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Köszöntjük az
egészségügyi dolgozókat!

Semmelweis-nap,
a magyar egészségügy napja
2011. óta július elseje minden évben a magyar egészségügy ünnepe.
Ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentőjeként ismernek. Ő volt a gyermekágyi láz okának felfedezője.
Elsőként tekintett úgy a gyermekágyi lázra, mint egy fertőzés következményére, és nem, mint önálló betegségre. A megoldást
a klórmész-oldatos kézfertőtlenítés jelentette, és a kórtermek
rendszeres takarítása. Csak évekkel később, halála után derült
fény felfedezése hasznosságára, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték használni.
Manapság a két módszer kombinációját alkalmazzák a műtéti beavatkozások előtt.
A jelenleg is zajló különleges élethelyzetben, amikor újra előtérbe került a testi higiénia, ezen belül is a kézfertőtlenítés, kézmosás fontossága, különös tisztelettel adózunk Semmelweis Ignác emlékének.
Nagyon sokszor emlegettük az elmúlt időszakban egészségügyi dolgozóinkat. Mindig tisztelet és
megbecsülés övezi Őket, hiszen Ők mindig „láthatatlan” ellenséggel harcolnak, és ezt tették most is, a betegekkel
való személyes kapcsolat hiánya mellett.
Július elsején ünnepeljük Őket, akik minden körülmények között vigyáznak ránk! Dr. Bajmóczy Gézát, Dr. Kolek
Istvánt, Dr. Szisz Jánost, Dr. Bölöni Istvánt, Máriássné Ildikót, Hajnal Marikát, Ali Gáborné védőnőt, Tóthné Mártit,
Budaváriné Orosz Andit, a gyógyszertár dolgozóit: Szabó Dénes Frigyesnét, Zakályné Szabó Annamáriát, Dr. Szabóné
Radnai Máriát és Bálint Györgyikét. Köszöntjük azokat az egészségügyi dolgozókat, akik hosszú éveken át gyógyították és ápolták községünk lakóit és nyugdíjas éveiket töltik! Gondoljunk az összes olyan táborfalvi lakosra, aki az
egészségügyben dolgozik, többek között Jakabné Kovács Erzsikére, Lángné Katira, Taskóné Évire, Takács Mártira.

