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Ülésezett a Képviselő-testület
március

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 2014. március 17-én munkaterv szerin-

ti ülést tartott, ahol jelen volt mind a hat képviselő és 
a polgármester.  Megjelent még az ülésen az Örkényi 
Rendőrőrs parancsnoka és helyettese, a helyi körzeti 
megbízott, valamint a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft 
képviselője.  

A testületi ülés nyilvános, polgárok által megtekinthető 
jegyzőkönyvei alapján az ülésen hozott határozatok kivo-
natait az alábbiakban közlöm. 

A Képviselő-testület:

• Ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester beszá-
molóját két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről.

• A jegyző javaslatára- a választási eljárásról szóló tör-
vény előírásaira figyelemmel ellenszavazat nélkül elfoga-
dott 10 /2014. (III.17.) KT határozattal megválasztotta a 
szavazatszámláló bizottsági tagokat és póttagokat, akik-
nek megbízása  a következő általános választásra létre-
hozott bizottság alakuló üléséig tart.  Eszerint a szavazat-
számláló bizottság tagjai: 1. szavazókörben: Borsi Mária, 
Soós Győrffy Katalin, Tóth Andrásné 2. szavazókörben : 
Harsányi Tiborné, Karsai Béla, Trapp Erzsébet, 3. szava-
zókörben: Lehóczki János, Sponga Hajnalka, Szabó Dé-
nes Frigyesné. Póttagok: Kovács Attila, Vásáreczki Kata-
lin, Lantos Józsefné, Bőcs Ferencné, Horváth Ferencné, 
Birinyiné Nagy Marianna, Szalai Terézia. 

• A Dabasi Rendőrkapitányság Vezetőjének előterjesz-
tésében tájékoztatást kapott településünk  közbizton-
sági helyzetéről, amit a 11/2014. (III. 17.) KT. határo-
zattal egyhangúan elfogadott. 

• Ellenszavazat nélkül meghozott 12/2014. (III.17.) KT 
határozattal elfogadta a községi temető üzemeltetéséről 
szóló, a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft által előterjesztett 
tájékoztatót. A napirend második részében a képviselő-
testületet a polgármester előterjesztésében megvitatta a 
köztemető további üzemeltetési lehetőségeinek formáját 
tekintettel arra, hogy a temetőüzemeltetési szerződés ez 
év október hónapjában lejár. Az üzemeltetési feladatok 
ellátására vonatkozó tényleges döntést a képviselő-testü-
let munkaterve szerint június hónapban fogja meghozni.  

• Egyhangúan elfogadott 13 /2014 (III. 17.) KT. határo-
zattal döntött a helyi civil szervezetek által benyújtott 
pályázatokban és állapított meg támogatást a sport-
szerveztek működéséhez az alábbiak szerint: 

Platthy József Bajtársi Egyesület
Támogatott cél: Klub- találkozó megrendezése
Támogatási összeg: 100.000 Ft

Táborfalvi Horgász Egyesület 
Támogatott cél. A község lakosai részére is nyitottá tett 
horgászverseny lebonyolítása, horgásztábor megrende-
zése, egyesület megalakulásának 30 éves évfordulójáról 
megemlékezés 
Támogatási összeg: 350.000 Ft

Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület 
Támogatott cél: Népzenei és néptánc tábor, zenei világ-
napi hangverseny, népdaléneklési verseny, ifjúsági nép-
zenei találkozó, kiállítás megrendezése, kiadványok ké-
szítése 
Támogatási összeg: 400.000 Ft.
 
Vajda Sándor Kertbarát Klub      
Támogatott cél: Falunapi borverseny és klub-találkozók 
megrendezése 
Támogatási összeg: 100.000 Ft.

Táborfalva Hagyományőrző Íjászegyesület
Támogatott cél: Íjászversenyek megrendezése
Támogatási összeg: 200.000 Ft.

Bűnmegelőzési és Drogprevenciós Egyesület 
Támogatott cél:  üzemeltetési és fejlesztési költségek tá-
mogatása
Támogatási összeg: 200.000 Ft

Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete
Támogatott cél: Régiós Családi nap megrendezése
Támogatási összeg: 120.000 Ft.

Táborfalva Szabadidősport Egyesület
Támogatási cél: Off-Road bemutatók, programok  meg-
rendezése
Támogatási összeg: 300.000 Ft.

Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub 
Támogatási cél: Klub-találkozók megrendezése 
Támogatási összeg: 80.000 Ft.

Táborfalva Községi Sportegyesület működésének bizto-
sítására 1.400 000 Ft, a 

Honvéd Judo Egyesület működésének biztosítására 
250.000 Ft támogatást nyújt.
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• Ellenszavazat nélkül meghozott 14/2014 (III. 17) Kt. 
határozatban 2014. augusztus 18- 23 közötti valamint 
december 22-31-ig terjedő időszak munkanapjaira a 
polgármesteri hivatalban igazgatási szüntet rendelt el. 
Az igazgatási szünet alatti ügyfélfogadás rendjéről az 
adott időszak előtt tájékoztatjuk a lakosságot. 

• Egyhangúlag meghozott 15/2014. (III.17.) KT határo-
zatával úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdon-
ban lévő helyi közutakat és tartozékait, a járdákat és 
csapadékvíz-elvezető árkokat működtetésre, kezelés-
re átadja az önkormányzat kizárólagos  tulajdonában 
lévő TÜF Nonprofit Kft, mint kezelő szervezet  részé-
re. Az erre vonatkozó szerződést a testület fenti hatá-
rozatával jóváhagyta. Ezzel összefüggésben módosí-
totta a helyi önkormányzati rendeletet is. 

• Óvodavezető kérelmének helyt adva a 16/2014. 
(III.17.) KT határozattal 290 000 Ft és járulékok ösz-
szeggel megemelte az óvoda támogatását a logopédiai 
feladatok ellátása érdekében. 

• Ellenszavazat nélkül tudomásul vette és támogatta 
Halupka Miklós és Szagri László  képviselők beadvá-
nyát. A képviselők beadványukban lemondtak 2014. 
évi képviselői tiszteletdíjukról, s kérték ennek az ösz-
szegnek a „ helyi egyesületek támogatása ”c. költség-
vetési előirányzatához való átcsoportosítását, ezen be-
lül pedig az   általuk megjelölt helyi civilszervezetek 
részére történő folyósítását.  

• Jegyzői tájékoztatást hallgatott meg a földek tulajdon-
jogát érintő jogszabályi változásról, a képviselő-testü-
letet ezzel kapcsolatos feladatairól. 

Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a szociális bizott-
ság egyedi hatósági ügyében keletkezett fellebbezés elbí-
rálását. 

Napirendi pontok lezárását követően: 

• a Polgármester bejelentette,   hogy március 24-25 kö-
zötti éves rendes szabadsága idejében az alpolgármes-
ter fogja a helyettesítését ellátni. 

• Az ülésen részt vevő Táborfalvi Horgász Egyesület 
képviselője megköszönte Halupka Miklós képviselő 
eddigi támogatását.

Tájékoztatom kedves lakosainkat, hogy az önkormányzat hon-
lapján (www.taborfalva.hu) megtekinthetik a képviselő-tes-
tület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyveket, a hatályos 
rendeleteket. A „Közérdekű információk” cím alatt közzété-
telre kerül többek között az önkormányzat 5 M. Ft feletti szer-
ződései, a közbeszerzési eljárások kiírása, azok eredményei. 

Képviselő-testület soron következő ülését 2014. április 29-
én 16.00 órakor tartja, melyen minden érdeklődőt szere-
tettel vár.  

Kundra Erika - jegyző 

Polgármesteri tájékoztatás
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Februári testületi ülésünk óta az alábbi fontos esemé-
nyek történtek önkormányzatunk életében:

Civilszervezeteinkkel, intézményeinkkel, Táborfal-
va érdeklődő lakosságával közösen emlékeztünk meg az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. 
A Csurgay Franciska Általános Iskola tanulói színvonalas 
műsora előzte meg a koszorúzást. Itt is szeretném megkö-
szönni minden közreműködőnek a segítséget!

Az első körre tervezett 11 térfigyelő kamera felkerült a 
helyére, folyik a központ kiépítése, illetve párhuzamosan zaj-
lanak a még szükséges engedélybeszerzések. A gyűjtőpont a 
víztorony tetején, a Telenor állványzatán került elhelyezés-
re. Ennek ellentételezése gyanánt bérleti szerződést módo-
sítottunk a céggel. Öt évre vállaltuk, hogy a most érvényben 
lévő összeget fizetik, ez idő alatt nem emeljük a bérleti díjat.

Az ifjúsági park építéséhez szükséges meghívásos köz-
beszerzési eljárást megkezdtük, az ajánlatok beérkeztek, 
várhatóan április elején tudunk szerződést kötni a nyertes 
kivitelezővel.

A temető kerítésének folytatásához a szükséges elemek 
megrendelése, leszállítása megtörtént, a számlát kifizet-
tük. A munkák elvégzésére helyi vállalkozóktól kérünk ár-
ajánlatot.

