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FELHÍVÁS!
Dr. László András háziorvosunk váratlan halála miatt a 
2. sz. háziorvosi körzet helyettesítése 2014. január hó-
naptól az alábbiak szerint történik!
Hétfő	 13-17	 Dr.	Pakucs	Mónika
Kedd	 8-12	 Dr.	Búza	Valéria
Szerda	 13-17	 Dr.	Pakucs	Mónika
Csütörtök	 8-12	 Dr.	Búza	Valéria
Péntek	 8-12	 Dr.	Búza	Valéria
Várhatóan június végéig a fenti két orvos látja el a fel-
adatokat, a naponkénti beosztás változhat. Ezekről is ér-
tesítjük a lakosságot.

Tóth Bertalan - polgármester

Ülésezett a Képviselő-testület
január - február

Táborfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. január 13-án sorok kívüli, február 11-én munka-

terv szerinti ülést tartott. A január 13-i ülésen jelen volt 4 
képviselő és a polgármester, a február 11-i ülésen jelen volt 
6 képviselő és a polgármester.  A testületi ülés nyilvános, 
polgárok által megtekinthető jegyzőkönyvei alapján, az ülé-
sen hozott határozatok kivonatait az alábbiakban közlöm. 
   
Január	13-i	ülésén	a	Képviselő-testület:
• ellenszavazat nélkül elfogadott 1/2014. (01.13.) Kt. 

határozattal 2014. február 1-től 10 évig szerződést kö-
tött a települési hulladékgazdálkodási feladatok ellátá-
sára a REMONDIS-OKÖT Nonprofit Kft-vel (Dabas, 
Szent István u. 133.) 

Február	11-i	testületi	ülésén	a	Képviselő-testület:
• Ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester beszá-

molóját két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
• Egyhangúlag  meghozott 3/2014. (II. 11.) Kt. határo-

zattal elfogadta a 2014. évi munkatervet, mely az újság 
külön oldalán közzétételre kerül.  

• Egyhangú szavazattal elfogadta Táborfalva Nagyköz-
ség Önkormányzat 2014. évi költségvetését (1/2014. 
(II. 12.) önkormányzat rendelet), melynek mérlegada-
tai az újság jelenlegi számában közzétételre kerülnek. 
(A rendelet teljes terjedelmen megtekinthető a község 
honlapján www.taborfalva.hu /hatályos rendeletek, 
valamint a közérdekű információk menüpont alatt. ) 

• Egyhangú szavazati aránnyal döntött arról, hogy nagy-
községben működő civil szervezetek rendezvényeinek 
támogatására, valamint a sportszervezetek működésének 
megsegítésére az idei évben is pályázat kerül kiírásra.

• Ellenszavazat nélkül elfogadott 6/2014. (II.11.) Kt. 
határozattal csatlakozási nyilatkozatott adott ki arra, 
hogy a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesü-
letnek a 2014-2020 közötti időszakban történő fejlesz-
tési feladataiban részt kíván venni. 

• Ellenszavazat nélkül elfogadott 7 /2014. (II.11.) Kt. 
határozattal elfogadta Táborfalva nagyközség Sport-
fejlesztési koncepcióját, melyben a 2004-2019-ig ter-
jedő időszakra meghatározta a település sportfejlesz-
tésével kapcsolatos alapelveket, feladatokat, terveket. 

• Megtárgyalta egy polgárőr egyesület létrehozására tett 
lakossági indítványt. A javaslat megvitatását követően 
egyhangúan meghozott 8/2014. (II.11.) Kt. határozat-
tal a Képviselő-testület támogatta az erre irányuló kez-
deményezést. 

• Újabb beadvány alapján ismételten megvitatta az ipari 
parkban területet vásárolt LEVELLER Kft és a CS.B. 
Építő Kft. kérelmét. Ellenszavazat nélkül meghozott          

9/2014. (II.11) döntésével hozzájárult ahhoz, hogy a 
két cég által megfizetett vételár alapján a LEVELLER 
Kft. a táborfalvai 2300/3 hrsz-ú ingatlanra jelzálogjo-
got jegyeztessen be. Ezzel egyidejűleg a 82-83 /2013. 
(XII.10.) határozatot visszavonta.

Napirendi	pontok	lezárását	követően:
• Torma Imre képviselő az aszfaltozott önkormányzati 

utak kátyúzásának szükségesszerűségét vetett fel;
• Antal János képviselő a Zalka M. úton lévő vasúti át-

járó átjárhatóságának problémáira hívta fel a figyelmet
• Nagy András képviselő lakossági bejelentésről tájé-

koztatta a képviselőket

Háfra László ügyintéző a vasúti átjáróval kapcsolatosan tájé-
koztatást adott az un. sárrázó MÁV általi kiépítésének okáról. 

Polgármester válaszában elmondta, hogy az utak asz-
faltozásával a sárrázó ott léte okafogyottá vált, az átjáró 
ügyében újabb egyeztetést kér a MÁV-tól; a lakossági pa-
naszt ismeri, az érintetteket erről már szóban tájékoztatta, 
de levélben is megkeresi őket; az utak kátyúzását tavasszal 
a TÜF Kft. fogja elvégezni. 

Tájékoztatom kedves lakosainkat, hogy az önkormány-
zat honlapján (www.taborfalva.hu) megtekinthetik a kép-
viselő-testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyve-
ket, a hatályos rendeleteket. A „Közérdekű információk” 
cím alatt közzétételre kerül többek között az önkormány-
zat 5. M Ft. feletti szerződései, a közbeszerzési eljárások 
kiírása, azok eredményei. 

Képviselő-testület soron következő ülését 2014. már-
cius 17-én 16.00 órakor tartja, melyen minden érdeklődőt 
szeretettel vár.  

   Kundra Erika - jegyző 
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Polgármesteri tájékoztatás
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Köszöntöm minden képviselőtársamat 2014. év első hiva-
talos testületi ülése előtt, kívánok mindenkinek tartalmas, 
eredményes munkát ebben az évben is.

Az elmúlt időszak legnagyobb feladata a 2014. évi költ-
ségvetés előkészítése volt, de e mellett több fontos ese-
ményt tartogatott önkormányzatunk számára.

Először megemlíteném adventi rendezvénysorozatunkat, 
amit 2013-ban is megrendeztünk. Nagy örömömre az ér-
deklődés egyáltalán nem csökkent. Magánszemélyek mel-
lett nagyon sok segítséget kaptunk intézményeinktől, egy-
házainktól! Köszönöm áldozatos munkáját minden segítő-
nek, résztvevőnek!

Dr. László András háziorvosunk váratlan halála miatt a 2. 
sz. háziorvosi körzetben a betegek ellátása helyettesítés-
sel történik. A jelenlegi szerződések 2014. június 30-ig ér-
vényesek.

Térfigyelő kameráink kihelyezésének előkészítése folya-
matban van. Az eszközöket a kivitelező megvásárolta, a 
számlát kifizettük. A DÉMÁSZ elvi engedélye is meg-
van már. Remélhetően tavaszra felkerülnek a kamerák a 
 helyükre!

A Remondis-OKÖT Kft.-vel aláírtuk a hulladékszállításról 
szóló szerződést, így februártól is biztosított lesz nagyköz-
ségünkben a szolgáltatás. Hivatalossá vált, hogy az állam 
kivásárolta a Remondis magyarországi érdekeltségeit, így 
a cégben 51% az önkormányzatok tulajdonrésze, 49% pe-
dig az államé. Kíváncsian várjuk a folytatást.

A Kőrösi utca járda építésének 2013. évi szakasza el-
készült, a jól kivitelezett munkát átvettük, számláját 
 kifizettük.

A téli szociális célú tűzifa programunk keretében min-
den arra jogosult igénylőnek tudtunk fát adni. Sajnos van-
nak olyanok, akik nem fogadják el, hogy az egy ingatlan-
ban élők csak egy alkalommal kaphatnak támogatást. Azt 
is el kell mindenkinek fogadnia, hogy nem tudunk egyet-
len családnak sem annyi fát adni, ami egész télre elegen-
dő lenne! A tél velejárója a hideg és a hó. Sajnosa gépek az 
5cm-nél kisebb, illetve az autók által lejárt havat nem tud-
ják eltolni. Nagy mennyiségű hó eddig ezen a télen nem 
esett, de gondot okozott az alig néhány napig tartó igazi 
tél is. Elsősorban a letaposott és lefagyott hó, valamint az 
ónos eső. Önkormányzati útjaink sózására jelenleg nincs 
lehetőségünk.

A Magyar Államkincstár utóellenőrzést végzett az évekkel 
ezelőtt pályázati pénzekből aszfaltozott útjainkkal kapcso-
latosan. Mivel ezek az utak az óta is „a helyükön vannak”, 
ebben a témában az ellenőrzések végleg lezárultak

Hivatalossá vált, hogy Ifjúsági park építésére benyújtott 
pályázatunk sikeres lett, az elnyert összeg 19.815.000 Ft. 
A kivitelezés a közbeszerzési eljárás után indulhat, remé-
nyeim szerint már márciusban.

90. születésnapja alkalmából önkormányzatunk nevében 
köszöntöttem településünk lakóját, Kiss Jánost, akinek 
még sok egészségben, szeretetben eltöltött évet kívánok.

Napraforgó óvodánk nagysikerű jótékonysági bált rende-
zett 2013-ban is. Szintén megrendezte az Esély Szociális 
Szolgálat is immár szokásos évzáró bálját, melyen a gon-
dozottakat látták vendégül.

A Kakucson 3. alkalommal megrendezett böllérfesztivá-
lon a Táborfalvi Ökörkör csapata immár 2. alkalommal 
nyerte el a fődíjat, amihez gratulálok. Nagyon sok előké-
szület és munka van az eredmény mögött!

Több civil szervezet tartott közgyűlést, évzáró rendez-
vényt. Így a Horgász Egyesület, a Platthy József Bajtársi 
Egyesület, a Honvéd Judo Egyesület, a Hagyományőrző 
Íjász Egyesület, a Nosztalgia és Hagyományőrző Kultu-
rális Egyesület, a Honvédség és társadalom Baráti Kör, 
a Vajda Sándor Kertbarát Klub. Sikeres évet, sok közös 
programot kívánok minden egyesületnek, civil szerve-
zetnek!

Tóth Bertalan - polgármester
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Önkormányzat

Február	11.
1. Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megálla-

pítása. 
2. Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapí-

tása. 
3. Helyi civil szervezetek támogatására pályázat kiírása. 
                                     
Március	15.			Nemzeti	ünnepünkről	megemlékezés	

Március	17.
1. Település közbiztonsági helyzetének értékelése. 
2. Helyi szervezetek támogatási pályázatának elbírálása.                                                                                   
3. Tájékoztató a községi temető üzemeltetési feladatai-

nak ellátásáról;
 a köztemető további  üzemeltetési lehetőségeinek 

megvizsgálása.
4. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.

Április	29.
1. Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 

valamint a 2013. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról.
2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása .
3. Beszámoló a  gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
                                                                              
Május	19.	 Közmeghallgatás

Május	20.
1. Díszpolgári cím adományozására beérkezett ajánlások 

megvitatása . 

2. DAKÖV KFT tájékoztatója a községi vízművek üze-
meltetéséről.

3. TÜF Kft  tájékoztatója a 2013. évi tevékenységéről. 

Június	7.
Önkormányzat	által	szervezett	nagyközségi	ünnep	
 
Június	17.
1. Beszámoló a Napraforgó Óvoda  2013/2014-as neve-

lési évben  végzett tevékenységéről, a 2014/2015-ös 
nevelési év indulásáról. 

