1964 óta
József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik.
Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és
versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma is
élő szerzők tolmácsolják a költeményeket.
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Rázós életút
Kovács Sándor írása
9. rész
Kercaszomoron az egyik nap délutánján úgy mentünk
járőrszolgálatba, hogy a szolgálati idő másik fele az
éjszakába nyúlt. Estefelé, naplemente tájékán furcsa
zajt hallottunk a szerbek felől. Mintha valaki a szögesdrótkerítést bontaná, illetve rongálná, nagy lárma
és csörömpölés is hallatszott, mintha el akarnák terelni
a figyelmünket valamiért. Velünk éppen szembe a szerbek oldalán volt az őrs épülete (állítólag ezt az épületet
a szerbek Karolának hívták). Körülbelül 40-50 méterre
a magyar műszaki zártól, az épület ablakai, kettő a magyar terület felé nyitott állapotában fegyverek voltak.
Egy ideig csendben hallgattunk, végül meguntuk, így
kíváncsiak voltunk a járőrtársammal arra, hogyha én
fellőnék egy sárga jelzőrakétát, erre hogyan reagálnának a szerbek. Magán akciónk keretében még annyit
várakoztunk, hogy jobban besötétedjen.
Végül a jelzőrakétát fellőttük. Ez a sárga rakéta
olyan világítást csinált a környéken, hogy akár újságot is olvashattunk volna. A rakéta fényénél két vagy
három alakot láttunk az épület közelében szaladgálni,
és a fegyvereiket magasba emelve fenyegetőztek, majd
két-három perc elteltével rövid sorozatú fegyver szólalt
meg az ablakból. A szerb (Karola elnevezésű) épület
egyik ablakából leadott három rövidsorozat hangerejéből úgy ítéltük meg, hogy valamilyen nagyobb kaliberű
sorozatra képes fegyvert használtak a szerbek.
Kercaszomoron szolgálat közben találkoztunk Tulec
Jánossal, aki Dávidházán szolgált szintén határőrként,
és mint odahaza, a harmadik szomszédunk volt, ráadásul egyidősek is voltunk. A Dávidházi és a Kercaszomori vonatkozási pontján az otthoni szomszéddal jó volt
találkozni, és a szolgálati fele időt elbeszélgetni. Tulec
azt kérdezte tőlem:
- Tegnap este mi volt az a nagy zaj és lövöldözés
nálatok?
– Semmi más, csak a szerbek megint nem bírtak magukkal - válaszoltam.
A szerb területen ebben az időben volt egy fából
készült magasfigyelő, amely építészeti szempontból
hasonlított a magyar magasfigyelőkre. A szerb magasfigyelő olyan közel volt a műszaki zárunkhoz, hogy
a figyelő és környékét figyelhettük, akár még távcső
használata nélkül is. Történt egyszer az egyik na-
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pon, délután, hogy a szerb járőr egyikénél egy ívtáras
géppisztoly, míg a másik katonánál puska volt. Ezek
a szerb katonák időközönként egymást váltogatták,
hol az egyik, hol a másik katona foglalta el a figyelőt
odafenn a magasban. Az a katona, amelyiknél a puska
volt, a fegyverét a figyelőfülke sétálóján a fülke oldalához támasztotta, a ruházatának alsó részét letolta,
majd a magasból a nagyobbik dolgát pottyantós WCként használta. Ezt látva (magán) akció keretében, nem
állhattam meg. A dobtáras géppisztollyal egy lövést a
levegőbe leadtam. Ezt a katona a lövés hallatán azt sem
tudta, hogy előbb öltözzön, vagy a puskájához nyúljon. A járőrtársam, aki fiatalabb katona volt, mint én,
olyan nagyfokú nevetőműsort rendezett, már attól kellett tartanom, hogy a nevetéstől valamilyen baja eshet.
Ám de jött a parancsnok helyettes az egyik lovásszal,
akiknek egyből az volt a kérdésük, hogy: - Miért kellett
fegyvert használni? – kérdezték egyszerre mindketten.
Jelentettem nekik, hogy a vaddisznók olyan közel kerültek a nyomsávhoz, hogy el kellett azokat riasztani.
Kercaszomoron, az egyik napon nappali szolgálat
közben volt egy másik meglepetésem is. Amikor szolgálat közben találkoztam Galambos Jánossal, mint földivel, aki szintén egy évvel később vonult be, mint én.
Jánossal üzent a főnökség, hogy mi vonuljunk be szolgálatból, mert ők jöttek helyettünk. Szolgálatból beérkezve az őrparancsnok és helyettese sajnálkozásukat
kifejezve közölték, hogy nekünk, mind a kettőnknek
a felsőbb utasítás szerint Bozsok nevű községbe vagyunk vezényelve. Másnap reggelre felkészültünk, a
fegyverzetünket, lőszert és mindent, ami a felszereléshez tartozott összeszedtünk. Akitől tudtunk mindenkitől elköszöntünk, majd felszálltunk egy Wippon
nevű terepjáró gépkocsira, és elindultunk egy újabb
ismeretlen világ felé.
Újra mentünk erdőn-mezőn, hegyes, dombos vad
vidéken, és lakott vagy csak szórványosan lakott úttalan utakon. Majd az Alpok nevű festői szépségű az
alpoki nyúlványokon egy községbe érkeztünk, a község határát és a település nevét Bozsoknak nevezték,
amely határos Ausztriával. Bozsok a hegység lábának
közvetlen közelében van, illetve amikor ott szolgáltam, ott volt az őrs épülete. Ez az épület, amely kődarabokból készült, a köztudat szerint Mátyás király
vadászkastélya volt, amelyet fejedelemként azért építetett, hogy amikor Kolozsvári otthonából vitézeivel
útra kél és Pozsonyba látogasson, itt Bozsokon megpihenjen vitézeivel, mint kíséretével.
folytatás a következő számban.