Az e-útdíj bevezetése miatt fuvarozó vállalkozók-
nak adott gépjármű adó csökkentés kompenzálásá-
ra önkormányzatunk 661.000 Ft-ot kapott a központi 
költségvetésből.

Az egyesületek ez évi támogatásához szükséges pá-
lyázat kiírásra került, a határidőre beérkezett kérelmeket a 
testület bírálja el ezen az ülésén. /Az elbírálás megtörtént!/

A Nemzetközi Nőnap alkalmából egy szerény ünnep-
ség keretében köszöntöttük önkormányzatunk, valamint 
az Általános Iskola hölgydolgozóit. Kívánunk számukra 
egész évre jó egészséget, szeretetet, boldogságot!

Farsang jegyében zajlottak oktatási intézményeink, ci-
vil szervezeteink aktuális rendezvényei, melyek nagyon jó 
hangulatban teltek.

Tóth Bertalan - polgármester
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Önkormányzat

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat értesíti a Tisztelt 
Lakosságot, hogy 2014. évben a tüdőszűrő vizsgálat ide-
je és helye a következő:

IDEJE:
2014. április 16. (szerda)     11.25-16.30
2014. április 17. (csütörtök) 08.25-13.30
2014. április 18. (péntek) 08.25-13.30
2014. április 22. (kedd)     08.25-13.30
2014. április 23. (szerda)     11.25-16.30
2014. április 24. (csütörtök) 08.25-13.30
2014. április 25. (péntek) 08.25-13.30
2014. április 28. (hétfő)  11.25-16.30

HELYE: Jókai Mór Művelődési Ház
  Táborfalva, Köztársaság tér 2. 

TÁJÉKOZTATÓ a tüdőszűrés rendjéről

2014. január elsejétől az alábbiak szerint módosult a 
tüdőszűrések rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolat-
ban a lakosság részére a Törökbálinti Tüdőgyógyinté-
zet az alábbi tájékoztatást adta ki.

1.) a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet fertőző betegségek és 
járványok megelőzése érdekében szükséges járvány-
ügyi intézkedésről című rendelet 2014. január 1-től – a 
javuló Tbc előfordulási gyakoriság okán, országosan – 
már nem a lakosságra, hanem bizonyos rizikó cso-
portokra vonatkozik a kötelező, ingyenes szűrés pl: 
hajléktalanok, egészségügyi intézmények egészség-
ügyi dolgozói.

2.) A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szak-
mai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizs-

gálatáról és véleményezéséről című rendelet szerint a 
mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra igénylő la-
kosoknak 1.700.-Ft. térítési díjat kell fizetniük, a 
szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti kórház számá-
ra szóló csekk befizetésével. A vizsgálat eredményé-
ről legkésőbb 7 napon belül szakorvosi leletet adunk.

3.) Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egész-
ségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészség-
ügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazo-
lásáról című rendelet értelmében , életkorhoz kötöt-
ten, minden 40 év feletti személynek joga van éven-
te egyszer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló 
nélkül, költségmentesen. Ehhez  TAJ – kártyával kell 
rendelkeznie.

Összefoglalva:  a mellkasröntgen vizsgálat –jogszabályban 
meghatározott rizikocsoportok kivételével - 18. és 40. év kö-
zöttiek részére 1.700.-Ft. fizetési kötelezettséggel jár.

Értesítés Tüdőszűrésről

Köszönöm a könyvtárnak adományozott könyve-
ket Dr. Kosik Erzsébetnek, Megyeri Rolandnak 

és Murinai Ernőnek! 
Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy 2014. április 

1-jétől október 31-ig a könyvtár nyári nyitva tartás sze-
rint várja Olvasóit:

Nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek 12.30-18.00 óra

szombat 8.00-12.30 óra

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

A könyvtárban megtekinthetők Táborfalva képviselő- testületi 
jegyzőkönyvei: www.taborfalva.hu

honlap: www.taborfalva-iskola.sulinet.hu/konyvtar/
Tel.: 382-952     E-mail: tfkonyvtar@monornet.hu

Borsi Mária - könyvtáros

Könyvtári híreink

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
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A Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testületi ülésére a terület közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett in-
tézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 
15 település tartozik az alábbi megoszlásban: 5 város /
Dabas, Gyál, Örkény Ócsa és Újhartyán /, 6 nagyköz-
ség /Alsónémedi, Hernád, Táborfalva, Inárcs, Kakucs 
és Bugyi/, valamint 4 község /Felsőpakony, Pusztavacs, 
Tatárszentgyörgy, Újlengyel/.

A Rendőrkapitányság szervezeti egységén belül 3 rendőr-
őrs működik: 
- Gyáli Rendőrőrs – Gyál és Felsőpakony illatékességi 

területtel,
- Örkényi Rendőrőrs – Örkény, Hernád, Pusztavacs, 

Tatárszentgyörgy, Táborfalva illetékességi területtel.
- Ócsai Rendőrőrs – Ócsa, Bugyi, Alsónémedi illetékes-

ségi területtel. 

Az Örkényi Rendőrőrs tevékenysége öt településre terjed 
ki, amely kb. 23 968 ha.
A lakosság lélekszáma megközelítőleg 15.547 fő.

Bűnügyi helyzet 

Az egységes bűnügyi statisztika adatai alapján 2171 bűn-
cselekmény vált ismertté tavaly a Dabasi Rendőrkapi-
tányság illetékességi területén, míg az azt megelőző év-
ben 2574, mely 15,66 %-os csökkenést jelent. (403 bűn-
cselekmény) 

A nyomozás eredményességi mutatónk 55,86 % volt 
az előző évi 47,42 %-kal szemben, így ezen kategóriában 
8,43 %-os emelkedés figyelhető meg. 

Kapitányságunk területén az ismertté vált bűncselek-
mények döntő többsége évről-évre az országos és megyei 
arányoknak megfelelően vagyon elleni bűncselekmény, 
mely főként lopásokból és betöréses lopásokból tevődik 
össze. E kategóriákon belül elsősorban a falopások, besur-
ranásos lopások, valamint a lakásbetörések, gépkocsi fel-
törések a jellemzőek. 

Bíróság elé állítások száma 2013-ban 302 volt, mely 
az előző évi 234 esettel szemben jelentős (29,1 %) emel-
kedést mutat, ezen eredménnyel Pest megyében a Dabasi 
Rendőrkapitányságon volt a legmagasabb a bíróság elé ál-
lítások száma

Öt évet áttekintve az őrshöz tartozó öt településen az 
alábbiak szerint alakult az összes ismertté vált bűncselek-
mények száma:

Település 2009 2010 2011 2012 2013
Örkény 239 202 200 158 192
Pusztavacs 42 48 23 44 27
Táborfalva 104 91 74 97 83
Tatárszentgyörgy 115 97 124 85 57
Hernád 109 157 64 55 75
összesen 609 595 485 439 434

Megállapítható, hogy az őrs körzetében 2009-től folyama-
tos csökkenés tapasztalható az ismertté vált bűncselekmé-
nyek tekintetében. 

Örvendetes, hogy 2013.-ban ismételten, mintegy 1,13 
%-os csökkenés volt regisztrálható.

Meg kell jegyezni, hogy a területen nagy mennyiség-
ben elkövetett falopás mindig komoly arányban befolyá-
solja az ismertté vált bűncselekmények számát, amíg előző 
években a téli, hideg időszakokra volt jellemző a falopás, 
az utóbbi időben már egész évben üzletszerűen, eladásra 
lopják a fát. Azonban elmondható, hogy ezen a területen is 
komoly eredményeket értünk el.

2013-ban Táborfalva területén 3 db falopási ügyünk volt 
az előző évi 12 db-hoz képest.
Táborfalva nagyközségben az elmúlt 5 évben a bűncselek-
mények alakulását az alábbi táblázat mutatja:

2009 2010 2011 2012 2013
Emberölés - - - - -
 - Befejezett szándékos  
  emberölés - - - - -
 - emberölés kísérlet - - - - -
Testi sértés 6 6 3 2 3
 - súlyos testi sértés 1 1 1 2 2
 - halált okozó szándékos  
  súlyos testi sértés - - - - -
Kiskorú veszélyeztetése 1 1 - 2 -
Embercsempészés - - - - -
Garázdaság - - 1 - 3
Önbíráskodás - - - - -
Visszaélés kábítószerrel
(terjesztői magatartás tekin-
tetében)

- - - - -

Lopás 63 41 44 58 46
  -személygépkocsi lopás 2 1 3 - 1
  - zárt gépjármű feltörés 2 3 1 - 5
  - lakásbetörés 9 10 4 4 1
Rablás - 2 - - -
Kifosztás - - - - -
Zsarolás - - - - 1
Rongálás 3 2 7 1 4
Orgazdaság - - - 1 2
Jármű önkényes elvétele - 1 2 - -
Egyéb 17 23 8 27 15
Összesen: 104 91 74 97 83

Rendőrségi beszámoló
Rövidített, szerkesztett változat



6. oldal      Táborfalvai MOZAIK | 2014. Április | www.taborfalva.hu

Rendőrség

Az összes, Táborfalva területén elköve-
tett bűncselekmény kapcsán elmondható, hogy 
2012. évhez képest 14-el csökkent 97-ről 83-ra 
a nagyközségben ismertté vált bűncselekmények 
száma, ez mintegy 14,47 %-os csökkenést jelent.