 2014/2015 nevelési évre óvodai csoportszámok meg-
határozása. 

2. Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosítása.    
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi műkö-

déséről.
4. Községi köztemető üzemeltetési feladatainak ellátása.
    
Szeptember	16. 
1. Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtása
2. Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Isko-

la 2013/2014-es tanévben végzett tevékenységéről, a 
2014/2015-ös tanév indulásáról 

3. Bizottságok beszámolója a 2014. évi tevékenységük-
ről, átruházott hatáskörbe tett intézkedésükről.

4. Képviselő-testület 4 éves munkájának értékelése
                              

Tóth Bertalan - polgármester

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. évi Munkaterve

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Fővárosi és Pest me-
gyei szervezete a	Települési	Agrárgazdasági	bizottsá-

gok	alakuló	ülésére,	 a	Nemzeti	Agrárgazdasági	Kamara	
Alapszabályának	XII.	Fejezet 09.	pontja, valamint a NAK 
Fővárosi és Pest megyei szervezete elnökségének 5/2013.(IX. 
1 l)sz. határozata	alapján,	tisztelettel	meghívom	Táborfal-
va	települési	agrárgazdasági	bizottság	alakuló	ülésére.
Az	alakuló	ülés	 időpontja:	2014.	március	13.	 (csütör-
tök)	16:00	óra
Az	 alakuló	 ülés	 helye:	 2381	Táborfalva,	Köztársaság	
tér	2.	Jókai	Mór	Művelődési	Ház

Napirendi pontok:
1. Döntés Táborfalva települési agrárgazdasági bizottság 

megalakulásáról

2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnöké-
nek megválasztásáról

3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság vezetősé-
gének megválasztásáról

4. Egyebek

Az alakuló ülés - határozatképtelenség esetén - azonos na-
pirendi pontokkal az eredetileg kitűzött időpontot követő 30 
perc múlva 16:30-kor megtartásra kerül. A megismételt ülés 
a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

NAK Fővárosi és Pest megyei területi Szervezete 1076 
Budapest, Thököly út 18. tel.:(06) l-210-3426

Dr. Péter Mihály - NAK Fővárosi és Pest megyei elnöke

MEGHÍVÓ
Települési Agrárgazdasági bizottságok alakuló ülésére
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Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Költségvetési Mérlege
Terv adatok

Bevételek Előirányzat
ezer Ft Kiadások Előirányzat

ezer Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 303 088 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 303 088

Intézményi működési bevételek 30 743 Közművelődési intézmények - Műv.Ház 6 961

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 96 000 Család -és nővédelem, eü.-i gondozás 6 447

            • Helyi adók 86 000 Közcélú, közhasznú foglalkoztatás 2 287

            • Gépjárműadó 40 % 10 000 Igazgatás 51 727

Önkormányzatok költségvetési támogatása 170 845 Óvoda 64 966

Véglegesen átvett pénzeszközök 5 500 Iskola fenntartás 25 410

Folyóirat, időszaki kiadv. kiad. - MOZAIK 2 040

Könyvtári szolgáltatás 4 353

Önk.jogalkotás - Képviselő-testület 8 041

Intézményi étkeztetés 29 995

Szociális ellátások, segélyezés (gyermekétk., rendsz., eseti) 47 052

Közvilágítás 12 524

Köztisztasági feladatok - városi községgazdálkodás 1 500

Önkormányzati feladatok,egyéb működtetés 23 853

Működési pénzeszköz átadás 5 940

Általános működési tartalék 9 992

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 133 704 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 133 704

Földterületértékesítés 18 889 Telekvásárlás 5 000

Pályázati támogatás 19 815 Temető kerítésének bővítése 1 000

Várható pénzmaradvány 95 000 Térfigyelő rendszer kiépítése 2 200

Orvosi rendelő szigetelés, fűtéskorszerűsítése 4 000

Járdaépítés Kőrösi és Petőfi u. 8 000

Ifjúsági park 25 165

Rendezési terv felülvizsg. 6 000

Területértékesítés ÁFA befizetés 4 016

Sportegyesület edzőpály felújítás önrész 1 400

Iskola u. 4. lakás átalakítása tornaszobává és felújítása 20 000

Kerítésépítés orvosi rendelőtől az óvodáig 2 000

Sportöltöző bővítésének tervezése, engedélyezése 300

Iskola bejárat és belső út burkolása 1 000

Önkormányzati intézmények energetikai felújítása(önrész) 10 000

Útfelújítás Arany J. út (önrész) 10 000

Községi piac kialakítása (önrész) 5 000

Külterületi utak javításához gépbeszerzés (önrész) 3 000

Sportöltöző felújítása, bővítése (önrész) 5 000

Fejlesztési tartalék 20 623

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 436 792 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 436 792
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Információ

Tisztelt Olvasó!

Mint az Ön előtt is ismert, a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság 2013. november 25-én elindította az 
okostelefonokra, valamint táblagépekre kifejlesztett, or-
szágosan és ingyenesen elérhető veszélyhelyzeti tájékoz-
tató rendszert. A rendszer fejlesztése során a hivatásos ka-
tasztrófavédelem egy olyan új informatikai megoldást ke-
resett, amely megfelel a mai kor igényeinek, eljuttat min-
den olyan információt a felhasználókhoz, amelyek segítik 
az állampolgári öngondoskodást, és nem utolsósorban a 
használók a lehető leggyorsabban és hiteles forrásból érte-
sülnek az ország egészét, vagy egy-egy adott területet érin-
tő veszélyhelyzetről, káreseményről a nap 24 órájában.

A	 veszélyhelyzeti	 értesítési	 szolgáltatás	 (a	 továbbiak-
ban:	 VÉSZ)	 segítségével	 az	 okostelefonnal	 rendelke-
zők	azonnal	tájékozódhatnak	lakóhelyük,	úti	céljuk	ál-
tal	 érintett	 területek,	figyelt	útvonalak,	megyék,	vagy	
akár	az	egész	ország	aktuális	helyzetéről,	a	kiadott	fi-
gyelmeztető	és	riasztási	jelzésekről.	A	VÉSZ	–	egyebek	
mellett	–	meteorológiai,	közlekedési	vonatkozású	tud-
nivalókról	tájékoztat,	de	ugyanúgy	megjelennek	rajta	
bizonyos	tűzoltói	beavatkozások	is.

Az alkalmazás fejlesztése során a „befutó” egy 
mobilinternet alapú, PUSH-technológiájú üzenetküldés 
lett, amely olcsó, tömegesen el lehet vele érni a felhaszná-
lókat, képes földrajzi szűrésre, hang- és fényjelzést is tud 
adni. 2014. január elején elkészült az alkalmazás iOs ope-
rációs rendszerre optimalizált verziója, így a rendszer az 
Android, a Windows 8, Windows Phone és iOs operációs 
rendszereken mindenki számára elérhető, letölthető, akár a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi 
honlapjáról is. (www.katasztrofavedelem.hu)

Az alkalmazás segítségével háromfajta jelzés érkezik a 
felhasználókhoz: a kéken jelölt tájékoztatás, a sárga szín-
kódú figyelmeztetés, valamint a piros színű riasztás. Min-
denki maga dönti el, milyen földrajzi területről kíván in-
formációt kapni, milyen szintű jelzést szeretne fogadni, 
sőt, mindegyikhez külön hangjelzés is beállítható. A szö-
veges információ mellé térképes megjelenítés is társul. A 
VÉSZ – beállítástól függően – érzékeli, ha a felhasználó 
belép egy-egy olyan zónába, ahol valamilyen jelzés van 
érvényben és automatikusan megküldi a szóban forgó tá-
jékoztatást, figyelmeztetést vagy riasztást. A VÉSZ-nek az 
is nagy előnye, hogy csekély adatforgalmat generál, a ma 
kapható mobilinternet-csomagokban lévő adatmennyiség 
elegendő hozzá.

A VÉSZ-t a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság szakemberei kezelik 
és látják el tartalommal, a fel-
használók így nem csupán a 
katasztrófavédelem jelentő-
sebb, éppen zajló beavatko-
zásairól, de a forgalmasabb 
útvonalakat érintő közúti bal-
esetekről és útviszonyokról, Magyarország aktuális időjá-
rási körülményeiről, valamint a veszélyhelyzeteket érintő 
tudnivalókról és teendőkről is első kézből értesülhetnek.

2014. január 7-én befejeződött a VÉSZ üzemszerű teszt 
időszaka, így most már normál üzemmódban fut a szol-
gáltatás, az alkalmazás végleges változata letölthető a ké-
szülékekre. Az elmúlt hetekben a fejlesztők egy sor terü-
leten módosították, javították az alkalmazást: az appliká-
ció egyebek mellett gyorsabb lett, javult a memória- és az 
akkumulátorhasználat, megoldódott a korábbi értesítések 
törlése, a térképi megjelenítés, illetve az újabb android-
verziókon is elérhetővé vált az alkalmazás.

Az	 útrakelők	 készüljenek	 fel	 a	 különböző	 időjárá-
si	 helyzetekre,	 és	 figyeljék	 a	 katasztrófavédelem	 köz-
leményeit	 a	 Pest	 MKI	 honlapján	 a	 http://pest.
katasztrofavedelem.hu/-n,	 a	 BM	 OKF	 hivatalos	
Facebook	oldalán,	valamint	a	VÉSZ	alkalmazásban	is	
folyamatosan	megjelennek	a	legfontosabb	információk.	

Kérem, hogy a VÉSZ-ről, annak alkalmazásáról, működé-
séről és a legfontosabb tudnivalókról, a közvéleményt tá-
jékoztatni szíveskedjen!

Tisztelettel:
Branyiczky Márk tű. ezredes

igazgató

Tájékoztató!
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mégiscsak van összefogás Táborfalván!

Lehet, hogy ezt a cikket nem nekem kellene megírni, 
de azt gondolom, hogy a bajban lévőknek ez nem 
jut eszébe ilyenkor, ezért szeretnék a nevükben 
Köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik 
önzetlenül jöttek segíteni, amikor a Stöberl tanya 
gazdasági épülete február 20-án este kigyulladt. 
Köszönet jár a Tűzoltóknak, fáradságos munkájukért 
és még egyszer minden segítőnek.

Lutz Lászlóné



Táborfalvai MOZAIK | 2014. Március | www.taborfalva.hu       7. oldal

Önkormányzat

Tisztelt	Adózók!

Hamarosan kézhez kapják adózóink az I. félévi fizetési 
értesítőket, melyben tájékoztatjuk, hogy mely adóne-

mekben, milyen esedékességgel, mekkora összegű fizetést 
kell teljesíteniük. Az I. félévi adó és adóelőleg késedelmi 
pótlék mentes megfizetésének határideje: 

2014.	március	17.

A fizetési értesítő tartalmazza: 
• esetlegesen meglévő tartozásait (kézhezvételkor fize-

tendő megjegyzéssel)
• 2014. március 17-ig esedékes első félévi adóösszegeket
• később esedékes adóösszegeket
 
Az értesítőn gépjárműadó és telekadó esetén az adótár-
gyak adatai szerepelnek (rendszám, helyrajzi szám és az 
éves adótétel)  Amennyiben az adatokban eltérést talál kér-
jük a Polgármesteri Hivatal felé jelezze.

Felhívjuk az Adózók figyelmét, hogy a gépjárművek tulaj-
donában bekövetkezett változást mind az eladónak, mind 
a tulajdonosnak be kell jelentenie az Okmányiroda felé. 
Az Okmányiroda a változásokat a Hivatalok felé automa-
tikusan jelenti.

