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Kedves Táborfalvaiak!

Október 13-án délután megrendezésre került az idősek
napja. A most kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel, rendhagyó módon, műsoros délutánnal kedveskedtünk szép korú lakosainknak.
Sajnos, elég kevesen jöttek el, de reméljük, hogy aki
velünk töltötte ezt a délutánt, egy jó hangulatú rendezvény élményeivel gazdagodva tért haza! A jelenlévők
köszöntése után az idősek himnusza következett, amit
kedves hernádi vendégművészek adtak elő, megható
volt, ahogyan a közönség is velük énekelt, majd SoósGyőrffy Kató adott elő egy kedves dalt, következtek az
óvodások, az iskolások és a meglepetés műsor.
A meglepetés műsor Mészáros Adél és Ondrik Zoltán énekesek operett műsorával kezdődött, majd Mészáros János Elek magánénekes énekelt.
Megható, vidám, humoros, emlékezetes… Ezeket a
jelzőket mind leírhatjuk erről a néhány óra hosszáról.
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A program végeztével minden vendég átvehetett egy
kedves ajándékot, amit az általános iskola pedagógusai
készítettek, és egy doboz süteményt.
Olyan rendhagyóra sikeredett ez a rendezvény, amilyen rendhagyó módon március óta az életünk zajlik.
Reméljük, 2021-ben visszatérhetünk a megszokott kerékvágásba és széles körben, jó ebéd mellett tölthetjük
majd ezt a szép ünnepet!
Nagy Andrásné
polgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 20-án rendkívüli ülést, október
27-én munkaterv szerinti ülést tartott. A rendkívüli
ülésen jelen volt öt képviselő és a polgármester, a munkaterv szerinti ülésen jelen volt mind a hat képviselő
és a polgármester. Az ülésen részt vett a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. képviselője, valamint a MOZAIK
újság szerkesztője. A Képviselő-testületi üléseken egy
rendelet és 13 határozat született (65-77/2020.) A testületi ülés nyilvános, polgárok által megtekinthető
jegyzőkönyvei alapján, az ülésen hozott határozatok
kivonatait az alábbiakban közlöm:
A Képviselő-testület az október 20-i ülésen:
- ellenszavazat nélkül döntött az alábbi beszer		 zési eljárások eredményéről: a Polgármesteri Hi		 vatal fűtőkazán cseréjével a legkedvezőbb ajánla		 tot benyújtó HŐTREND Kft. (Tatárszentgyörgy)
		 ajánlatát fogadta el 3.984.954 Ft + áfa értékben.
		 Térfigyelő kamerarendszer bővítésére beérke		 zett ajánlatok közül az Erstech Technika Kft. (Ta		 társzentgyörgy) ajánlatát fogadta el 6.593.161 Ft +
		áfa értékben.
- Egységesen döntött arról, hogy a helyi szociális
		 rendeletben meghatározott feltételekkel önkor		 mányzati támogatást nyújt a 60 év feletti lako		 sok és a 0-18 év közötti gyermekeket nevelő csa		 ládok részére, valamint adománycsomagot biz		 tosít az arra rászorulók részére. A támogatások		 ról később értesítjük az érintetteket.
- Ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy
		 780.000 Ft +áfa összegben hatástalanított ágyút
		 vásárol, mely a körforgalomnál kerül elhelyezésre.
Október 27-i ülésén a Képviselő-testület:
- ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester be		 számolóját a két ülés közötti intézkedésekről;
- ellenszavazat nélkül elfogadta a szociális célú tűzifa
		 támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet. Az
		 önkormányzat ebben az évben is pályázott téli szo		 ciális tűzifa támogatására, melynek során 167 erdei
		m3 fa vásárlásával segítséget tud nyújtani az arra
		 rászorulók téli tüzeléséhez. A rendeletről részletes
		 tájékoztatást az újság külön oldalán adunk;
- ellenszavazat nélkül elfogadta a SZIGÜ Temetőüze		 meltető Kft. működéséről és a MOZAIK újság fele		 lős szerkesztői feladatának ellátásától szóló beszámolót;
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- ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy a községi
		 víziközmű rendszerek jogszabályban előírt vagyon		 értékelésének elvégzésével a legalacsonyabb áraján		 latot adó Valid Solution Kft-t bízza meg 1.530.000
		 Ft + áfa vállalási árral;
- ellenszavazat nélkül meghozott határozatában
		 készfizető kezességet vállalt – lakosságarányos mér		 tékben – a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
		 Egyesület folyószámla hitele ügyében.
- ellenszavazat nélkül jóváhagyta a gyermekjóléti és
		 szociális ellátások szakmai programját, valamint
		 szervezeti és működési szabályzatát, mely 2021.
		 január 1-jétől lép hatályba. (a Képviselő-testület koráb		 ban döntött arról, hogy 2020. december 31. dátum		 mal kilép a Társult Önkormányzat Esély Szociális
		 Szolgálat társulásból és 2021. január l-től önállóan
		 látja el a család-és gyermekjóléti, valamint a házi
		 segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyúj		 tás valamint szociális étkeztetés feladatait. A mű		 ködéshez és az engedélyezési eljáráshoz szükséges
		 alapiratokat fogadta el a Képviselő-testület.);
- ellenszavazat nélkül döntött önkormányzati ingat		 lanok értékesítése ügyében;
- ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy az isko		 laudvar térkövezésére előirányzott kiadásokat
		 1.700 000 Ft-tal megemeli, valamint az 50-es főút és
		 Szeles utca közötti közút szakaszának felújítási
		 munkáit elősegítve annak tervezési költségeit
		 1.345.000 Ft értékben az önkormányzat költségve		tésében biztosítja.
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.
A Képviselő-testület a következő soros ülését november
24-én tartja, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
Kundra Erika
jegyző
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Tájékoztató a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról
Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a településünkön meglévő jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők
számát 2021. januárjától szeretnénk tovább bővíteni.
Ennek érdekében ezzel a tájékoztatóval hívjuk fel a lakosság figyelmét az ellátási lehetőségre.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igényelhetnek
a saját otthonukban élő - elsősorban egyedül élő 65 év
feletti időskorúak vagy fogyatékkal élő - személyek,
akik képesek a segélyhívó készülék megfelelő használatára. A segélyhívó rendszer 24 órás folyamatos segítségnyújtási lehetőséget biztosít.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, mely igénybevétele esetén egy apró technikai
eszköz segítségével, egy gomb megnyomásával, mindjárt házhoz jön a segítség.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lényege: egyfelől egy csuklóra rögzíthető vagy nyakba akasztható
jelzőkészülék, mellyel az idős vagy beteg ember egy
gombnyomással jelez, ha azonnali segítségre van szüksége. A készülék azonnali kétoldalú kommunikációra
alkalmas, csepp-, por- és ütésálló. A jelzés a diszpécser
központba érkezik és szolgálatot teljesítő személy felügyeli a riasztást és a segélykérő jelzést követően értesíti a jelzőrendszeres ügyeletes gondozót, aki azonnal,
de legkésőbb 30 percen belül a helyszínre megy és segít
elhárítani a kialakult veszélyhelyzetet. Szükség szerint
segítséget hív (értesíti az orvost, központi ügyeletet,
mentőt, rendőrséget vagy a hozzátartozókat).
A jelzőrendszer működtetése a lakásban vezetékes telefon meglétét igényli.

