TÁBORFALVAI

MOZAIK
2020. jún iu s

XV III. é v folya m 6 . szá m

w w w.tab or fa lva .hu

TÁ B OR FA LVA NAGY KÖZ SÉG ÖN KOR M Á N Y Z ATÁ NA K I NGY E N E S L A P JA

ALAPÍTVA 1993

Tegyük rendezettebbé környezetünket!
Ennek a mondatnak tavasszal mindig nagyobb súlya
van, mint más évszakban. A tavaszi nagytakarítás, felújítás, időszerűvé vált a közterületeinken, az 50-es út
mentén és a külterületeken is egyaránt. Akik Volánbusszal közlekednek szembesülhetettek azzal, hogy
milyen siralmas állapotban voltak buszmegállóink.
Habár ezek felújítása nem Önkormányzatunk feladatai
közé tartozik, de a mi lakosaink használják és rólunk
alkot képet ezek láttán mindenki, még azok is, akik
csak átutazóban vannak településünkön. Nem kevés
munkával, illetve némi kis anyagi ráfordítással lettek
tisztábbak, higiénikusabbak és esztétikusabbak ezek
az épületek. Jó lenne, ha vigyáznánk rájuk, és még sokáig ilyenek maradhatnának!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy hamarosan öntözőberendezés kerül telepítésre a Tarcsai úti fasor mentén, és a kiszáradt fák helyére is újak kerülnek majd.
Mindenkitől ezúton is elnézést kérünk, akik a Kőrösi
út mentén kiszedett jukkák miatt neheztelnek ránk!

Sajnos ezek a növények már egy jó ideje olyan terebélyessé váltak, hogy nem lehetett őket kezelni.
Sokan szeméttárolónak használták, mindenféle oda
nem illő dolgot dobáltak a bokrok alá. A növényeket sajátosságaik miatt, képtelenség volt a szeméttől
rendesen tisztán tartani és az ősszel beléjük hullott
nagy mennyiségű avart sem lehetett kigereblyézni. A
Művelődési Ház előtti parkban még jó néhány ilyen
bokor van. Ezek szépségét folyamatos gondozással
igyekszünk megőrizni!
A külterületi utak mentén igen nagy gondot okoz a
rengeteg illegálisan lerakott szemét. Nagyon sok munkájukba kerül dolgozóinknak, hogy ezt összeszedjék.
Minden tisztelet azoknak az itt élő embereknek, akik
folyamatosan ügyelnek a környezetünk tisztaságára, és
fáradhatatlanul szedik a mások által eldobált szemetet!
Tegyünk azért, hogy településünk rendezett legyen,
vigyázzunk a tisztaságra!
Köszönettel:
Nagy Andrásné polgármester
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Minden év június első vasárnapján köszöntjük a
pedagógusokat.
Magyarországon 1952 óta ünnepeljük ezt a napot.

Polgármesteri gondolatok
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színes családban élni. A gyerekek személyében minden reggel szembejön velünk az önzetlen szeretet.
Nagy Andrásné polgármester

Mindenki, aki visszagondol a saját oktatására, pedagógusokra emlékszik, nem módszerekre vagy technikákra. A pedagógus a szíve a nevelésnek, oktatásnak. Ezen
a napon köszöntsünk minden olyan embert, aki valamilyen formában az oktatás-nevelés területén dolgozik: gondozónőket, óvónőket, dajkákat, tanítókat, tanárokat, felsőfokú oktatásban dolgozó pedagógusokat.
A mostani különleges élethelyzetben pedig köszöntenünk kell a pedagógussá vált szülőket is!
Az egyik legszebb hivatás a pedagógus, láthatjuk
a kicsiny gyerekeket felnőtté cseperedni, részévé
válunk az életüknek. Aki pedagógusként dolgozik,
megtapasztalhatja, hogy milyen egy igazi, nagy,
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Pedagógusnap						