Jó egészséget kívánunk nekik!
Nagy Andrásné
polgármester

Polgármesteri gondolatok
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Az elmúlt időszakról többeknek az juthat eszébe,
hogy a csendes semmittevés napjait éltük, pedig ez
korántsem így volt!
Önkormányzatunk dolgozóinak több tennivalójuk volt,
mint általában ilyenkor lenni szokott. A munkát megnehezítette, hogy iskolás gyermekük lévén többen is
home-office rendszerben dolgoztak, ezért a napi szintű
személyes egyeztetések nehézségekbe ütköztek.
A Hivatal falain belül az élet nem állt meg. Az ügyintézés rendje megváltozott ugyan, de mindenkinek a
gondját orvosoltuk. A házi segítségnyújtásban is megszaporodott a dolgozók feladata, többen igényeltek segítséget gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban. Erre az
időszakra a Képviselő Testület ingyenesen biztosította
ezt a szolgáltatást szépkorú lakosaink részére.
A Testületi ülések rendszerességét sem lehet pótolni
telefonos beszélgetésekkel.
A pályázatok ugyanúgy kiírásra kerültek, ahogyan
az elmúlt években is, a pályázati anyagokat ilyen körülmények között is össze kellett szedni, hogy a határidőket tartani tudjuk.
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A Jókai Mór Közösségi Színtér dolgozói a maszkok
varrása után az óvoda részére varrtak különböző dolgokat, ezt követően pedig lecsiszolták az asztalokat és
újra lakkozták. Ezekben a munkálatokban nagy segítségükre voltak a férjeik is, amiért hálás köszönet.
A közterületek rendjére és tisztaságára munkatársaink fokozottan ügyeltek, pedig ilyen járvány időszakban ez nem kis feladat, mert közben saját egészségüket
is veszélyeztették. Köszönet és tisztelet jár nekik, akik
a felelőtlenül szemetelő emberek után folyamatosan takarítanak!
Nehéz időszakon vagyunk túl, de a lakosság fegyelmezett magatartásának és türelmének köszönhetően,
minden különösebb esemény nélkül éltük ezt meg.
Köszönet a toleranciáért, a megértésért!
Az egészségügyben, a boltokban, a postán dolgozóknak a lakosság zavartalan ellátásáért!
Táborfalva kijárta a pandémia iskoláját, és ötösre
vizsgázott!
Nagy Andrásné
polgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 30-án munkaterv szerinti ülést
tartott, ahol jelen volt öt képviselő és a polgármester,
valamint részt vett az Esély Szociális Szolgálat intézményvezetője és családgondozója, a Napraforgó
Óvoda vezetője, Csurgay Franciska Általános Iskola
intézményvezetője. Az ülésen 15 határozat (29 - 43
/2020.(VI.30.) született és egy rendelet került megalkotásra. A testületi ülés nyilvános jegyzőkönyve alapján, az ülésen hozott határozatok kivonatait az alábbiakban közlöm:
A Képviselő-testület:
- meghallgatta és elfogadta a polgármester beszámo		 lóját a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről.
- Ellenszavazat nélkül elfogadta a 2020. évi költség		 vetési rendelet módosítását.
- Egyhangúlag elfogadta a 2019. évi gyermekjóléti és
		 gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló jegyzői
		 valamint család-és gyermekjóléti beszámolót.
- 5 igen 1 nem szavazati aránnyal döntött arról,
		 hogy 2020. december 31 napjával kiválik a Társult
		 Önkormányzatok társulásából és 2021. január 1-jétől
		 a házi segítségnyújtás és a család-és gyermekjóléti
		 feladatok ellátását önkormányzatunk önállóan végzi.
- Ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy 2020. de		 cember 31-ig térítésmentesen biztosítja a házi segít		 ségnyújtást igénybe vevők részére a gondozási órá		 kat, a gondozási díj költségeit az önkormányzat
		biztosítja.
- Napraforgó Óvodát érintően ellenszavazat nélkül
		 hozott döntéseivel :
		 - elfogadta az óvoda működéséről szóló beszámolót
		 - az óvodai csoportok számát a 2020/2021-es neve			 lési évben továbbra is 5 csoportban határozta
			 meg, ezzel egyidejűleg engedélyezte a maximális
gyermeklétszám 20 %-al történő túllépését;
		 - az óvoda intézményvezetőjének vezetői pótlékát
			 maximális mértékben, az illetményalap 80 %-ában
			 határozta meg 2020. július 1-jétől
		 - 2020. szeptember 1-jétől 2020. december 31-ig az
			 óvodában egy fő pedagógusasszisztensi álláshely
			bővítését engedélyezte.
-		 Egyhangúlag döntött arról, hogy az Árpád utcának
		 az Iskola u.- Kőrösi u. közötti járdaszakaszának
		 felújítására pályázatot nyújt be. A beruházás ter		 vezett költsége 16.045.540 Ft, melyből a kért pályá		 zati támogatás összege 10.430.257 Ft.
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- 4 igen 2 nem szavazati aránnyal a Táborfalván mű		 ködő civil szervezet pályázatai alapján az alábbi tá		 mogatásokat állapította meg:
		 Hagyományőrző Ijászegyesület: 150.000 Ft
		 Horgászegyesület: 335.000 Ft.
		 Szabadidősport Egyesület: 150.000 Ft.
		 Nagycsaládosok Táborfalvai Egyesülete: 45.000 Ft.
		 Polgárőr Egyesület: 200.000 Ft.
		 Platthy József Bajtársi Egyesület: 150.000 Ft
		 Kéknefelejcs Nyugdíjasklub: 150.000 Ft
		 Községi Sportegyesület: 800.000 Ft.
		 Honvéd Judo Sportegyesület: 200.000 Ft.
- Ellenszavazat nélkül meghozott határozatával elő		 vásárlási jog lemondásáról döntött.
- Ellenszavazat nélkül meghozott határozatával jó		 váhagyta a DIGI Távközlési Kft –vel kötendő bérle		 ti szerződés tartalmát.
- Egyhangúlag döntött arról, hogy a táborfalvai vas		 útállomáshoz tartozó zöldterületek önkormányzat
		 általi gondozására megállapodást köt a MÁV-al.
- A járványhelyzet kapcsán állami pénzügyi elis		 merésben részesülő egészségügyi dolgozók köre
		 nem terjedt ki a kisegítő személyek elismerésére.
		 Erre tekintettel a Képviselő-testület egyhangúlag
		 úgy döntött, hogy a táborfalvai rendelőben és vé		 dőnői szolgálatnál takarító-kisegítő feladatot ellátó
		 közalkalmazottat nettó 200 000 Ft juttatásban
		részesíti.
- Honvédelmi minisztériummal kötött megállapodás
		 alapján ellenszavazat nélkül kijelölte a honvédségi
		 szolgálati lakás bérlőjét.
Napirendi pontok lezárását követően a polgármester
tájékoztatást adott arról, hogy az NHSZ-OKÖT Kft-vel
egyeztetve a Kőrösi út, Határ út, Német dűlő, Jajmajor úti külterületi ingatlanok is be lettek vonva a heti
szemétszállításba, az igénylők részére a hulladékgyűjtő
edények átadásra kerültek.
Tájékoztatom kedves lakosainkat, hogy az önkormányzat honlapján (www.taborfalva.hu) megtekinthetik a képviselő-testület nyilvános üléséről készült
jegyzőkönyveket, a hatályos rendeleteket. A „Közérdekű információk” cím alatt közzétételre kerül többek
között az önkormányzat 5 M Ft feletti szerződései, a
közbeszerzési eljárások kiírása, azok eredményei.
Képviselő-testület a következő soros ülését szeptember
29-én tartja, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
Kundra Erika
jegyző
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Néhány szóban a lomtalanításról
Egyre többen fordulnak azzal a kéréssel Önkormányzatunk felé, hogy szeretnék, ha újra megszerveznénk az
éves egyszeri lomtalanítást.
Felvettük a kapcsolatot az NHSZ ÖKOT képviselőivel
és tájékoztatást kértünk, hogy mibe is kerülne ez, ebben
az évben. Igen megdöbbentő árajánlatot kaptunk, közel
5 millió forintot jelentene (ez természetesen a hulladék
mennyiségétől függ). Sajnos, ebben a költségvetési évben ekkora összeget nem tudunk kigazdálkodni!
Kérjük a lakosságot, hogy a szolgáltató alábbi tájékoztatóját olvassák el, és ez alapján vegyék igénybe az
ingyenes szolgáltatást, amit az NHSZ ÖKOT biztosít!
Köszönettel:
Nagy Andrásné
polgármester