A lakás betörésesek száma 4-ről 1-re csök-
kent, amely 75 %-os csökkenést jelent.

Sajnos a gépjármű feltörések száma o-ról 
5-re emelkedett.

A lopások száma 58-ról 46-ra csökkent, ez 
20,68 %-os csökkenést eredményezett.

Az is örvendetes, hogy a lopások és a betöréses lopá-
sok terén is jelentős eredményeket értünk el a helyi körze-
ti megbízott hatékony közreműködésével.

Az eljárásaink során 26 gyanúsítottat vontunk büntető-
eljárás alá, akik a településen különböző bűncselekménye-
ket követtek el. Ezek között volt lakásbetörés, terménylo-
pás, állatlopás, egyéb vagyon elleni bűncselekmény. 

Kiemelt, sorozat jellegű bűncselekmény Táborfalva te-
rületén nem történt a tavalyi évben.

Kiemelkedően jó a kapcsolatunk az illetékességi terü-
letünkön tevékenykedő médiákkal a Dabas TV-vel, MAG 
TV-vel és PÁTRIA TV-vel, valamint a Rádió Dabas-sal, 
melyek nem csak Dabason, hanem a környező települé-
seken is sugározzák műsoraikat. A Dabas TV-vel évek 
óta Együttműködési megállapodás szabályozza munkán-
kat melynek keretében a Rendőrkapitányság sajtóreferen-
se heti rendszerességgel bűnügyi vonatkozású tájékozta-
tást is ad a televízió ún. „SZIRÉNA” című műsorában az 
illetékességi területünkön történt eseményekről és azok ta-
núságairól, mely adást több alkalommal is megismétel a 
TV. Ezen kívül folyamatosan tájékoztatást adunk a telepü-
léseken kiadott újságokban. Ennek következtében a lakos-
ság tájékoztatást kap a város és vonzáskörzetének bűnügyi 
helyzetéről. Ugyanakkor lehetőségünk van arra is, hogy 
egy-egy esetben a szakterület vezetői, illetve beosztottjai 
nyilatkozzanak az éppen időszerű kérdésekről, felmerülő 
problémákról és személyesen adjanak tanácsot annak ér-
dekében, hogy minél kevesebben váljanak bűncselekmény 
áldozatává.

Az áldozatvédelmi és bűnmegelőzési munkát egy mun-
katársunk végzi, egyéb teendői ellátása mellett, de munká-
ját a körzeti megbízottak is segítik.

Közrendvédelmi tevékenység

Az őrs által végzett munka közbiztonsági mutatói az 
előző évek tükrében:

2009 év/
fő

2010 év/
fő

2011 év/
fő

2012 év/
fő

2013 év/
fő

Elfogások száma 145 133 122 98 68
Előállítások száma 211 243 216 294 203
Bűntető felj. száma 46 66 45 40 32
Szabs. felj. száma 516 673 425 550 295
Helyszínbírs. száma 1341 1467 2137 2221 1871

Átkísérések: Kapitánysági szinten 672 (6,4 
%-os csökkenés 718-ról) átkísérés került végre-
hajtásra, ebből az őrs 145-öt hajtott végre.

Balesetek: A tavalyi évben a közrendvédel-
mi állomány 153 közlekedési balesetnél in-
tézkedett biztosított baleseti helyszinen, míg 
2012-ben 161 balesetnél volt szükség rend-
őri intézkedésre,az érvényben lévő utasí-
tás szerint a baleseti helyszinelést a Dabasi 

Rk.Közlekedésrendészeti Osztály baleseti helyszinelője 
végzi.Az őrs állománya közlekedési balesetnél 25 esetben 
helyszínt biztosított. 

Elővezetések: Az elrendelt elővezetések száma a ka-
pitányságon 513 melyből 215 végrehajtva ez 41,9 %-os 
eredményt jelent, Az őrsön végrehajtott elővezetések szá-
ma 229 ,melyből 139-et eredményesen hajtottuk végre ez 
64,7 %-os mutató. 

Szonda alkalmazása: Alkoholszondás ellenőrzést a ka-
pitányságon 15173 alkalommal hajtottunk végre,melyből 
273 pozitív.Átlagosan minden 55. megszondáztatott sze-
mély esetében hozott az ellenőrzés pozitív eredményt.Az 
őrs állománya 4015 alkoholszondát alkalmazott,melyből 
50 esetben lett pozitív az eredmény. 

Rendezvénybiztosítások: 55 alkalommal hajtottunk vég-
re rendezvénybiztosítást, ami 12,7 %-kal több, mint 2012-
ben (48). 

Büntető feljelentések: A közrendvédelmi állomány 2013. 
évben 175 esetben tett büntető feljelentést, ez 6,9 %-kal 
kevesebb, mint 2012-ben (188). 

Gyorsított szabálysértési eljárás 2013. évben 227 ke-
rült lefolyatásra, mely 15,8 %-kal több a 2012. évhez vi-
szonyítva (191). 

A gyorsított eljárásra 152 esetben tiltott kéjelgés,45 
esetben tulajdon elleni, 26 esetben járművezetés az eltiltás 
tartama alatt, 2 esetben garázdaság,1 esetben magánlak-
sértés,1 esetben jogosulatlan vadászat szabálysértés miatt 
került sor. 

A gyorsított bírósági eljárások annak ellenére növeked-
tek, hogy a 2012. évi II. törvény 2012. április 15-e óta le-
hetővé teszi a bírósági hatáskörű szabálysértési eljárások 
helyszíni bírságolását.

Az Örkényi Rendőrőrs működési területén idegenfor-
galmi szempontból kiemelt terület nincs, figyelmet érde-
mel a Tatárszentgyörgy területén lévő Sarlóspuszta Club-
hotel, ahol időszakos jelleggel külföldiek jelennek meg, il-
letve a Pusztavacs és Táborfalva területén lévő katonai ob-
jektumok, ahol különböző katonai műveletek végrehajtása 
végett NATO haderők is megjelennek.

Bűnmegelőzési szempontból nagy jelentőséggel bír a 
csendes riasztó rendszer egyre nagyobb mértékben történő 
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elterjedése. Táborfalva körzetéből jelenleg 37 bekötés tör-
tént, a többi területről összesen 283 bekötés van.

Azért emelném ki a csendes riasztó rendszert, mint 
megelőzési módot, mivel nagy biztonságot nyújt, ha va-
laki távol van a lakásától vagy üzletétől. A betörést elkö-
vetők utólagos elmondása szerint nem szívesen törnek be 
olyan helyre, ahol a riasztórendszer jelenlétét észlelik. 

Közlekedésrendészeti tevékenység

Táborfalva nagy községben a közlekedési balesetek száma 
a következőképpen alakult: 
2012. évben az 5.sz. főuton történt baleseteket is figyelem-
be véve összesen 8 baleset történt, 2013. évben 4, ez 50 
%-os csökkenést jelent.Örevendetes, hogy halálos baleset 
nem volt.

A nagyközség közlekedési viszonyait elemezve el-
mondható, hogy Táborfalván szabálysértések nagy részét 
az engedély nélküli vezetés, illetve a járművezetéstől eltil-
tás hatálya alatti vezetések teszik ki. 

A Rendőrség napi feladatai közé tartozik a közlekedés 
ellenőrzése is. Ennek keretében rendszeresen sor került át-
fogó, célzottan közlekedésrendészeti intézkedéssorozatok, 
úgynevezett akciók megtartására.

Ezek keretén belül folyamatosan alkalmazásra került 
sebességmérő készülék, illetve a Dabasi Rendőrkapitány-
ság más szolgálati ágaihoz beosztott rendőrök is intézked-
tek az Örkényi Rendőrőrs illetékességi területén.2013 év 
végétől a Készenléti Rendőrség is szolgálatot lát el a te-
rületen.

Az őrs létszámhelyzete lehetővé teszi,hogy a gépkocsi-
zó járőrszolgálattal párhuzamosan gyalogos járőrszolgálat 
is folyamatosan megjelenik a közterületen,amely nagyon 
jó szolgálatot tett a bűnmegelőzés területén.

Balesetek alakulása több évet áttekintve Táborfalva 
nagyközség község közigazgatási területén

    2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év
Halálos - 1 2 1 -
Súlyos sérüléses 2 - - 1 1
Könnyű sérüléses 3 1 1 - 2
Anyagi káros 2 4 4 3 1
ÖSSZESEN: 7  6 7 5 4
5.sz. fő u. 
Halálos - - 1 - -
Súlyos sérüléses 2 - - - -
Könnyű sérüléses 2 - 1 1 -
Anyagi káros 3 4 4 2 -
ÖSSZESEN: 7 4 6 3 0

Szeretném elmondani, hogy nagyon sok az eltiltás ha-
tálya alatt vezető járművezető, akikkel szemben sok eset-
ben a szabálysértési hatóság 100-150.000,- Ft bírságot is 
kiszab, illetve ittas vezetés, gyorshajtás esetén a közigaz-

gatási bírság most már akár a 300.000,-Ft-ot is elérheti. 
Aki ezt nem fizeti be, átváltoztatásra kerül szabadság-

vesztés büntetésre, amelyet elővezetéssel szoktunk végre-
hajtani és Baracskára, az ottani büntetés-végrehajtási in-
tézetbe szállítjuk a szabálysértőt. 2013. évben Örkény te-
rületén 25 alkalommal állítottunk elő olyan járművezetőt, 
aki eltiltás hatálya alatt 50 alkalommal olyat aki ittas álla-
potban vezette járművét.