Pedagógusnap alkalmából megkérdeztünk gyerekeket és felnőtteket, fiatalokat és idősebbeket arról,
KI A PEDAGÓGUS?
4-5-6 éves gyerekek gondolatai a pedagógusokról:
Áron: Az óvónéni nézi, hogy hová tüsszögünk, hogy
mi rosszat csinálunk, rosszak-e a gyerekek, vagy nem.
Játszik a gyerekekkel és nézi, hogy mit játszanak.
Mira: Mesét olvas, mondókát mond, tornáztatja a
gyerekeket.
Lili: Olvas nekünk, amikor elalszunk, verseket tanul,
játszik a gyerekekkel és ad nekünk almát.
Noel: Az óvónéni jó, sok mesét olvas nekünk.
Kevin: Az óvónéni az, aki tanítja a gyerekeket.
Anna: Vigyáz a gyerekekre, ha rosszak, akkor megbünteti őket. Kivisz minket az udvarra, azt csinálja,
hogy minden jó legyen a gyerekeknek. Megengedi,
hogy fessünk.
Zalán: Szeretget minket az óvónéni, megkér minket, hogy ne rosszalkodjunk. Kati dadus almát vág
nekünk. Óvónéni néz minket és ránk szól, hogy ne
üssük meg egymást. Mesét mond nekünk és szolgál
minket, hogy jó étvágyunk legyen.
Szabina: Olvasni szokott, meg teát hozni, meg mindig elkísér a mosdóba kezet mosni.
Csenge: Az óvónéni kedves, az óvónéni szeret, ad nekünk enni, meg feladatokat.
Tibike: Ő az, aki mindig beszél, hogy a gyerekek ne
csináljanak rosszat, beszélget a többi gyerekkel, meg
a kicsikkel, meg a nagyokkal, meg velem. A Kati dadus, a Rizsa Kati, a Réka, meg a Judit néni, ők az
óvónénik. Az óvónénivel nyomogatjuk az ujjunkkal
a pöttyöket.
Jázmin: Az óvónéni segít a gyerekeknek, ha szükség
van rá.
Mia: Az óvónéni kedves, szeret minket, szokott mesélni nekünk.
Peti: Az óvónénik dolgoznak, hogy mi jól érezzük magunkat.
Donát: Ha valaki bánt, megvigasztal.
Adél: Mindig igyekeznek, hogy mi jól érezzük magunkat.
Általános iskolások és felnőttek válaszai:
„Egy tanító, más néven tanár. Azt jelenti, hogy mindenre megtanít, ami kell az életben.”
(8 éves lány)
„Segíti a gyereket, hogy mit csináljon, miért bántja
egyik gyerek a másikat. Az óvónéni és a tanítónéni is
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pedagógus. Tanítja a gyereket a jóra, hogy csináljon,
mit csináljon.”
(7 éves fiú)
„Pedagógus az óvónő, tanítónő és a tanár. Nevelő.
Segít a gyerek nevelésében és természetesen az oktatásában főszerepet tölt be. Nagyon örülök, ha olyan
pedagógussal találkozom, aki elfogadja a gyerekemet
és meglátja benne a jót, azt erősíti és tesz azért, hogy
a gyerek jól érezze magát az intézményben. És azt
várja el a gyerektől, hogy gondolkodjon, legyen véleménye.”
(39 éves nő)
„Az iskolában meghatározó szerepe a pedagógusnak
van. A katedra nem azonos szint az iskolapaddal. Ne a
szülő és a gyerek mondja meg, mi a pedagógus feladata. Az iskolai teljesítményhez szükség van fegyelemre
és tiszteletre. És arra is, hogy mindennek legyen következménye. Az iskolai házirend mindenki számára
kötelező. Egy pedagógus egyedül nem megy semmire, csak tanári összefogással lehet eredményeket elérni. A szülők otthon neveljék a gyerekeket, bízzanak
meg a pedagógusban!”
(56 éves férfi)
„Pedagógus: tanít, oktat. Határozott a gyerekekkel,
mert fontos, hogy figyeljenek rá, mert különben nem
ér semmit az egész. Fontos, hogy szeresse a gyerekeket, mert a gyerekek sokat vannak az iskolában,
ezért fontos, hogy ne feszültek legyenek, hanem úgy
érezzék, mintha a második családjuk lenne az iskola.
Órákig lehetne fejtegetni ezt a témát, mert nagyon
sok feltétele van annak, hogy valaki jó pedagógus legyen. Nagyon fontos, hogy tudjon jól kommunikálni
a gyerekekkel és nemcsak tanórán kívül, hanem tanórán is.”
(13 éves lány)
„Egy pedagógus oktat, nevel és óv is. Egy kicsit szülői szerep is, főleg a kisebbeknél, hiszen úgy kell terelgetni őket, mint kiscsibéket. És aztán a világnézet.
Én a saját példámat tudom csak mondani, hogy a
világról alkotott képemet köszönhetem a középiskolai magyartanáromnak, aki alig volt idősebb nálunk.
Komoly szinten befolyásolja a gyerekek életlátását,
gondolkodásmódját az, hogy milyen a pedagógus, aki
tanítja őket. A kislányomon látom, hogy általános iskolában találkozott már olyan pedagógussal, aki pozitív értelemben mély nyomot hagyott benne.”
(54 éves nő)
„A pedagógus dolga a tanítás. A pedagógus ugyanazt
jelenti, mint a tanár, csak más néven. Én azért szeretem
a tanárokat, mert segítenek, ha kell, ha kérdezünk,
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válaszolnak, észreveszik, ha kell segítség. A tanárok
mindig örülnek, ha jó jegyet kapunk, mint a szülők.
Szerintem minden diák örül, hogy tanárok tanítják,
csak ugye van ez az itthon tanulás, ami mindenkinek
nehéz, de a tanárok még ekkor is segítenek.”
(12 éves fiú)
„Pedagógus, aki a gyerekekért van, aki elmagyarázza nekik a dolgokat, a feladatokat, megtanítja őket a
tudásra. A viselkedésre megtanítani a pedagógus és a
szülő feladata, elsősorban szülői feladat. Van jó és rossz
pedagógus. A rossz pedagógus kivételt tesz a gyerekek
között, sokszor éveken át beskatulyázza a gyereket,
nem segíti a fejlődését. Egy diáknak is, egy gyereknek
is lehet véleménye, de ha megbántják az önérzetében a
gyereket, akkor másképp viszonyul a tanárhoz. Nálunk
a családban meghallgatjuk a gyerekek véleményét és
megbeszéljük velük, erre sok pedagógus nem ad lehetőséget.”
(68 éves nő)
A válaszokat lejegyezték: Anicskin Antónia Tonka
néni, a Ficánka csoport óvónője, Mogyorósi Réka óvónő, a Katica csoport óvónője és Borsi Marika, a mi
Könyvtárosunk.
Nagy Andrásné
polgármester
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- A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a
		 környezetét erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, per		 nye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz és rob		 banásveszélyt ne jelentsen.
- Az égetést 10-19 óra között szabad végezni, szél
		 csendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy
		 állandó felügyelete mellett. Égetni csak száraz kerti
		hulladékot lehet.
- Szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad,
		 a hulladék égetésének helyszínén olyan eszközöket,
		 illetve felszerelést kell készenlétbe tartani, amelyek
		 kel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz
		eloltható.
- Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom
		 alól a rendelet nem ad felmentést.
Közterületen tüzet gyújtani, illetve bárminemű
anyagot égetni egész évben tilos!
Kérem Önöket, hogy a takarítás és a kerti hulladék
égetésekor a fenn említett rendeletben foglaltaknak
megfelelően járjanak el a későbbi problémák elkerülése véget.

Tisztelt Táborfalvai Lakosok!

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 Táborfalvai MOZAIK helyi újság márciusi számában
tájékoztatást adtunk a kerti hulladékok égetésének helyi
szabályairól, amit ismét közzétesszük.

A növényi hulladék égetése csak egyébjogszabályok
(erdővédelmi, levegőtisztasági stb.) betartása és a
szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Avar és kerti hulladék égetése
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat helyi rendelete
alapján avar és kerti hulladék égetésekor a következőket kell betartani:
- Településünk belterületén a kerti hulladék égetése
		tavaszi időszakban március és április hónapokban,
		őszi időszakban szeptember, október, november
		hónapokban engedélyezett.
- Kerti hulladékot nyílt téren, csak megfelelően ki		 alakított 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.)

Az alábbiakban közzétesszük a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának a
tűzgyújtás szabályairól szóló tájékoztatóját:

Újra az avar és kerti hulladékok égetéséről

Tűzgyújtás szabályai szabad területen
Az erdőgazdálkodók kötelesek a turisztikai célpontnak
számító parkerdők területén állandó és biztonságos
tűzrakóhelyeket kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az
erdőgazdálkodónak kell karbantartani, és az erdő tűz
elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről is neki kell gondoskodni. A kialakított tűzrakóhelyen a tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki
jogosult tüzet rakni.

6

Önkormányzati hírek							

Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakóhelyeken
gyújthatnak tüzet az alábbi szabályok betartása mellett:
- a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környé		 két meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól annak
		 érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
- a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a
		 még ki nem hűlt parazsat, hamu sem;
- amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondos		 kodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz ol		 tására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát);
- az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell
		 oltani, meg kell győződni arról, hogy tényleg elaludt,
		 a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő
tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy
jogosult. Az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek
minősül, amelyet az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz az égetés megkezdése előtt be kell jelenteni.
Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait
a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és
a kiépített tűzrakóhely kivételével – tűz gyújtásához a
természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Amikor a tűzesetek bekövetkezésének valószínűsége
nagy, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter (Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI)) TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT (fokozott
tűzveszély időszakot) állapíthat meg és hirdethet ki.
Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében
lévő külterületi ingatlanokon.
A tilalom kiterjed a felsorolt területeken található
tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra,
beleértve a parlag- és gazégetést is. A jogi szabályozás
és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és
fásítások környezetére értendő, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az
időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása, kihirdetése, és visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomas�sza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától
függ. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI tájékoztatja az érintett szervezeteket,
közte az országos közszolgálati média képviselőket
is, a tűzgyújtási tilalomról szóló aktuális térképet az
érintett hatóságok hivatalos honlapjukon közzéteszik.
A térkép BM OKF honlapján érhető el.
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Avar és kerti hulladék égetése
A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés
feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a
kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos az avar és kerti hulladék égetése.
Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási
tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt
lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok
betartása mellett történhet. Ezek röviden a következők:
- nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még
		 ki nem hűlt parazsat, hamut;
- gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas
		 anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról;
- az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani,
		 meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.
Erdő kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon azonban tilos a tűzgyújtás tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) időszakában.
A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb
esetben szándékosság következménye, ezért az erdőés vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.
Eldobni ≤ 1 másodperc, eloltani ≥ 100 óra,
helyreállítani ≥ 100 év
Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját
és figyeljen az alábbiakra:
- Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!
- Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
- Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet,
		 vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a
		szélben visszagyullad!
- igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, ami		 ből a szél nem tud izzó zsarátnokokat továbbvinni!
- Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
- Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!
forrás:
katasztrofavedelem.hu