Önkormányzati hírek

5

Kérjük Önöket, hogy folyamatosan jelentkezzenek,
mert igényeiket csak ütemezve tudjuk kielégíteni!
A házhoz menő lomtalanítás során NEM adható át, illetve NEM vesszük át:
elektronikai hulladék;
gumiabroncs hulladék;
veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok);
ipari tevékenységből származó hulladék; zöld hulladék;
építési és bontási hulladék.
NHSZ-OKÖT

Igazgatási szünet
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
alapján
augusztus 17-től – augusztus 19-ig
igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban.

HÁZHOZ MENŐ LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítás menete az alábbiak szerint valósul meg:
1. A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás hétköznapra igényelhető.
2. Ha Ön a rendszeres közszolgáltatásban szerepel és
igénybe kívánja venni ezt a háztartását évente egyszer
megillető szolgáltatásunkat, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. ugyfelszolgalat.dabas@
nhsz.hu Tel.: (+36) 29/560-290
3. Munkatársaink tájékoztatást kérnek Öntől, hogy milyen jellegű lomhulladékot (bútor, egyéb, a gyűjtőedény
méreteit meghaladó hulladék stb.) és milyen mennyiségben kíván elszállíttatni. Megkérdezik, hogy mely időpont lenne Önnek alkalmas és rögzítik elérhetőségeit.
4. Egyeztetik a logisztikai vezetővel és a diszpécserrel
az Ön igényeit és a mi lehetőségeinket.
5. Visszahívják Önt a megadott elérhetőségén vagy vis�szajeleznek e-mail-ben.
6. A megadott napra a lomhulladékot Ön előkészíti
szállításra az ingatlanján belül, a kapuhoz közel. Közterületre nem helyezhet ki lomot!
7. Munkatársaink a jelzett időpontban megállnak az ingatlanja előtt és a rakodóink a kapun belülről a lomhulladékot a gyűjtőjárműbe rakodják az Ön jelenlétében.
8. A lomhulladékot elszállítjuk és kezeljük a törvényi
előírásoknak megfelelően.
Egy háztartásból egy naptári évben 2 m3 lomot szállítunk el.

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyintézés szünetel,
az ügyfélszolgálati irodán kizárólag ügyeletet tartunk.
A kérelmek, hiánypótlások, egyéb beadványok átadásán
kívül további ügyek intézésére nem lesz lehetőségük.
Az igazgatási szünet alatt a Falugazdász sem tart
ügyfélfogadást!
Megértésüket köszönöm!
Kundra Erika
jegyző
A Dabasi Járási Hivatal tájékoztatója
A Dabasi Járási Hivatal vezetője tájékoztatja Lakosságot, hogy a Dabasi Járási Hivatal ügysegédje 2020.
június 1-jétől a Táborfalvai Polgármesteri Hivatalban
minden hónap első csütörtöki napján 8:00-9:00 között
tart ügyfélfogadást.

TÁBORFALVAI MOZAIK bruttó hirdetési árak:
		
		
		

1 oldal: 13.965 Ft – 1/2 oldal: 6.982 Ft.
1/4 oldal: 3.491 Ft – 1/8 oldal: 1.754 Ft.
1/16 oldal: 876 Ft
Köszönetnyilvánítás: ingyenes
Hirdetésfelvétel: Fekete Gyula
Elérhetőség: 0630 499 6404
taborfalvaimozaik@gmail.com
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Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
A szezon közeledtével a parlagfű elleni védekezésre hívta fel
a figyelmét a Pest Megyei Kormányhivatal. A tájékoztatóban
kiemelik: a parlagfűvel való fertőzöttséget elsősorban a földhasználók jogkövető magatartásával lehet visszaszorítani. Belterületen a jegyző, külterületen a növény-és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik
elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket.
A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve
használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy –
amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni
ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény-és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű
elleni védekezési kötelezettségüket.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: ,,A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követöen ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem
-egészségkárosodás -bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének
a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább
virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor
közérdekű védekezést kell elrendelni. Amennyiben a parlagfű
elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül
nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés
abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám
50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot megTáborfalván 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. Kérem, hogy az
Önök által tapasztalt parlagfüves területeket az alábbi
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haladja. A parlagfü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű
védekezést belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye
és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala (a továbbiakban: növény-és talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz
kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban
felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény-és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat
továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi
bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000
Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövén�nyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt
telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlök, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a
vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a–bírságon túl– vele szemben elrendelt közérdekű
védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére
is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű
védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi
birság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről
szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden
állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem
tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek.
Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy
nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett
földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a
vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

telefonszámon szíveskedjenek jelezni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata részére: 382-028.
Kundra Erika
jegyző
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A táborfalvai katolikus egyházközség hírei
Templomainkban visszaállt 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!
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: 6550010911000073
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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