CÍMLAP: BETYÁR-DOMBI TANÖSVÉNY
A tanösvény 2800 m hosszú körsétaút, végigjárása kényelmes tempóban kb. 1,5 órát vesz igénybe.
6 állomásának tanösvény táblái a terület általános
jellemzőit, az itt található természetes növénytársulásokat, jellemző fa- és cserjefajokat, a természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajokat és állatfajokat
mutatják be, valamint a szálaló erdőgazdálkodásról
is olvashat az érdeklődő.
A tanösvény nagy része homokdombok között, erdős területen halad, de utunk során a homoki gyep és
nyáras-borókás élővilágát is megfigyelhetjük.
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A szolgáltatás biztosítása határozatlan vagy határozott időtartamra történhet. Az ellátás biztosítására az
azt igénybe vevővel vagy annak törvényes képviselőjével megállapodás jön létre.
Amennyiben érdeklődik az említett szolgáltatással kapcsolatban, vagy tud a környezetében olyanról,
akinek szükséges lenne erre az ellátásra, kérem, hívja
a 06-29-383-420 vagy a 06-29-382-028 telefonszámot,
ahol munkatársaink szívesen tájékoztatják az igénybevételének módjáról.
Kérem, ha eldöntötte azt, hogy igényelné a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, akkor az újságban található igényfelmérő nyilatkozatot kitöltve juttassa el a
polgármesteri hivatalba a Táborfalva, Köztársaság tér
l. sz. alá vagy a 06-29-382-028-as telefonszámon jelezze
igényét az ellátásra.
Kollégáimmal várjuk érdeklődő telefonhívásaikat és
a kitöltött igényfelmérő nyilatkozatot.
A szolgáltatás 2021. évben ingyenes.
Nagy Andrásné
polgármester

A szabadon látogatható Betyár-dombi tanösvény
megközelíthető járművel az 5-ös számú főúton. Táborfalva községbe érve Örkény-Tábor irányába fordulva
kell haladni. Az utolsó laktanyánál balra, majd a táblákkal jelzett irányba. A településtől kb. 4 km.
(Forrás: http://turjanvidek.hu/?/tanosveny)
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Kedves Táborfalvaiak!
2020. október 5-én, a közmeghallgatás keretében egy éves tájékoztató
is elhangzott, ennek a kivonatát olvashatják itt:
Önkormányzatunk költségvetése a
2020-as évben is nagyon takarékos.
A gépjárműadó 100%-os elvonása 10 millió forint
mínuszt jelentett a bevételi oldalon. A szociális keret 4 millió forinttal kevesebb, mint az előző évben.
Szerencsére, az iparűzési adó bevételnél még nem
tapasztalunk jelentős csökkenést, a járvány ellenére
sem.
2020. október 5-ig elkönyvelt kiadásaink:
- Óvoda tekintetében: 4.880.000 Ft (udvar rendezése,
		 tisztasági festés, villámkár + 2.500.000 Ft költség		 vetési átcsoportosítás az udvari játékok beszerzé		sére).
- Orvosi rendelő, vírusvédelem, védekezési eszkö		 zök: 3.706.190 Ft + orvosi szoftver fejlesztése
		267.000 Ft.
- Iskola árambővítése: 3.567.684 Ft.
- Ingyenes MOZAIK újság szerkesztése, nyomdai
		 költségek: 1.860.408 Ft.
- Zöldterület karbantartása: TÜF KFT. 9.000.000 Ft,
		 Német Imre vállalkozó részére: 4.023.900 Ft.
- Vasúti átjáró tervezési költségei: 600.000 Ft.
- Szeles utca tervezési költségei: 2.072.640 Ft.
- Polgármesteri Hivatalban irattári polcok beszer		 zése: 436.372 Ft.
- Bölcsőde eddigi építési költségei: 113.504.731 Ft.
- Orvosi szolgálati lakás eddigi építési költségei:
		69.294.315 Ft.
A 2020-as évben még kifizetésre kerülő saját forrásból történő beruházások:
- Az iskola udvarának térkövezése, ennek a beszer		 zési eljárási költségei + egyéb járulékos kiadásai,
		 megközelítőleg: 15.000.000 Ft.
- Kamerarendszer bővítése: 8.300.000 Ft.
- A Polgármesteri Hivatal kazáncseréje: 5.030.000 Ft.
Látható, hogy nagyon figyelünk a kiadásokra, de
sajnos, a zöldterület karbantartása és a vírus elleni védekezés igen nagy anyagi áldozatot követel.
Január 13-án, új szolgáltatásként megkezdődött az
ingyenes laborvizsgálat az orvosi rendelőben. 25-én
a Helyőrségi Művelődési Otthonban Platthy Iván:
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Párbeszéd az emberért című könyvének bemutatóját
tartottuk meg.
Februárban megtörtént a bölcsőde építésének közbeszerzési eljárása. Ebben a hónapban kezdődtek a
Szegedi MÁV Igazgatósággal a tárgyalások a közös
zöldterület karbantartások ügyében. Szintén Szegeden
indítottuk közösen a Pet Star KFT utódjával a többletáram iránti igényt, amivel a műanyag hulladék feldolgozó üzem be tudja majd indítani a termelést. Még ebben
a hónapban ingyenes programot szerveztünk az iskolás gyerekeknek: Fafúvósok bemutatkozása a mesében
címmel. Februárban átalakítottuk az egyesületek támogatására vonatkozó rendeletünket.
Március 5-én Nőnapi műsort szerveztünk a Művelődési Házban, majd 6-án jótékonysági rendezvényt egy
beteg kislány részére. A Március 15-i koszorúzás és a
tájsebészeti akció sajnálatos módon, a járványhelyzet
miatt már elmaradt.
Az április a járvány elleni védekezés és intézkedések
hónapja volt. Közben azért a pályázatok előkészítése
és beadása megtörtént, folytak a MÁV-os és NKM-es
egyeztetések.
Május hónapban megérkezett Dr. Szisz János, aki
ebben a nehéz időszakban egy héten két napot helyettesítette Dr. Bajmóczy Gézát. Elkezdődött az ortopédiai
magánrendelés is, hetente kétszer.
Június hónapban a külterületi utakból többet is becsatoltunk a szemétszállításba az ott lakók igen nagy
örömére. 19-én Pogácsás Államtitkár Úr megtartotta
fogadóóráját és az éves tüdőszűrő vizsgálat is lezajlott.
A július a gyerekekről és a szociális ellátásról szólt.
A Művelődési Házban tánctábor és angol nyelvi tábor
került megrendezésre, és ebben a hónapban utazhattak
a gyerekek, zömmel önkormányzati támogatást élvezve, a révfülöpi táborba. A Képviselő Testület meghozta
azt a döntését, hogy 2021. január 1-jével kilép az Esély
Szociális Szolgálatból, és a szociális alapellátást önkormányzati tevékenységként látja el.
Augusztusban 4 fő diákmunkást alkalmaztunk. Az
általános iskolában megtörtént az igazgatóváltás, rendben lezajlott a ballagás. Az iskolaudvar térkövezése a
megtervezett ütemben folyt.
Szeptember-október hónapban újra elkezdtük érezni a Covid-19 vírus hatásait. Hirtelen
többen betegedtek meg és kerültek karanténba,
mint márciusban a járvány kezdetén. Dr. Bajmóczy Gézával egyeztetve, azokat a rendezvényeket,
amelyeken tudni véltük, hogy 250 főnél többen lehetnek (szüreti felvonulás, búcsú), sajnálatos módon lemondtuk. Keserves döntés volt ez részünkről,
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hiszen mindkét rendezvény évtizedek óta hozzátartozik a község életéhez. A MÁV átadta az állomás
környékén lévő zöld területeit gondozásra, az ott
található épületekről pedig döntés született, hogy
elbontásra kerülnek. Rendhagyó módon került
megrendezésre az Idősek napja és az október 23-i
koszorúzási ünnepség.

Tisztelt Táborfalviak!
Ez az egy év úgy telt el, mintha csak egy hónap lett
volna. 2019-et zártuk egy nagyon szép, nagyon sikeres
rendezvénysorozattal és gazdag programot állítottunk
össze mindkét művelődési otthonunkba. Ezeket a terveket felülírta az élet.
A Magyar Falu Programban szinte minden meghirdetett pályázati kategóriában pályáztunk több-kevesebb sikerrel.
A nagyon takarékos gazdálkodás mellett is jutott
saját forrásból történő fejlesztésekre, és némi kis meglepetésre lakosságunk részére, ami az év végén kerül
kiosztásra!
Köszönöm a lakosságnak a bizalmat, a biztatást!
Képviselő Testületünknek a segítséget, és az egészséges, jó hangulatú, szinte egyhangú döntést hozó vitákat. Az Önkormányzat dolgozóinak a támogatást, a
hozzáértő, nagy szaktudásról árulkodó munkát.
Köszönettel és tisztelettel:
Nagy Andrásné
polgármester

Tájékoztató a háziorvosi szolgálat működéséről
Tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy 2020.
november 1-jétől Dr. Szisz János átveszi az 1. körzet
háziorvosi ellátását. Ettől az időponttól a két körzet
rendelési ideje a fent látható időpontokban történik.
A Doktor Urak tömbösített rendelést tartanak minden csütörtökön és pénteken, ami azt jelenti, hogy
páratlan héten mindkét körzetet Dr. Szisz János látja el, míg páros héten csütörtökön és pénteken Dr.
Bajmóczy Géza fog rendelni.
A vérvétel hétfőnként, a megszokott rendben és
időben történik.