2020. június								

Polgármesteri hivatal, járási ügysegéd,
falugazdász ügyfélfogadása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a:
- Polgármesteri Hivatal 2020. június 2. napjától az
		általános ügyfélfogadási rend szerint tart szemé		lyes ügyfélfogadást, és az ügyintézési időben beje		 lentkezés nélkül is fogadja az ügyfeleket.
- Járási ügysegéd és a falugazdász június 2-tól
		 ismét a megszokott napokon tartja ügyfélfogadá
		 sát a polgármesteri hivatalban. Falugazdász elér		hetősége: Dabas Falugazdász Iroda. Elérhetőség:
		29-360-047 Ügyfélfogadás: Táborfalvai Polgár		 mesteri Hivatal - péntek 8.00-12-00.
Személyes megjelenés esetén kérjük a maszk viselését ,
valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát. Egy
irodában egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat, kivéve azokat az eseteket, amikor csak együttesen lehet
ügyet intézni (pl. házasságkötéssel kapcsolatos ügyek).
Kérjük ügyfeleinket, hogy az előírt 1,5 méteres védőtávolságot szíveskedjenek megtartani a többi ügyféltől,
valamint az ügyintézőtől.
A Polgármesteri Hivatalban a higiéniás feltételek
biztosítása, a takarítás, fertőtlenítés folyamatos.
Kérjük és megköszönjük ügyfeleink türelmét és
megértését!
Kundra Erika
jegyző

Parlagfű és egyéb gyom-mentesítés
Felhívom Tisztelt Lakosaink a figyelmét, hogy a földtulajdonos, földhasználó, kül-és belterületen egyaránt
köteles a parlagfű és egyéb károsító gyomnövények elleni védekezésre, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának folyamatos megakadályozására.
Szintén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni
az ingatlan előtti járdaszakasz és árok tisztántartásáról és gyommentesítéséről, valamint az ingatlanról
kihajló, illetve a közterületen álló növényzetről behajló
ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
Táborfalván a belterületi ingatlanok művelésének,
valamint a parlagfű és egyéb gyomok elleni védekezés,
illetve az ingatlan előtti közterület gondozásának betartását a Polgármesteri Hivatal első alkalommal, hivatalból
2020. július 27-től helyszíni szemle megtartásával ellenőrzi, és ezt követően folyamatos ellenőrzést végez.

Önkormányzati hírek
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Kérem, hogy az Önök által tapasztalt parlagfüves területeket az alábbi telefonszámon szíveskedjenek jelezni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata részére: 382-028
A védekezési kötelezettség elmulasztói részére a
polgármesteri hivatal határozati kötelezést ír elő, majd
ennek eredménytelensége esetén értesíti a kormányhivatal növény-és talajvédelmi hatóságát, aki növényvédelmi bírság kiszabására jogosult. A bírság mértéke
belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjed.
Kérek minden táborfalvai ingatlantulajdonost és
földhasználót, hogy saját és lakótársai egészsége védelmében, valamint a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében végezzék el a földterületek
és az ingatlanok előtti közterületek gyommentesítését, ápolását.
Kundra Erika
jegyző

Értesítés tüdőszűrésről
Értesítjük Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. évben a
tüdőszűrő vizsgálat ideje és helye a következő:
IDEJE: június 25. és június 26.
Csütörtökön: 08:00-18:00
Pénteken:
08:00-18:00
Helye: Jókai Mór Közösségi Színtér
Táborfalva, Köztársaság tér 2.
A TÜDŐSZŰRŐ A FELNŐTT LAKOSSÁG
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy
alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700,- Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés szűrőállomáson
kapható csekken történik.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de
beutaló és szülői belegyező nyilatkozat szükséges. A
törvény által kötelezettek a vizsgálat ingyenes.
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi
igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, előző évi
tüdőszűrő igazolást!
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Közérdekű							

KUTAK FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSE
(határidő hosszabbítás)
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az országgyűlés a koronavírus járványra tekintettel módosította az engedély
nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyének benyújtási határidejét. A törvény módosítás során a korábban 2020. december 31-ig rögzített határidő 2023. december 31-ig kitolódik.
Eddig a határidőig mentesül a vízgazdálkodási bírság
megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki kezdeményezi a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást.
Kundra Erika
jegyző

A Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesületének
tájékoztatója

A Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete online nézhető programokat ajánl facebook oldalán tagjai részére.
Járhatjuk az országot, http://dydudu.hu\kekes\09.html,
múzeumba, színházba mehetünk. Csodálhatjuk csütörtökönként a Fővárosi Nagycirkusz műsorát!
Folyamatosan érkeznek ruhaadományok. Az adományok a falu lakosságának is rendelkezésére állnak. A ruhákért támogatást szoktunk kérni a szállítási költségek
enyhítésére. Több pályázat is beadásra került.
Az őszi Auchan tanszergyűjtésből még füzetek igényelhetők. Helyi programjaink egyelőre várnak.
Idén lesz az Egyesület 20 éves, melyet, ha lesz alkalmas időpont, megünnepelünk. Köszönjük az eddigi
támogatást, és az Önkormányzat önzetlen segítségét.
Rendezvényeinkre várjuk minden régi és új tagunkat. A NOE minden kedvezménye igénybe vehető érvényes NOE kártyával: szálláskedvezmények, budapesti
és szabadidős kedvezmények, fürdőbelépők, LDC kártyás élelmiszeripari kedvezmények, autóvásárlási kedvezmény, nemzeti parkok kedvezményei. Sok településen helyi kedvezmények várnak.
Köszönettel:
a vezetőség

		

2020. június

2020. június								

A táborfalvai katolikus egyházközség hírei
Örömmel tudatjuk, hogy előreláthatólag 2020. június
7-től visszaáll templomainkban a megszokott liturgikus
rend, a biztonsági előírások betartásával. Vasárnaponként Táborfalván és Pusztavacson 8 órakor, Hernádon
és Tatárszentgyörgyön 9.30-kor szentmisét vagy igeliturgiát, Örkényen 11 órakor szentmisét tartunk.
Kérjük azonban, hogy az alábbi, az egészségügyi védekezést szolgáló szabályokat továbbra is tartsuk be:
megfelelő távolságot (1,5 m) tartsunk, használjunk szájmaszkot, a kézfogást és szenteltvíz használatát mellőzzük. A szentáldozás csak kézbe történhet.
Az adományokat a szentmise végén a bejáratnál lehet
a kosárba tenni.
Szeretettel várunk mindenkit!
A mielőbbi viszontlátás reményében, féltő szeretettel:
Németh Sándor plébániai kormányzó
Táborfalvi reformátusok
Kedves Testvérek!
2020. május 24-étől kezdődően vasárnaponként újra
találkozhatunk személyesen az istentiszteleteken,
egyelőre a szükséges védekezés betartásával. Kérjük,
hogy az istentiszteleteken szájmaszkot viseljenek! A
kézfertőtlenítés lehetősége biztosított.
Istentisztelet a táborfalvi református templomban minden vasárnap 9.00 órakor.
(2381 Táborfalva, Kossuth Lajos u. 72.)
Lelkészünk: Nagytiszteletű Szemők Andrea lelkésznő,
+36 30 548 38 19
Presbiterünk: Tóth Levente, tel.: +36 20 99 234 13
Gyülekezetünk számlaszáma, melyre szeretettel várunk
akár egyházfenntartói járulékot, akár Isten dicsőségére
szánt kisebb, nagyobb adományt: 65500109-11000073
				