Borsi Mária gyülekezeti tag

Köszönetnyilvánítás
Tisztelettel köszönjük mindazoknak, akik a végtiszteletet megadva részvételükkel és virágokkal búcsúztak
özv. Krasnyánszki Istvánnétól temetésekor!
a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
Fajt Pálné (szül:Ágoston Julianna) utolsó útjára elkisérték, temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
a gyászoló család
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Csurgay
							
Általános iskola			
				
HISTÓRIAFranciska

2020.
2020.március
július

Képes beszámoló az Erzsébet-táborról
Az Erzsébet-tábor 2020. június 29-től július 4-ig
tartó első turnusa.
(Forrás: https://www.facebook.com/csurgayiskola)

2020. július						
március								
Csurgay

Franciska Általános
iskola
HISTÓRIA
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Interjú							

Boldog születésnapot kívánunk!

2020. július

hez. A pince talán ma is megvan valamennyire, akkoriban
nagyon korszerű, Európa-szintű pincének számított. A
Szeretettel köszöntjük Szikora Jánosné Kati nénit kastély gyönyörű volt. Édesapám a II. világháború végén
80. születésnapja alkalmából!
a fogságból idejött nagymamámhoz és édesanyám a négy
Szikora Jánosné Csűrös Katalin 1961-től 1995-ig ta- gyerekkel is idejött Oroszhegyről. Oroszhegy Kolozsvár
nított a táborfalvi általános iskolában. A 2009-ben közelében van. 1946 óta élünk Táborfalván, szüleim itt
készült beszélgetés újraközlésével szeretnénk kifejez- kezdték a tanítást még a Pálóczi Horváth-telepi iskolában,
ni tiszteletünket és köszönetünket Kati néni sokéves az iskola melletti szolgálati lakásban laktak. Nagyon szemunkájáért! Jó egészséget, sok örömet kívánunk!
rettek ott élni, összevont osztályokban folyt a tanítás, igazi
közösségben éltünk. Amikor tanítani kezdtem, a tantesNagy Andrásné polgármester tületben is ezt a közösséget tapasztaltam meg. 1964-ben
férjhez mentem, férjem Szikora János szintén pedagógus
Beszélgetés Szikora Jánosnéval
volt, alsó tagozaton tanított, később felső tagozaton éneket
oktatott. Táborfalvi születésű volt, lokálpatrióta. Sportkör
Szeretném megkérdezni, miért választotta Kati a elnök, könyvtáros volt, szerette Táborfalvát, sokat tett fejpedagógus pályát?
lődéséért. Férjemet korán elvesztettük, 1988-ban halt meg.
Visszamenőleg nagyapám és szüleim pedagógusok
Mindabból, amit elmondott eddig Kati, úgy látszik
voltak. Az ő példájuk, pedagógiai elhivatottságuk állt nekem, hogy akkoriban a falu is valódi közösségként
előttem és már kisgyermekkoromban is játékosan taní- működött. Mi volt a szerepük ebben a pedagógusoknak?
tottam a húgomat írni, olvasni. Eredetileg alsó tagozatos
Mi úgy éreztük, hogy a gyerekek nevelése a szütanító néni szerettem volna lenni,
lőkkel való kapcsolattartással
de a Nagykőrösi Tanítóképző, ahoegyütt végezhető, és ha már a
va jelentkeztem, éppen megszűnt,
pedagógusok a szülőkkel tartígy kerültem az általános gimnáják a kapcsolatot, akkor a falu
ziumba és innen pedig a szegedi
már közösséggé kovácsolódik.
József Attila Tanárképző FőiskoValamennyien arra törekedtünk,
lára, matematika-fizika szakra,
hogy a gyerekeket neveljük, hogy
itt szereztem diplomát. Nemrég
helyüket meg tudják állni az életvolt a 48. évfolyam találkozónk.
ben. Annak idején egész estét
Hol kezdte a tanári munkát
betöltő mesejátékot tanítottunk
Kati?
meg a gyerekekkel, mindenki szíTáborfalván kezdtem tanítavét-lelkét beleadta, kosztümös,
ni és innen is mentem nyugdíjzenés darab volt. Az óvodai pedaba. Érdekes szituáció volt, mert
gógusok és a szülők is segítettek.
édesapám, Csűrös Miklós volt az
Mit tartott Kati legfontoigazgató és úgy éreztem, minden
sabbnak a tanári munkában?
erőmet bele kell adnom a taníElsősorban azt, hogy a tantártásba és nevelésbe. Úgy érzem,
gyat megszerettessem a gyerekekhogy ez a kettő összetartozik.
kel és a gyerekek nevelését. Úgy
Fotó:
Horváth
János
Most, az évfolyam találkozón a töbgondolom, hogy ha a tanár belép az
bieknek is ugyanez volt a véleményük. Nem értünk osztályba, akkor csak pedagógus (a szó legszorosabb
azzal egyet, hogy az iskola feladata csak az oktatás. értelmében), ahol a pedagógus személyisége a munkaCsűrös Miklós igazgató úrról és feleségéről, Jolán- eszköze, nagyon fontos külső megjelenése, magatartáka néniről sokan emlékeznek meg szeretettel. Hogy sa is. Hitelesnek kell lennie a gyerekek számára, hogy
kerültek ők ide Táborfalvára és milyen tevékenységet ne csak szakmailag, hanem emberileg is feleljen meg.
folytattak?
Milyen problémákat lát ma az oktatásban Kati, miApai nagymamámnak volt része a Vogt-kastélyban. A lyen változtatásokra volna szükség?
Vogt-kastély nagyanyám nagyapjáé volt, aki borkereskeVéleményem szerint az egész jelenlegi oktatási renddőként a kastély környékén lévő nagy szőlőültetvények- szert át kellene alakítani, hogy ne csak szakbarbárokat
ből kisvasúton, csillékkel hordatta be a termést a pincé- neveljünk, hanem embereket.