Önkormányzati hírek
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Dr. Szisz János ortopédiai magánrendelése, páratlan
héten pénteken 13-órától lesz, kizárólag telefonos bejelentkezés alapján.
Dr. Kolek István foglalkozás egészségügyi magánrendelése keddenként 17.00-18.00-ig lesz, időpont
egyeztetés ide is szükséges.
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy a zökkenőmentes orvosi ellátás érdekében tartsák be a körzetesítés rendjét, annak a körzetnek az ellátását
vegyék igénybe, ahová a betegkártyájuk szól, valamint vegyék igénybe a telefonon történő időpont
egyeztetést, hogy ezzel is megkönnyítsük egészségügyi dolgozóink munkáját.
Nagy Andrásné
polgármester

Háziorvosi szolgálat rendelése
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Újszülötteink:
2020. július:
Csorba Dominik
Szülők: Cserven Zoltán és Csorba Kinga
Simon Adrienn Lili
Szülők: Simon György és Dibák Szilvia
Hubay Hanna
Szülők: Hubay László és Ungvári Mária
Bán Olivér
Szülők: Bán Norbert és Szigeti Olga
2020. augusztus:
Hostyinszki Dominik
Szülők: Hostyinszki Tamás és Belkovics Zsuzsanna

Vajda Angélia
Szülők: Vajda Sándor és Lengyel Dóra
Vásáreczki Noel Áron
Szülő: Vásáreczki Krisztina
Dágány Luca
Szülők: Dágány József és Hencz Izabella
Papp Sándor Martin
Szülők: Papp Sándor és Farkas Vivien
2020. szeptember:
Csorvási Dávid
Szülők: Csorvási Dávid és Berényi Szilvia

Gratulálunk és boldog éveket kívánunk!
Házasságot kötöttek:
Fehér Alexandra (Táborfalva) Szabó Ödön (Táborfalva) 2020. július 30.
Erdős Renáta (Táborfalva) Csonka Csaba András
(Táborfalva) 2020. augusztus 01.
Holló Szabina (Lajosmizse) Kerepeczki Zoltán (Táborfalva) 2020. augusztus 06.
Soltész Ildikó (Felsőlajos) Sándor Gábor (Táborfalva)
2020. augusztus 08.
Bravik Krisztina (Táborfalva) Tóth Csaba (Táborfalva) 2020. szeptember 03.
Ország Anna (Táborfalva) Végh István (Egyek) 2020.
szeptember 05.
Sulcz Noémi (Táborfalva) Jung István (Táborfalva)
2020. szeptember 12.

Kovács Gabriella (Táborfalva) Egri László (Táborfalva) 2020. szeptember 19.
Vikor Anna (Táborfalva) Mészáros Zsolt (Pusztavacs)
2020. szeptember 19.

Hosszú, boldog házaséletet kívánunk!
Akiktől elbúcsúztunk a közelmúltban
Széles Győző
Pál József 				
Kollár Sándorné (Vida Ottilia Irén)
Kékesi Györgyné (Szárnya Julianna)
Sápi Jánosné (Kotmajer Borbála)
Varga Gábor

élt 83 évet
élt 71 évet
élt 59 évet
élt 76 évet
élt 96 évet
élt 43 évet

Osztozunk a családok gyászában!

Adventi kedvcsináló

Biztat és reményt ad az a gondolat, hogy a mi ünnepi készülődéseink is részei lesznek a karácsonynak. Az
előttünk álló időszak varázs, hamisítatlan hangulat, mely hívogatóan integet felénk, közös várakozásra, adventi
gyertyagyújtásra hív.
Ebben az időszakban, emberi kapcsolatainkban az összetartozás érzése erősödik fel, melyet közösségi programokon, eseményeken újra és újra átélhetünk. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata a vírusvédelmi szabályok
betartása mellett 2020-ban is megrendezi hagyományos adventi rendezvénysorozatát, melyre minden érdeklődőt
szeretettel vár.
Az első gyertyát településünk koszorúján november 29-én gyújtjuk meg. A részletekről plakátokon és Táborfalva online felületein (Hivatalos web-, és Facebook oldal) tájékoztatjuk a lakosságot!
Nagy Andrásné
polgármester

2020. november							

Mindenszentek és halottak napja
„Egyetlen voltál e világon s múlhatatlanul örök.
Elmentél? Igen. Te messze jársz, s én itt ringatlak az ölemben
s ha fáradt leszek, átadlak a fiamnak s ő így tovább
itt voltál s nem tűnhetsz el többé a szívünkből és a szemünkből.”
Kassák Lajos

Önkormányzati hírek
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Táborfalva valamennyi lakójának őszinte együttérzéssel, szívből kívánok méltóságteljes és megnyugvással teli, csendes megemlékezést ezekben a mindannyiunk lelkét megérintő, ősz végi ünnepnapokban.
Nagy Andrásné
polgármester

Elérkeztünk Mindenszentek ünnepéhez. Ez a nap és
november 2-a, Halottak napja a családok és a társadalmunk egyik legbensőségesebb ünnepe. Mindannyiunké, hisz valamennyiünknek vannak halottai. Életünk
csak velük lehet teljes, mert valaha ők is életünk részei
voltak. Ezekben a napokban mindannyian hitünk szerint megidézzük halottaink emlékét: gyertyát gyújtunk
értük, mindazokért, akik életünk eseményein osztoztak. Akiket családtagként, szülőként vagy nagyszülőként, gyermekként, barátként ismertünk és szerettünk. Ha kellett, támaszaink voltak és felejthetetlen
személyekként kísértek minket utunkon.

Tájékoztatás a szociális célú tűzifa támogatásról
Tisztelt Lakosaink!
Önkormányzatunk ebben az évben is állami támogatást
kapott a téli szociális tűzifa beszerzéséhez.
A támogatásra való jogosultság megállapítását rendeletben szabályozta, melyről összefoglaló tájékoztatást
az alábbiak szerint adunk:
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére 2020-2021
évben a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában
tűzifát biztosít.
A tűzifajuttatást az a Táborfalva település közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosa, bérlője vagy
albérlője igényelheti, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
Jövedelemre tekintet nélkül jogosult az ellátásra aki:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
		 szóló törvény szerint
		 aa) aktívkorúak ellátásra,
		 ab) időskorúak járadékára,
		 ac) települési támogatásra jogosult
b) családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvez		 ményben részesülő személy van,
c) egyedül élő 65 év feletti
d) kétszemélyes háztartásban élő személyek, ahol
			 mindkét fő 65 év feletti és Táborfalván állandó
			 bejelentett lakcímén életvitelszerűen él.