In memoriam
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Emlékezés Borzási Istvánra…
Borzási István, a táborfalvi Vajda Sándor Kertbarát
Klub egykori elnöke 2020. február 5-én, életének 79.
évében elhunyt. Emlékét megőrizzük!
Szomorú felkérésnek teszek eleget, mert rövid ideig voltam tagja (drága emlékű férjem halála után) a Vajda Sándor
Kertbarát Körnek, 3-4 évig. De mert úgy működött, mint
egy nagy család, akik a kertet, földet szeretik, többnyire a
férjeink voltak rendes tagok, mi pedig ott voltunk a rendezvényeken, hol közreműködők, hol hallgatók. Emlékeim
szerint kb. 35 éve alakult, alapítók: Matyófalvi Ferenc, Kiss
János, Horváth Mihály, Varga József, Nagy János (névadó javaslattal) és Borzási István, akit elnöknek választottak. Mint
anya a gyermekét, foggal-körömmel védte a nagy, családias
csoportot utolsó erejéig. Tagja lettünk az országos szervezetnek, ahonnan sok szakmailag felkészült előadót kért fel
István a szakmai rendezvényekre, ahova nemcsak a tagok,
hanem a falubeli érdeklődők is jöhettek, sokszor megtelt
a művelődési ház nagyterme hallgatókkal. Legtöbbször
Keresztes Ferenc szakmérnök tartott előadást, aki maga is
gazdálkodott gyümölcsössel és ellátott bennünket a védőszerek ismeretével. Többen előfizettük a Kerti Kalendárium könyvecskét, havonta jelent meg, amit házhoz hozott
az elnök személyesen és a látogatás kertnézéssel, szakmai
tapasztalatcserével, beszélgetéssel zárult. Később fiatalabb
segítő is akadt, mert a fizikai ereje fogyogatott.
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nagy élmény volt, mert gyermekkoromtól belenőttem a
szőlő-, bortermelésbe.
Minden évben november-december környékén évzáró
közgyűléssel egybekötött zenés összejövetelek voltak. Természetesen segítettünk, itt említem Gulyás Ferit, aki, ha
kellett, főzött. Az élőket nem sorolom, mert hosszú lenne a
sor, de Sárika, Pista felesége kivétel, aki mindig, mindenben
segített, mögötte állt. Köszönet mindkettőjüknek!
Sajnos, eljárt az idő felettünk, sokan kiestek a sorból, az
utolsó összejövetelen, két éve, már csak nyolcan voltunk,
ebből heten nyolcvan felettiek. Így zárult a harminc évig jól
működő, értéket teremtő Vajda Sándor Kertbarát Kör.
Köszönjük a tagok, a község nevében Borzási Istvánnak
a sok áldozatos munkát!
Emléked örökké őrizzük. Isten Veled!
Nagy Jánosné, a férjem nevében is
Táborfalva 1999-ben ünnepelte létrejöttének 50. évfordulóját.
Az ünnepi alkalommal rendezett borversenyről ad hírt a Petőfi Népe (1999. augusztus 28., 54. évfolyam 196. szám).