2020. július								

Hogy változott meg Kati élete nyugdíjazása óta?
Már 14 éve vagyok nyugdíjas. Azóta az unokáimat
nevelem, segítek a gyerekeimnek, utazgatok, főleg legidősebb lányomhoz szoktam kimenni évente Floridába.
Sokat olvasok, megtanultam számítógépet kezelni. Tevékeny életet élek.
A családban folytatódik-e a pedagógusi hagyomány?
Legidősebb lányom szeretett volna óvónő lenni,
de úgy alakult az élete, hogy a színháznál kötött ki.
Később Floridába ment, ahol megszervezte a magyar
iskolát. A kint élő magyarok gyerekeivel foglalkozik.
Szeretné, ha megismernék Magyarország történelmét,
nem felejtenének el magyarul írni, olvasni, beszélni.
Középső lányom két évig volt napközis nevelő, nagyon
szerette a gyerekeket, később, mint könyvtáros dolgozott és tartotta a gyerekekkel a kapcsolatot. Legkisebb lányom pénzügyi területen dolgozik. Legnagyobb
unokám ebben a tanévben érettségizik, kitűnő tanuló,
szorgalmas, kitartó. Érdekli a geológia és a meteorológia. Középső unokám az általános iskola negyedik
osztályába jár, eddig még kitűnő volt. A legkisebb unokám, aki Floridában él, másodikos.
Köszönöm a beszélgetést! További szép éveket kívánok!
(2009)
Borsi Mária

Kedves Olvasóink!
Köszönöm Paskó Jánosné Marikának a könyvtárnak ajándékozott könyveket!
Kedves Olvasóink!
2020. június 22-től újra nyitva van könyvtárunk! 2020.
július 17-ig átmenetileg új nyitvatartási időben és korlátozott szolgáltatásokkal várjuk Látogatóinkat!
A szolgáltatás könyvek visszavételére és kölcsönzésére korlátozódik, helyben használatra és internetezésre még nincs mód!
Nyitvatartás:
hétfő, szerda, csütörtök, péntek
délelőtt 10-12 óra között
délután 13-15 óra között
Bejárat az Árpád utcai kapu felől!
Nyomtatásra előzetes egyeztetés szerint van lehetőség, kérjük, hogy a nyomtatni kívánt oldalakat küldjék
el a könyvtár emailcímére!

Könyvtári hírek
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Könyvtárunk ZÁRVA tart 2020. július 15-én, szerdán
és július 17-én, pénteken!
2020. július 20-tól visszaáll a régi rend és a megszokott, október 31-ig tartó nyári nyitvatartással, teljes
körű könyvtári szolgáltatással várjuk Olvasóinkat!
Nyári nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek: 12.30-18.00 óra
szombat: 8.00-12.30 óra
Elérhetőség:
Tel.: +36 29 382-952
Email: konyvtar@taborfalva.hu
Borsi Mária könyvtáros

Könyvajánló
McNamee, Roger: Zuckolva :
Út a facebook katasztrófa felé
(Szeged : Maxim Kiadó, 2020)
„Bizonyára senkinek nem kell bemutatni a mai világ egyik mozgatóját, a közösségi média alappillérét, a Facebookot. Ismerősök, megosztások, életesemények, posztok, csoportok, képek, üzenetek
és vélemények, vagy éppen közösségek, termékek,
reklám, vásárlás. A mindennapok szinte elképzelhetetlenek nélküle. De az egyéni előnyök mellett
vajon a társadalomnak, a világnak jót tesz-e a Facebook? Mi a helyzet az olyan veszélyekkel, mint a
visszaélések, manipuláció, álhírek, gyűlöletkeltés
és torzult önértékelés? Csak néhány azok közül a
veszélyek közül, amik felerősödését a Facebookkal is összefüggésbe hozzák. De mi az igazság?
Ha három évvel ezelőtt bárki azt mondta volna
Roger McNameenek, hogy nemsokára elkötelezetten fog harcolni a Facebook ellen annak demokráciaromboló hatása miatt, hangosan felnevetett
volna. Karrierje során már számos technológiai
vezetőt mentorált befektetőként, de kevés dolog
tette büszkébbé, mint az, hogy a kezdetekben
Mark Zuckerberg mellett volt. A Facebook egyik
nagy részvényeseként minden oka meglett volna
rá, hogy a napos oldalon maradjon. Csakhogy egyszerűen már nem tudott. Roger McNamee könyve
ráébreszti a világot – és talán Önt is – a Facebook
által okozott hatalmas károkra. Egy lenyűgöző személyes történet, valamint mesteri feltárása azoknak az erőknek, melyek összejátszottak
azért, hogy mindannyian kétségek közé keveredjünk.” (idézet a könyv borítójáról)
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Anikó ruhaklinika
Leszakadt a nadrág illetve szoknya alja?
Szétjött a cipzár?
Szűkíteni, esetleg bővíteni szeretnéd meglévő ruhádat?
Vagy csak szeretnél egy új ruhadarabot?
Legyen az felnőtt vagy gyerek.
KERESS MEG BÁTRAN!
(nadrág-, szoknya felvarrás, cipzárcsere, foltozás illetve egyéb javítások.
Rácsvédő, babafészek, ovis zsákok, ágynemű, gumislepedő)