Helyi iparűzési adó esetében az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 42. §. alapján az adó-
zó önadózással adóelőleget köteles fizetni. A megküldött fi-
zetési értesítő tartalmazza az adózó I. félévre fizetendő adó-
előleg fizetési kötelezettségét az előző bevallás alapján. Az 
Adózó az adóelőleg módosítását kérheti, ha számításai sze-
rint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizeten-
dő adóelőleg összegét. Az	előleg	módosítását	az esedékes-
ség	(jelen	esetben	2014.	március	15.)	előtt	benyújtott	ké-
relemben	lehet	kérni. Az időpont elmulasztása jogvesztő.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy az előírt adó-
kat a jelzett határidőkig az adózó köteles megfizetni. Az el-
maradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után.

Amennyiben az adónyilvántartásból megállapításra ke-
rül, hogy adótartozása van az ügyfélnek, úgy a vonatkozó 
jogszabályok értelmében elkezdődik az adóbehajtás, mely 
alapvetően inkasszó és munkabérletiltás benyújtásából tel-
jesül. Az adótartozás az adózó tulajdonában álló gépjármű 
lefoglalásával és forgalomból való kivonásával is szankci-
onálható. Amennyiben az inkasszó, a munkabérletiltás, il-
letve ingó foglalás nem vezet eredményre, úgy az ingatlan 
tulajdonra végrehajtási jogot lehet bejegyezni.

Az önkormányzati adóhatóság kérésére az állami adóható-
ság (NAV) is behajthatja a helyi adóval és gépjárműadó-
val összefüggő tartozásokat,  ha annak értéke eléri a 10 
ezer forintot.

Az Art. 55/B. §-a alapján az önkormányzati adóhatóság he-
lyi adó és gépjárműadó vonatkozásában magán személyek 
esetében 50.000.- Ft-ot, más adózók esetében 100.000.- Ft-
ot elérő adótarozással rendelkező adózók nevét, címét,és 
az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 
órától a helyben szokásos módon közzéteszi.

Tájékoztatjuk, hogy lehetőségük van – a törvény által sza-
bályozott módon – fizetési könnyítés (részletfizetés, fizeté-
si halasztás) igénybevételére, ha fizetési kötelezettségüket 
az esedékesség időpontjáig nem, vagy csak részben tud-
ják teljesíteni.

A késedelmi pótlék és az egyéb járulékos költségek, va-
lamint a végrehajtási eljárás  elkerülése érdekében felhí-
vom a figyelmet a fizetési kötelezettség határidőben törté-
nő teljesítésére.
          

Polgármesteri Hivatal
Bán Tiborné

adóügyi ügyintéző

Adózók tájékoztatása!

Felhívás Ünnepi Megemlékezésre!

2014. március 15-én 10 órakor tartjuk ünnepi megemlékezésün-
ket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére.  Az 
ünnepi műsorra a Művelődési házban kerül sor a Csurgay Francis-
ka Általános Iskola tanulóinak közreműködésével.

Bízom benne, hogy ismét méltóképpen tudunk megemlékezni 
forradalmár elődeinkről!

Tóth Bertalan - polgármester  
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Táborfalva Nagyközség Ön-
kormányzat Képviselő-tes-

tülete  2013. évben újraszabá-
lyozta a  „Táborfalva Díszpol-
gára” elismerő cím alapításáról, 
adományozásáról szól helyi ren-
deletét. 

Ennek alapján  díszpolgári  cím 
adományozható annak a

a) Táborfalván született vagy itt 
élő személynek, aki a település 
fejlődése, gyarapítása érdekében a 
helyi társadalmi, gazdasági életben 
a köz és lakosság javára példaértékű, 
sikeres tevékenységet folyatott vagy 
bármely más módon, hosszú időn keresz-
tül a lakosság érdekeit önzetlenül szolgálta 
és  példamutató emberi magatartása miatt egyéb-
ként személye köztiszteletben áll 

b) személynek, aki valamilyen kiemelkedően jelentős 
munkájával vagy egész életművével mind település, 
mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylat-
ban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájá-
rul Táborfalva jó hírnevének növeléséhez.   

 A díszpolgári cím adományozásával elhunyt  személy em-
léke is megtisztelhető.

 A díszpolgári cím erkölcsi el-
ismerés, amellyel a település a 
tiszteletét és háláját fejezi ki, 
ez a kitüntetett személy részére 
anyagi javakkal nem jár. 

 „Táborfalva Díszpolgára” cím 
adományozására minden év áp-
rilis	30-ig	javaslatot tehet:

minden táborfalvai lakos, szerve-
zet, egyesület, intézmények veze-
tői, önkormányzati képviselő, kép-

viselő-testület bizottsága, polgár-
mester

A javaslatot írásban, indokolással 
együtt a polgármesterhez kell benyúj-

tani. 

A	javaslatnak	tartalmaznia	kell:  a	címre	mél-
tónak	 tartott	 személy	nevét,	 lakcímét,	 tevékeny-

ségének,	 életművének	 általános	 ismertetését	 továbbá	
az	elismerni	kívánt	tevékenység	méltatását.	
Az elismerő javaslatokat a polgármester terjeszti a képvi-
selő-testület felé.
   
Kérjük Tisztelt Lakosainkat, hogy javaslataikat a fenti tar-
talom szerint írásban és   a támogatók által aláírva a Polgár-
mesteri Hivatalba április 30-ig  eljuttatni szíveskedjenek. 

Kundra Erika - jegyző

Táborfalva Díszpolgára - 2014.

Jó pédát kellene mutatni!

Egy februári napon egy ismerősöm a táborfalvi Taka-
rékszövetkezettel szemben parkolt az út szélén. A ki-

rendeltség parkolójából kitolatott egy autós, aki nekiütkö-
zött a parkoló járműnek, amiben ültek. Az autós elindult, 
mire a vétlen járműben ülő dudálni kezdett, kiszállt, inte-
getett, de a vétkes ezt figyelmen kívül hagyta és elhajtott. 
Ez földi halandók között sem elfogadható cselekedet, in-
korrekt viselkedés, pláne nem egy Díszpolgártól!

A taborfalva.hu oldalon megtaláltam a Díszpolgári cím 
adományozásáról szóló rendelet szövegét, amelyből két 
részletet kiemeltem:
„…1.§. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Táborfal-

va Díszpolgára címet alapít abból a célból, hogy a te-
lepülés szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett 

személyeket méltó elismerésben részesíthesse és sze-
mélyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékel-
ve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé. …”

„…(2) A cím viselőjének kötelezettsége:
    a./ a cím odaítélésével társadalmi presztízsét tovább 

fenntartani …”

Úgy gondolom, jelen esetben ez a két fontos bekezdés 
most nem valósult meg. Arra kérnék minden lakost - fő-
ként a Díszpolgári címmel rendelkezőket -, hogy ilyen és 
ehhez hasonló esetben az egyenes és korrekt ügyintézést 
válasszák, mutassanak példát az embertársaiknak, csele-
kedetükért vállalják a felelősséget.

egy földi halandó
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Tájékoztatom a lakosságot, hogy Táborfalva területén az állatok védelmé-
ről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján 2014. évben ke-

rül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Az összeírás pontos időpontjáról külön értesítést küldünk. 

Előzetesen az összeírásról: 
Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az ebre vonat-
kozó adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

Az összeíró adatlap jogszabály szerint tartalmazza:
a) az eb tulajdonosának nevét, címét,
b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,
d) az eb tartási helyét,
e) a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést 
végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző 
szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, 
kamarai bélyegzője számát,
h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,
i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak 
gyártási számát, valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, ka-
marai bélyegzője számát,
j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, 
időpontját,
k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának idő-
pontját, a kiállító szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot,
m) elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származá-
si igazolás másolatát.
Már több esetben kaptak tájékoztatást az ebtartók arról, hogy 2013. január 
1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) 
megjelölve tartható. Ezért kérem, hogy az összeírás előtt szíveskedjenek 
a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. 
Az eb transzponderrel történő megjelölése magában foglalja a transzponder 
árát, a beültetés díját és az adatbázisba történő regisztráció díját.

Az ebösszeírás időpontjáról, annak módjáról külön értesítést 
küld a polgármesteri hivatal, melyet minden ingatlanba eljuttat, il-
letve a honlapon és a MOZAIK újságban közzétesz.  

Kundra Erika - jegyző 

Tájékoztató ebösszeírásról!

EBOLTÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy az ebek összevezetett köte-
lező veszettség elleni védőoltásának időpontja:

2014.	április	12.	/szombat/
8-12 óráig: Gyógyszertár udvara
Oltó állatorvos: Dr. Szabó Imre

Csak a transzponderrel (chippel) megjelölt eb oltható!
Az oltás díja: 3.800 Ft ebenként, mely tartalmazza a fé-
regtelenítés és az eboltási könyv költségét is. 

dr. Szabó Imre - állatorvos

Hagyományőrző disznótoros versenyt tartottak 
Székely keresztúron, ahol a 12 induló csapat között a 

Táborfalvi Ökörkör is megmérette magát. A zsűri a ser-
tés feldolgozásán kívül, a belőle készült legfinomabb éte-
leket is díjazta. 

Jó hangulatban telt a verseny, a Táborfalvi Ökörkör el-
nyerte a „Legszebb tálalás” díját, gratulálunk nekik.
A csapat köszöni mindenkinek, aki jelen volt és segédke-
zett abban, hogy ezt a díjat elhozhassák Erdélyből.

Polyák Csaba

Székelykeresztúri böllérverseny
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Ez	 év	 február	 4-én	
elhunyt	 Nagy	 Já-

nos	építészmérnök,	Tá-
borfalva	díszpolgára.	

2010-ben,	Jani	bácsi	
85.	 születésnapja	 	 al-
kalmából	 készült	 vele	
az	a	beszélgetés,	melyet	
újra	közzéteszünk,	 	ez-
zel	 is	 felidézve	 és	meg-
köszönve	mindazt,	amit	
Nagy	János	Táborfalva	
községért,	az	itt	élő	em-
berekért	 tett	 több	évti-
zeden	át.	

Beszélgetés Nagy Jánossal

Nagy János építészmérnököt 2000-ben választot-
ta Táborfalva díszpolgárává. 2010. április 8-án ün-
nepelte Jani bácsi 85. születésnapját, szeretettel kö-
szöntjük ebből az alkalomból!

Borsi Mária: Nemrég egy beszélgetésben Jani bácsi felesé-
ge, Erzsike azt mondta, hogy az urammal mindig úgy gondol-
tuk, hogy azt a környezetet, ahol élünk, mi magunk is for-
máljuk.
Nagy János: Igen, így van. Ehhez azt szeretném még hoz-
zátenni, hogy amit az ember életében a közösségnek hát-
rahagyhat, a közösségnek adott érték a maradandó, az 
nem veszik el. Mindig olyat alkothattam életem során, ami 
puritán volt, ami az alap volt, ami funkciójának megfelelt.