Nagy Marianna
Borzási István
Kresák Béla
Nagy Károly

Kiss János

Halápi Mihály
Nagy Jánosné

Országszerte sok kirándulást szervezett, a legemlékezetesebbek a következők voltak: Bábolna – hatalmas mezőgazdasági gépkiállítás és a híres bábolnai ménes megtekintése;
Pannonhalma – az apátság megtekintése, levendulatermelés, -feldolgozás; Tata – természetvédelmi tó, vár, borlovagrend felvonulása; Szőreg – a rózsa nagybani termesztése,
gyönyörű látvány!
Jó kapcsolatot ápoltunk a pomázi kertbarát körrel.
Emlékezetes rendezvény volt a falunapokon az önkormányzat által támogatott borverseny helyi termelőkkel,
amelynek a zsűrijébe néhányszor én is meghívást kaptam,
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Sport - Labdarúgás						

A Táborfalva KSE eredményei 2006-tól

Sajnos, az élet úgy hozta, hogy kicsit fel kell eleveníteni az egyesületünk eredményeit a közelmúltból,
mert téves információk vannak a köztudatban, a
tájékozatlanság miatt meg lett kérdőjelezve a sport
haszna, a táborfalvi futball eredményessége.

2020. április

másodlagosak, de megjegyezném, hogy városok, nagyobb települések ellen is nagyon szép sikereket érnek
el gyerkőceink, sokak meglepetésére.
Hajrá Falva!
Polyák Csaba

Munkálatok a futballpályán
Tisztelt Olvasó, azt gondolom, a lenti eredmények
önmagukért beszélnek, a tények makacs dolgok, azt,
hogy a sikereken felül a sportnak mi a haszna, azt rábízom Önökre, hogy eldöntsék…
Táborfalva KSE az 1958-as alakulása óta folyamatosan működik, a legrégebbi civil szervezet községünkben. A helyi sportélet adott a magyar labdarúgásnak
NBI-, NBII- és NBIII-as, illetve megyei szintű játékosokat. A jelenlegi vezetés magja 2006-tól intézi az egyesület dolgait, pályáz, fejleszt, amelynek eredménye egy
új edzőpálya automata öntözőrendszerrel, modern világítással, új kerítéssel. Továbbá beszereztünk egy új
fűnyírót, rendszeresen bővítjük új felszerelésekkel,
eszközökkel az állományunkat és pár héten belül a
régi pályán is automata öntözőrendszer fog működni.
Természetesen mindezek létrejöttét Táborfalva Nagyközség Önkormányzata, illetve cégek és vállalkozások
segítségével sikerült elérni, köszönet érte.
Jelenleg közel 100 labdarúgóval 4 minősített edzővel
és 7 csapattal (U7, U9, U11, U13, U16, felnőtt és öregfiúk) készülünk a mérkőzésekre.
Táborfalva KSE csapatai a 2006 óta eltelt 13 befejezett
évadban tizenkétszer szereztek érmet:
Utánpótlás:
2006/2007 U14 Ócsai körzet 1. helyezett
2008/2009 U19 Pest megyei III. osztály 3. helyezett
2010/2011 U19 Pest megyei II. osztály 1. helyezett
2011/2012 U19 Pest megyei II. osztály 3. helyezett
2012/2013 U19 Pest megyei II. osztály 2. helyezett
2016/2017 U14 II. osztály Déli csoport 3. helyezett
2017/2018 U15 Keleti csoport felsőház 3. helyezett
2018/2019 U15 Déli csoport 3. helyezett
Felnőtt:
2008/2009 - Pest megyei III. osztály - 1. helyezés
2009/2010 - Pest megyei II. osztály - 3. helyezés
2014/2015 - Pest megyei III. osztály - 3. helyezés
2015/2016 - Pest megyei III. osztály - 1. helyezés
A Bozsik-programban szereplő utánpótlás korosztályokban nincs helyezés megállapítva, az eredmények

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a
nemzeti ünnepi vasárnapjukat nem sajnálva segítették sportegyesületünket munkájukkal. Elkészült az
új kispadok alapja, kitakarítottuk a pálya területét,
lefestettük a kapukat, lenyestük a fákat, bokrokat,
rendbe tettük a fém korlátokat, padokat. Szebb, tisztább környezet várja a labdarúgóinkat, szurkolóinkat!