Mráz Anikó 0620 353 9875
Táborfalva

Újszülöttek 2020 első félévében
2020.Január
Marticzik Hanna
Szülők: Marticzik Zoltán és Kelemen Julianna
Molnár Ákos György
Szülők: Molnár Dávid és Takács Eszter
2020. Február
Vazicsek Vivien Lilien
Szülők: Vazicsek Zsolt és Kucsera Vivien
Ódor Erik Zoltán
Szülők: Ódor Zoltán és Racskó Tímea
2020. Március
Mádi Marcell
Szülők: Mádi Zsolt és Ulicska Mercédesz
Konyha Lara Klaudia
Szülők: Konyha István és Tar Klaudia

Paskó Dorka
Szülők: Paskó Gábor és Kun Tímea
2020. Április
Kovács Balázs
Szülők: Kovács Attila és Garas Andrea
2020. Május
Galán Bercel
Szülők: Galán Tibor és Miski Tünde
Jóri Szabolcs Attila
Szülők: Maninek Szabolcs és Jóri Cintia
2020. Június
Bánszki Annabella
Szülők Balogh Elemér és Bánszki Adrienn
Treiber Ákos
Szülők: Treiber Szabolcs és Ubornyák Kata

Gratulálunk és boldog éveket kívánunk!
2020. április-júniusban kötöttek házasságot:
Német Zsuzsánna (Lajosmizse) Zrinyi Miklós (Felsőlajos) 2020. 04. 16.
Oláh Szilvia (Táborfalva) Lakatos István (Kecskemét)
2020. 04. 23.
Bócz Regina Barbara (Táborfalva) Máté Martin
(Táborfalva) 2020. 06. 11.
Endre Adrienn (Budapest) Tarnóczki Tibor (Táborfalva) 2020. 06. 13.
Veres Éva (Táborfalva) Tóth Levente (Táborfalva)
2020. 06. 18.
Horváth Noémi Tünde (Táborfalva) Surman Dávid
István (Táborfalva) 2020. 06. 20.

Hosszú, boldog házaséletet kívánunk!

Akiktől elbúcsúztunk a közelmúltban
Gáspár Józsefné (Parancs Teréz)
Sáránszki Sándor Józsefné (Hájas Mária)
Kolompár Antal			
Gecser János				
Dévai Sándorné (Szeibert Mária)
Fajt Pálné (Ágoston Julianna)		
Vikor Zoltán				
Molnár Ferenc				
Garas János				
Katona Mihály				
Kasza Sándorné (Szmazsák Anna)
Krasnyánszki Istvánné (Kohári Rozália)
Murinai Tibor			

élt 78 évet
élt 88 évet
élt 66 évet
élt 87 évet
élt 87 évet
élt 67 évet
élt 64 évet
élt 71 évet
élt 59 évet
élt 83 évet
élt 86 évet
élt 86 évet
élt 52 évet

Osztozunk a családok gyászában!
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A partifecske
Hazánkban áprilistól októberig megfigyelhető telepekben fészkelő madár.
Legkisebb hazai fecskefajunk, mely szinte az egész
északi földtekén megtalálható. Homokfalakba vájt
üregekben költ.
Táplálékát a levegőben kapja el. Igen apró rovarokkal – levéltetvekkel, legyekkel, szúnyogokkal, kérészekkel – táplálkozik, melyek nem feltétlenül kötődnek a vízhez.
(Dr. Szép Tibor –www.mme.hu)
Napjainkban, amikor egyre gyakrabban halljuk a természet és környezetvédelem fontosságát, amikor panaszkodunk a szélsőséges időjárásra, a rengeteg rovarra,
ami megkeseríti mindennapjainkat, mű fecskefészkeket vásárolnak többen, hogy segítsék a fecskék fészkelését, mivel a szárazság miatt nem találnak fészeképítő
anyagot, nemtörődömségből, figyelmetlenségből, vagy
tudatlanság miatt, tönkre tesszük a partifecskék fészkelő helyét, elpusztítjuk fiókáikat.
Táborfalván, az Ady Endre utca végén, a szántóföldön van egy partifecske kolónia. Jelenleg az első költési időszak vége felé járunk, sok fészekben kikeltek
már a kicsik, másokban hamarosan kelnének. Repülni
még nem tudnak, szüleik szorgalmasan hordják nekik
a rovarokat, ezáltal könnyítve a mi életünket. Fiókáik
felneveléséhez nyugalomra lenne szükségük.
Szomorúan látom, hogy van, aki motor-, vagy kvadpályának nézi a területet, vagy egyszerűen játszótérnek. Megjegyzem, néhány száz méterre, egy nagyon jó
színvonalú játszótér várja a családokat.
Mivel a fecskék laza homokfalba építik fészkeiket,
ha a terület felett végigmegyünk motorral, kvaddal,
vagy lecsúszunk a honokfalon, a fészekben lévő madaAlsónémedibe keresünk csomag szortírozó
munkatársat 1 műszakos állandó délutános
munkavégzésre (16.30 -01.30).
Feladatok: konténer kipakolása és szétválogatása szalagra, csomagok válogatása méret és irányítószám
szerint, összekészítés kiszállításra.
Ingyenes céges busz Táborfalva irányából megoldott.
Átlag nettó bérek: 220.000 Ft.
Érdeklődni lehet:
0670 342 1653
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rakra, tojásokra ráomlik a homok, amit kívülről nem is
látunk, és a fiókák elpusztulnak, a tojások összetörnek,
vagy egyszerűen nem tud visszamenni a felnőtt fecske
költeni, vagy ha épp a fészekben volt, ő is elpusztul.
Ezek a madarak védettek. De, ha nem volnának
azok, akkor is, hasznosságuk miatt óvnunk kéne őket!
A Magyar Madártani Egyesület adatai szerint hazánkban 2010-2012 között körülbelül 15 000 és 50 000 pár
között lehetett a számuk, sajnos, az eltelt időszakban
számuk folyamatosan csökken. Vigyáznunk kéne rájuk, ehelyett pusztítjuk őket.