Szintén jogosult a támogatásra az a kérelmező, aki
a fentiek szerinti feltételeknek nem felel meg, viszont
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%-át (85.500 Ft) feltéve, ha Táborfalván állandó
bejelentett lakcímmel rendelkezik, életvitelszerűen
Táborfalván tartózkodik. Ebben az esetben jövedelemigazolást szükséges becsatolni!
Egy kérelmező a fent meghatározott jogcímek közül
csak egy alapján jogosult tűzifa támogatás igénybe vételére.
Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult
a támogatásra.
A kérelmeket 2020. november 1-jétől 2021. január 15ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon. A nyomtatvány átvehető az ügyfélszolgálaton, illetve letölthető
az önkormányzat honlapjáról. A tűzifa kiosztása 2021.
január hónaptól történik.
A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem
idegeníthető. Amennyiben a jogosult a részére biztosított szociális tűzifát értékesíti, úgy ugyanezen juttatás
igénylésekor a támogatásból kizárható.
A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat csak
a Belügyminisztérium által megítélt mennyiségű tűzifa erejéig tudja biztosítani. Ennek kiutalását követően
a beérkezett kérelmeket az Önkormányzat csak saját
készlete erejéig tudja kielégíteni.
Kundra Erika jegyző

Beszélgetés Polyák Sárával
2020. szeptember 1-jével állt munkába Polyák
Sára Táborfalván, a háziorvosi rendelőben. Szeret
olvasni, így nemrég beiratkozott könyvtárunkba és lehetőségünk nyílt
a beszélgetésre…

– Hogy kerültél Táborfalvára? Van-e valamilyen
személyes kötődésed?
– Sokat nyaraltam Papánál Táborfalván, az Arany
János utcában. Apukám itt nőtt fel, Inárcsra házasodott, én ott éltem 25 évet. Már
gyerekkoromban rajongtam a
lovakért, általános iskola végén
kezdtem el aktívan lovagolni, de
a gimnáziumi években teljesedett
ki a szenvedélyem a sport iránt.
14 éves voltam, ahogy megkaptam első lovamat, a nagy 178
cm marmagasságú Nérót és vele
kezdtem el először a versenyzést,
kezdetben csak gyermek ügyességi versenyeken, ahol bójákat
kerülgettünk. 2010-ben letettem
díjugratásból a rajtengedély vizsgát és magasabb szinten kezdtem
lovagolni, ehhez vettünk egy jobb
képességű lovat, Pic Nadlit, akit
rossz körülmények közül hoztunk el, de a belé fektetett idő és energia sokszorosan
megtérült a versenypályán, a versenyéveim legjavát az
ő nyergében töltöttem. Ahogy komolyodtam, egyre
jobban kezdett el érdekelni az idomítás, hogy a lovakat
minél precízebben képezzük ki, ahogy kutakodtam,
akkor hallottam Örkénytáborról, a Lovastanár- és Hajtóképző Iskoláról. Akkor határoztam el, hogy egyszer
Táborfalván fogok élni. Erre idén márciusban kaptam
lehetőséget. Akkor még a dabasi szakorvosi rendelőintézetben dolgoztam, de már itt laktam Táborfalván. A
Covid-járvány kezdetén munkát kerestem, és akkor talált meg Polgármester asszony, hogy itt vállaljak állást,
szeptember 1-jétől kezdtem a háziorvosi rendelőben
körzeti nővérként dolgozni. Közben Kecskemétre járok
iskolába, ápoló képzésre.
– Milyen szakmai életutat jártál be?
– Inárcson jártam általános iskolába, azután az ócsai

gimnáziumba kerültem. Érettségi után alternatív képességfejlesztő lovasterapeuta képzésen vettem részt,
majd gyógy- és sportmasszázst tanultam Budapesten.
Gyógymasszőrként a szakmai gyakorlatot a BajcsyZsilinszky Kórházban és a Gellért Gyógyfürdőben végeztem. Már az iskolás éveim alatt dolgoztam a Ceglédi
Gyógyfürdőben, majd a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézetben szereztem munkaköri tapasztalatot,
és ott láttam először belülről, hogy milyen egy fogászati rendelés. El is végeztem a fogászati asszisztensi képzést és szakmát váltottam, ezután a fogászaton dolgoztam, egy év múlva pedig a klinikai fogászati higiénikusi
bizonyítványomat is megszereztem.

– Milyen terveid vannak?
– Az egészségügyben végzett munkát hivatásomnak érzem, tervben van további egészségügyi iskolák
elvégzése is, például a mentőzést nagyon szívesen kipróbálnám vagy egy sürgősségi osztályon a munkát.
Emellett sok minden érdekel, az íjászkodástól kezdve a
néptáncon át a hagyományőrzésig. Szeretném, ha minél több fiatalt sikerülne bevonzanunk ezekre a területekre. Hat éven át néptáncoltam Dabason a Borovenka
néptánccsoportban. Szívesen szerveznék Táborfalván
táncházakat, amennyiben ez kivitelezhető és van rá érdeklődés. Szeretnék a település életében minél aktívabban részt venni, minél több emberrel megismerkedni.
– Köszönöm szépen a beszélgetést! Örülök, hogy
megismerhettelek, érezd magad itthon Táborfalván!
A beszélgetést lejegyezte: Borsi Mária
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XII. Gazsó József Emlékverseny
Október 11-én rendeztük meg a nyílt nevezéses XII.
Gazsó József emlékversenyt. A kellemes kora őszi
reggelen 44 versenyző foglalta el előzetesen kihúzott
rajthelyeit a Táborfalvai Horgásztó partján. A betörő
hidegfront halakra gyakorolt hatása sajnos a fogási
eredményeken is meglátszott, melyet a tóparton mozgó büfével próbáltunk kompenzálni. Mérlegelést követően az alábbi eredmények születtek:
- I. helyezett: Ulicska Róbert
- II. helyezett: Nagy László
- III. helyezett: Govorkovics Róbert
- IV. helyezett: Hmíró Ferenc
- V. helyezett: Takács József
- VI. helyezett: Krajecz Zoltán
A legnagyobb halat Hmíró Ferenc fogta. A kifogott
ponty súlya 2,2 kg volt. A helyezést elérőket serlegekkel jutalmaztuk és értékes horgászfelszerelésekből választhattak. A „Gazsó József Vándorkupára” immáron
másodszor került fel Ulicska Róbert neve. Az eredményhirdetéskor érkezett csepergő eső nem vette el
az étvágyát versenyzőinknek és kisérőiknek, így került
sor a várva várt ebédre. Mindenkinek köszönjük a részvételét, a helyezetteknek ezúton is gratulálunk!

Egészség percek
Ősz van, tombol a járványszezon, éppen ezért nagyobb
figyelmet kell fordítanunk a megelőzésre, öltözzünk
fel rendesen, aludjunk eleget (min. napi nyolc órát),
táplálkozzunk változatosan és figyeljünk oda az ételeink minőségére. Vitaminokkal is ajánlott támogatni
a szervezetünk normál működését, kiemelném a C és
a D vitamin fogyasztás szükségességét.
Vitaminokkal az influenza ellen
C-vitamin:
Másnéven aszkorbinsav. Kedvező hatással van az immunrendszerre, hiszen segít növelni a fehérvérsejtek
számát és fokozza működésüket, antioxidáns hatásánál
fogva véd a szervezetet fenyegető rákkeltő anyagok káros hatásától, továbbá csökkenti a vér koleszterin szintjét. Ajánlott napi mennyisége 1000 nemzetközi egység.
Természetes úton is bevihető csipkebogyó, homoktövis, fekete ribizli, paprika, petrezselyem, kelbimbó,
brokkoli és citrusfélék elfogyasztásával.

2020. november

A Táborfalvai Mozaikon keresztül is szeretnénk
köszönetet mondani az ebéd elkészítéséért Dohándi
Pálnak és Kalocsa Ágnesnek! Külön köszönjük támogatásukat a Gazsó Gumiszervíznek és Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának!
HE Vezetőség

D-vitamin:
Jótékony hatásai már régóta ismertek, ahogyan az is,
hogy szervezetünk napfény hatására termeli azt. 2000
nemzetközi egység napi szükségletből táplálkozással
csak mintegy 80-at tudunk biztosítani. Az őszi, téli
évszak beálltával, az október és március közötti periódusban a felmérések szerint Magyarországon 10-ből 9
embernél alakul ki D-vitamin hiány. Legjobb D-vitamin
forrásaink a halmájolajok, a máj, a tojás, a tej és tejtermékek, margarinok.
Polyák Sára

2020. november				
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Az imaház története