2020. április						

Néhány gondolat az otthoni tanuláshoz

Sajnos egyikőnk sem tudja megmondani, hogy meddig tart a járványos időszak, meddig tart az otthoni
tanulás időszaka, ezért most már próbáljunk meg
kialakítani egy rendszert, rendszerességet, valamilyen napirendet. Nem szünetről, tanítás nélküli
munkanapról van szó, hanem otthoni tanulásról!
A KRÉTA alaprendszer a hivatalos oldal, ide minden
órai tananyag, házi feladat naprakészen felkerül. A
tanítók, szaktanárok a kora délelőtti órákban elérhetővé teszik az aznapi tananyagot. A tananyag minőségét, mennyiségét igyekszünk úgy megszabni, hogy az
otthoni körülmények között is feldolgozható legyen.
A mi adottságainkhoz és eszközeinkhez az online lehetőséget a facebook és messenger biztosíthatja. Ezt
a felületet mindenki tudja használni (már korábban is
használták, természetesen nem erre a célra), a felület
nagy tárhelyet biztosít, magyar nyelvű a program, videó-hívásra, csoportos jelenlétre is alkalmas. Az alsó
tagozatos osztályok maguk alakították ki, hogy milyen
módon, technikával dolgoznak, milyen tanulást-tanítást segítő technikai megoldást alkalmaznak.
Tisztelt Szülők!
Az otthoni tanulás megoldásához szükséges az Önök támogatása is. A kisebbekkel valamelyik szülő, felnőtt van
otthon. Nyilván a nagyobbak esetében előfordul, hogy
a szülők dolgoznak, de abban az esetben is az ő felelősségük, hogy gyermekeik délelőtt ne kószáljanak az
utcán stb. A gyerek délelőtti intenzívebb tanulására koncentráljanak, ehhez keljenek fel időben, reggelizzenek…
A szülő felelőssége, hogy gyermeke az aznapi tananyagot feldolgozta, a kért határidőre elküldte tanárának. Sajnos, vannak tanulók, akiket nekünk kell erre
rendszeresen figyelmeztetni, kérem, segítsenek ebben.
A tantestülettel egyeztetve a következő időbeosztást, napirendet alakítottuk ki (ez talán mindannyiunknak segít abban, hogy jól követhetőek legyenek a
programok):
8.00 órától 10 óráig az aznapi órarendnek megfelelően a tanítók, tanárok felteszik a KRÉTA felületére is, de közös osztályoldalakra is (facebook) az órai
tananyagot, a feldolgozást segítő linkeket, elkészítendő
házi feladatot. Minden osztálynak van saját zárt csoportja. Kérem, ide lépjenek be, itt keressék a feladatokat! Itt a megoldott feladatokat is vissza tudják küldeni.

Csurgay Franciska Általános Iskola
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10 óra és 12 óra között szervezzük meg a csoportos
videós, messengeres órákat, beszélgetéseket, konzultációkat, tanári magyarázatokat (ezeket előre egyeztetjük
és időben megtudják a szülők, tanulók).
12 óra és 14 óra között az elkészült munkák elküldése javításra, értékelésre.
Természetesen az otthoni tanulás sávját a családok
egyénileg alakítják, saját korábbi rendjük szerint, beépítve a tízórait, ebédet, kis mozgást, levegőzést.
A tanulók gyakorlatilag már 8 órától tudnak dolgozni, ahogy érkeznek a számukra kijelölt feladatok.
Tudom, hogy mindig van kivétel, ahol ezt nem tudják
megoldani. Dolgoznak a szülők, később tudnak segítséget adni a gyermeknek vagy hosszabb időre van szükségük a munkák elkészítéshez, azoktól tisztelettel azt
kérem, hogy emberi időben küldjék el a házi feladatot.
A következő időszakban már nem csak értékelnünk,
hanem osztályoznunk is kell. Mindenki érdeke, hogy
ezek az érdemjegyek minél jobbak legyenek!
Kérem Önök együttműködését, támogatását, türelmét, megértését gyermekink jövője érdekében. Együtt
egészségünket megőrizve kikerülhetünk mostani emberséget próbáló helyzetünkből!
Kérem, hogy változatlanul tartsák be, hogy minél kevesebbet legyünk távol otthonunktól, tartózkodjunk lehetőség szerint a csoportos programoktól. Vigyázzunk
a magunk és egymás egészségére.
Még tájékoztatásul annyit, hogy a tavaszi szünet
április 8-ától április 14. napjáig tart, 15-étől ismét digitális tanítás lesz.
Szabó Mária intézményvezető

2020. március 24-én köszöntöttük Pászti Antalné
Terike nénit kilencvenedik születésnapja alkalmából. Egészségben eltöltött boldog éveket kívánunk a
Képviselő-testület és az egész Nagyközség nevében!

Isten éltesse Terike nénit!

Csurgay Franciska Általános Iskola
Gyermek és Ifjúsági
Népzenei Verseny

1. helyezett: Nagy Botond

2-3. helyezett: Ludányi Eszter és Béni Benett

Verslovagok

Alsó tagozatos versmondó verseny

Különdíj: Hecendorfer Péter

3-4. osztalyos korcsoport 1-3. helyezett:
Németh Kornélia, Farkas Hanna, Varga Lili