Közlekedési ügyekben egyre több bejelentés érkezik a 
lakosság részéről. 

Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy minden beje-
lentés után a járőrszolgálat kivonul a kérdéses területre, és 
érdemben foglalkozik az adott bejelentéssel.

Igazgatásrendészeti tevékenység

A szabálysértési iktatások száma jelentős mértékben csök-
kent az előző évihez képest. (2012-ben 1917 db iktatás 
történt) 2013-ban az ügyiratszám 1703-ra csökkent (- 214 
db), mely -11,1 %-os csökkenést jelent. 

A vezetői engedélyek visszavonásának, vezetéstől való 
eltiltásoknak a száma jelentős mértékben csökkent az elő-
ző évhez képest: 155 esetben éltünk ezzel az intézkedés-
sel, mely –33,7 %-os csökkenést jelent. (2012-ben 219 el-
tiltás volt). Az eltiltások alkalmazása terén az előző évek-
nek megfelelően továbbra is az élmezőnyben, a 2. helyen 
állunk Pest megyében.

Fegyver ügyintézés terén az iktatások száma 2518. az 
előző évhez képest megemelkedett 2012. évben, az ügy-
iratszám 2451 volt.

Jogi személyek: 8 db (4 db Kft., 4 db sportegyesület). 
Illetékességi területünkön 8 lőtér található. 

Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás 

286 db igazolvány legyártására került sor (2012-ben 508 
db), ebből 278 db személy- és vagyonőri igazolvány (2012-
ben 499 db), 4 db magánnyomozói igazolvány (2012-ben 7 
db), 4 db vagyonvédelmi rendszerszerelő (2012-ben 6 db).

Személy- és vagyonőri szakterületen 15 új társas vál-
lalkozás engedélyezésére került sor (2012-ben 9 db),1.db. 
egyéni vállalkozás engedélyezésére került sor (2012-ben 
nem volt. 

2013. december 28 – 2013. december 31. közti idő-
szakra vonatkozóan pirotechnikai forgalmazási engedélyt 
illetékességi területünkre a PMRFK Igazgatásrendészeti 
Osztálya 8 darabot adott ki. Pirotechnikai termék felhasz-
nálásával kapcsolatos bejelentés 4 db volt (2012-ben 3 db). 

2013-ban 5 db kérelmet nyújtottak be figyelmeztető 
jelzés felszerelésének és használatának engedélyezése ér-
dekében (2012-ben 11.db.)

Együttműködés

A társszervekkel az év folyamán folyamatosan tartottuk a 
kapcsolatot, különféle akciók keretén belül az összehan-
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golt feladatok végrehajtása érdekében a szüksé-
ges egyeztetéseket megtettük. A helyi bíróság-
gal, ügyészséggel, valamint az önkormányzat-
okkal a kapcsolat jónak mondható, kölcsönö-
sen segítjük egymás érdemi munkáját, az utób-
bival kapcsolatosan külön említést érdemel, 
hogy Örkény 2 Hernád 1 fő diszpécsert bizto-
sít az örsre, akik az őrs épületében tartózkod-
nak, fogadják az ügyefeleket ill. telefon hívá-
sokat, melyeket a szolgálatban lévő járőröknek, 
a Dabasi RK.Szolgálatirányítrójának ill. Budapestre az új 
Tevékenység Irányító Központnak továbbítanak.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Táborfalvai 
Polgármesteri Hivatalnak az őrs működéséhez nyújtott 
anyagi támogatásért, melyet az Örkényi őrsön üzemelte-
tett gépjárművek üzemeltetéséhez használtunk fel. Ezáltal 
Táborfalva körzetében is több alkalommal megtudtunk je-
lenni a közterületen sok esetben dupla járőrrel.

Illetékességi területünkön 2 polgárőr egyesü-
let található Örkény városában 65 fővel működnek , 
Tatártszentgyörgyön jelenleg szünetel a működésük.  

A közterület felügyelőkkel, erdészekkel, mezőőrökkel 
történő együttműködés összehangolt, közös szolgálatok 
ellátása gyakori. 

ÖSSZEGZÉS

A Dabasi Rendőrkapitányság egyik fő célkitűzése, hogy 
rendőrei az eredményes és hatékony működés mellett mi-

nél jobban megfeleljenek a lakosság, illetve a 
civil szervezetek által támasztott követelmé-
nyeknek, elvárásoknak. Úgy gondolom, hogy 
kapitányságunk a nehéz körülmények között 
egész évben nyújtott egyenletes jó teljesítmé-
nyével, az önkormányzatokkal és a társadalmi 
szervezetekkel való együttműködéssel, vala-
mint a lakossággal folytatott párbeszéddel ele-
get tett ezen elvárásoknak. 

Munkánkat a hatályos jogszabályok és nor-
mák betartása, valamint a megyei szakirányítás mellett 
önállóan végeztük, jó színvonalon. 

Az elért eredmények fokozása és azok továbbvitele a 
törvényesség, eredményesség, hatékonyság továbbvite-
le a bűncselekmények elkövetőivel szemben a 2014-es 
év egyik fő célkitűzése kell hogy legyen mind a vezetők, 
mind a végrehajtó állomány számára. 

Biztosíthatom Önöket, hogy a kapitányságunk szemé-
lyi állománya, ahogyan eddig is, úgy a jövőben is legjobb 
tudásának megfelelően, a lakosság érdekeit maximálisan 
szem előtt tartva végzi feladatait.

Kérem, hogy a beszámolómat vitassák meg, tisztelettel 
fogadom azzal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, 
javaslataikat, melyekkel a jövőben is segítik munkánkat.

D a b a s, 2014. március 04. 
Kocsis István r. alezredes 

kapitányságvezető

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat részéről tájé-
koztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Táborfalva Nagy-

község Önkormányzata által fenntartott Napraforgó Óvo-
dában a gyermekeket a 2014/2015-ös nevelési évre 2014. 
április 28. 29. 30. napján (hétfőtől-szerdáig) 8,00 - 17,00 
óra között lehet beíratni.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése 
szerint,
A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2014. szep-
tember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben 
részt venni. Amennyiben a szülő az ilyen korú gyerme-
ket e közleményben meghatározott időpontban az óvo-
dába nem íratja be, szabálysértést követ el. A napi négy 
órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek 
szülője, amennyiben gyermeke óvoda kötelezettségét kül-
földön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnap-
ját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek la-

kóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerinti il-
letékes jegyzőt.

A 2014/2015-ös nevelési évben az óvodába felvehető az a 
gyermek, aki
• a 3. életévét betöltötte,
• a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betöl-

ti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három 
éves, és annál idősebb korú gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető.  

Az óvodai beiratkozásnál be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lak-

címet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcím 
kártyáját),

• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósá-

gi igazolványát,

Óvodai beíratkozás
a 2014/2015-ös nevelési évre
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• és kérjük, hozzák magukkal a beíratandó gyermeket is.

Elsősorban a gyermeket abba az óvodába kell beíratni, 
melynek a körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik, 
jelen esetben a mi óvodánk körzethatára Táborfalva Nagy-
község területe. Amennyiben a férőhelyek száma lehetővé 
teszik, más körzetben élő gyermekeket is fogadunk.

Alapító okiratunk szerint óvodánk biztosítja az integrál-
tan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelé-
sét is. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében, beirat-
kozáshoz, kérjük, hozza magával a szakértői véleményt is.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyer-
mekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, 
amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodavezető az óvoda felvétel tárgyában meghozott 
döntésről legkésőbb 2014. május 30.-ig írásban értesíti a 
szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beirat-
kozás napján- az  elektronikus elérhetőségének megadá-
sával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesí-
tést küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott dön-
tése elleni kérelem tekintetében, a fenntartó nevében, a 
jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondos-
kodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

Napraforgó Olimpia

Ezen a héten is egy nagyon tartalmas, tevékenységek-
kel, élményekkel, sok értékes tapasztalattal teli, sike-

res Téma hetet zárunk.
Nevelő munkánkban nagy hangsúlyt fektetünk az 

egészséges életmódra nevelésre, a gyermekek környezet-
tudatos magatartásának megalapozására.

Most is arra törekedtünk, hogy gyermekeink tapaszta-
lat, tevékenység útján szerezzék meg ismereteiket.

Minden nap izgalmas kalandban volt részük.
Hétfőn az Örkényi Mentő szolgálat látogatott el hoz-

zánk, s így megismerkedhettek a gyermekek a mentőkocsi 
felszerelésével, a mentősök munkájával.