Kedves Testvérek!
Elkezdődtek a táborfalvi református imaház felújításának munkálatai, Tóth Levente Presbiter Testvérünk
áldozatos munkájának köszönhetően a projekttábla is
kikerült a helyszínre. Köszönjük az örkényi református
egyházközség férfikörének a felújítást megelőző munkálatok során a régi imaház, az egykori almatároló tetőzetének lebontását, a fák kivágását. A kivágott fákat
néhány család számára adományként juttattuk el.
Köszönjük Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának, Nagy Andrásné polgármesternek és a Képviselő-testületnek, hogy segítségükkel bontásra került
a régi imaház épülete, a törmelék és a zöld hulladék
elszállítása megtörtént.
A FELÚJÍTÁSI MUNKÁK IDEJÉN, ELŐRELÁTHATÓLAG 2020. NOVEMBER HÓ VÉGÉIG AZ
ÖRKÉNYI REFORMÁTUS TEMPLOMBA HÍVJUK ÉS VÁRJUK A TÁBORFALVI TESTVÉREKET,
MINDEN VASÁRNAP 10.30 ÓRAI KEZDETTEL,
FELNŐTT ÉS EZZEL PÁRHUZAMOSAN GYERMEK
ISTENTISZTELETRE!
Minden kedden 18 órakor a Deo Volente Ökumenikus
Kórus kóruspróbája, minden szerdán 18 órakor Bibliaóra, minden pénteken 18 órakor ifjúsági alkalom; minden hónap első hétfőjén 10 órakor baba-mama kör, este
18 órakor férfikör. Valamennyi alkalom helyszíne az
örkényi református templom.
Kérjük, hogy viseljenek szájmaszkot alkalmainkon!
A kézfertőtlenítés lehetősége biztosított.
SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET
MINDEGYIK KÖZÖSSÉGÜNKBE!
Elérhetőség:
Szemők Andrea lelkész, tel.: +36 30 548 38 19
Tóth Levente presbiter, tel.: +36 20 99 234 13
Borsi Mária
gyülekezeti tag

„Az 1970-es évektől az istentiszteleteket abban a kis
épületben tartották, amely most is látható a jelenlegi
imaház mögött. A telket és a rajta lévő épületet a Gólya
család adományozta a református egyháznak.

Az évek során többször felmerült, hogy az épületet
fel kellene újítani, míg végül az a döntés született, hogy
új imaház építésébe fog a gyülekezet. Az alapkő letételére 1995-ben került sor. Fekete László Nagytiszteletű
Úr és a táborfalvi református gyülekezet együttműködéséből Táborfalván önálló imaház épült. A munka
szervezését Nagy László végezte, az imaház tervének
elkészítését és az építkezés irányítását Nagy János vállalta, mindezt térítés nélkül. Anyagi támogatást adott
az egyházmegye, Táborfalva önkormányzata, a holland
testvérgyülekezet, a pasaréti gyülekezet, valamint adományok érkeztek a gyülekezet tagjaitól is. Tulajdonképpen csak az anyagköltséget kellett kifizetni, a munkát ingyen elvégezték az emberek, a gyülekezet tagjai,
többen segítettek a falu lakói közül nem református
vallásúak is.
Az imaház szentelésére 1997. augusztus 17-én került
sor, igét hirdetett Dr. Hegedűs Lóránt püspök úr, felszentelő szolgálatot végzett Komlósi Péter esperes úr.
Ide illik Rogosz János megfogalmazása, mely szerint
„… az örkényi gyülekezet szórványaival együtt, ha nehezen is, de reménykedve, egymást buzdítva vészelte
át a reá mért nehéz időket és szórványaival együtt fenn
tudott maradni.””
(Forrás: A Táborfalvi Református Gyülekezet története,
Borsi Mária, Táborfalva, 2007.szept.15. http://www.taborfalva.hu/node/19)
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Kedves Olvasóink!

Kányádi Sándor:
Valami készül

2020. november 1-jétől 2021. március 31-ig TÉLI
NYITVATARTÁS szerint,
a járványügyi korlátozások figyelembevételével, rövidített nyitvatartási időben látogatható könyvtárunk:

Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek:
15.00-16.00 óráig az Iskola utcai bejárat felől,
16.00-18.00 óráig az Árpád utcai bejárat felől.
A KÖNYVTÁRBAN A VÍRUSHELYZETRE ELŐÍRT
RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁT KÉRJÜK (TÁVOLSÁGTARTÁS, MASZKVISELÉS, KÉZFERTŐTLENÍTÉS)!
Elérhetőség:
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2381 Táborfalva,
Iskola u. 7.
Tel.: +36 29 382-952
Email: konyvtar@taborfalva.hu
honlap: https://www.taborfalva-konyvtar.hu/
Köszönjük megértésüket!
Borsi Mária
könyvtáros

Kányádi Sándor
A Hargita megyei Nagygalambfalván Kányádi Miklós gazdálkodó és László Julianna gyermekeként
született. Édesanyját 11 évesen (1940) elveszítette. Az
elemi iskola öt osztályát szülőfalujában, a középiskolát a székelyudvarhelyi református kollégiumban
(1941–1944), a Római Katolikus Főgimnáziumban
(1944–1945) és a fémipari középiskolában (1946–1950)
végezte. Ezt követően beiratkozott a Szentgyörgyi
István Színházművészeti Főiskolára, de 1954-ben
a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Nyelv- és
Irodalomtudományi Karán szerzett magyarirodalom-szakos tanári diplomát, ám tanárként soha nem
dolgozott, életét az irodalomnak szentelte.
Költői tehetségét Páskándi Géza (1933–1995) fedezte fel. Ő közölte 1950-ben első versét a bukaresti
Ifjúmunkás című lapban. 1951–52-ben az Irodalmi
Almanach segédszerkesztője, ezzel egyidőben néhány hónapig az Utunk, 1955–1960-ban a Dolgozó
Nő munkatársa, 1960-tól 1990-ig pedig a Napsugár
című gyermeklap szerkesztője.

Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

DIGITÁLIS
MOZAIK
Kedves Olvasóink!
A Táborfalvi Mozaik legfrissebb lapszámait is közzétesszük könyvtárunk honlapján a 2020. januári
hónappal kezdődően. Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának lapja, a Táborfalvi Mozaik 2020.
januártól ingyenes, valamennyi táborfalvi lakóingatlan számára kézbesítik, honlapunkon a szélesebb
olvasóközönség számára is elérhető: MOZAIK ma,
https://www.taborfalva-konyvtar.hu/
A Táborfalvi MOZAIK első korszakának (19931999) lapszámai elérhetők a „MOZAIK egykor”
menüből.
Borsi Mária
könyvtáros
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Rázós életút
Kovács Sándor írása
16. rész
Azzal a körülménnyel, hogy személyemmel egy kicsit
javult a létszámhiány, természetesen még mindig kevesen voltunk. Például egy nagyobb létszámú garázdaság,
vagy egy tömegverekedés esetén többször jó lett volna
nagyobb létszámmal rendelkezni, és az elkövető személyek felelősségre vonása miatt az anyagot gyorsabban
feldolgozni, a garázda személyeket minél előbb az igazságszolgáltatás elé juttatni.
A fent említett észrevételemmel kapcsolatosan
most elmondok egy példát, bár mondhatnék többet is: alig voltam egy hónapot rendőri szolgálatban
az örkényi rendőrőrsön, amikor az őrs épületével
majdnem szemben lévő vendéglőbe cirkuszi mutatványosok jöttek. A mutatványosok között lévő igen
szép fiatal hölgyek lenge öltözékben vagy bikiniben
voltak a színpadon. Néhány garázda, ittas személy
a nézők közül csúf kijelentésekkel szidalmazta a
műsort előadó művészeket, és ordítozással zavarta
a műsort. Kint az utcán, az út szélén az előadó művészek lakókocsijában a művész család kisgyermekei, a lakókocsi másik felében konyhai felszerelések
voltak szokásosnak megfelelő módon berendezve.
A vendéglő előtt ma is meglévő két darab szépen
gondozott gömb akácfa állt, amelyek mellé szorosan
a mutatványosok lakókocsija parkolt. Éjszaka 23 óra
tájban ketten tartózkodtunk az őrsön az irodában,
én, mint tartalékos, és egy idős ember, aki ebben az
időben Táborfalván KMB szolgálatot látott el, de most
ügyeletes szolgálatra lett berendelve az őrsre. Odakint
nagy volt a lárma, az ordítozás minden fajtája. Valakik az őrs épület külső ajtaját verték, és rendőrségért
kiáltoztak. Az ügyeletes Miska bácsit próbáltam felkelteni, de nem sikerült. Nem tudhattam, hogy talán
beteg, vagy csak egy kicsit többet nézte a pohár fenekét. Nem volt mit tennem! A nagy zajban talán senki
sem hallotta a felszólításaimat, az ajtón kiléptem, és
működésbe helyeztem a gumibotot.
Időközben 8-10-en a lakókocsit próbálták felborítani, de a kocsit a gömbfák megvédték. Tovább folyt
a dulakodás, verekedés, többen véres fejjel, akit a gumibot eltalált, feküdtek a földön. Szerencsére ott volt
az őrsparancsnok, akinek a szobáját csak egy közfal
választott el az őrs irodájától. Bekopogtattam hozzá,
hogy Őt kérjem segítségül. A parancsnokot nem kel-
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lett az eseményekről tájékoztatni, mert mindent tudott. Pisztolyával egy-két lövést leadott a levegőbe és
ennek hatására csendesebb lett a lárma.
Időközben megérkezett Kocsis György is, aki KMB
szolgálatot látott el Örkényben, az akkor még nagyközségben. Most már elegendő létszámmal rendelkeztünk,
és a lehetőségekhez képest gyors ütemben haladt a
rendcsinálás. Ezt a témát most azért említettem meg,
hogy éreztessem azt a körülményt, amikor létszámhiány van bármilyen munkahelyen.
A fenti kis kitérő után röviden elmondom, hogyan
jött létre ez a tömegverekedés: a vendéglőben a cirkuszi mutatványosok között volt egy szép, formás testű hölgy, akit Bimbinek becéztek. Őt, mint (vándor)
mutatványost és családját az egész Pest megyében,
vagy talán országos viszonylatban, sokan ismerték és
műsorukat mindig nagy tapssal fogadta a közönség.
A vendéglő nagytermében zajlott a műsor. Mikor éppen a csinos, szép testű nő talán kicsit többet mutatva magából, mint ahogy az máskor megszokott volt,
a nézőtéren hevesen tartó tapssal fogadta a közönség.
Már a közepénél tartott a produkció, mikor néhányan
becsmérlő, undok, sértő kijelentésekkel, bekiabálásokkal zavarták Bimbit. A hölgynek elfogyott a türelme,
nem bírta tovább a sértéseket, elvonult a színpadról, és
az adás ezzel véget is ért. Így jött létre az a körülmény,
hogy a nézőtéri vendégek egy része nagy hangon a műsor folytatását követelte, a másik fele meg helyeselte
a befejezést. A kétfelé szakadt tábor egymásnak esett,
így tömegverekedés alakult ki. A garázdaságot elkövetők ellen természetesen eljárás indult.
Az életem során ma már talán elárulhatom, hogy
volt, illetve még ma is van nekem egy láthatatlan ellenségem, az igazság érzete. Bárhol dolgoztam, akár
a fegyveres testületeknél szolgáltam, az igazságérzet
mindenhová elkísért.
Gondoljunk vissza az 1950-es évekre, amikor teljes gőzzel működött a padlássöprés, az úgynevezett
közellátás érdekét veszélyeztető bűncselekményekre vagy a szabálysértések időszakára, amikor kint a
helyszínen nekem kellett eldöntenem vagy állást foglalnom, kinek adjak igazat, némelyik rendelkezésnek
vagy a gazdának. Amennyire lehetett, természetesen
a gazdának adtam igazat, de az ilyen döntések rám
nézve igen kockázatosnak bizonyultak, mert a rendelkezéseket, szabályokat a saját szakállamra másként
láttam, és a gazdák javára intézkedtem.
folytatás a következő számban.
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Elkezdődött az őszi szezon
Kedves Szurkolóink!
Felnőtt csapatunk több mint kilenc hónap után lépett
ismét pályára tétmérkőzésen.
I. forduló
Előzetesen egy kötelező győzelemre készültünk Monorierdőn. A győzelem meglett ugyan, de jóval nehezebb körülmények között, mint amire számítottunk.
A rekkenő hőségben egy futballra alkalmatlan „pálya”
fogadott minket.
A mérkőzés előtt mégis azt kértük, hogy próbáljunk
meg a földön játszani és a mérkőzés első 15-20 percét
megnyomni, hogy lehetőleg minél előbb dűlőre vigyük
a mai mérkőzést. Sajnos, ebből nem sokat tudtunk
megvalósítani, mert a pálya gyakorlatilag alkalmatlan
volt arra a játékra, amit mi szerettünk volna játszani a
csapattal. Ettől függetlenül a 20. perc környékén Lakatos Rolinak hála, megszereztük a vezetést, majd rá tíz
percre Lambisi Cristian révén már 2-0-ra vezettünk és
ezzel az eredménnyel vonultunk pihenőre.
A félidő után még kapkodóvá vált a játék, gyakorlatilag egy rúgd és fuss játékot játszott a két csapat,
aminek eredményeként az ellenfél szépíteni tudott, de
ezt követően már nem változott az eredmény, így, ha
nehezen is, de győzelemmel kezdtük a bajnokságot.
Nem ez volt életünk mérkőzése, de ezért is három pont
jár. Jó volt látni viszont, hogy a srácok is érezték, ez
bizony karcsú volt, így biztos vagyok benne, hogy a következő héten egy sokkal jobban játszó csapatot fognak
látni szurkolóink!
Rebelog FC 1-2 Táborfalva KSE
Keserü-Fábián (Lakatos Lajos)-Deák-Béres Máté-Béres
Márk (Szeibert)-Revák-Veszelszki (Szénási)-Lakatos
Roland-Mitág-Lambisi (Rafael)-Lakatos Erik (Gazsó)
Csere: Csordás
Edző:Dr. Hesz Márton és Szeibert Zoltán
Gólok: Lakatos Roland, Lambisi
II. forduló
Hétvégén Pánd csapatát láttuk vendégül hazai pályán. Múlt héten ellenfelünk nagy vereséget szenvedett,
ezért egyértelmű volt a cél, nekünk is hoznunk kellett a
kötelezőt. A mérkőzés előtt ugyanazt kértük a játékosoktól, mint a múlt héten: próbáljunk meg agresszívan
letámadni és minél gyorsabban eldönteni a mérkőzést,
ezt szerencsére tökéletesen sikerült megvalósítani.
Az első percekben beszorítottuk ellenfelünket a kapu
elé, gyakorlatilag folyamatosan lőttük a szögleteket,
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végül az egyik szögletünk után a kipattanót Lakatos
Roli bombázta a rövid sarokba.
Fontos volt, hogy ezután se álljunk meg. Ennek is
meglett az eredménye egy szép támadás végén Lambisi Cristian elhúzta a kapus mellett, aki szabálytalankodott ellene, a megítélt büntetőt ismét Lakatos Roli
lőtte a kapu közepébe. A félidő végéig megmaradt a
dominanciánk és két szép akció végén Fábián Flórián
és Szénási Pali talált be.
A második félidőben is tovább támadtunk, rögtön a
félidő elején Fábián Flórián meg is szerezte a második
gólját. Sajnos, a sok pozitívum mellett történt egy nagyon negatív is, hiszen a 62. percben először Lakatos
Roli kiharcolt egy büntetőt, majd meglökte ellenfelét,
amiért a bíró azonnal kiállította. A történethez hozzá
tartozik, hogy a játékvezető egyértelműen utazott a játékosunkra, alig várta, mikor küldheti ki. A szituáció
vége az lett, hogy kiállították a játékosunkat és még a
büntetőt sem kaptuk meg, ami számomra továbbra is
érthetetlen döntés volt. Szerencsére a kiállítás nem fogott meg minket és további két gólt szereztünk Lakatos
Erik és Lakatos Lajos révén.
Összességében simán tudtunk nyerni, amihez ezúton is gratulálok mindenkinek!
Sajnos, a kiállítás nagyon nem jött jól, de ettől függetlenül haladnunk kell tovább a megkezdett úton. Jövő
héten Csévharasztra utazunk, ahol egy nagyon nehéz
meccs vár ránk.
Táborfalva KSE 7-0 Pándi KSK
Keserü-Szabó-Szeibert (Terebes)-Béres Máté-Fábián
(Béres Márk)-Revák (Gazsó)-Deák-Szénási (Lakatos Lajos)-Mitág-Lakatos Roland-Lambisi (Lakatos Erik)
Edző: Dr. Hesz Márton
Gólok: Lakatos Roland (2), Fábián (2), Szénási, Lakatos
Erik, Lakatos Lajos
III. forduló
Felnőtt csapatunk a hétvégén Csévharasztra utazott,
hogy lejátssza idei harmadik bajnoki mérkőzését. Előzetesen egy nagyon nehéz meccsre számítottunk, ami
be is igazolódott.
A mérkőzés előtt azt kértük a csapattól, próbáljunk