Borsi Mária gyülekezeti tag

Köszönetnyílvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik Kasza Sándornét utolsó útjára elkísérték,
temetésén részt vettek és részvétüket nyilvánították!
a gyászoló család

		

Közérdekű
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30 éve történt…
Rendszerváltás - Táborfalva 1990
Felhívás!
Kedves Olvasóink! Kérjük, juttassák el a Mozaik
szerkesztőségének vagy könyvtárunknak a rendszerváltozás Táborfalvához kapcsolódó fotóit, dokumentumait, amelyek könyvtárunk helytörténeti
anyagába is bekerülhetnének! Sajnos, 1990-ben nem
volt még saját helyi lapja községünknek, 1993-tól jelenik meg a Táborfalvi Mozaik, így sok információ,
amely a helyi újságban megjelenhetett volna, ma
nem áll rendelkezésünkre.
1949 májusában vált önállóvá Táborfalva, mely korszakot az 1970. június 23-i tanácsülés zárt le, ahol
elhangzott, hogy július 2-án Örkényben összeül a
nagyközségi közös tanács.
A társközségi lét után 1990. január 1-jétől indult el
ismét az önállósodás folyamata és az 1990 őszén
megtartott helyhatósági választások nyomán Táborfalván is megalakult a helyi önkormányzat.
Táborfalva történetéhez kapcsolódó fényképeket,
írásokat, visszaemlékezéseket örömmel fogadunk és
várunk!
A rendelkezésre bocsájtott dokumentumokat beszkenneljük, rögzítjük és visszaadjuk tulajdonosának!

Együttműködésüket, segítségüket előre is
köszönjük!
Elérhetőség:
Borsi Mária könyvtáros
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
2381 Táborfalva Iskola u. 7.
Tel.: 29/382-952
e-mail: konyvtar@taborfalva.hu
Fekete Gyula szerkesztő
tel.: +36 30 4999 6404
e-mail: taborfalvaimozaik@gmail.com
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Napraforgó
							
Óvoda					
HISTÓRIA Napköziotthonos

2020. március
június

Hogyan éltük át az óvodában a karantén nehéz napjait….
A koronavírus miatti kialakult veszélyhelyzet miatt
óvodánk zárva volt, ügyeletet tartottunk azon gyermekek részére, ahol mindkét szülő dolgozik és nem tudták
megoldani a gyermekek elhelyezését. Az ügyelet szigorú
előírások mellett működött, a fenntartó által előírt kiscsoportos formában.

Az elején egy csoportban, majd két csoportban és a
végén három csoportban helyeztük el a gyermekeket.
Az élet ugyanúgy folyt az óvodában, mint normális
időszakban, csak kevesebb gyermekkel.
Ezzel párhuzamosan az otthon maradt gyermekek
foglalkoztatása digitális formában történt. A heti foglalkozási terveket lebontva, naponta tették fel a feladatokat az óvónénik a gyermekeknek.
Így a szülők közreműködésével lehetőség volt arra,
hogy a távol lévő gyermekek is jókat játszhattak, mozoghattak, kézműveskedhettek, mintha az oviban lettek
volna. Igyekeztünk egyszerű, otthon is megvalósítható
feladatokat adni a gyerekeknek. Természetesen játékos
formában kapták a feladatokat, mivel az óvodáskorú
gyermekek lételeme a játék. A feladatok megoldásáról,
a gyermekek otthoni tevékenységéről a szülők videó,
illetve fénykép formájában adtak visszajelzést.
Így legalább az éteren keresztül kapcsolatban voltunk egymással!
Nevelési feladataink között sajnos, az aktualitásnak
megfelelően, elsődleges feladatunk az egészséges életmódra nevelés, a betegségmegelőzés volt.

Még nagyobb gondot fordítottunk a higiéniai feltételekre. Elsajátították a gyermekek a helyes kézmosást,
orrfújást, zsebkendő használatát.
Néhány fényképet mellékelünk az elmúlt hetek Tavasz, Húsvét, Földnapja, Anyák napja, esti mesehallgatás témakörökből, így betekinthetnek az óvodai digitális foglalkozás világába.
Ezt a nehéz időszakot igyekeztünk kihasználni, s
azokat a munkálatokat, melyeket a nyári időszakra terveztünk, elkezdtük mindjárt a karantén elején.
A csoportszobák festése befejeződött. Minden eszközt kimostunk, lemostunk, fertőtlenítettünk, mely
azóta is folyamatosan történik.

Jelenleg az udvar felújítása, nagyobbítása folyik, hisz
a jelenlegit kinőttük és sajnos, játékainkat is kikezdte
az idő vasfoga.
Az óvoda területén lévő pincét lebontottuk, melyre
már nem volt szükségünk és az állapota is kritikussá vált.
Jelenleg a tereprendezés folyik. Köszönjük Gazsó
Gábor óriási segítségét és munkáját! Ezt követi majd
az új játékok telepítése, mely pályázati pénzből valósul meg. Majd a terület bekerítése, az öntöző berendezés kialakítása, s végül a terület füvesítése. Erre az
anyagi forrás a jótékonysági bálak bevételéből, illetve
fenntartónk által biztosított pénzösszegből áll össze.

2020. június						
március								
Napraforgó

Ha ezzel elkészültünk, a maradék pénzből még szeretnénk egy pár új játékot vásárolni, illetve a régieket
felújítani.
Az alapmunkálatok befejezése után következik az udvar parkosítása.
Reméljük, hogy a nyári időszakban mindezt meg
tudjuk valósítani!

Napköziotthonos
Óvoda
HISTÓRIA
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Az óvoda épülete megtelt élettel, ami már nagyon hiányzott nekünk.
A gyermekek háromnegyed része igényelte jelenleg
az óvodát, ez a létszám a következő héten gyarapodik.
Az óvoda egész nyáron nyitva lesz, segítve ezzel a dolgozó szülőket, hogy újból el tudják kezdeni a munkát.

Tisztelt Szülők!

Május 25-én a Kormányrendelet feloldotta az ügyeleti rendszert az óvodákban és az óvodák kinyithattak.
Körültekintően és nagy szeretettel készültünk a
gyermekek fogadására, hisz a koronavírus még mindig
jelen van sajnos az életünkben.
A legfontosabb, hogy csak egészséges gyermekek látogathatják az óvodát, ami normál helyzetben is benne
van óvodánk Házirendjében.
Mindent lefertőtlenítettünk, csoportszobákat, játékokat. Ebben egy ózongenerátoros fertőtlenítő készülék ebben nagy segítségünkre volt.
Egyelőre a szülők nem jöhetnek be az óvoda épületébe, az ajtóban vesszük át a gyerekeket. Ugyanígy történik távozáskor is a gyermekek átadása.
A gyermekek örömmel érkeztek, örültek egymásnak.
Még a legkisebbek is zökkenőmentesen illeszkedtek
vissza, a kiesett 2 hónaptól függetlenül. Az új szokásrendet hamar elfogadták, s ügyesen elsajátították.