Helyi lakosként, csak azt szeretném kérni, akik oda
járnak szórakozni, gondolják végig, és keressenek
máshol megfelelő terepet szórakozásukhoz! Homokbuckákat lehet találni sokfelé a környéken. Partifecske telepet, nem. Óvjuk meg a madarakat, vigyázzunk
környezetünkre, hogy gyerekeinknek, unokáinknak
élhető, állat- és növényvilágában gazdag bolygót
hagyjunk hátra! Ehhez mindannyiunk felelős magatartására van szükség.
Mészáros Ágota

TÖBB MINT BIZTOSÍTÓ
Mi a szolgáltatást
házhoz visszük

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

Ügyeinek intézését bízza rám!

Módné Csaba Magdolna
2381 Táborfalva, Zrínyi u. 48.
0630-213-4408 0630-450-7911 0629-382-915
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Rázós életút
Kovács Sándor írása
12. rész
Bizonyos fegyelmi lazulást azonban én magam követtem el, saját magam ellen. Ez úgy történt, hogy 1952. december közepe táján jutalom szabadságot kaptam, mint
kiváló határőr őrvezetőként. Öt napra jöhettem haza.
Ennek a rendkívüli szabadságnak annyira örültem,
hogy úgy éreztem magam, mint akit hosszú éveken át
fogságban tartottak, és váratlanul szabadon engednek.
Az újonnan kapott egyenruhámba öltözve indultam el.
Az sem számított, hogy zord, hideg hóviharban utazom,
a csontig átjáró fagyos szélben, jól eső érzésként szálltam fel a vonatra, amely Lukácsházán, a határállomáson
várakozott, és Szombathelyig közlekedett.
Szombathelyen át kellett szállni egy gyorsított vonatra, amely Budapestig ment. A vagonban, illetve az
egyik fülkében jó meleg volt, a köpenyemet levettem,
felakasztottam, és helyet foglaltam. Örültem, hogy még
egyelőre egyedül vagyok, és kényelmesen utazhatok
Budapestig. Néhány perc múlva azonban három fiatal
hölgy (talán valamilyen tanulók lehettek) érkezett ebbe
a fülkébe, és helyet foglaltak. Mind a hárman levették
téli kabátjukat, és az egyikük mellém, a másik kettő
pedig a velem szembeni padra ült. Nagyon örültem annak, hogy a lányok szépségében gyönyörködhettem az
utazásom alatt, hiszen a magam féle katonának kint
a határon ilyen szánni való hónapokon keresztül nem
volt efféle lehetőségem. Várpalota felé közeledtünk,
amikor a lányok felálltak, és öltözni kezdtek. Mind a
hárman arra kértek, hogy menjünk át az előttünk lévő
kocsiba, mert ott az étkező utasellátó kocsiba finom
jó meleg teát fogyaszthatunk. Először ugyan megköszönve nem fogadtam el a szívéjes, barátságos meghívást, de az egyik lány már a köpenyemet leakasztotta
a fogasról, és már sietve rám is terítette, én így már
elfogadtam az ajánlatukat.
Már az étkező vagonhoz értünk, a lányok előttem
mentek. Az egyiküknek nagy nehezen, de sikerült az
ajtót kinyitni, és bejutni az étkező vagonba, addig én
fogtam az ajtót, hogy a viharos erejű szél be ne csapja. Alighogy a lányok bejutottak, a viharos szél olyan
erővel csapta be az ajtót, hogy egy kézzel nem bírtam
kinyitni. Szükségem lett a másik kezemre is, amelyikkel a sapkám simlijét fogtam, de amint elengedtem a
szél elvitte. Várpalotán, az állomáson a hangosbemon-
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dó szerint tíz percig várakozik a sebesvonat, amin
utaztam. Arra gondoltam, hogy leszállok a sapkát keresni, hátha valahol a közelben megtalálom. Ezt igen
rosszul tettem, mert nem gondoltam arra, hogy ilyen
hóviharban akár kilométeres távolságra is elfújhatta a
szél. Végül a keresést abbahagytam, de mikor visszaérkeztem a váróterembe, a vonat már régen elment. Nem
volt mit tennem, valamennyire összeszedtem magam,
a ruházatomat amennyire bírtam megigazítottam, és
várakoztam tovább. Később a hangosbemondó tájékoztatott, hogy a legközelebb induló vonatszerelvény hajnali három órakor indul Budapestre. A váróteremben
szégyenkeznem kellett, mert hol az egyik, hol a másik
utazó azt kérdezte, hogy őrvezető bajtárs hol hagyta a
sapkáját? Többen voltak, akik a civil utazók körében
százados, főhadnagy, vagy egyszerűen tizedes elvtársnak szólítottak, és többen sajnáltak, hogy ilyen hidegben megfázom sapka nélkül.
Végül tehát hajnali három óra tájban személyvonatra szállhattam, és talán 5:00 vagy 5:30 órakor megérkeztem Kelenföldre, ahol villamosra szálltam, és azzal
folytattam utam a Nyugati-pályaudvarig. Onnan indult
tovább a vonat Kecskemétig. Már nem emlékszem pontosan a napra, hogy szombat volt-e vagy vasárnap, de
arra igen, hogy a családból Mihály testvéremen kívül
mindenki otthon volt, kb. reggel 8:00-ra érkeztem meg.
Anyám és a többiek a konyha ablakából kinézve látták,
hogy hajadonfejjel közlekedek haza, és csodálkoztak,
hogy miért járok sapka nélkül, hiszen ilyen időben
könnyen megbetegedhetek – mondta anyám.
Otthon természetesen beszámoltam az utazásom
rejtelmeiről. Ferenc testvérem, aki minden nap Budapestre utazott az ottani munkahelyére, vállalta, hogy
most hétfőn elmegy a Keleti pályaudvar közelében lévő
egyenruházati üzletbe, és vásárol egy határőr sapkát.
600 Ft-ot fizetett érte, és azt azonnal természetesen ki
is fizettük neki. A határőr sapkából csak egy darab volt
az üzletben, igaz, hogy két számmal nagyobb volt a
mérete, de ennek is nagyon örültünk, hiszen azt belülről papírokkal lehetett annyira szűkíteni, hogy a határra visszautazásom ilyen formán rendben megtörténjen.
A szabadságom leteltével magammal vittem némi
ruházatot arra gondolva, hogy néhány hét, vagy hónap múlva jó idő közeledik, és tavaszias ruházatra lesz
szükségem a leszereléskor. Ez által természetesen a
csomagom terjedelme, és súlya is megnövekedett, de
semmiféle gondot utazás szempontjából nem okozott.
folytatás a következő számban.