B. M.: Úgy tudom, több középületet is tervezett Jani bácsi 
Táborfalva számára, a terveket ingyen készítette el és a kivi-
telezés irányítását is ingyen vállalta.
N. J.: Összesen 21 tervet készítettem Táborfalvának, ki-
sebbet, nagyobbat. Volt, amit megterveztem, de nem épí-
tették fel, illetve volt olyan épület, amelyet bővítettek, át-
alakítottak és akkor újra tervet kellett készíteni. Nagyon 
szerettem a tervezést és a kivitelezést. 1955-ben kezd-
tem tervezni a művelődési házat, 380 fős nagyteremmel. 
1957-ben már volt bál, a betonon táncoltunk szilveszter-
kor. A hivatalos átadás 1959-ben volt. A művelődési ház a 
Jemelka-kastélyból épült. Jemelka Jenőné ajánlotta föl a kas-
télyt a község számára, azzal a kikötéssel, hogy művelődé-
si intézmény épüljön belőle. Jemelkáné temesvári nő volt, 
idejött férjhez, a férje honvédtiszt volt. Középiskolai tanár-
nő volt, nőegyletet alakított 1938-ban, színjátszó csoportot 
szervezett. A nők rajongtak érte, sokat tett a művelődésért 
Táborfalván, megérdemelné a díszpolgári címet. De igaz ez 
Pálóczi Horváth Istvánra is, ő is megérdemelné a díszpolgá-

ri címet, hiszen neki köszönheti a falu a létezését. A műve-
lődési házzal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ak-
koriban a szocialista realista stílust követelték meg az építé-
szetben is, ezért a mi művelődési házunk, amely inkább kú-
ria-jellegű épület, sok támadást kapott, míg végül megépül-
hetett.

B. M.: Milyen épületeket tervezett még a községnek Jani bá-
csi?
N. J.: Az 50 férőhelyes óvodát, majd a 1949-50. években 
épült 2 tantermes központi iskola bővítését 3 tanterem-
mel, politechnikai műhellyel, zsibongóval, igazgatói irodá-
val, tanári szobával. Az óvodabővítés tervét újabb 50, most 
már 100 fősre bővítve. Ezt megelőzően a Rákóczi úti isko-
lát átterveztem 50 férőhelyes óvodára. Mire a teljes doku-
mentáció elkészült, a közös tanács is belátta, nem célsze-
rű, így került sor a központi óvoda bővítésére. Ekkor még 
2500 fő volt a község lakóinak száma. Aztán a tábori isko-
lát 5 tanteremmel, ami alighogy megépült, pár év múlva 
meg kellett szüntetni egy rendelet miatt, amely a külterü-
leti iskolák bezárását írta elő. A sportöltözőt, a sporttele-
pet terveztem, a temetőben a ravatalozót, legutóbb a re-
formátus templomot. Az 1950-es, 60-as években a köz-
ség önerőből építette föl középületeit, kevés volt a pénz, 
a község megvette az anyagot és társadalmi munkában fel-
építettük Áldozatkész emberek laktak Táborfalván. 
 
B. M.: Hová lettek az ilyen emberek?
N. J.: Meghaltak. Névtelen hősei vannak ennek a községnek, 
akik ott fekszenek a temetőben. A társadalmi munkát nem 
ismerik el, nem is igénylik, nincs, aki szervezze. Ebből a köz-
ségből társadalmi munka nélkül semmi nem lett volna.
 
B. M.: Hiányzik ma a közösségi szemlélet?
N. J.: Igen, és nem csodálkozom, mindez az önzés műve. 
Az őslakosság eltűnt. Az akkori emberek nagyobb szigo-
rúságban nőttek föl, ebből lett tartás, fegyelem és teljesít-
mény. És hát a mintaadás, hogy mit lát a gyerek, többet ér 
mindennél.

B. M.: Hogy indult Jani bácsi életútja?
N. J.: Édesapám kőműves kisiparos volt, 12 éves koromtól 
kőműveskedtem. Nagyapám az első telepesek közé tarto-
zott, Nagykőrösről jöttek ide 1907-ben vagy 1908-ban. A 
szüleim nagyon szegények voltak. 1923-ban szoba-kony-
hás lakást építettek a nagyszüleim földjére, ide szület-
tünk. Majd 1928-ban bankkölcsönre Pestszentlőrincen tel-
ket, építőanyagot vettek, apám felépített egy szoba-kony-
hás lakást, itt kezdtem az elemi iskolát. A munkanélküli-
ség miatt el kellett adni a házat és Szentesre, a nagyma-
mámhoz költöztünk, majd 1934-ben az Arany János utcai 
kis házunkba jöttünk vissza, amit később bővítettünk a mai 

Búcsúzunk Nagy Jánostól
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állapotára. A háború alatt lettem kőműves tanuló. Apám 
azt mondta, hogy ha 100 fia lesz, egy sem lesz kőműves, 
szerintem a munkanélküliség miatt. Akkoriban kitűnővel 
is elmentek ipari tanulónak. Tanulni akartam. 6 elemit vé-
geztem, amikor lehetett már 8 osztályt végezni, levizsgáz-
tam. 49-ben behívtak katonának 2 évre. A Fejér és Dános 
Nemzeti Vállalattól vonultam be, innen küldtek szakérett-
ségire. A mérnökök nagy része eltűnt a háborúban vagy 
disszidáltak, azt mondták, államérdek, hogy legyenek mér-
nökök, de behívtak katonának. Leszereltek 26 évesen, itt 
maradtam egyedül. Kovács Miklósné volt akkor a tanács-
elnök, ők küldtek el végül 1951-ben szakérettségire. Ak-
kor építettük a Kőrösi úti házakat. Egy ház 14500 Ft-ba ke-
rült. Édesapám vállalta az építkezést, a Móricz Zsigmond 
utcában és a Kossuth utcában is. Szakérettségi után a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára mentem. 
Úgy gondolkodtam, mint a régi vándorlegények, akik oda 
mentek, ahol valami újat lehetett tanulni. 1957-ben vé-
geztem. Dabasra jöttem vissza a járási tanácshoz. Amikor 
Táborfalván terveztem és kiviteleztem a művelődési há-
zat, meghívtak Pestre dolgozni, de nem mentem. Dabasra 
kerültem a községfejlesztési csoport vezetőjének. 1958-
ban egyedül voltam a közigazgatásban műszaki végzett-
ségű ember a járásban, nagyon nehéz volt. Az egyetem-
re visszajártam tanácsot kérni olyan dolgokban, amikben 
nem volt jártasságom. A műszaki ellenőrzéseket végez-
tem, nem volt egyszerű dolog. Mindent meg kellett tanulni 
ugyanazért a pénzért. 8 évig voltam a járásnál, kevés volt a 
fizetésem, 2000 Ft. Akkoriban a TSZ-ek sok pénzt kaptak 
és kitalálták, hogy csinálnak egy nagy építésvezetőséget, 
5000 Ft lenne a fizetésem. 1966-ban mentem át, ebből lett 
az Agorép Szövetkezeti Építőipari Közös Vállalat, 260 fő fi-
zikai dolgozó volt, itt lettem igazgató főmérnök. Itt 10 évig 
voltam. Nem szerettem politizálni, párton kívüli voltam. 
Innen mentem Felsőlajosra az Almavirág TSZCS-be terve-
zőmérnöknek, 1985-ben innen mentem nyugdíjba, akkor 
töltöttem be a 60. évet. Volt magántervezői engedélyem.
Édesapámmal 1949-ig pályázatokon vettünk részt, közü-
leti munkákat vállaltunk. 1949-ben megfojtották a kisipart, 
leadtuk az engedélyt.

B. M.: Hogy látja Jani bácsi a mai Táborfalvát építész szem-
mel?
N. J.: Vegyes, mint az egész ország. A háború után sok le-
hetőség nem volt. Mást akartak a politikusok, mást az épí-
tészek és mást az építtetők, ebből lett az, ami. 1945 előtt 
a döntés az építészen múlt.

B. M.: A rendszerváltozás óta mi változott?
N. J.: Még rosszabb lett. A pénz határozza meg a stílust. 
Itt is jellemző a dilettantizmus. Hiányoznak a szakemberek 
és a szakszerűség.

B. M.: Úgy tudom, Jani bácsi közéleti emberként is sokat tett 
Táborfalváért.
N. J.: Társadalmi munkában álláshalmozó voltam. 1958-

től 1990-ig tanácstag voltam. A közös tanácsban végre-
hajtó bizottsági tag, rövid ideig elöljáró. 1958-tól 18 évig 
sportkör elnök voltam Táborfalván, a járási labdarúgó szö-
vetség tagja, a labdarúgó szövetség fegyelmi bizottságának 
tagja, alapító tagja a Vajda Sándor Kertbarát Körnek és a 
nyugdíjas klubnak, tagja a Népzenei Együttesnek.

B. M.: Ilyen gazdag és tevékeny élet tapasztalataival mit tart 
fontosnak elmondani Jani bácsi a község mai vezetői, lakói 
számára?
N. J.: Hátrafelé is nézzenek, mert csak úgy lehet előre 
menni. Többet foglalkozzanak a lakosság tájékoztatásával 
és ne szégyelljék a régi szellemet, beszéljenek a falu tör-
ténetéről. Ez a község mindig befogadó volt, sokszínű. Jó 
volna a régi értékeket megőrizni, bemutatni. Jó volna egy 
tájház vagy egy helytörténeti gyűjtemény létrehozása.

B. M.: Köszönöm szépen a beszélgetést!
Borsi Mária

 Búcsú Nagy Jánostól
„Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs 
építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. 
Kiki azonban meglássa mimódon épít reá.
Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a 
mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.”

(Pál I. levele a korinthusbeliekhez 3. rész 10-11.)

A táborfalvi református gyülekezet fájó szívvel bú-
csúzik Nagy János testvérünktől, aki meghatáro-

zó szerepet töltött be gyülekezetünk életében. Jani bácsi 
készítette el a táborfalvi református templom tervét és az 
építkezés irányítását is vállalta, mindezt térítés nélkül. 

Az imaház szentelésére 1997. augusztus 17-én került sor.

Nagy János 2014. február 4-én hunyt el, hamvai febru-
ár 17-én kerültek örök nyugalomra a református vallás 
szertartása szerint.

Emlékét szeretettel őrizzük! 

Borsi	Mária - gyülekezeti tag

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki

Nagy JáNos
temetésén részt vett, kifejezve ezzel szeretetét, 

tiszteletét az elhunyt iránt! 
a gyászoló család

Nekrológ
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Honvédelmi szakkör indult a KatonaSuli-program ke-
retében a táborfalvai Csurgay Franciska Általános Is-

kolában. A szakkör tematikáját az MH Anyagellátó Rak-
tárbázis munkatársai állították össze, és a foglalkozáso-
kat is ők vezetik majd. Az erről szóló megállapodást ünne-
pélyes keretek közt február 5-én írta alá a raktárbázis pa-
rancsnoka és az iskola igazgatója. 

Hivatalosan is bekapcsolódtak a KatonaSuli-programba 
a táborfalvai gyerekek. Bár a Magyar Honvédség helyi 
alakulatai és az iskola közt az utóbbi években látványo-
san erősödött a kapcsolat, az együttműködés keretei eddig 
szabályozatlanok voltak. A gyerekek hazafias, honvédelmi 
nevelése, a katonai pálya népszerűsítése érdekében vég-
zendő közös munka feltételei viszont mostanra már tisz-
tázódtak. Az erről szóló együttműködési megállapodást 
rendhagyó körülmények közt, látványos technikai bemu-
tató keretében látta el kézjegyével Nagy Attila ezredes, az 
MH Anyagellátó Raktárbázis parancsnoka és Szabó Má-
ria, a Csurgay Franciska Általános Iskola igazgatója.

A dokumentum ünnepélyes aláírására az iskola, diá-
kokkal zsúfolásig megtöltött aulájában került sor, de Nagy 
ezredes és az igazgató asszony is pontosan tudta, hogy a 
srácok érdeklődése elsősorban a kiállított technikai eszkö-
zöknek, fegyvereknek és egyenruháknak szól. A szerző-
déskötés hivatalos részét valószínűleg ezért is fogták rö-
vidre. Miután pedig minden pecsét a helyére került, a hon-
védelmi szakkör „nulladik” foglalkozásán részt vevő gye-
rekek megrohamozták a bemutató standjait. Mindennel 
„lőttek”, mindenbe belenéztek, mindent magukra próbál-
tak, aminek a nagy tolongásban a közelébe jutottak.