A Kormány 215/2020. (V.20.) Korm. rendelete az
óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári
táborok megszervezéséről - alapján, örömmel értesítek mindenkit, hogy a Táborfalvai Napraforgó Óvoda a vészhelyzet előtti szokásos rendben működik
2020. május 25-től (hétfőtől).
Kérek mindenkit, hogy a gyermekek egészsége érdekében az alábbiak szerint vegyék igénybe a gyermekek az óvodát:
A Házirend 11.) a pontja alapján: „Az óvodában
csak egészséges gyermek tartózkodhat.”
A gyermekeket érkezéskor átvesszük az ajtóban a
szülőktől, ugyanígy járunk el távozáskor is. Kérem
a szülők a bejárati ajtó előtt várakozzanak, ne lépjenek be az óvoda épületébe.
Kérem, hogy játékot ne hozzanak magukkal továbbra sem a gyerekek.
Alvókát (kivételes esetben) a gyermek zsákjában
helyezzük el.
Természetesen az új körülményekre való tekintettel, az ebéd kiszállítás megszűnt, csak az óvodában
van lehetőség a gyermekek étkezésére.
Tájékoztatom Önöket, hogy az óvoda a nyár folyamán folyamatosan működik.
Együttműködésüket előre is köszönöm! Szeretettel várunk mindenkit!
Hmiró Ferencné
óvodavezető
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100. évforduló							

2020. június

1920. június 4. A trianoni béke aláírása
Az évfordulóhoz kapcsolódóan két könyvet szeretnénk Olvasóink figyelmébe ajánlani, amelyek könyvtárunkban is elérhetőek.
Apponyi Albert: Emlékirataim
([Bp.] : Helikon, 2016.
Az 1920-as párizsi békekonferencián Gróf Apponyi Albert vezette a magyar delegációt, de a békeszerződést
nem írta alá. „Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának:
legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg” – mondta az 1920. január 16-án Párizsban – Magyarország érdekében – magyarul, franciául és angolul elmondott,
közel 70 perces trianoni védőbeszédében.
Apponyi Albert dokumentumok, etnikai, néprajzi, történelmi munkák és érvek, Teleki Pál „vörös térképének” segítségével mutatta be a helyzetet, fejtette ki a
magyar álláspontot – teljesen hatástalanul.
„A békefeltételeket 1920 májusában adták át a magyar
delegációnak, amely azokat elolvasva lemondott. A
diktátumot ezután Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter 1920. június
4-én, délután látta el kézjegyével a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban, a tiltakozás gesztusaként Benárd ezt
állva tette meg. Délelőtt 10 órakor – az aláírás kitűzött
időpontjában – Magyarországon megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban,
hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat
félárbócra eresztették, tíz percre leállt a közlekedés,
bezártak az üzletek.
A szerződés kimondta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6
millióra csökkentették. A Felvidék, a Kisalföld északi
fele és a Kárpátalja Csehszlovákiához, Erdély, az Alföld
keleti pereme és Kelet-Bánát Romániához, Horvátország, Bácska, Nyugat-Bánát, Zala vármegye nyugati pereme, a Muraköz és baranyai háromszög a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, Nyugat-Magyarország egy
sávja Ausztriához került, Lengyelország pedig északon

Szepes és Árva vármegyéből kapott területeket.
Összességében a magyar állam elvesztette területének
mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. A trianoni szerződés az etnikai állapotokat, az 1910. évi népszámlálási adatokat sem vette
figyelembe, így mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra, felük összefüggő tömbben a határok mentén.”
(https://magyarnemzet.hu/)
Nagyapponyi gróf dr. Apponyi Albert György (Bécs,
1846 - Genf, 1933) miniszter, belső titkos tanácsos, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja, az Aranygyapjas rend lovagja, kortársai szemében a „Legnagyobb
élő magyar” volt. A kiegyezéstől kezdődően a magyar
belpolitika meghatározó alakja volt, ugyanakkor nemzetközileg is elismert közéleti személyiség.
A magyar emlékirat-irodalom remekműve először jelent meg teljes egészében.
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Trianon : A békeszerződés
[Bp.] : Szépmíves Könyvek, 2019

100. évforduló
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Az összetartozás tüze vagy „össztűz”?

A teljes békeszerződés szövegét adja közre a kiadvány,
a 364 pontot, jegyzetekkel kiegészítve. Kordokumentum, melynek ismerete ma is aktuális számunkra.

„Bármily erős is a hitünk, hogy a békeszerződés tarthatatlanságát ellenfeleink is csakhamar belátják, s így az
mai alakjában hosszú életű nem lehet, mégis számolva
az adott helyzettel, saját érdekünkben mindenképpen
arra kell törekednünk, hogy a békeszerződést minél
szélesebb körben ismertté tegyük, annál is inkább,
mert rendelkezései nemcsak a közérdeket, hanem úgyszólván mindannyiunk magánérdekeit is érintik” – jelent meg az 1921-ben mindösszesen egyszer napvilágot
látott jegyzőkönyv ismertetőjében.

Az összetartozás és a megbékélés tüzeként kellett volna gyújtani, nem csak Magyarországon, hanem a 7
szomszédos országban is. A 100 éves évforduló adhatott volna arra lehetőséget, hogy a Trianoni Békediktátumra való megemlékezésen a hét ország államelnökének és a Francia elnök részvételével és aláírásával,
az országok közötti Megbékélésről szóló dokumentum szülessen.
A megbékélésről és az egymás tiszteletéről szólt,
többek között a Köztársasági elnök parlamenti beszéde, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter és Jelenics
István atya, a Magyar Kurírban megjelent nyilatkozataikban. A hét országban élő magyarok és a különböző nemzetiségek nemzeti identitásuk tisztelete és
gondozása érdekében a megbékélés jegyében a folyamatos párbeszéd elengedhetetlen. Ebben az államok
és a helyi önkormányzatok mindig számíthatnak a
vallási identitásukat is gondozó egyházakra, vallási
felekezetekre. Harminc évvel ezelőtt ez volt a szándékom és az egyházaknak is, amikor közösen elkezdtük,
az állam és az egyházak kapcsolatának újragondolását. Nem véletlen az elmúlt 30 évről írt könyvem címe
„Párbeszéd az emberért”.A parlamenti képviselők
előtt álló 12 pont, véleményem szerint nem biztos,
hogy el tudja érni a Köztársasági elnök által őszintén elmondott kölcsönös tiszteleten alapuló, országok
közötti megbékélést. Példaértékű lehetett volna nem
csak Európában a 100 évre való emlékezés kapcsán
a 2020-ra a megbékélés évére emlékezhessen majd a
jövő nemzedéke és a történelem. Talán még nem késő
e gondolat megvalósítása. Ez felgyorsíthatná, Ukrajna és Szerbia az Európai Unióhoz tartozását, hogy az
Összetartozás és Megbékélés tüze minden év június
4-én mind a 7 országban az egymás szeretetének jegyében kerüljön meggyújtásra. Szent István intelmeit
nem szabadna elfelejteni.
2020. 06. 05.