Kedden, a Környezettudatos intézményi projekt kere-
tében a környezetre káros, elektronikai hulladékgyűjtést 
szerveztünk. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy segí-
tette gyűjtő munkánkat, és egyben ezzel védte Táborfal-
va környezetét. A gyűjtés olyan sikeres volt, hogy 1 hónap 
múlva megismételjük.

Ali Gáborné védőnő a héten minden csoportban testtar-
tásjavító tornát tartott a gyermekeknek, nagy sikerrel.

Egészséges hozzávalókból készült süteményeket sütöt-
tünk, rengeteg gyümölcsöt, zöldséget  fogyasztottunk.

A hét fénypontja a Napraforgó Olimpia volt csütörtö-
kön. A napot Andi néni vezetésével egy közös aerobic in-
dította, s tízórai után kezdődtek az olimpiai játékok.

Köszönöm Anikó óvó néninek, aki a fő szervező volt, 
és a versenyek lebonyolításában résztvevő  lelkes óvó né-
niknek, és szülőknek.

Teljesen olyan volt, mint egy igazi olimpia, zászló-
val, olimpiai lánggal, ami sajnos, ahogy az egyik anyu-
ka mondta, csak a gyermekek szívében égett, csapat felvo-

nulással, indulóval, eredmény hirdetéssel, éremátadással. 
Nyolc csapatra osztottuk a gyermekeket, négy helyszín-
nel, (ahol a szülők pontoztak) különböző feladatokkal: cél-
ba dobás, puzzle összerakás váltó futással, kötélhúzó ver-
seny és a nagy körpályán váltó verseny. A picik, külön aka-
dály játékban vettek részt.

Közben terülj - terülj asztalka volt egészséges ételek-
kel és italokkal.

A napot a futással zártuk.
Én azt hiszem felejthetetlen élmény volt az egész hét, 

de különösen a csütörtöki nap, a gyermekeink számára.
Köszönjük szépen az idejáró gyermekek szüleinek az 

egész heti támogatásukat, segítségüket, és mindenkinek, 
aki részt vett, vagy valamilyen formában támogatta ren-
dezvényünket! 

Birinyi Andrásnak, köszönjük szépen az ajándékba kapott 
5 db csodálatos fa xilofont !!

óvodavezető

A Napraforgó Óvodában történt
Egészség Téma hét (március 24. - március 28.)
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Intézményeink

A Napraforgó Óvodában történt
Egészség Téma hét (március 24. - március 28.)
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Interjú

Táborfalvai MOZAIK: Mikor és hová 
mentetek ki dolgozni?
Budainé Risai Hajnalka: Laci jött elő-
ször ki szerencsét próbálni Hollandiába, 
2008.szeptember 4-én majd karácsony-
kor hazajött látogatóba és mi 2009. feb-
ruár 1-jén mentünk vele ki.

T. M.: Már úgy utaztatok ki, hogy volt 
munkátok vagy kiérkezés után kereste-
tek?
B. R. H.: Laci úgy jött ki, hogy ismerős 
által szerezték be egy céghezmire mi is 
mentünk utána már a lakás,iskola a gye-
reknek el volt rendezve.

T. M.: Mit dolgoztok?
B. R. H.: Laci térköves munkát végez én takarítási munkákat csinálok, vál-
tozó helyeken.

T. M.: Munkátokról kicsit bővebben kérdeznék pl.: munkaidő, hány napot kell 
dolgozni egy héten, kollégák?
B. R. H.: A munka itt eléggé gyors ütemben zajlik, nagyon a minőségre meg 
a tisztaságra nem mennek, csak hogy minél előbb gyorsan kész legyen min-
den. Férfiak tudnak heti 40 órát dolgozni, viszont egy nőnek nagyon nehéz 
folyamatos munkát találni, én egy iskolában takarítok napi 2 órát, amit per-
sze 8 órában is csinálni lehetne, de sajnos nem lehet. Kollégák tartanak a kül-
földiektől, de ha az ember bizonyít, akkor ki lehet velük jönni, persze más kul-
túra és vannak dolgok, ami nekünk furcsa, de visszafelé is így van.

T. M.: A beilleszkedés mennyire ment nehezen, gondolok itt a fiatokra, a 
nyelv elsajátítására?
B. R. H.: A beilleszkedés nagyon nehéz, még így 5 év után is, mert mindig 
vannak akadályok pl.: nyelvi nehézségek, ami miatt nem megy minden köny-
nyen. A fiunk Krisztofer már anyanyelvi szinten beszéli a holland nyelvet, ő 
már itthon érzi magát, már beleszokott ebbe a világba, de persze, amíg nem 
tudta ő se a nyelvet, bizony nem szeretett iskolába járni, de most már öröm-
mel megy, hiszen az oktatás tényleg a gyerekekről szól, nagyon kedvesek, 
segítőkészek a tanárok és külön figyelmet fordítanak a külföldi gyerekekre.

T. M.: Vannak kint magyarok a környezetetekben?
B. R. H.: Magyarok élnek a környezetünkben nem sokan, mert mi egy kis fa-
luban lakunk és többnyire a nagyvárosokban vannak többen magyarok. Pár 
családdal járunk össze hétvégenként, amikor időnk engedi, akkor összeülünk 
egy kicsit beszélgetni.

T. M.: Mennyi szabadidőtök van és mire használjátok?
B. R. H.: Lacinak csak a hétvégéje szabad, így ő pihenéssel tölti inkább, mert 
igen csak fárasztó itt ez a munka, de próbálunk eljutni sok szép helyre, ami 
Hollandián belül megtalálható.

T. M.: Milyen a Holland koszt? 
B. R. H.: A holland étel nekünk nem jött be, megmaradtunk a magyar éte-
lek főzésénél a fűszereket otthonról hozzuk, de felfedeztünk a környékünkön 
egy lengyel boltot, ott sok minden kapható, ami hasonlít a magyar ízekre.

T. M.: Mondjatok pár szót Krisztoferről, gondolok itt az iskolára, barátokra, 
mennyiben más, mint   idehaza?
B. R. H.: Krisztofer már jól beilleszkedett, habár megvan benne a tudat, hogy 
ő mégis más, mint a többi gyerek, ezért egy kicsit nehezebben oldódik fel. 
Van neki egy nagyon jó barátja, akivel a hétvégéket is együtt töltik, alvással 
együtt, de a szomszédban is vannak gyerekek, akikkel tud játszani.A magya-
rok itt sem tartanak össze ami nagyon szomorú. Az életszínvonal jóval maga-
sabb, mint otthon, étel-ital körülbelül egyforma árban van. A lakbér az na-
gyon magas és a betegbiztosítás is, kocsit fenntartani is jóval drágább, mint 
otthon. Most jelenleg már olyan környezetben élünk ahol szeretünk is lenni, 
erdős környezetben bérlünk egy családi házat (lásd a képen).

T. M.: Jövőbeni terveitek (kint maradtok? hazajöttök? más ország?)? 
B. R. H.: Szeretnénk addig kint maradni, amíg Krisztofernek az iskolai tanulmá-
nyok tartanak. Persze bármi közbe jöhet, de a gyerek érdekeit nézve neki itt szebb 
jövője lehet. Nekünk, szülőknek van honvágyunk, hiszen évi szinten kb.: 1-1.5 hó-
napot töltünk otthon a szeretteinkkel, ismerősünkkel, barátainkkal, ami nagyon 
kevés idő, ha Krisztofer befejezi tanulmányait, eldöntheti, hol szeretne élni, hiszen 
mi azért szeretnénk majd hazatelepülni, de ez még reméljük sok év múlva lesz.

Ez egy lópatkóból készült ló, ami nagyon szépen össze van rakva, 
ugyanitt van patkóból készült székek, asztalok.

MOZAIK @ Vándor
Interjú külföldön élő táborfalviakkal - Budainé Risai Hajnalka
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Baba-mama

Babafalva
Első témánk: Hogyan segítsük kisbabánkat az elalvásban?

Kedves Kisgyermekes, Babázós Anyukák - Sorstársaink!

Létrehoztunk egy új rovatot, mivel egyre többen evezünk 
a babázás tengerén, ami gyönyörű, és olykor viharos...  
Minden hónapban más-más témák kielemzésével szeret-
nénk támaszt, hasznos tanácsokat, segítséget nyújtani új-
donsült anyukáknak.

4 hónapos Janka baba:
Én az altatás - alvásnál három fő szempontot vettem fi-
gyelembe. 
Az első, legyen különbség az éjszakai illetve a nappali al-
vások között. Éjszakai alváshoz mindig hálózsákot adok 
rá. Vékonyan öltöztetem, vastagabban takarom. És... Jan-
kám csak este alszik a kiságyban. Nappal babakocsiban, 
ágyon, vagy esetleg a hordózóban... 
A második, nem szerettem volna, ha csak segítséggel tud 
elaludni, így nálunk az első perctől kezdve nincs ringa-
tás, babakocsiban ide-oda tologatás, stb. Magától szokott 
elaludni, nappal is és éjszaka is. Így ha éjszaka felébred, 
vissza tud aludni. 
A harmadik pedig, a baba alvása közben a csuklás, nyöször-
gés, tüsszentés, sóhajtás természetes hang, tehát nem kell ál-
landóan berontani a szobába – szerintem ezt a legnehezebb 
megállni. Mindig várok egy kicsit, mielőtt ellenőrizném. 
Valójában szerintem minden a babától függ... mert felál-
líthatok én szabályokat, ha a babám hasfájós vagy nyűgös. 
Nekem nagyon nagy szerencsém van, mert Janka nagyon 
nyugodt baba.