Jókai Mór Közösségi Színtér
júliusi programajánlata
Jún. 29-júl. 3. Tánctábor 6 és 10 év közötti gyerekek
részére 4. Nosztalgia és Hagyományőrző Kult. Egy.
összejövetele 18.00 6-10. Angol nyelvi tábor 6 és
10 év közötti gyerekek részére
Állandó foglalkozások:
Hétfő:
Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub klubdélután 14.00-16.00
(a hónap első hete)
Női torna 18.00-19.00
Citera próba 18.00-20.00
Kedd:
Gyógytorna 17.00-18.00
Jóga 18.30-20.00
Kyokushin karate 18.30-19.30
Szerda:
Szabás-varrás tanfolyam 17.00-19.00
Női torna 18.00-19.00
Csütörtök:
„Ügyeskedünk” kézműves csoport 17.00-19.00
Gyógytorna 17.00-18.00
Kyokushin karate 18.30-19.30
Angol nyelvtanfolyam 18.00-20.00
Júliusi hónapban szabadságolás miatt
csak az állandó foglalkozások és az
előre egyeztetett programok működnek.
Az intézmény elérhetősége:
Telefon 29 382 029
Soós-Győrffy Katalin
művelődésszervező

Július első napja a köztisztviselők, a közigazgatásban dolgozó szakemberek ünnepe is.
Ebből az alkalomból köszöntöm a polgármesteri hivatal munkatársait,
akik a jogi szabályok között működő hivatalban hivatástudattal,
elkötelezetten, legjobb tudásuk szerint végzik napi teendőjüket. A feladatukat meghatározó jogszabályok változásának követése, valamint a lakossági
igények arra sarkallják a köztisztviselőket, hogy tevékenységüket a
legfelkészültebb módon, a legjobb minőségben lássák el.
Munkájukkal minden nap hozzájárulnak a köz szolgálatához, segítik
Táborfalva lakosainak mindennapi életét.
Kívánok minden dolgozónak jó erőt, egészséget és szakmai sikereket!
Munkájukkal minden nap hozzájárulnak a köz szolgálatához, segítik
Táborfalva lakosainak mindennapi életét. Kívánok minden dolgozónak jó
erőt, egészséget és szakmai sikereket! Tisztelettel köszöntöm azokat a
köztisztviselőket, akik önkormányzatunknál éveken át segítettékközségünk
lakóit és nyugdíjas éveiket töltik!
Nagy Andrásné
polgármester