Borsi Mária
könyvtáros
Platthy Iván
nyugalmazott címzetes egyházügyi államtitkár
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Kedves Olvasóink!
Köszönöm Doricsák Ildikónak a könyvtárunknak adományozott könyveket!
A táborfalvi Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2020.
március 16-tól határozatlan ideig ZÁRVA tart.
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani könyvtárunk honlapját, ahol Táborfalvához kötődő beszélgetéseket,
helytörténeti írásokat olvashatnak, megismerhetik közelebbről a Települési Értéktárba bekerült helyi értékeinket: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/
A könyvtár elérhetősége a zárvatartás idején munkanapokon 8-tól 16 óráig: tel.: +36 29 382 952
e-mail.: konyvtar@taborfalva.hu
Facebook-oldalunk:
www.facebook.com/konyvtartaborfalva

Könyvajánló

2020. június

kiegészítve az érzelmi hatásokkal, szórakoztató és segítő szándékkal. Megláttatni, hogy az életünk milyen rövid, és pillanatok
alatt meg tud változni. Verseim könnyen érthetőek, gazdagítják az olvasók lelkivilágát. 2015-ben irodalmi munkásságomért
a KLÁRIS Nívódíj I. fokozatát kaptam. … Ez a könyv a 21.”
Gratulálok Erzsikének, további alkotói sikereket kívánok!
A kötetből Erzsike egyik versét közöljük.
Múltbéli emlékek
Magamhoz
ölelem az
emlékeket.
A helyénvalókat,
jókat és szépeket.
Amiket a sors
adott, és nem a
képzelet.
Meg is köszönöm.
Hálám nem
marad el.
A virágnál is drágább, mert
soha nem hervad el.
Borsi Mária
könyvtáros
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy
megnyitottam ügyvédi irodámat Kecskeméten,
ahol tisztelettel várom Önöket!
Az ügyvédi iroda címe:
6000 Kecskemét, Rákóczi út 34. fsz. 2.
Telefon: + (76) 350616 • Mobil: +36 (30) 9544096
E-mail: iroda@fapal.hu
Tisztelettel:
Dr. Fapál László ügyvéd

TÖBB MINT BIZTOSÍTÓ
Mi a szolgáltatást
házhoz visszük

Gecser Erzsébet: Életünk pillanatai
[Bp.] : Uránusz Kiadó, 2020
Köszönöm Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébetnek könyvtárunknak adományozott új kötetét, melynek címe: Életünk pillanatai. A szerző ajánlása szerint: „Novelláim igaz történetek,

- 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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családi körülményeit, családjuk igényeit is, az általa
nyújtott szolgáltatásokhoz igazodva.

Kedves Olvasóink!
Örömmel adunk hírt arról, hogy a táborfalvi Jókai
Mór Közösségi Színtér és a Nagyközségi és Iskolai
Könyvtár elnyerték a Családbarát Hely tanúsító védjegy Bronz fokozatát! Az alábbiakban rövid ismertetést adunk arról, mit is jelent ez?

„Mi a Családbarát Hely tanúsító védjegy?
A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a Családbarát Hely tanúsító védjegy (CSBHTV) létrehozásával mindenki számára kiszámítható minőséget jelentő
tanúsítási rendszert dolgozott ki. Ez a védjegy hitelesen
bizonyítja a munkavállalók és a szolgáltatást igénybe
vevők számára, hogy a védjegy tulajdonosa családbarát
szemléletű, azaz családbarát munkahelyként működik,
illetve családbarát szolgáltatást nyújt, mely egyúttal a
szervezet társadalmi felelősségvállalását is igazolja.
Mi a családbarátság?
A családbarátság az az irányultság egy szervezet működésében, mellyel az adott szervezet (munkahely vagy
szolgáltató hely) a családot a maga számára is értéknek
tekinti és a családok szempontjait működése során érvényesíti. Az adott szervezet tényleges intézkedésekkel
szolgálja a munkavállalói és az ügyfelei, mint családban
élő személyek érdekeit, elősegítve ezzel a munka és a
magánélet közötti harmónia megteremtését.

Miért érdemes a Családbarát Hely tanúsító védjegy
minősítést megszerezni?
A családbarát szemlélet pozitív társadalmi üzenetet
hordozó érték, mely egyre nagyobb jelentőséggel és
vonzerővel bír napjainkban.
A Bronz Fokozat elnyerése fontos versenyelőnyt jelent
a védjegyjogosultnak a PR és CSR (társadalmi felelősségvállalás) tekintetében, vonzóbbá teszi a minősítést
megszerző szervezetet a munkavállalók és ügyfelek
körében.
A tanúsítást elnyert szervezetek ingyenes auditáláson
esnek át, mely audit a szervezetben érvényesülő családbarát szemléletről nyújt hiteles képet.
Amennyiben a szervezet legalább egy évet meghaladóan megfelel a Bronz fokozat kritériumainak, jogosultságot szerez arra, hogy a későbbiekben Ezüst fokozatot
kapjon. Ehhez a pályázónak igazolnia kell, hogy további
családbarát intézkedéseket vezetett be, figyelemmel kíséri a munkavállalók és a felhasználók ezzel kapcsolatos visszajelzéseit és ezeket beépíti a működésébe. Az
Ezüst fokozat birtokosa a későbbiekben működésüket
segítő kedvezményekben is részesülhetnek.
A legjelentősebb kedvezményekkel járó Arany fokozat elnyeréséhez mind a Munkahely, mind a Szolgáltató Hely kategória megfelelő szintű kritériumait
szükséges teljesíteni, emellett - mint mentor szervezetnek - szerepet kell vállalni a családbarát közgondolkodás megerősítésében is. „
Forrás: https://csalad.hu/csaladbarathely/

Mi a Családbarát Szolgáltató Hely?
Családbarát Szolgáltató Hely esetében a szolgáltató figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek

Borsi Mária
könyvtáros
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Rázós életút
Kovács Sándor írása
11. rész
Mátyás király Útban Pozsony felé
Mátyás király száz vitézének kíséretével, egy kiruccanást
tartott Kárpátalján, és az általa már régen látott Délvidéken. Útirányaként, Kolozsvárról haladva érintette Érsekújvárt, Pozsonyt, majd az Alpokalját. Itt Bozsokon a
vadászkastélyában három napig pihenőt tartott. Innen
haladva Délvidéken át, hazafelé tartott Kolozsvárra. Pozsony határában vegyes öltözetű csoportba verődött garázda bűnözők állták el Mátyás király útját. A bűnözők
vezére, csúf, trágár szavakkal illette Mátyást, és a kardjával hadonászva közeledett feléje. Azt mondta Mátyás:
olyan rosszul estek nékem ezek a sértő, trágár szavak,
és fenyegető mondatok, hogy ennek a léha fajankónak a
szívében rögtön kardot forgatok. Figyelj ide rám, te léha,
béna fajankó! Tedd vissza a kardot a hüvelyébe, és azt
szépen lassan ereszd vissza, mert ha ezt most nem teszed, a sírodat foga díszíteni egy kereszt! A párbajra mégis
sor került. Mátyás király a kardját az ellensége szívében
többször megforgatván. Ez időben bizony ilyen volt az
igazságszolgáltatás, úgy délvidéken, mint Kárpátalján.
Hol vagy Mátyás király? Hol vagytok régi fejedelmek?
Hadvezérek, vitézek, aranyos leventék? Tudjátok-e, hogy
a magyar igazságot, és magyar területeinkre éhes idegen
hatalmak hányszor, de hányszor leverték?