5 hónapos Erik baba:
Szerettem volna a kezdetektől kihagyni a kézben történő 
altatást, szerencsémre Erik nyugodt és nem nyűgös baba. 
Az első perctől, ha álmos volt, akkor elaludt kézben, az 
ágyra letéve, kiságyában és a babakocsiban is. Majd 2-3 
hónaposan játék közben elkezdett nyűgösködni és tudtam, 
hogy álmos lesz, ezért betettem a kiságyába, odaadtam a 
cumit és pár percre rá már aludt is. Persze volt néhányszor, 
amikor hiába volt álmos nem tudott, vagy nem akart el-
aludni. Ilyen esetekben bevetettem a meseolvasást, ami-
re elkezdett figyelni, majd bebambult és már aludt is. Il-
letve azt olvastam, hogy a pici babáknál, ha álmosak és a 
homlokán a szemöldök közötti részt és környékét lágyan 
cirógatjuk, akkor nem tudja nyitva tartani a szemét és ha-
mar elalszik. Mivel Erik anyatejes baba, így az is sokszor 
előfordul, hogy szopizás közben mély álomba szenderül. 
A babakocsiban, a friss levegőn szokott ebéd után aludni, 
ha az időjárás is engedi, ilyenkor képes 2-3 órát is pihen-
ni. Ha rossz az idő és bent a szobájában alszik, akkor csak 
1-1,5 órát tud szunyókálni. Alvásidőre (napközbeni vagy 
éjszakai) visszavesszük a fűtést és inkább vastagabban ta-

karjuk a babát, mert meg-
figyeltem, hogy így nyu-
godtabban és mélyebben 
alszik. Remélem a tippek-
kel és tapasztalatokkal se-
gítségére lehetek a sorstár-
sainknak.

5 hónapos Botond baba:
6 körül kel, 9 körül vissza-
alszik, 1-2 között újra elal-
szik. Ha ilyenkor nagyot 
alszik, akkor már kibírja 
estig, Ha viszont 4 körül 
felkel, akkor még fürdés 
előtt alszik fél vagy 1 órát. Nálunk teljesen változó, hogy 
alszik el. Van mikor annyira fáradt, hogy etetés közben 
elalszik, félálomban büfizik, majd alszik tovább. A má-
sik véglet mikor már annyira fáradt (4-5 óra fentlét után), 
hogy nagyon nehezen alszik el. Délutáni alvás legtöbbször 
séta közben, a levegőn van. Viszont általánosságban azt 
mondanám, hogy itthon ritkán alszik el segítség nélkül. 
Kell hozzá anya ujja, cumi, macis morzsolgató és Bogyó 
és Babóca. Ez kb. 15 percig tart. Ha autóval megyünk va-
lahova, majdnem mindig elalszik. Úszás után pedig tuti, 
hogy kidől

6 hónapos Csenge baba:
Szerintem ez az egyik olyan téma, amit már a kisma-
ma jó előre megtervez, és amikor hazaér a kórház-
ból rájön, hogy nem ő diktál, hanem az új családtag. 
Egyben biztos voltam nem akartam a szobába fel-alá jár-
kálni vele és ringatni, mert azt tudtam, hogy hamar rá-
szokna. A kezdetek nagyon nehezek voltak általában 
11 óra volt, amikor le tudtam rakni. Ez mára már lerö-
vidült egyik napról a másikra, így kb. 9 körül elalszik. 
Nálunk anyatejes a Csenge és evés közben elalszik, fél óra 
után felkel, eszik, amíg ki nem fárad és egy idő után telje-
sen ellazul, olyankor berakom a kiságyába és elalszik (egy 
darabig).

1 éves Botond baba:
Egy csomó ideig dajkálgattam, altatgattam, nem tudtam, 
mi tévő legyek, hogy végre aludjon... Jó kis túrák voltak... 
Aztán rászoktunk arra, hogy leraktuk és nem vettük fel. 
Ha sírdogált, bementünk hozzá, simogattuk a hátát, rázo-
gattuk a popsiját, de NEM VETTÜK KI az ágyból. És va-
lahogy megszokta.

Aki szeretne csatlakozni a Babafalva Facebook cso-
porthoz, az írjon a cs.polyak@gmail.com e-mail címre.
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Információ

H-D PUB /táborfalvai benzinkút/ Megnyílt!
CARPIGIANI olasz gépi fagyi, valamint Hókristály üditő ital.

Pizzák, Frissen sültek, Hamburgerek!
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Információ

Kitüntetések 
a Honvédség és Társadalom Baráti Kör

Táborfalvi Szervezetnél

Március 15-e, Nemzeti Ünnepünk alkalmából, a honvédség 
érdekét szolgáló civil szervezetben végzett kiemelkedő 

tevékenységük elismeréséül miniszteri kitüntetésben részesült:
Kohári Gábor és Papp Ferenc.
A kitüntetéseket a Stefánia Palotában rendezett központi ünnep-
ségen vehették át.

2014. január 22-én a Magyar Kultúra Napján szintén elismerés-
ben részesült Bernát István Jánosné egyesület elnöke, akinek 
a Stefánia Palotában a HTBKOSZ „Tóth Zsigmond emlékér-
met” adományozott.

Egyesület Választmánya

Istenháza Táborfalva Alapítvány
2012. évi közhasznú egyszerűsített beszámolója

A.) Összes közhasznú tevékenység bevétele 438.000 Ft
- Működésre kapott támogatás (NAV 1% SZJA) 117.000 Ft
- Pénzadomány magánszemélyektől 7.000 Ft
  Önkormányzati Képviselőtől 60.000 Ft
- Egyéb pénzügyi bevétel (bankkamat) 4.000 Ft
- A Katolikus Egyháztól támogatás az ének-vetítő rend-

szer részszámláidra: 255.000
B.) Közhasznú tevékenység ráfordításai 273.000 Ft
- Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 255.000 Ft
- Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 18.000 Ft
C.) Tárgyévi pénzügyi eredmény 165.000 Ft
D.) Pénzmaradvány összege 373.000 Ft

Tájékoztató jellegű egyéb adatok:
- Személyi jellegű ráfordítások (bér, megbízási díj, tisz-

teletdíj, stb.) nincsenek, mivel az Alapítvány Kuratóri-
umának és egyéb pénzügyi feladatok végrehajtása ön-
kéntes munkaként történik.

- A NAV Pest Megyei Adóigazgatósága által kiutalt 
2012. évi SZJA 1%-os felajánlása 111.551 Ft, melyet 
ezúton is köszönünk a felajánlóknak.

Kérésünk, hogy továbbra is éljenek ezzel a lehetőséggel és 
próbáljanak még támogatókat megnyerni. 
Az alapítvány adószáma: 18710326-1-13

Sajnos a helyi vállalkozóktól 2012-ben sem kaptunk 
pénzbeni támogatást, reméljük ezévben lehetőségük nyílik 
az Alapítvány szerény anyagi támogatására.

Él az a lehetőség is, amely további támogatások befize-
tését biztosítja egyrészt a Takarékszövetkezeti üzletházban 

vezetett bankszámlánkra, másrészt a sárgaszínű befizetési 
csekken a Postahivatalokban.

A Ráfordításként kimutatott 255.000 Ft tulajdonkép-
pen az Ének-vetítő rendszer kiépítési költségének az át-
nyúló részletfizetése volt, amelyre a szerződést az Alapít-
vány kötötte meg, de a Katolikus Egyház is részt vállalt a 
költségéből.

Az idei évre a gyermeksport támogatást szeretnénk el-
sődlegesen. A hittanos gyerekek szabadidejének sporttal, 
túrázással, táborozással való hasznos eltöltését szeretnénk 
támogatni.
Táborfalva, 2014. február 24.

dr. Kolek István - elnök

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Istenháza Táborfalva Alapítvány köszönetét fejezi ki 
Halupka Miklós Képviselő úrnak, hogy egy havi tiszteletdí-
ját felajánlotta szervezetünknek.

Helyreigazítás
Téves információáramlás miatt a „Táborfalvai Polgárőr 
Egyesület alapítása kezdődik” címmel megjelent cik-
kemben a lakossági fórum nem március 19-én került 
megtartásra, hanem arra május hónapban kerül sor. A 
hibáért szíves elnézésüket kérem. 

Végh Sándor
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KÖVETKEZŐ GKI VIZSGA: 2014.04.27.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014.04.14.

TANULJ OTTHON KRESZT SAJÁT SZÁMÍTÓGÉPEDEN SZABAD -
IDŐDBEN, E-LEARNING KÉPZÉSSEL.