Ináncsiné Antal Szilvia őrnagy mosolyogva kerülget-
te a futkosó gyerekeket. A szakkör ünnepélyes beindítá-
sára a raktárbázis humán alosztályvezetőjeként kapott 
ugyan meghívást, de a honvedelem.hu-nak elárulta: ma-
gánemberként sem hagyta volna ki ezt az eseményt. Ebbe 
az iskolába járt ugyanis, és nagyon sajnálja, hogy abban 
az időben még nem létezett a KatonaSuli-program, mert 
már egészen kislány korában eldöntötte, hogy katona lesz. 
A családi példát követte: édesapja hivatásos katona volt, 
édesanyja pedig közalkalmazott a laktanyában. Tervei va-

lóra váltak, a győri főiskola elvégzése után Pusztavacson 
kapott humán tiszti beosztást. Most Budapesten dolgozik 
ugyan, de Táborfalvától, az itteni katonai hagyományoktól 
nem tud és nem is akar elszakadni. Szülei itt élnek, velük 
közösen alapító tagja a Honvédség és Társadalom Baráti 
Kör helyi egyesületének, a lokálpatrióták legutóbbi talál-
kozóján pedig a férjének is megmutatta egykori iskoláját. 

Galambos Sándor
www.honvedelem.hu

Fotó: a szerző felvételei

Intézményeink

Újabb iskola csatlakozott a KatonaSuli-programhoz
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Civil szervezetek

Farsang idején

A Nosztalgia és Hagyományőrző Kultu-
rális Egyesület idén februárban is meg-

tartotta - mint már évek óta - farsangi mu-
latságát.

Most is voltak vállalkozó szellemű tag-
jaink akik, nagy lelkesedéssel készültek. 
Ebben segítségükre volt - aki igényelte - 
Sevecsek Mihályné ötleteivel, a jelmezek 
megjelenítésével. Mint már megszokhat-
tuk‚ nagyon ötletesek‚ humorosak voltak.

Megjelent előttünk „cigányasszony”, 
„a nagy hohoho-horgász” – fantasztikus 
volt, „Hamupipőke” „Szörnyella”,  „Víg-
özvegy”, „Katónéni”, „Kínai hercegnő”. 
Megjelenítésük valóban sikeres, ötletes 
volt. Munkájukat apró ajándékokkal kö-
szöntük meg.

Farsangi bálunkat jó hangulatban foly-
tattuk, bízva abban, hogy jövőre szintén 
farsangolunk.

Mankovics Mihályné
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Babafalva
Baba-mama rovat indul a MOZAIK-ban 

Gasztro

A	Táborfalvai	Mozaik	keretein	belül	régi-új	rovatok	
megjelenítésével	próbáljuk	színesebbé	tenni	az	új-

ságot.	Tervek	között	szerepel	egy	baba-mama	rovat	is.
Sok gondolkodás után, hogy vajon mit is írhatnánk, 

amit más anyukák nem tudnak, de hasznos lehet szá-
munkra.

Meg persze ott van az Internet is, ahol minden megta-
lálható. Így jutottunk arra, hogy az egymás és persze az ol-
vasókkal megosztott saját tapasztalatnál nincs is jobb. Ki 
hogyan csinálta? Miért? Mi az, ami nem vált be? És persze 
azok a kérdések, amik az „éjszakázások” közben eszünkbe 
jutnak, vajon mit nem csinálok jól?  stb.

Próbálunk össze kovácsolni pár anyukát, akiknek van 
kedvük és idejük megosztani gondolatait, tapasztalatait má-

sokkal és a havonta meg-
jelenő MOZAIK hasábjain 
közzétenni. 

Évente 2 alkalommal 
(nyár és tél előtt) megren-
dezésre kerülő baba börze 
gondolata is felmerült.

Facebookon létrehozott 
„Babafalva” csoporton be-
lül lehet bővebb informá-
ciót kérni mindkét lehető-
ségről.

Babafalva

Hozzávalók: 2 dl víz, 10 dkg zsir, 20 dkg liszt, 5 tojás

Elkészítése: A vizet a zsírral egy lábosban felforraljuk, el-
keverjük benne a lisztet, elzárjuk a gázt és picit várunk, 
hogy ne legyen túl forró a tészta, ezután egyenként elke-
verjük benne a tojást. Jól kidolgozzuk.

1 órára hűvös helyen pihentetni hagyjuk (ez idő alatt ki-
csit besűrűsödik a tészta).

A sütőt 200 fokra előmelegítjük, egy tepsibe vizet rakunk 
és a sütő aljába tesszük (a sütésnél a gőznek nagy szerepe 
van).

Sütőpapírral bélelt tepsibe, amit egy picit kizsíroztam 
dió nagyságú gombócokat rakunk egymás mellé, (evőka-
nál  segítségével) ne túl szorosan és betesszük a sütőbe.

Kb.: 30 perc sütés kell a kis ’gombócoknak’, addig nem 
szabad kinyitni a sütő ajtaját, és ha szép aranybarna, akkor 
kész van, nagyjából a fél óra sütés elég is neki.

Elkészítjük a krémet: 1 csomag vaníliás pudingpor, 4 evő-
kanál liszt, 2 vaníliás cukor, 4 evőkanál cukor, 6 dl tej
A fenti hozzávalókat megfőzzük és ha egy picit kihűlt, 10 
dkg margarinnal kikeverjük.
A gombócokat kettévágjuk és megtöltjük a vaníliás krém-
mel és felvert tejszínhabbal.
Jó étvágyat!

Mankovicsné Boda Hajnalka

Akinek van KIPróBÁLT receptje - bármilyen ételről -, melyet meg-
osztana az olvasókkal, kérem küldje el a cs.polyak@gmail.com 
e-mail címre, ha tud mellékeljen képet is.   

Gasztro - MOZAIK 
házi képviselőfánk
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Információ

Kertbarátság!
Tavasz a kertben

Ezúttal	 néhány	 gondolattal	 szeretnék	 vissza	 emlé-
kezni	a	múlt	évben	történt	szőlőtermesztési	általá-

nos	lehetőségeimre.
Szőlőskertemben elsősorban a „díszesen” kialakított 

sárga muskotálynak a lombozata és a szépen sárguló für-
tök sokasága hívja fel az éppen erre látogatók figyelmét.

Nem titok! A szőlőskertemben a sárga muskotályon kí-
vül még a Pölöskei muskotály, a Csabagyöngye, a Szőlős-
kertek királynője, a Pannónia kincse és még néhány „ko-
rán érő” csemege szőlőfajta látható.

A múlt évben a hosszú tél miatt úgy gondoltam, amikor 
már lehetett, gyorsítanom kellett a tavaszi munkát. Figyel-
mem, elsősorban a szőlő metszésére irányult.

Csitt-csatt! Már metsző olló csattogott a kezembe. 
Néha igen gyorsan, néha meg kicsit lassan. Eszembe ju-
tott, hogy az ilyen munkát már sokan nem ismerik, vagy 
talán csak igen kevesen?

Munka közben mondtam magamnak, ho-hó! Barátom! 
Azért mégsem ilyen hevesen! Vigyáznom kell a csercsa-
pokra, a biztosító csapra és a sima csapokra. Ezt a munkát 
szintén sokan nem ismerik, vagy talán csak igen kevesen?

Az ültetvény környékén, ahol dolgoztam, vetési varjú 

sokasága feketéllett. Közöttük volt egy szép „nagy” feke-
te holló. Hiányoltam, hogy nem volt nála sem levél, sem 
ahhoz hasonló!

A nyár gyorsan elszaladt. Ősszel, mikor már sárgultak a 
szőlőfürtök, a darazsak felderítő csoportba verődve (koló-
nia) elsősorban a már szépen sárguló sárga muskotályt és a 
Csabagyöngye szőlőt támadta meg.

Három nap elteltével megérkezett a mindent elsöprő 
„deszant” hadsereg! A nagy létszámú kolónia parancsno-
ka egy lódarázs termetű tábornok lehetett, mert minden da-
rázs szót fogadott neki.

A szőlő védelmére az általam ismert növény védősze-
rek, csapdák különféle alkalmazása nem vezetett ered-
ményre. Gyakorlatilag a védekezési lehetőségem patt 
helyzetbe került.

A holló madár még mindig a közelembe volt, folyama-
tosan, egyre nagyobb hangon károgott. Szerettem volna 
tudni, miért van egyedül, hol van a párja? Miért ilyen in-
gerült?! A holló madár elköszönésképpen még egyet káro-
gott, magasra szállt és messze elrepült.

Kovács Sándor 

A tavalyi évtől a súlyos mozgáskorlátozottságot  nem a 
háziorvos, hanem  a Budapest Főváros Kormányhi-

vatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve állapítja meg. 
Nemcsak súlyos mozgáskorlátozottak, hanem egyéb fo-
gyatékkal élők pl.: látássérültek, hallássérültek, értel-
mi fogyatékosok, súlyos vagy középsúlyos autisták 
gépjárműhöz jutását is támogatja az állam. 

Gépjármű-szerzési	 támogatás	 iránti	 kérelem	 benyúj-
tására	 2014.	 március	 31-ig, illetve szeptember	 30-ig	
van lehetőség. A támogatás odaítéléséről a Pest Megyei 
Kormányhiavtal Szociális és Gyámhivatala ( 1141 Buda-
pest Komócsy út 17. ) a március 31-ig benyújtott kérel-
mekről június 15-ig, a szeptember 30-ig benyújtott kérel-
mekről pedig december 15-ig dönt. 

Új járműnek minősülő személygépkocsi esetén 900.000.-
Ft , az újnak nem minősülő de legfeljebb négy éve forga-
lomba helyezett személygépkocsi és a három vagy négy-
kerekű segédmotoros kerékpárnak minősülő , három vagy 

négykerekű jármű 
esetében a vételár 
60%-a de legfeljebb 
600.000.-Ft támoga-
tás állapítható meg.
 
2014-ben a súlyos 
mozgáskorlátozot-
tak és egyéb fogya-
tékkal élők az eddi-
gi két típus (Suzu-
ki Swift 1,2 GLX il-
letve Suzuki SX4) 
mellett immár Suzu-
ki SX4 S-Cross típu-
sú személygépkocsit 
is vásárolhatnak, amennyiben új személygépkocsi szerzési 
támogatásban részesülnek. 

Polgármesteri Hivatal

Súlyos mozgáskorlátozottak és az egyéb 
fogyatékkal élők gépjárműszerzési támogatása 
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Mint Önök előtt is ismert, Magyarország Köztársasá-
gi Elnöke 2014. április 6-ra tűzte ki az országgyűlé-

si képviselők választását. 
Rövid tájékoztatót kívánok adni a választással kapcso-

latos legfontosabb tudnivalókról.
Legnagyobb változás az előző választásokhoz képest, 

hogy a választás egyfordulós lesz, részvételi aránytól füg-
getlenül az az egyéni választókerületi jelölt lesz képviselő, 
aki a legtöbb szavazatot kapja. 

A választópolgárok már kézhez kapták a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda által megküldött  értesítőt a választók név-
jegyzékébe történő felvételről. Az a választópolgár, aki 
nem kapott értesítést és állandó lakcíme Táborfalva nagy-
község területén van, a Helyi Választási Irodában (HVI) 
szíveskedjen ezt jelezni.   Választások időpontjában mű-
ködő egyik választási szerv a HVI , melynek székhelye   a 
polgármesteri hivatal épületében van.  A HVI  vezetője a 
jegyző, tagjai pedig a polgármesteri hivatal munkatársai. 