A felszerelésünk elhelyezése után az ebédlőben asztalhoz ültünk, és úgy emlékszem, hogy az ebéd káposztás tészta, és lekváros tészta volt egy kicsit megpirítva.
Ez a nap a belső és külső körzetek megismertetésével
telt el. Másnap reggel indultam járőrszolgálatba egy
nálam idősebb járőrtárssal, aki elmondta, hogyan kell
vigyázni itt a hegyvidéken. A kifelé vagy befelé igyekvő
határsértőkre, hiszen ez a hegyvidék túlzottan alkalmas a határsértésekre. Ezért van az, hogy az Írottkő,
a kalaposkő, a sötét völgy elnevezésű terepszakaszok
esetében igen sok az aknarobbanás. De ez nem jelenti
azt, hogy Bozsok és Búcsú közötti sík, bokros és erdő
részeken nem lettek volna határsértések vagy kísérletek. Erre bizonyítványként én magam is szolgálhattam,
amikor is a járőrtársammal Bozsok és Búcsú községek
között fogtunk el egy határsértő kísérletezőt.
1952 év nyarán, igen szép nyári csendes délután két
órakor indultunk járőrszolgálatba a társammal. Sík,
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de bokros erdőszélen húzódó határszakaszon voltunk,
ahol menetközben egyúttal a nyomsávot is ellenőriztük. Tőlünk baloldalon őzek legelésztek, vagy egymást
kergették, mivel a nyomsáv és a műszaki zárhoz egyre
közelebb kerültek. Jobbnak láttam, ha egy lövést leadok
felfelé a levegőbe, így a vadak megriadnak és tovább
haladnak tőlünk. Talán 40-50 lépés távolságra az egyik
bokor megmozdult. Szabad szemmel is jól látható volt,
hogy a bokorban egy ember minél jobban akar elrejtőzni, és egy határőri zöld sapkát visel. Ahogyan közelebb
kerültünk hozzá, reszketett a félelemtől, mert azt hitte,
hogy a fegyverhasználat ellene irányult. Az elfogásakor
tudtuk meg, hogy határőr tizedes. Őrizetbe vételkor
elmondta, ezelőtt két évvel azért jelentkezett önként
határőrnek, hogy minél közelebb kerüljön a nyugati
határhoz. Azért léptették elő tizedessé, mert önkéntes
volt, több esetben kapott dicsérő oklevelet.
Talán kettő vagy három hét elteltével a katonai
ügyészségtől a járőrtársammal idézést kaptunk, miszerint meg kell jelennünk tanúként Nagyatádon, az
elfogott határőr tárgyalásának ügyében. Nagyatádon
a Művelődési ház nagytermében volt megrendezve a
tárgyalás, ahol zsúfolásig meg volt telve katonákkal.
Ez a körülmény elrettentésként, és tanulópéldaként
is szolgált olyan határőrök részére, akik esetleg olyan
gondolatokkal foglalkoznak, akik katonaként a nyugati
államok valamelyikébe szeretnének szökni.
A hadbíróságnak elmondtuk az elfogás körülményeit, minket, kettőnket a hadbíró dicséretben részesített,
és további eredményes jó szolgálatot kívánt. Példaként
említést is tett a határőrökkel megtelt nagyteremben a
többi katonák számára.
Az elfogott katona részére az ügyészség 20 évig
tartó börtönbüntetést javasolt, a hadbíró (aki ezredes
rendfokozatot viselt) pedig 17 évet látott elfogadhatónak. A katonát védő ügyvéd 15 évre szerette volna
csökkenteni a börtönbüntetést, mert a vádlott részére
enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy nem
voltak szülei, és jó magatartást tanúsított az elfogása
utáni időben. Így került sor arra, hogy a vádlottat 17
évig tartó börtönre ítélték.
Talán furcsának hangzik, de részemről az őrvezetői
élőléptetésemnek nem örültem, részben azért, mert ezzel a felelősségem is megnőtt. Mindjárt kineveztek szoba, és rajparancsnoknak. Ez annyit jelentett, hogy tizenkét ember, aki a rajomba tartozott a fegyelmi és politikai
magatartásukért, a szoba rendjéért én feleltem. Szerencsére ezzel kapcsolatban semmiféle kirívó esemény, a
további katonai szolgálatom alatt nem történt.
folytatás a következő számban.

2020. június								

Sport

17

Interjú Polyák Krisztinával, a
Magyar Judo Szövetség versenyzőjével

ugyanakkor nagyon sok örömöt, élményt, lehetőséget
és barátot köszönhetek ezeknek az éveknek!

Polyák Krisztina 2000 őszén, ötévesen kezdte a judo
edzéseket és 2019 augusztusában fejezte be a profi
sportot. Táborfalváról indult és ide tért vissza. Jelenleg a Táborfalva Honvéd Judo SE szakmai munkájának irányítója.

Hogy látod a táborfalvi judo egyesület lehetőségeit,
jövőjét?
Tapasztalataim szerint nagyon sok összetevőből áll
egy judo egyesület működése és fejlődése egyaránt.
Az előző klubokhoz képest, ahol megfordultam versenyzőként vagy edzőként, itt korlátozottak a lehetőségeink. Minden támogatásért és lehetőségért nagyon
hálásak vagyunk, de így is sok akadállyal kell szembe
néznünk! Az egyik legnagyobb, hogy nincs egy olyan
helyünk, ahol folyamatosan tudnánk edzeni. Szerencsére, kaptunk lehetőséget, hogy heti két alkalommal
az iskola sportcsarnokában eddzünk, de az iskoláskorú gyerekek máshol heti 3-5 alkalommal edzenek. A
legnagyobb problémát nem
is ez, hanem a nyári szünet
jelenti! Akkor ugyanis a csarnok zárva van, így a gyerekeknek több mint 2 hónap
edzés marad ki, amit szinte
lehetetlen behozni.
A klubnak a legnagyobb
küzdelmet mégis az okozza,
hogy kigazdálkodjuk a gyerekek számára a judo ruhákat,
sportszereket, versenyek nevezési díját és az útiköltséget, amit gyakran a gyerekek
szülei állnak és saját autóval
viszik a gyermekeket a versenyek helyszínére! Itt szeretném megköszönni az Önkormányzatunknak, hogy
minden évben támogatást biztosít, néhány képviselőnek, akik tiszteletdíjuk felajánlásával támogatják munkánkat, a helyi és környékbeli vállalkozóknak, akik,
ha szükség van a támogatásukra, mindig mellettünk
állnak, Kisgyörgy Jánosnak, aki a gyermekeknek év
végén ajándékcsomagokat ajánlott fel, a Magyar Judo
Szövetségnek, aki az eredményeink alapján Műhelytámogatást biztosít, valamint azoknak az edzőknek, akik
az elmúlt években itt dolgoztak a gyerekekkel, ugyanis
mindenki önzetlenül, ingyen tette, mivel a klub nem
tud fizetést biztosítani!
Mindezek mellett is nagyon bizakodó vagyok, hiszen
ezek a gyerekek nagyon jó csapatot alkotnak, tudnak
együtt dolgozni és hiszem, ha újra el tudjuk kezdeni
az edzéseket, előbb utóbb megoldódnak ezek a problémák, hiányosságok és ismét szép eredményekkel tudjuk öregbíteni községünk hírnevét szerte az országban!