GÉPKEZELŐ KÉPZÉSEK FOLYAMATOSAN.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk

TRAPP JAKABNÉ sz. PEKKER JULIANNA
 temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak és 

mély fájdalmunkban velünk együttéreztek.
a gyászoló család
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Hazai

Hungarikumok
Puskás Ferenc világszerte ismert és elismert életműve

Puskás Ferenc (1927–2006)
„Én imádtam a futballt! Imádtam a családomat 
és mindig a futballpályán jártam, engem több 
más nem érdekelt ” 

A valaha élt legis-
mertebb és legnépsze-
rűbb magyar ember 
Budapesten született, 
1927. április 1-jén.

A család az elsőszü-
lött gyermek érkezését 
követően Kispestre köl-
tözött, ahol az édesapa, 
idősebb Purczeld Fe-
renc állást és labdarú-
góként félprofi szerző-
dést kapott a várostól.

Öcsiék közvetlenül 
a pálya mellett laktak a 
szerény szoba-konyhás szolgálati lakások egyikében.

A szomszédban nevelkedett a másfél évvel idősebb 
Bozsik József, aki később a Kispestben és a válogatottban 
is együtt emelkedett Puskással a világhírig.

A helyi fiúk környékbeli grundokon rúgták naphosszat 
a saját készítésű rongylabdát, közülük a legügyesebbek – 
köztük a kis Puskás – a Kispest kölyökcsapatában palléro-
zódtak tovább, jórészt Puskás papa irányításával.

Annyira szerették a játékot, hogy még a világháború 
idején is mindent megtettek azért, hogy a különféle leven-
tebajnokságokban futballozhassanak – holott már megbé-
nult a sportélet az ország nagy részén.

Öcsi 1943-ban, tizenhat évesen bemutatkozott a Kis-
pest NB I-es felnőtt csapatában, s a háború után meghívást 
kapott az újra összeálló válogatottba is.

Már húsz-huszonkét évesen megkísérelték elcsábítani a 
nyugati sztárklubok, ő azonban annyira erősen kötődött Kis-

pesthez, hogy eszébe sem 
jutott külföldre költözni.

Puskás maradt, a válo-
gatott Helsinkibe utazott: 
1952-ben olimpiai bajno-
ki címet nyert a magyar 
együttes, amelynek im-
már Puskás Ferenc volt a 
csapatkapitánya.

A következő évben az olaszok legyőzésével Magyar-
ország megnyerte az Európa-bajnokság elődjét, majd „Az 
évszázad mérkőzésének” kikiáltott rangadón legyőzte az 
otthonában addig veretlen angol válogatottat.

A csapat sorra nyerte a meccseit ezt követően is, egé-
szen az 1954-es világbajnokság döntőjéig, ahol váratla-
nul, és rendkívül balszerencsés módon vereséget szenve-
dett Nyugat-Németországtól, így Puskás nem a világbaj-
noki trófeát, hanem „csak” az ezüstérmet vehette át a FIFA 
elnökétől Bernben.

Puskás Ferenc 1950-ben esküdött örök hűséget felesé-
gének, az akkor tizennyolc esztendős Hunyadvári Erzsébet-
nek. Egyetlen leányuk, Anikó 1952-ben született Budapes-
ten, majd szüleivel együtt 1956-ban elhagyta az országot.

A válogatott az elveszített vb-döntő után magához tért, 
és Puskás vezérletével újabb ragyogó sikereket aratott. A 
1956-os forradalom viszont mindent megváltoztatott, de 
amikor november végén Öcsi és a többi Honvéd-játékos 
elhagyta az országot, még nem gondolták, hogy néhányan 
közülük évtizedekig nem térnek majd haza.

A forradalom bukása, és a hazai sportvezetés rugalmat-
lansága, irigysége – no és a csábító nyugati lehetőségek 
– az Aranycsapat több világsztárját is arra az igen nehéz 
döntésre késztették: ne térjenek haza, próbáljanak külföld-
ön szerencsét. Puskás Ferenc Bécsben és Olaszországban 
vészelte át a FIFA eltiltásával, a családtagok veszélyes ki-
juttatásával és csalódásokkal járó bizonytalan időszakot, 
majd mindenkit meglepve szerződést kapott a Real Mad-

Mi a hungarikum?

„Megkülönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különle-
gességével, minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság ered-
ményeként, kiemelt értékként tartanak számon, védett természeti érték, kiváló nemzeti termék, amit a Hungarikum 
Bizottság hungárikummá minősít, és ami a törvény erejénél fogva hungarikum.” 

(A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény)

A Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége megalkotta és folyamatosan bővíti a hungarikumok 
gyűjteményét, amely immáron 34 tagot számlál. Ezek a kiemelkedő nemzeti értékek fontosak a múltunk, gyöke-

reink, magyarságunk megőrzéséért.
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ridtól, a korszak első 
számú csapatától.

Harmincegy évesen 
újra megfeszítette min-
den erejét, leadott tizen-
nyolc kilogramm súly-
felesleget, és a kezdeti 
nehézségek ellenére he-
lyet követelt magának a 
világklasszisokkal teli 
Real Madridban.

Az pedig szinte hi-
hetetlen, hogy csaknem 
tíz évig tudott még a 
világ élvonalában ma-
radni Európa legsike-
resebb klubjának szupersztárjaként. A magyar válogatott-
ban a korszak politikai dogmáinak megfelelően soha töb-
bet nem szerepelhetett, ám 85 mérkőzésen lőtt 84 gólja így 
is máig világcsúcs.

Elképesztő gólrekordjait a Madridnál újabb megdönt-
hetetlen csúcsok követték: az 1960-as Bajnokok Ligá-
ja-döntőn négyszer, az 1962-es fináléban háromszor volt 
eredményes, Magyarország után Spanyolországban is 
négyszer nyert gólkirályi címet, s az összesített teljesít-
ményt nézve minden idők legsikeresebb góllövője lett – és 
maradt az a mai napig.

Az Öcsiből „Panchóvá” lett kedvenc edzőként kör-
bejárta a földgolyót: dolgozott valamennyi kontinen-
sen, játékosai mindenütt rajongtak érte, s bemutatkoznia 
sehol sem volt szükséges. Legnagyobb sikerét a görög 
Panathinaikosszal érte el, a szinte amatőr csapattal 1971-
ben bejutott a Bajnokok Ligája (BEK) döntőjébe, ahol 
csak a kor kiemelkedő együttesén, az Ajaxon nem sikerült 
felülkerekednie játékosainak.

Pályája végén hazatért a demokratizálódó Magyaror-
szágra, négy mérkőzésre afféle erkölcsi elégtétel gyanánt 
a válogatott szövetségi kapitányi tisztségét is ellátta, majd 
évekig képviselte az MLSZ-t és a magyar kormányt külön-
féle nemzetközi delegációk vezetőjeként, tagjaként.

Egészsége azonban hamarosan megromlott, az 
Alzheimer-kór speciális fajtája támadta meg, és 2000-től 
folyamatos kórházi kezelésre szorult.

Sorban vizitáltak nála a külföldi hírességek, legfigyel-
mesebb ápolásáért mindenki mindent megtett, de annyit 
persze senki, mint a felesége, aki éveken át minden nap ott 
ült a betegágya mellett, feladva azt is, hogy időnként Spa-
nyolországba repüljön meglátogatni az unokákat és déduno-
kákat. Még a Real Madrid is eljött Budapestre, hogy fellép-
jen egy gálameccsen, és így tisztelegjen a klubikonja előtt.

A Nemzet Sportolója, a magyarság huszadik századi 
szimbóluma volt Puskás Ferenc, aki 2006. november 17-
én távozott el közülünk, hogy – ahogy ő mondta – csatla-
kozzon odafönn a többiekhez, a mennyei válogatotthoz. A 
legendás Schlosser Imre kedvéért kihúzódik a balszélre is, 
ha beveszik a csapatba, tréfálkozott egy nyilatkozatában.

Valószínűbb azonban, hogy ezt a többiek nem enged-
nék meg: Puskásnak ott is jár a tízes mez, és a csapatkapi-
tányi karszalag, mert ő Magyarország örökös kapitánya… 
És a világ futballrajongóinak kedvence.