meg nyugodtan és bátran játszani az első percektől
kezdve. Az első félidő során elsősorban mezőnyben
zajlott a játék, a találkozónak jó irama volt, de mind a
két védelem jól zárt, érezhető volt, hogy kicsit mind a
két csapat kivárásra játszik.
Az ellenfél próbált magas labdákkal minél hamarabb
mögénk kerülni, de ezt többé kevésbé sikeresen megállítottuk, a védekezésünk az egész félidő során magabiztosan állt a lábán. Támadásban kicsit halványabbak
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voltunk, mi is átvettük az ellenfél ívelgetős játékát, ami
nem igazán működött. Így a félidőben egy igazságos
0-0 eredménnyel vonultunk pihenőre.
A félidőben azt kértük a játékosoktól, hogy próbáljunk meg kicsit jobban a földön kis passzokkal
dominálni és így feltörni az ellenfél védekezését. A
második félidőt tökéletesen kezdtük, hiszen Béres
Márk labdaszerzése után indította Lakatos Lajost, aki
centerezett és az ott érkező Lambisi Cristian közelről
megszerezte a vezetést. A vezető gólunk után ellenfelünk ritmust váltott, mi pedig érthetetlen módon elkezdtünk kapkodni, beszorítottak minket, de Keserű
Imrének köszönhetően álltuk a sarat.
És itt érkeztünk el a 60. percig, amikor is a nézőtérről egy hazai szurkoló egy vizes palackkal megdobta
játékosunkat, ezután egy hosszabb megbeszélést követően a játékvezető úgy döntött, hogy nem bírja biztosítani a játékosaink épségét és ezért lefújja a találkozót.
Sajnálom, hogy így ért véget a mérkőzés, mert egy
igazán jó csapat ellen játszottunk, akik sok gondot fognak okozni a bajnokesélyes csapatoknak. Ettől függetlenül gratulálok a csapatnak, mert ma elsősorban küzdeni akarásból jelesre vizsgáztunk és bizony, az ilyen
rangadókon ez nagyon sokat számít. A héten ismét idegenbe utazunk Nagykőrösre, ez talán még a mostaninál
is nehezebb mérkőzés lesz.
Csévharaszt KSE 0-3 Táborfalva KSE
Keserű-Szabó (Béres Márk)-Szeibert (Veszelszki)-Béres
Máté-Fábián-Deák-Revák-Terebes-Mitág-Lakatos
Lajos-Lambisi (Lakatos Erik) Cserék: Szénási, Rafael, Gazsó
Edző: Dr. Hesz Márton
Gól: Lambisi
IV. forduló
Hétvégén Nagykőrösön szerepelt felnőtt csapatunk
Sajnos, már az előjelek sem voltak a legjobbak a mérkőzés előtt, ugyanis az eltiltások és az egyik játékosunk
hétvégi esküvője miatt eleve arra készültünk, hogy kevesen leszünk, erre a hét közepére két játékosunk jelezte, hogy az egyre növekvő COVID számok miatt ők
nem szeretnének tovább járni, mivel féltik szülei egészségét, tovább csökkent a létszámunk. Arról már nem is
beszélve, hogy péntek este még egy eredményt is vártunk, hogy játékosunk pozitív vagy negatív eredményt
produkált, hogy egyáltalán megleszünk-e tizenegyen.
Így utaztunk el tizenegyen egy rangadót játszani. A
mérkőzés előtt azt kértem a játékosoktól, próbáljunk
meg helytállni. Az első félidőben teljesen partiban voltunk ellenfelünkkel, akik viszonylag gyorsan vezetést
szereztek, de játékban egyáltalán nem nőttek fölénk.
Ennek eredményeként ki is tudtunk egyenlíteni, Lam-
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bisi beadására Gazsó Martin érkezett tökéletesen és
a kapus felett befejelte a labdát. Ezt követően a nehéz helyzetünket a játékvezető sem könnyítette meg,
ugyanis az ellenél második gólja körülbelül 2 méteres
lesről született, majd pár perccel később egy szöglet
után Gazsó Martint két kézzel lerántották, a sípszó
mégis néma maradt, mondván kereste játékosunk a
kontaktot az ellenfél játékosával. Így tehát 2-1-es hazai
vezetéssel fordultunk.
A félidőben próbáltam biztatni a csapatot, de sajnos, a második félidőre elfogytunk erőben, valamint
ellenfelünk hét embert cserélt be, amivel mi már nem
tudtuk felvenni a versenyt. Így, sajnos, sima vereséget
szenvedtünk.
Szomorú és egyben dühös voltam a kialakult helyzet
miatt, mert tökéletesen kezdtük a bajnokságot és ez is
egy olyan meccs volt, ahol, ha rendesen kitudunk állni,
biztos vagyok benne, hogy egy teljesen más mérkőzés
lett volt. Sajnos, ez a hétvége sem lesz egyszerűbb, hisz
ismét esküvő lesz, ezúttal a csapatkapitányunknak (nekik és természetesen Rafael Rolandéknak is sok boldogságot kívánunk a csapat nevében), így lesz hiányzónk. Jelen pillanatban talán egy darab cserejátékosunk
lesz. Ettől függetlenül hazai pályán egy rangadó vár
ránk Hernád csapata ellen, ahol mindenkinek csúszni-mászni kell, ha eredményt akarunk elérni.
MozGo Nagykőrős 6-1 Táborfalva KSE
Keserű-Szabó-Deák-Szeibert-Fábián-Revák-Terebes-Mitág-Lambisi-Szénási-Gazsó
Gól: Gazsó
V. forduló
A héten Hernád csapatát láttuk vendégül egy klasszikus szomszédvárak rangadóra. A találkozó fontosságát
az is jelzi, hogy közel 100 néző volt jelen ezen a napon
a falvai sportpályán. Előzetesen nem indultunk jó előjelekkel, hiszen ismét csak 11-en voltunk, tehát csere
nélkül kezdtünk neki a mérkőzésnek. Azt kértük a játékosoktól, hogy csúszunk-mászunk, hiszen hazai pályán
ezt várják el szurkolóink egy ilyen rangadó során.
A mérkőzés óvatos játékkal indult, mind a két fél
kicsit idegesen játszott. Itt is, ott is alakultak ki kisebb
helyzetek, mi próbáltunk a gyors szélsőinkkel a védelem mögé kerülni, ellenfelünk pedig elsősorban a pont
rúgások és bedobások után tudott helyzetet kialakítani. Sajnos, a 30. perc környékén egy ütközés során
Fábián Flórián megsérült, így tíz emberrel kellett folytatnunk a mérkőzést (mielőbbi felépülést kívánunk).
Ezután szerencsére csapatunk nem esett kétségbe és
még inkább küzdöttünk egymásért. A félidő feszült
hangulatban telt, amire érzésem szerint a játékvezető
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is tehetett, hiszen rengeteg felesleges sárga lapot osztott ki.
A második félidőre biztattuk a srácokat, hogy küzdjünk tovább és meglesz az eredménye. Így is tettünk,
igazából mezőnyben folyt a játék, a kapuk nem igazán
kerültek veszélybe, amikor pedig mégis mind a kétkapus a helyén volt. Így maradt a 0-0 végeredmény.
Ezen a délutánon büszke voltam a csapatra, hiszen
a nehéz helyzetünkben benne volt a pakliban, hogy elmehet ez a meccs, de szerencsére, a srácok ma bizonyították, hogy tudnak egymásért harcolni és ennek
most egy pont lett az eredménye. Remélhetőleg, jövő
héten már jobb lesz a helyzetünk és győzelmet tudunk
ünnepelni Dánoson.
Táborfalva KSE 0-0 Hernádi FKSE
Keserű-Fábián-Veszelszki-Szeibert-Mitág-Terebes-Revák-Szénási-Lambisi-Lakatos L-Gazsó
VI. forduló
Csapatunk hétvégén Dánszentmiklóson szerepelt,
hogy lejátssza az idei szezonban a 6. mérkőzését. A találkozó nagyon fontos volt, hiszen arról döntött, hogy
képesek vagyunk-e tartani a lépést az első két helyezett
csapattal vagy pedig kialakul egy 5-6 csapatból álló mezőny, akik küzdhetnek a harmadik helyért.
Ezt mondtuk a fiúknak az öltözőben is, hogy ezt
a találkozót mindenképpen meg kell nyernünk és az
első perctől kezdve érzékeltessük ellenfelünkkel, hogy
itt ma mi vagyunk a jobb csapat. És ezt most be is
bizonyítottuk. Már az első percekben egyértelműen
magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, irányítottuk
a mérkőzést és ennek a 4. percben meg is lett az eredménye Szénási kapott labdát a jobb oldalon, pár labdaérintés után pedig ballal a rövid sarokba bombázott.
Ezt követően sem vettünk vissza, hiszen pár perccel
később egy bal oldali beadás után Gazsó Martin fejelt
a kapufára egy labdát. Ezután is folytattuk agresszív
támadó játékunkat, amivel többször is megzavartuk
ellenfelünket és a 24. percben ismét Szénási Palihoz került a labda, aki ezúttal is ballal, de a hosszúsarokba
tekert egy labdát, 2-0 ide. Kicsit belekényelmesedtünk
a meccsbe, aminek sajnos, meg lett az eredménye egy
szöglet utáni kipattanót ívelt vissza ellenfelünk a 11-es
pont környékére és az ott érkező támadó befejelte a
labdát, így sikerült a szépítés.
A szünetben azt kértük, hogy nyugodjunk meg egy
kicsit és térjünk vissza az első 35 percben mutatott játékunkhoz, hiszen ez a meccs egyértelműen a kezünkben
van, ha nem kezdünk el idegeskedni. A második félidő
elején inkább a védekezésre helyeztük a hangsúlyt és
próbáltuk a gyors szélsőinket keresni labdaszerzés után.
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Szerencsére, hátul stabillak voltunk az ellenfelünknek gyakorlatilag nem volt helyzete. Így csordogált a
mérkőzés, míg nem a 67. percben egy felszabadítást
Lambisi szerzet meg. A felezővonalnál lendületesen rávezette védőjére, majd egy ütem passzt adott Lakatos
Rolandnak, aki egy két igazítás után kilőtte a hosszút,
nagyszerű kontra volt, hibátlan befejezéssel. Ellenfelünk teljesen megzavarodott és ennek eredményeként
két perc múlva ismét betaláltunk, egy szöglet utáni lecsorgott, Deák Fecó lőtt a kapuba. A találkozó legvégén
ellenfelünk még szerzett egy szépségdíjas gólt és evvel
kialakult a 4-2-s végeredmény.
Ezen a találkozón végig dominálni tudtunk, a múlt
heti küzdőszelem mellé ma játékban sokkal jobbak voltunk és teljesen megérdemelten hoztuk haza a három
pontot. Ellenfelünknek gyakorlatilag a két gólon kívül
semmi esélye nem volt ma. Jó volt látni, hogy idegenben is képesek vagyunk ekkora fölényben játszani. A
héten Dabas Gyón II érkezik hozzánk, akik a gyenge
kezdés után zsinórban nyertek három mérkőzést, így
egy nehéz találkozó vár ránk, de hazai pályán mindéképpen be kell gyűjtenünk a három pontot.
Dánszentmiklós KSK 2-4 Táborfalva KSE
Keserű-Szabó-Deák-Lakatos Lajos-Mitág-Terebes-Revák-Szénási-Lambisi-Lakatos Roland-Gazsó (Rafael)
Edzők: Dr. Hesz Márton és Szeibert Zoltán
Gólok: Szénási Pál 2, Lakatos Roland, Deák Ferenc
Hajrá Falva!
Szeibert Zoltán
Az őszi szezon beszámolóját következő számunkban folytatjuk.