- Mi történt az elmúlt években?
Több mint 19 évnyi versenysport után tavaly vége szakadt a sportolói pályafutásomnak, így egyértelművé
vált számunkra, hogy a több mint tízévnyi városi lét
után haza szeretnénk költözni és nyugodtabb környezetben, itt folytatni az életünket. Hirtelen lett vége
a judos életemnek, így nem igazán tudtam, mihez is
fogok kezdeni, de az elég
gyorsan világossá vált számomra, hogy edzőként a Táborfalva Honvéd Judo SE-ben
tovább foglalkozom a sporttal.
- Milyen szakmai eredményeket értél el, Kriszti?
Versenyzőként többször voltam magyar kupa, diákolimpiai és magyar bajnoki érmes,
felnőtt országos bajnokságot
nyertem. Nemzetközi mezőnyben korosztályos Európa
Bajnokságon 3., Világbajnokságon 7., az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon pedig 2. helyezést értem el. Ezeken kívül több nemzetközi
versenyről hozhattam haza érmet és pontszerző helyet
is. 14 éves korom óta a magyar válogatott keret tagja
lehettem.
Az edzősködést még 2017-ben kezdtem egy óvodában, majd Pátyon és most itt Táborfalván. Az óvodás és
kisiskolás gyermekeknél szerintem az eredmények még
elég relatívak, kiskorban a mozgás megszerettetése és
fejlesztése a cél, amit a judoval el lehet érni. A táborfalvai
gyerekekkel még csak szeptember óta dolgozunk együtt,
de több érmet is szereztek az elmúlt hónapokban, ami a
körülményekhez képest nagyon jó teljesítmény!
- Mit jelentett a sport számodra és mit jelent most?
Sportolóként a mindent jelentette, ez tette ki az életem nagy részét és el sem tudtam képzelni nélküle a
mindennapjaimat. Visszagondolva persze, rengeteg
küzdelem és szenvedés is van egy sportoló életében,
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- Milyen terveid vannak?
Nagyon szeretném, ha a judosaink legalább egy részét
megtapasztalhatnák annak, amit én kaptam ettől a
sporttól! Szeretném, ha egy igazi csapat kovácsolódna a
gyerekekből és szeretnék egy közösséget építeni, ahová
mindenki szívesen tér vissza évek múltán is.
- Köszönöm szépen a beszélgetést! Gratulálok az eredményeidhez és további sikereket kívánok terveid megvalósításához!
Borsi Mária

Bemutatkozik a Táborfalva Honvéd Judo SE
Hogyan kezdődött? A fiamat hét évesen semmi nem
érdekelte a küzdősportokon kívül. Akkor, 2000
őszén a környékben két lehetőség volt. Karate tanfolyam, vagy Örkényben működött egy judo szakosztály Fogasi Gergely vezetésével. Testnevelőként úgy
gondoltam, ha sport, akkor legyen olimpiai sportág. Így jelentkeztünk Gergő mesternél. Kislányom,
Kriszti, akkor öt éves volt. Nagyon meglepődtünk
az édesapjával, amikor közölte, hogy ő is szeretne
járni. Tanév végére elfogytak az örkényi gyerekek,
és több volt a táborfalvai. A támogatás is elfogyott,
megoldást kellett keresni, hogy versenyezhessenek
a gyerekek. Mivel csak akkor vehetnek részt versenyen, ha sportegyesülethez tartoznak.
Először a Községi Sportegyesület akkori vezetőit kerestük meg Táborfalván, hogy szakosztályként
szeretnénk csatlakozni az egyesülethez. Mereven elzárkóztak, semmilyen formában nem akarták, hogy
hozzájuk tartozzunk. Ekkor a honvédség dolgozói,
Bernát Istvánné vezetésével mellénk álltak, és 2001.
május 25-én a Helyőrségi Klubban megalakult egyesületünk. Első elnöke Bernát Istvánné, de a vezetőség tagjai között több honvédségi dolgozó is volt. A
vezetőség azóta többször átalakult, de a jó kapcsolat a mai napig megvan a régi tagokkal.
Az edzők személye is többször változott. Fogasi
Gergelyt idősebb Kiss Endre váltotta fel. Endre bácsi irányítása mellett szárnyalni kezdett a csapat.
Diákolimpiai, Magyar Bajnoki és Magyar Kupa
győzelmek, helyezések mellett nemzetközi szinten is eredményessé, ismertté váltak sportolóink.
Csak a legeredményesebbeket említve ebből az időszakból: Polyák Krisztina, Polyák Ferenc, Juhász
Róbert, Horváth Erik, Máté Erik, Rukrígel Zsolt,
Szrapkó Tamás.
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2006-ban Endre bácsi beteg lett, és tragikus gyorsasággal romlott az állapota. Szeptember első hetében vettünk tőle végső búcsút. Ezután fia, ifjabb
Kiss Endre vette át a csapatot. Méltón folytatta édesapja munkáját. Budapest Kupa, Serdülő világkupa
győzelmekkel, helyezésekkel bővült az eredménylista. Akik már nála kezdtek judózni, és felállhattak a
diákolimpiai és magyar bajnoki dobogóra, Molnár
Zsolt, Jakab György, Szalai Mercédesz, Nagy Éva.
Közben felnőtt egy generáció, akik középiskolába kerülve Kecskeméten folytatták pályafutásukat.
Sajnos többen, kiváló eredményeik ellenére abbahagyták a sportot.
A gazdasági válság az egyesület működését is
veszélybe sodorta. Endrének nem tudtuk fizetni
az edzésre járást sem, nem, hogy tiszteletdíjat adjunk. Így távozott az egyesülettől. Ezután évekig
csak vegetáltunk. Kevés gyerek volt, az idősebbek
rendszertelenül jártak. Csak néhány meghívásos
versenyen tudtunk részt venni, ott is nagyon változó volt az eredmény. Férjemmel, Polyák Ferenccel
tartottuk az edzéseket. Ha munkája engedte, Fecó
fiunk besegített.
Közben Kriszti lányunk, válogatott versenyző lett.
2005-ben és 2009-ben elnyerte a Magyar Köztársaság Jó tanulója, jó sportolója kitüntetést, 2011-ben
Héraklész díjat kapott. 2010-ben, Kecskeméti sportolóként kijutott az Ifjúsági Európa Bajnokságra,
ahol 16 közé jutott. A következő év volt a legeredményesebb. EB harmadik, EYOF második, VB hetedik
hely mellett Európa Kupa győzelmek, helyezések.
Azután klubot váltott, majd ismét javuló eredmények. A hazai repertoárból már csak a felnőtt Magyar Bajnoki cím hiányzott. 2016-ban ez is sikerült.
2019 augusztusában Kriszti befejezte a profi
sportot és haza költözött. Jelenleg ő irányítja a

Felkészítő verseny Tataházán: Mészáros-Bárkányi Viktória
II. hely, Deák Máté I. hely, Rim Georgina II. hely, 2019.
(Fotó: Polyák Krisztina)
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csapat szakmai munkáját. Vannak tehetséges gyerekeink, alakulnak az eredmények is, de a jelenlegi
válság helyzetben nincsenek edzések. Nem tudjuk,
hogy mi lesz, ha vége a járványnak. Hány gyerek jön
vissza, mennyit romlott a fizikai állapotuk, milyen
motiváltak lesznek. Kriszti interneten küld nekik
feladatokat, kérdés, mit csinálnak meg belőle?
Szeretnénk, ha minél több gyerek csatlakozna az
egyesülethez! Természetesen felnőttek is jöhetnek, ha
szeretnének megismerkedni ezzel a sportággal, de
elsősorban utánpótlás nevelés az egyesület profilja.
Az elmúlt években elnyert műhely támogatásnak köszönhetően ma már felszerelést is tudunk biztosítani
a gyerekeknek, korlátozott számban felnőtteknek is.
Az edzések színhelye a táborfalvi sportcsarnok, melyeket eddig heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön 16 órától tartottunk.
Ha valaki érdeklődne, az egyesület facebook oldalán,
vagy a 70 327 6884 telefonszámon teheti meg.
Mészáros Ágota elnök

Polyák Ferenc (jobbról 2.) Felnőtt 3. osztályú Országos
Bajnokság 3. hely, 2019. (Fotó: Polyák Krisztina)

Polyák Krisztina a felnőtt Magyar Bajnoki dobogó tetején, 2016. 		
					
(Fotó: Mohai Péter)