Ki	rendelkezik	választójoggal

Az országgyűlési képviselők választásán választójog-
gal rendelkezik az a nagykorú, magyar állampolgár, aki 
magyarországi lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel 
rendelkezik, továbbá az a magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező magyar állampolgár, aki március 22-ig kéri a 
Nemzeti Választási Irodában a központi névjegyzékbe tör-
ténő felvételét.

Nem rendelkezik választójoggal az a nagykorú magyar 
állampolgár, aki cselekvőképességét kizáró vagy korláto-
zó gondnokság alatt, akit a bíróság kizárt a választójogból, 
illetve aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll. 

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópol-
gár egy egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára  
míg a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező válasz-
tópolgár egy pártlistára szavazhat.

Országgyűlés	összetétele,	jelölés

Az Országgyűlés 199 képviselőből áll, akik közül 106 
egyéni választókerületben 93  mandátum pedig országos 
listáról kerül kiosztásra. Változás az előző választásokhoz 
képest, hogy nincs területi lista és lecsökkent a képviselői 
létszám.  

A választópolgárok két szavazólapon (  egyéni válasz-
tókerületi és  országos  listás) adhatják le szavazatukat.

Ha valaki az országgyűlési választásokon nemzetiségi 
listára akar szavazni, és kérte a nemzetiségi regisztrációját, 
akkor az országos pártlista helyett a nemzetiségi listán és 
egyéni választókerületi szavazólapon adhatja le szavazatát. 

Azt, hogy mely személyek, pártok kerülnek fel a sza-

vazólapra, a választópolgárok határozzák meg, mégpedig 
ajánlóíven történő ajánlásukkal.  E tájékoztató megjelené-
sekor már lezárultak a jelöltajánlások. 

Egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lesz, aki az 
adott választókerületben legalább 500 ajánlást megszer-
zett. Országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább 
9 megyében és fővárosban, és legalább 27 egyéni válasz-
tókerületben jelöltet állított. Nemzetiségi listát csak az or-
szágos nemzetiségi önkormányzat állíthat. 

Névjegyzék 

A szavazóköri névjegyzék az adott választáson válasz-
tójoggal rendelkező, választásra jogosult állampolgárok 
adatait tartalmazza. 

A szavazóköri névjegyzék a korábbiakkal ellentétben 
nem kerül kifüggesztésre. Annak adataiból csak a válasz-
tópolgárok nevének és címének megtekintésére van lehe-
tőség a számítógépes monitoron keresztül. A megtekintés 
lehetősége csak a választópolgár saját adataira terjed ki.  
Névjegyzék megtekinthető a polgármesteri hivatal 107-es 
szobájában.

Átjelentkezés		

A választási törvény rendelkezései szerint a választó-
polgárok a lakóhelyük szerinti, az értesítőn feltüntetett 
szavazókörben élhetnek szavazati jogukkal.  Az a válasz-
tópolgár, aki a választás napján Magyarország	 terüle-
tén,	de	a	lakóhelyétől	eltérő	helyen tartózkodik, április 
4-én 16.00 óráig átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be 
a lakóhelye szerinti illetékes választási irodába. E kérelem 
alapján a HVI törli a választópolgárt a lakóhelye szerin-
ti szavazókör névjegyzékéből, és felveszi az általa megje-
lölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol 
szavazhat. 

 Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön	
tartózkodik, az adott ország nagykövetségen vagy főkon-
zulátuson szavazhat, abban az esetben, ha a lakóhelye sze-
rinti HVI-től március 29-én 16.00 óráig kéri a  külképvise-
leti névjegyzékbe vételét. 

Fontos	tudnivaló, hogy  aki átjelentkezés alapján más 
településen, illetve külföldön szavaz, az egyéni képviselő-
jelölt vonatkozásában  a lakóhelye szerinti jelöltekre  sza-
vazhat. 

Mozgóurna	igénylése

Az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyaté-
kossága, illetve fogvatartás miatt gátolt mozgásában, moz-
góurna	 iránti kérelmet nyújthat be. A mozgóurna iránti 
kérelmet a HVI-be április 4-én pénteken 16.00 óráig, míg 

Országgyűlési képviselők választása
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a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottsághoz 15.00 
óráig lehet benyújtani.		

Az átjelentkezés iránti, a külképviseleti névjegyzék 
iránti, illetve a mozgóurna iránti kérelemre vonatkozó for-
manyomtatvány letölthető interneten a www.valasztas.hu 
oldalról, illetve beszerezhető a HVI-nél. Az internetes fe-
lületen lehetőség van a kérelmek kitöltésére, és az illeté-
kes választási irodához elektronikus úton történő továbbí-
tására is.
 

Választási	kampány

A választási kampányra vonatkozó szabályok az idei 
országgyűlési választástól nagy mértékben átalakultak. 
Legmeghatározóbb változás a korábbi kampánycsend 
megszűnése.

 A választási kampány 2014. február 15-től indult  és a 
választás befejezéséig, vagyis április 6. 19 óráig tart.

A szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres 
távolságon belül - közterületen - választási kampánytevé-
kenység a szavazás napján nem folytatható.

Szavazásról

Szavazni a szavazás napján április	6-án			6.00	órától	
19.00	óráig lehet személyesen, az erre kijelölt szavazóhe-
lyiségben. 

A szavazáson a szavazatszámláló bizottságnak azono-
sítania kell a szavazót, ezért felhívom a figyelmet, hogy 
mindenki vigye magával az alábbi	igazolványok egyikét:  
• régi típusú személyi igazolvány, melyben a lakcím is 

szerepel 
• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) 

vagy érvényes útlevél vagy 2001. január l-ét követően 
kiállított érvényes vezetői engedély   és		érvényes lak-
címigazolvány

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló 
bizottság a szavazóköri névjegyzék alapján a választópol-
gár részére átadja a szavazólapot, amelyet a választópolgár 
jelenlétében  bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szava-
zólap elhelyezésére szolgáló borítékot. 

A szavazatszámláló bizottság szükség esetén - a válasz-
tópolgár befolyásolása nélkül - megmagyarázza a szava-
zás módját.

A szavazólap	átvételét a választópolgár a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával	igazolja.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll rendelkezésé-
re, melynek igénybevétele nem kötelező. A szavazólap ki-
töltésének ideje alatt csak a szavazó választópolgár tartóz-
kodhat a szavazófülkében. Kivételt képez ez alól, ha a vá-
lasztópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogya-
tékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa 
választott segítő - ennek hiányában a szavazatszámláló bi-
zottság két tagjának együttes - segítségét kéri.

Szavazáskor a szavazólapon lévő jelöltek közül érvé-
nyesen	szavazni csak 1 jelöltre, illetve 1 listára lehet , a 
kiválasztott jelölt neve melletti, illetve lista feletti körbe, 
tollal írt két egymást metsző vonallal (pl: X vagy +) Ér-
vénytelen lesz a szavazat, ha l-nél több jelöltre szavazott.

 A választópolgár a szavazólapokat szavazás után borí-
tékba helyezi és az urnába dobja.   

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helye-
zése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését	elrontotta, a 
rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevon-
ja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a ron-
tott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazat-
számláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat - vá-
lasztópolgáronként és szavazólapfajtánként - csak egyszer 
adhat ki.

Azoknak akik igényelték, a mozgóurnát a szavazat-
számláló bizottság két tagja viszi ki.  Szavazófülke helyett 
a szavazás titkosságát garantáló körülményeket a választó-
polgár számára ebben az esetben is  biztosítani kell. 

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szava-
zóhelyiséget bezárja. Azok a választópolgárok, akik a sza-
vazóhelyiségben vagy annak előtérben tartózkodnak, még 
szavazhatnak.

Mint a bevezetőben már jeleztem, az új választási rend-
szerben egyfordulós a választás.

Az egyéni választókerületi jelöltek közül az a jelölt lesz 
országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavaza-
tot kapta. 

Választási	bizottságok

A választások törvényességét a választási bizottságok fel-
ügyelik. Választás napján a szavazókörben a szavazat-
számláló	bizottság tagjai fogják Önöket fogadni. Ők biz-
tosítják a szavazókörben a választás törvényszerűségét, 
tisztaságát, fenntartják a rendet és megállapítják a válasz-
tás szavazóköri eredményét. 

Táborfalva nagyközség  szavazóköreinek pontos címe:
1. Művelődési Ház  Táborfalva, Köztársaság tér l. (aka-

dálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör, 
átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazókör)

2. Általános Iskola Táborfalva, Iskola u. 7.
3. Ferroplast Kft Táborfalva, Kossuth u. 147.

Táborfalva település Pest  Megye 11. számú országgyű-
lési  egyéni választókerületébe tartozik. A választókerület 
székhelye Monor. 

Választással kapcsolatos információk a Polgármesteri Hi-
vatalban működő HVI –nél személyesen vagy telefonon a 
29-382-028 (107 mellék), vagy a 29-383-183 számon   kér-
hetők, illetve a www.valasztas.hu honlapon találhatóak. 

Kundra Erika
HVI vezető                                                 
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Lakossági tájékoztató!
Tisztelt	Táborfalvai	Lakosok!

A következő hasábokon néhány a lakosságot érintő közér-
dekű információról szeretnék tájékoztatást adni:

A helyi piacon történő árusítás
2014. március 01-től ismételten engedélyezett a helyi pia-
con történő árusítás. 
A piac nyitvatartási ideje: 
2014. március l-től 2014. október 30-ig  hétfőtől- szomba-
tig  6.00 – 14.00 óráig.  
Az árusok a piaci árusító helyeket a nyitási idő előtt ket-
tő órával foglalhatják el, és legkésőbb 15 óráig kötelesek 
azt tisztán elhagyni. (A szemetet összegyűjtve, a tárolóban 
kell elhelyezni.)

A	piacon	nem	hozható	forgalomba	élő	állat!

Az árusítás előfeltétele a helyhasználati díj befizetése va-
lamint az árusítónak rendelkeznie kell érvényes őstermelői 
igazolvánnyal, vagy vállalkozói engedéllyel. A helyhasz-
nálati díj mértéke a tavalyi 2013-as évhez képest nem vál-
tozott (Napijegy	300	Ft/m2;	Helyi	bérlet	200	Ft/m2).
Napijegyet kell váltani azon árusítónak, aki kevesebb, 
mint 5 árusítási alkalmat kíván kifizetni. Helyi bérletet ál-
landó helyhasználati engedélyt kaphat az, aki 5 árusítási 
alkalomnál többet fizet ki egyszerre. 
Kérjük az árusítani szándékozó személyeket, hogy a piac-
ra vonatkozó előírásokat betartani szíveskedjenek.

* * *

A Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatója

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

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alka-
lomszerű tűzveszélyes tevékenység.

A	 tervezett	 égetés	 helyét,	 időpontját	 és	 terjedelmét	 a	
megkezdés	 előtt	 legalább	24	órával	korábban	a	 terü-
letileg	 illetékes	 Katasztrófavédelmi	 Kirendeltségnek	
(vagy	tűzoltóságnak)	be	kell	jelenteni. 

Táborfalva	esetében	a	területileg	illetékes	tűzoltóság:

Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság (6050 Lajosmizse 
Mizsei u. 5. szám

Tel: 06-76/555-510). 

A bejelentést lehetőleg	 írásban,	 kell	 megtenni,	 de	 ha	
erre	 nem	 volt	 lehetőség,	 úgy	 elfogadható	 a	 telefonon	
történő	bejelentés	is.	Az írásban történő bejelentést, úgy 
kell megtenni, hogy az a tervezett tűzgyújtást megelőzően 
24 órával előbb beérkezzen a kirendeltségre.	Ezzel csök-
kenthető a téves tűzriasztások száma és mérsékelhetők a 
felesleges vonulások okozta plusz költségek. 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS az 
avar-, a tarló-, a legelő-, a nád és a növényi hulladék égetése!