Alsónémedibe keresünk raktárost
3313-mas targoncás jogosítvánnyal
2 műszakos munkarendbe.

Céges buszokkal a bejárás
Táborfalváról ingyenesen megoldott.
Érd.:

06-70-419-068

A tiszta, virágos Táborfalváért…
Beszélgetés Német Imrével
Kertünket,
udvarunkat
gondozzuk, szépítjük, örömet jelent számunkra a
szép környezet. Ugyanilyen örömteli érzés a falu
ápolt, gondozott utcáin
végigmenni, a közterületek, parkok rendezettségét
látni. Német Imre és csapata látja el ezt a feladatot
Táborfalván, nekik köszönhetjük, hogy nem gazos
árokpartok, magas fűben kókadozó bokrok, virágok
vesznek körül bennünket…
- Miért éppen ezt a munkát választottad?
- Úgy kezdődött, hogy elvégeztem a víz- és gázszerelő
iskolát és nem vettek fel sehová a szakmai tapasztalat hiánya
miatt, ezért elmentem dolgozni egyik ismerősömhöz, aki
Dabason látja el vállalkozóként a zöldterületek gondozását.
Nekem ez annyira megtetszett, hogy elhatároztam, hogy önálló vállalkozó leszek, minden pénzemet ennek megteremtésére fordítottam.
- El kellett ehhez végezned valamilyen iskolát?
- Nem, mert gázkészülék- és csőhálózat-szerelő a szakmám és ez megfelelő az öntözőrendszerek építéséhez.
- Mit jelent pontosan a vállalkozásod, milyen munkaterületei vannak?
- Nagyon összetett, minden természetes és épített környezettel kapcsolatos munka, konkrétan tereprendezés, fűnyírás, kertépítés, öntözőrendszerek tervezése, építése és
karbantartása. Az őszi, tavaszi munkálatok során favágás,
sövénynyírás, gyepszellőztetés, gallyazás és mindennemű
kerti munka. A kertépítés során utak, szegélyek elkészítése,
térkövezés, kisebb kőműves munkák elvégzése.

- Hol végeztetek ilyen munkákat?
- Több településen, Táborfalvától Budapestig, de Lajosmizsén és Kecskeméten is.
- Hogy alakult, hogy Táborfalván Ti kaptátok meg ezt
a munkát?
- Táborfalva Nagyközség Önkormányzatától egyik kedves ismerősöm ajánlására kaptuk meg az első munkát 2019
áprilisában, majd 2019 novemberében határozatlan idejű
szerződést kötött velünk az önkormányzat. A szerződés
alapján végezzük az önkormányzat által kijelölt feladatokat.
- Hogy látod Táborfalvát szakmai szemmel, mint a
közterületek rendezettségéért felelős személy?
- Sokszor nagyon csalódott vagyok, szinte feleslegesnek
érzem a munkánkat, mert amit rendbe teszünk, pár nap
múlva ugyanolyan szemetes, rendetlen lesz. De bízom benne, hogy ez változni fog! Hosszútávon gondolkodom, szeretném, ha egy jól működő rendszerré válna a környezetünk
rendben tartása is. Ezt összefogással érhetjük el, a táborfalvi
lakosok és mi, akik „hivatalból” tartjuk rendben a környezetünket, egymás munkáját megbecsülve óvjuk és tartsuk
tisztán lakóhelyünket, hiszen nemcsak saját kertünk és udvarunk a lakóhelyünk, hanem az egész falu!
- Köszönöm szépen a beszélgetést! További eredményes munkát kívánok!
Borsi Mária

Képes beszámoló az október 23-ai megemlékezésről