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltó-
ságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is.

A tarlóégetést a legelőkön, a learatott gabonatáblákon úgy 
kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos 
vad elmenekülhessen.

A	 tarlónak	 minden	 oldalról	 egyidejűleg	 történő	 fel-
gyújtása	tilos.	

Az égetéshez csak a tarlómaradványok, valamint a legelő-
kön található száraz fű használhatók fel. 

A	szalmát	elégetéssel	megsemmisíteni,	lábon	álló	gabo-
natábla	mellett	tarlót	égetni	tilos.

A cséplési hulladékok, így pillangósvirágú magvak hulla-
dékai és egyéb hulladék, a fatisztogatás hulladékai (a to-
vábbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkek és az 
arankafoltok – megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok 
betartásával – csak a helyszínen égethetők.

Tarló-	vagy	a	növényi	hulladékégetés	csak	úgy	végez-
hető,	hogy	az	a	környezetére	tűz-	és	robbanásveszélyt	
ne	jelentsen.

Ennek érdekében:

- A tarlót vagy az érintett területet az égetés megkezdése 
előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, 
és az adott területen az apró vadban okozható károk el-
kerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani,

- A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságok-
nak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell 
szántással biztosítani,

- A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszo-
san kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése 
után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,



- A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszer-
számmal ellátott (lapátok, parázscsapók, vízzel teli háti 
permetező), megfelelő létszámú, a tűzjelzés szabályai-
ra is kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,

- Az égetés helyszínén tűzjelzésre alkalmas eszközt 
(mobil telefon kell készenlétben tartani)

- Az égetés helyszínén legalább egy traktort ekével el-
látva a helyszínen készenlétben kell tartani,

- A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló 
tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy 
ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani,

- Erős szélben TILOS tarló –vagy növényi hulladékot 
égetni!

- Ha az égetés közben erős szél támad a tüzet azonnal el 
kell oltani.

FONTOS, hogy a tarló- vagy a növényi hulladékégetés be-
fejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a 
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámok-
kal – meg kell szüntetni.

Amennyiben a tűz ellenőrizetlenné, válik, vagy bárki tüzet 
észlel haladéktalanul köteles tűzjelzést adni a 105-ös tele-
fonszámon a katasztrófavédelem ügyeletének.

A	tűzvédelmi	szabályok	megszegése	esetén annak súlyos-
ságát és következményeit mérlegelve a felelőssel szemben 
a katasztrófavédelmi kirendeltség 100.000	-	3.000.000	Ft-
ig	 terjedő	 tűzvédelmi	bírságot	kell	 ki	 szabni, melynek 
megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, vala-
mint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabályta-
lanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.

A fentiek ismertetése után tájékoztatom Tisztelt Lakos-
ságot, hogy Táborfalva Község Önkormányzat 11/2004	
/X.27./ a	 helyi	 környezet	 védelemről,	 a	 közterületek	
és ingatlanok	 rendjéről,	 a	 település	 tisztaságáról	 szó-
ló	rendelet	8.§.	-	ban foglaltak szerint avar és kerti hulla-
dék égetése csak március	és	április valamint szeptember, 
október és november hónapokban engedélyezett. Az ége-
tést	10-	19	óra	között	szabad	végezni, szélcsendes idő-
ben, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyele-
te mellett. 

Polgármesteri Hivatal
Háfra László

Önkormányzat

Táborfalvai MOZAIK | 2014. Március | www.taborfalva.hu       19. oldal

Táborfalvai MOZAIK - Közéleti Lap
Alapítva: 1993 Megjelenik: havonta 600 példányban

 Felelős szerkesztő: Polyák Csaba
06-70/320-48-66

Szerkesztőség: Jókai Mór Művelődési Ház, 2381 Táborfalva, 
Köztársaság tér 2. Tel.: 06-29-382-029

Felelős kiadó: Táborfalva Nagyközség Önkor mányzat Polgármes-
teri Hivatala Tel./Fax: 06-29-382-028

Eng. szám: 105/93 Nytsz.: B/PHF/1120/P/1993
Lapzárta: kéziratok, hirdetések, fotók átvétele minden hónap 25-e!

Fotók, grafikai munkák, tördelés, 
nyomdai előkészítés:

Polyák Csaba, 2381 Táborfalva, Kossuth L. u. 68.
E-mail: cs.polyak@gmail.com

 www.taborfalva.hu 
Nyomda: ELAN II Bt. Hernád, Jókai M. u. 12.

Tel.: 06-30-269-20-91

A TÁBORFALVAI MOZAIKBAN MEGJELENÕ CIKKEK ESETENKÉNT 
NEM TÜKRÖZIK A SZERKESZTÕSÉG ÁLLÁSPONTJÁT, 

EZÉRT AZOK TARTALMÁÉRT A SZERZÕK A FELELÕSEK!
Más lapokban már megjelent cikket csak a forrás feltüntetése mellett 
jelentetünk meg. Dokumentumok, kéziratok, fényképek a megjele-

nés után a fõszerkesztõtõl igényelhetõek vissza. A beküldött anyagok 
megjelentetésével kapcsolatos döntés jogát mindenkor fenntartjuk!

MOZAIK hirdetési árak:
1 oldal: 13300 Ft  1/2 oldal: 6650 Ft
1/4 oldal: 3325 Ft  1/8 oldal: 1670 Ft
1/16 oldal: 835 Ft 
köszönetnyilvánítás ingyenes

hirdetésfelvétel:   70/320-48-66
     cs.polyak@gmail.com
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Táborfalvai Polgárőr Egyesület
alapítása kezdődik

2014. február 11-ei ülésén a Táborfalvai Nagyközség Ön-
kormányzati Képviselőtestületének döntése alap-

ján elkezdődik a Táborfalvai Polgárőr Egyesület alapítása. Polgára-
ink között joggal felmerül az a kérdés, hogy miért is fontos ez a dön-
tés, mit is jelent ez az átlagember számára? Az adható válaszok kö-
zül, többek között az alábbiakkal szeretnék foglalkozni és az érdek-
lődők figyelmébe ajánlani:

Községünk közbiztonsági helyzetének jobbítása az itt lakók el-
sőrendű érdeke. Joggal elvárható álláspont viszont az, hogy ennek 
véghezvitele elsődlegesen a rendőrség feladata. Azonban a rendőri 
munka nem nélkülözheti a területileg illetékes lakossággal kialakí-
tott jó, „segítő jellegű” kölcsönös kapcsolatot, információáramlást. 
A rendőrség e tekintetben igyekszik mindent megtenni, azonban 
még elég sok a tennivaló, adott esetben mindkét részről javítani 
való is akad. Külön ki kell emelnem azt, hogy a tisztességes polgá-
rok által a közrend védelme, jobbítása érdekében tett egyéni kezde-
ményezésekért külön köszönettel tartozunk. Azonban látnunk kell 
azt, hogy a lakók közül sokan csak magukban bízva igyekeznek sa-
ját védelmüket biztosítani. Gyakori az is, hogy a korábbi időszakban 
több helyről is szerzett rossz tapasztalatok miatt más féle megol-
dástól óvakodnak. Tehát a jelenlegi megoldatlan helyzet nem meg-
felelő. Mit tehetünk akkor?

Az utóbbi időben hozott törvényi előírások alapján adódik a 
megfelelő megoldás is, még pedig a hivatkozott rendeletekben fog-
laltak szerinti Polgárőr Egyesület működtetése. Nézzük meg, mik is 
ezek a feltételek. Elsődleges az, hogy az egyesület non profit legyen, 
vállaljon tagságot az Országos Polgárőr Egyesületben, készítsen 
együttműködési megállapodást a megyei rendőrfőkapitánysággal, 
a Dabasi Városi Rendőrkapitánysággal és az Örkényi Rendőrőrssel, 
valamint a vele együttműködő, támogató szervezetekkel. Ezekben 
a megállapodásokban kell rögzíteni, hogy a kitűzött célok elérése 
érdekében ki, mivel és milyen módon járul hozzá a közös tevékeny-
séghez. Nagyon lényeges előírás, hogy a Polgárőr Egyesület politi-
ka mentesen működjön, nem fogadhat politikai támogatást, jelöl-
tet nem állíthat, nem támogathat. Tevékenysége csak a közbizton-
sági helyzet javítása érdekében folytatható. 

A fentiek után foglalkozzunk azzal, hogy ki lehet az egyesület 
tagja? Taggá válhat minden olyan 18 éven felüli magyar állampol-
gár nő vagy férfi, akár a kisebbséghez tartozó személy is, aki bün-
tetlen előéletű és erről a felvételi lapján írásban nyilatkozik. Ter-
mészetesen az egyesület céljaival feltétlenül egyetért. Tudomá-
sul veszi, hogy a rendőrség a büntetlen előéletét ellenőrizheti. Mi-
lyen elvek érvényesülnek még az Egyesület tevékenységénél? Elő-
ször is nem „kommandós csapatról” van szó, így a szolgálat ellátá-
sa során feltétlenül figyelembe lesz véve a polgárőrök leterheltsé-
ge (munkába járás, otthoni teendők, egyéb feladatok, problémák), 
mivel nem az elvégzett munka mennyisége, hanem minősége lesz 
a mértékadó. Az önálló feladatok ellátása (például: rendezvénybiz-
tosítás, stb.) minden esetben járőr párok által történik. A felszerelé-
seket az egyesület biztosítja, a továbbképzéseken nem csak a szol-

gálattal kapcsolatos rendeletekről lesz szó, hanem gondot fordíta-
nak például az önvédelmi fogások törvényes módszereinek ismer-
tetésére is. A polgárőr ugyan nem rendelkezik hatósági jogkörrel, 
de ennek ellenére széles azon feladatok köre, amelyekben közre-
működhet. Például közterületi járőrszolgálat, közúti baleset hely-
színén jelzőőri tevékenység, közbiztonsággal összefüggő megelő-
ző tevékenység stb.

Nagyon fontos az, hogy várhatóan ez év március 19-én la-
kossági fórum rendezésére kerül sor, amelyen részt vesz a Dabasi 
Városi Rendőrkapitányság és az Örkényi Rendőrőrs parancsnoka is. 
Táborfalva közbiztonsági helyzetéről és a Polgárőr Egyesületről is 
szó lesz. Ekkor lesz lehetőség a Polgárőr Egyesületbe jelentkezők 
létszámba vételére is. A jelentkezésnél csak a nevet és a címet rög-
zítjük annak érdekében, hogy az alakuló közgyűlésre szóló meghí-
vót kézbesíthessük. 

Bízunk abban, hogy mindazon józan gondolkodású polgár, aki 
valamennyit is tenni szeretne a közbiztonsági helyzet jobbítása ér-
dekében, az részt vesz a Táborfalvai Polgárőr Egyesület létrehozá-
sában, valamint tagként közreműködik a várható feladatok meg-
oldásában.

Végh Sándor

   
      

KÖVETKEZŐ GKI VIZSGA: 2014.03.23.
JELENTKEZÉSI HATÁrIDŐ: 2014.03.12.
Spórolj a nyárra!
KIKELET AKCIó!
Járj otthon KrESZ tanfolyamra e-learning képzéssel csak 15.600 Ft-ért!
GÉPKEZELŐ KÉPZÉSEK FOLYAMATOSAN.
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TANYA ELADÓ
Táborfalván tanya eladó a Rákóczi út 
Lajosmizse felőli felüljáró túloldalán.

Irányár: 4,5 millió Ft
Érdeklődni: 06-70/424-81-61

Köszöntő
1954. február 14-én 60 éve 

kötött házasságot 
Kucsera Pál és Jobbágy Ilona.
A család apraja-nagyja kíván 

nekik sok boldogságot, 
és hosszú életet erőben, 

egészségeben!

„60 év gyümölcse: két gyermek, négy unoka, nyolc dédunoka…
Papa, mama! Ez nélkületek nem jött volna össze soha!

Köszönjük, hogy vagytok nekünk, s akarjuk, hogy legyetek,
legyen boldog továbbra is minden egyes percetek!”

Emlékezés
7.	évfordulóra

Polyák József
„Egy könnycsepp gördül le arcomon,
ez azért van, mert hiányzol nagyon.
Hiányod megszokni sosem fogom,

de itt vagy a szívemben és ez jó nagyon.“

Család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk
CiNkotai LászLóNé sz. gaLambos mária
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak és 

mély fájdalmunkban velünk együttéreztek. 
a gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk

HaLupka imre
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak és 

mély fájdalmunkban velünk együttéreztek. 
a gyászoló család



22. oldal      Táborfalvai MOZAIK | 2014. Március | www.taborfalva.hu

Sport

Tisztelt	Szurkolók!

Az előző cikkhez képest, újabb változások vannak a 
keretben. Sajnos Balogh László mégsem folytatja 

nálunk, játékos-edző lesz Hernádon, sok sikert kívánunk 
neki. Leigazoltuk Vajda Bélát, akit már táborfalvinak te-
kinthetünk, itt lakik falunkban, Máté Attila - az ifjúsági 
csapat edzője - játékosként segíti csapatunkat.

Az átigazolási időszak végére is sikerült bővíteni a ke-
retünket. Lambisi Jánost Pusztavacsról-,  Németh Zsoltot 
Lajosmizséről igazoltuk le, mindketten Felsőlajosi lako-
sok. Megfelelő létszámmal és minőséggel várhatjuk a sze-
zon kezdetét, amelyre reméljük a sérültjeink is felépülnek.

Első edzőmérkőzésünket az újlengyeli ifjúsági csapattal 
játszottuk, felhozó mérkőzésnek tökéletes volt, lévén hogy 
akkor léptünk először szabad levegőn pályára. Az edzőpá-
lya korszerűsítése miatt leszűkült a mozgásterünk, kény-
telenek vagyunk a teremben edzeni, ami jelentősen eltér 
a füves/műfüves környezettől. A mérkőzésről messzeme-
nő következtetéseket kár lenne levonni, könnyed, felsza-
badult, ráhangolódás volt a célja, amely sikerült is.
Újlengyel	IFI	-	Táborfalva	2-6
gólok: Szénási (3), Bán, Petrik, Bagyinszki

Második edzőmérkőzésünket a Dabas II. csapatával ját-
szottuk, akik a megyei II. osztályban szerepelnek. Jó iram-
ban kezdtük a mérkőzést, nagy lelkesedéssel játszott min-
denki. Kézben tartottuk az irányítást, bár időnként megin-
gott a védekezésünk, de szerencsére kapusaink több bra-
vúrt is bemutattak a mérkőzés során, amellyel megoldot-
ták a problémáinkat. Néhány játékosunk átlagon felül tel-
jesített, a többiek hozták az elvárhatót.
Dabas	II.	-	Táborfalva	1-3
gólok: Bagyinszki, Bán, Tarnóczki

A következő héten szerdán Kakucson vendégeskedtünk, 
ahol villanyfénynél mérkőztünk meg a megyei II. osztály-
ban szereplő ellenfelünkkel. A pálya állapota és a villany-
fény miatt egyik csapatnál sem alakult ki szép játék, jobbára 
küzdelmes mezőnymunka jellemezte a mérkőzést. A véde-
kezésünket jól megoldottuk, de támadáskor a kapu előtt az 
utolsó passzok rendre célt tévesztettek. Azért így is akadtak 
helyzeteink, amiből az első félidőben egyet értékesítettünk. 

A második játékrészben többen összeszedtek apróbb 
sérülést, amelyet cserékkel próbáltam orvosolni. Ekkor 
többen már nem a megszokott poszton játszottak, aminek 
az lett az eredménye, hogy a hazai csapat mezőnyfölénybe 
került és egy büntetővel döntetlenre mentette a mérkőzést.
Kakucs	-	Táborfalva	1-1
gól: Bán

A hétvégén Albertirsa II. csapatát fogadtuk, aki megyei III. 
osztály keleti csoportjában szerepel, de most többen ját-
szottak az első csapatból is. A sok sérült és hiányzó miatt 
foghíjasan tudtunk csak kiállni az első hazai felkészülé-
si mérkőzésünkre. Rehabilitáltuk Keserű Imrét a kapuba, 
illetve az ifjúsági csapatból kisegített minket Gazsó Mar-
tin, köszönet nekik. Sajnos az első félidőben többen a tu-
dásuk alatt teljesítettek, kapkodtunk, siettettük a játékot, 
de még így is voltak gólszerzési lehetőségeink, amik saj-
nos kimaradtak.

A második játékrészben feljavultunk és a mezőnyben 
átvettük az irányítást, több ígéretes akciót vezettünk, ame-
lyekből kettőt sikerült gólra váltanunk - sajnos még bünte-
tőt is hibáztunk. Ki kell emelnem a csapat második félidei 
teljesítményét, amikor egy ilyen gyenge első után fejben 
fel tudtunk javulni. Külön kiemelném Terebes Attila játé-
kát, aki hatalmas mezőnymunkával és érett játékkal segí-
tette a csapatunkat.
Táborfalva	-	Albertirsa	II.	2-0
gólok: Lambisi C., Bagyinszki

A következő szerdán a megyei II. osztályú Hernádon ven-
dégeskedtünk, ahova a sok sérült és szolgálatban lévő mi-
att vékony létszámmal utaztunk. Voltak jó periódusaink a 
mérkőzésen, sok helyzetet dolgozott ki mindkét csapat, de 
sajnos ezekből keveset értékesítettünk, szerencsére az el-
lenfelünk is. Igazságos döntetlen született.
Hernád	-	Táborfalva	3-3
gólok: Petrik (2), Revák

Szombaton Dánszentmiklós csapata látogatott hozzánk, 
aki szintén a megyei III. osztályban szerepel, csak a kele-
ti csoportban. Helyenként látványos, szórakoztató játékkal 
és szép gólokkal múltuk felül az ellenfelünket, nem volt 
egy „súlycsoportban” a két csapat, a bajnokságban ennél 
nehezebb meccsekre számítunk.
Táborfalva	-	Dánszentmiklós	9-0
gólok: Tarnóczki (3), Petrik (2), Lambisi C., Bagyinszki, 
Revák, Halupka 

Vasárnap a megyei II. osztályú Kakucs utazott hozzánk 
vendégjátékra. A jó erőkből álló ellenféllel szemben az 
első félórában uraltuk a mérkőzést, a vezetést is megsze-
reztük, de sajnos ezután visszaesett a játékunk, több gólt 
ajándékoztunk az ellenfelünknek. Sajnos vereség lett a 
vége, amely várható volt, hiszen 24 órán belül ez már a 
második mérkőzés volt a lábakban.
Táborfalva	-	Kakucs	3-5
gólok: Bagyinszki, Németh A., Tarnóczki

Polyák Csaba

Labdarúgás
Felkészülési mérkőzések
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Köszönöm	a	könyvtárnak	adományozott	könyveket	
id.	Szekeres	Istvánnénak!	

Értesítjük	Olvasóinkat,	hogy	megérkeztek	könyvtá-
runkba	a	Nemzeti	Könyvtár	legújabb	kötetei:
Móricz Zsigmond: Erdély – Tündérkert
Móricz Zsigmond: Erdély – A nagy fejedelem
Móricz Zsigmond: Erdély – A Nap árnyéka
Gárdonyi Géza: Az én falum
Romsics Ignác: Bethlen István
Magyar karácsony
Kós Károly: Az országépítő                                                                                                                                     
Kodolányi János: A vas fiai I-II.  
Bánffy Miklós emlékkönyv
      
Ajánlott oldal: http://nemzetikonyvtar.hu

Téli	nyitvatartás	(március	31-ig):
Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 12.30-18.00 óráig

Szombat: zárva

A	Könyvtár	szolgáltatásai:
könyvkölcsönzés, könyvtár közi kölcsönzés, számítógép 
használat, internet használat (260 Ft/óra), fénymásolás, 

nyom tatás, szkennelés (65 Ft/oldal), faxo lás (110 Ft/oldal)

Folyóiratok	a	könyvtárban:
Ifjúsági Magazin, Könyvtári Levelezőlap, Kertbarát Maga-

zin, Nők Lapja, 5 perc Angol Magazin, Rubicon,
Magyar Vadászlap, Az otthon, Pesti Műsor, Praktika, 

Könyvhét, Kultúra és Közösség, National Geographic,
Modern Iskola, Táborfalvai Mozaik
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Borsi Mária - könyvtáros

Könyvtári híreink

A hétköznapokat, a rendszeresen ismétlődő tevékenysé-
gek, hagyománnyá váló ünnepek – jeles napok – gaz-

dagítják. Távlatot jelent a gyermekek számára ezekre az 
alkalmakra való közös tervezgetés, készülődés, örömte-
li várakozás. Ünnepeinket a természethez, népi hagyomá-
nyokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó alkalmakhoz igazí-
tottuk, melyeket a felnőtt közösség játékával, szereplésé-
vel is színesítjük. A legtöbb jeles napot projekt vagy Téma 
hét formában dolgozzuk fel.

Az első, a Farsang volt. Élményekkel, vidám játékok-
kal, tevékenységekkel teli sikeres hetet zártunk. Sütöttünk, 
főztünk, jelmezeket készítettünk, játékos vetélkedőkben 
vettünk részt.

Szerdai napon az óvó nénik színjátszó csoportja, ( ez is 
hagyomány minden évben) A boci vacsorát ad című mese-
játékot adta elő a gyerekeknek. Csütörtökön elégettük a te-
let jelképező Kiszebábot.

A hét záró napja a Szülői Munkaközösség segítségével 
rendezett nyilvános, Farsangi jelmezes bál volt. Ilyenkor 
minden csoport egy vidám műsorral kedveskedik a megje-
lent vendégeknek.

A Ficánka csoport: Pingvin táncot, a Méhecske cso-
port: Repülős táncot, a Mókus csoport: Nodi táncot, a Mi-
cimackó csoport: Cica táncot adott elő. A műsort a nagyok, 
a Katica csoport: Fergetes party-ja zárta.

A közös jelmezek után egyéni jelmezbe is bújhattak a 
gyermekek. Nagyon sok szép, ötletes jelmezt láthattunk.

Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével: Tóth Ber-

talan polgármester úr, Ali Gáborné védőnő, Halupka Mik-
lós képviselő úr.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki valamilyen formá-
ban támogatta, segítette egész hetes rendezvényünket!

Reméljük, hogy a sok vidámság elűzte a hideget és ide-
csalogatja a meleget, a jó időt, és minél több időt tudunk a 
szabadban tölteni! 

* * *

Felhívás
Március	 10-től-14-ig	 újból	 gyűjtjük	 a	 papírt.	Akinek	
van	felesleges,	kérjük	hozza	be	az	óvodába,	ezen	a	hé-
ten.	Segítségüket	előre	is	köszönjük!

óvodavezető

A Napraforgó Óvodában történt
Farsang Téma hetünk (február 17. - február 21.)
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