Legnagyobb eredményei játékosként

Olimpiai bajnok (1952, Helsinki) a magyar válogatott kapitányaként
Világbajnoki ezüstérmes (1954, Svájc) a magyar válogatott kapitányaként
Európa-bajnok (Gerö-Svehla-kupa, 1953) a magyar válogatottal
Világkupa-győztes (1960) a Real Madrid játékosaként
3-szoros Bajnokok Ligája (BEK) győztes a Real Madriddal (1959, 1960, 1966)
2-szeres ezüstérmes a Bajnokok Ligájában (BEK) a Real Madriddal (1961, 1964)
A világbajnokság legjobb játékosa (1954) a FIFA választásán
2-szer a Bajnokok Ligája gólkirálya (1960 – 12 gól, 1962 – 7 gól)
Európa legjobb góllövője (1948 – 50 góllal)
Európa-bajnoki gólkirály (Gerö-Svehla-kupa, 1953 – 10 góllal)
A magyar válogatottban 85-ször szerepelt, ezeken 84 gólt rúgot
A XX. század legjobb góllövője (IFFHS) az összes mutató alapján
A XX. század 3. legeredményesebb bajnoki góllövője 533 (magyar és spanyol) 
élvonalbeli meccsen szerzett 511 góljával
Az egyetlen játékos a világon, aki gólt lőtt világbajnoki, olimpiai, Európa-baj-
noki, BL- és Világkupa-döntőben is.
349 magyar bajnoki mérkőzésen 358 gólt szerzett
179 spanyol bajnoki mérkőzésen 159 gólt szerzett
5-szörös magyar bajnok a Kispesttel (Honvéd)
6-szoros spanyol bajnok a Real Madriddal
4-szeres magyar gólkirály
4-szeres spanyol gólkirály
2-szeres spanyol kupagyőztes

Legnagyobb eredményei edzőként

Bajnokok Ligája- (BEK-) döntős a Panathinaikosszal (1971)
Világkupa-döntős a Panathinaikosszal (1971)
Görög bajnok a Panathinaikosszal (1972)
Görög bajnok az AEK Athénnal (1979)
Ausztrál bajnok a South Melbourne-nel (1991)
Ausztrál kupagyőztes a South Melbourne-nel (1990)
További bajnoki érmek sorát nyerte egyiptomi, paraguayi, chilei és görög csapataival.

Forrás: www.puskas.com
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14. forduló Szigetszentmárton - Táborfalva 0-4
Táborfalva: Keserű, Németh A. (Szőrös), Szeibert Z., Sza-
bó, Lambisi C. (Lambizi J.), Szeibert A., Terebes (Gomb-
ár), Bán, Szénási (Halupka), Bagyinszki, Tarnóczki
gólok: Szénási, Tarnóczki, Bán, Bagyinszki

Elkezdődött a tavaszi idény, Szigetszentmártonon ven-
dégeskedett csapatunk. A szezonkezdetre nem volt 

mindenki bevethető, de így is nagy reményekkel utaztunk 
az őszi 4. helyezett csapathoz.

Az első félidőben nem találtuk a ritmust, sok hibával 
játszottunk, mégis több gólhelyzetünk akadt, de a befe-
jezéseknél rendre rossz döntéseket hoztunk. Az ellenfe-
lünknek nem volt igazán veszélyes gólszerzési lehetősége, 
ezért a szünetben mindenképpen fel szerettem volna ráz-
ni csapatunkat, hogy nagyobb koncentrációval megszerez-
zük a győzelmet.

A második játékrészben megtört a jég, betaláltunk, ettől 
fogva már nem volt kérdés, hogy nyerünk. Nagyobb nyo-
más alá helyeztük az ellenfelünket, az egész csapat elkap-
ta a ritmust, sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, amelyekből 
még hármat értékesítettünk.

Céljaink eléréséhez fontos volt győzelemmel kezdeni a 
szezont, gratulálok a fiúknak.

15. forduló Táborfalva - Dabas-Gyón II. 4-1
Táborfalva: Keserű, Szabó (Szőrös), Szeibert Z. (Deák), Né-
meth, Szénási (Petrik), Szeibert A., Bán, Terebes (Gombár), 
Lambisi C. (Halupka), Bagyinszki, Tarnóczki (Lambizi J.)
gólok: Szeibert A., Bagyinszki, Szénási, Petrik

Az első hazai mérkőzésünkön Dabas-Gyón II. csapatát 
fogadtuk. A múlt heti fölényes győzelmünk után bíz-

tunk a sikeres folytatásban. 
Kicsit álmosan kezdtük a találkozót, sok hibát vé-

tettünk, ráadásul az ellenfél az első szögletéből már a 
10. percben előnybe került. A nagy szél ugyan támo-
gatott minket, de távoli lövéseink nem igazán sikerül-
tek, az indításokat a szél rendre megtréfálta. Görcsö-
sen akartunk gólt szerezni, pontatlanok voltunk az elő-
re játékban. Néhány helyzet után végre gólt rúgtunk 
Szeibert Anti „bombájából”, ami megnyugtatott min-
ket, uralni kezdtük a mérkőzést és a szünetig még két-
szer betaláltunk.

A második félidőben már magabiztoson játszottunk, 
sorra vezettük az akcióinkat, de a befejezéseknél rend-
re becsúszott egy-egy hiba. A vége előtt még rúgtunk egy 
gólt, amellyel beállítottuk a 4-1-es végeredményt. Gratu-
lálok a fiúknak, sokat dolgoznak azért, hogy sikeresek le-
gyenek, remélem a folytatásban is jó hangulatban ülhetünk 
a mérkőzés után az öltözőben.

16. forduló Szigetcsép - Táborfalva 0-1
Táborfalva: Keserű, Szabó, Szeibert Z., Szőrös (Né-
meth A.), Gombár, Halupka (Revák), Szeibert A., Bán, 
Petrik (Lamisi C.), Bagyinszki, Tarnóczki (Szénási)
gól: Gombár

Ebben a fordulóban Szigetcsépen vendégeskedtünk, 
ahol rossz minőségű pálya és lepusztult környezet fo-

gadott minket.
Két magabiztos győzelem után ismét a 3 pont reményé-

ben léptünk pályára. A viszonylag nagy létszámunk miatt 
rotálnom kell a játékosokat, hogy tűzbe tartsak mindenkit, 
ezért változtattam néhány helyen a kezdőben.

Az első félidőben kissé görcsösen futballoztunk, az el-
lenfél kapuja közelében elfogyott az ötlet, a lehetőségein-
ket elpuskáztuk. Sajnos nem elégszer tettük próbára a ka-
pusukat, pedig a szél minket támogatott. A saját kapunk 
előtt időnként akadtak gondjaink, de azokat sikerült kor-
rigálni.

A második félidőben sem változott a játék képe, sok 
volt a szabálytalanság, nem nagyon alakult ki folyamatos 
játék. Ennek ellenére egy szabadrúgás után sikerült beta-
lálnunk, ami után valamelyest átvettük az irányítást, ben-
ne volt a második gól a játékunkba, de sajnos 15 percel 
a vége előtt egy fegyelmezetlenség miatt emberhátrányba 
kerültünk. Ekkor már csak az volt a célunk, hogy megtart-
suk az előnyünket, amely sikerült is. Remélem többen ta-
nultak ebből a mérkőzésből.

Ezzel győzelemmel egy helyet javítva a hatodik helyre 
jöttünk fel. Gratulálok a csapatnak, bár lett néhány újabb 
őszhajszálam.

17. forduló Táborfalva - Szigetbecse 2-1
Táborfalva: Keserű - Németh (Szeibert Z.), Deák, Sző-
rös (Szabó) - Halupka, Szeibert A., Gombár (Terebes), 
Bán, Petrik (Revák) - Bagyinszki, Szénási (Vajda)
gólok: Szénási, Bagyinszki

Ezen a napsütéses vasárnapon Szigetbecse csapata láto-
gatott hozzánk, akik a 12. helyről várták ezt a fordu-

lót. Hatodik helyezettként hazai pályán ez „kötelező győ-
zelem” kategóriába tartozik, ami olykor igen nehézkes fel-
adattá válik, sajnos ez ilyen lett.

Az első perctől kezdve nyomás alá helyeztük az ellen-
felünket, sorra vezettük az akcióinkat, nagyon érett a gó-
lunk, de rendre elpuskáztuk azokat. Ahogy ilyenkor len-
ni szokott, az ellenfél az első lehetőségét gólra váltotta a 
12. percben. Továbbra is támadtunk, de ordító ziccerekből 
sem találtunk a kapuba, a félidőig több góllal kellett vol-
na már vezetnünk.

A szünetben változtatnom kellett, mert félő volt, hogy 

Labdarúgás
Elkezdődtek a küzdelmek a tavaszi idényben
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az ellenfél szórvány kontrái egyikéből betalál, amely-
lyel megpecsételte volna a sorsunkat. A második játék-
részben tovább folytatódott a kálváriánk, de a gólunk vá-
ratott magára. Egyre feszültebb lett mindenki, mígnem a 
70. percben megtört az átkunk, Halupka Gergő beadásából 
Szénási Pál egy csukafejessel kiegyenlített. Ekkor érez-
tem, hogy meg lesz a győztes gólunk is, ami a 81. percben 
egy Szénási-Bagyinszki összjáték után az utóbbi értékesí-
tett. A végére akadt azért egy kis izgalom, de megőriztük 
az előnyünket a lefújásig.

Gratulálok a csapatnak, így mindenkinek jobban esett 
a „boldog virsli”!

Köszönjük a szurkolóknak, hogy ilyen szép számmal 
kilátogattak a mérkőzésünkre, úgy gondolom jól szórakoz-
tak, izgalmas délutánon vannak túl. Persze mindenkiben 
van hiányérzet a temérdek kihagyott helyzet miatt, de a 3 
megszerzett pont és a tabellán elfoglalt ötödik helyünk re-
mélem, kárpótol mindenkit.

Polyák Csaba

Gasztro - MOZAIK 
Csirkemell sajtkrémes bundában
Hozzávalók:
2 kis tömlős sajt, 8 szelet csirkemellfilé, 2 tojás, 2 kiskanál 
liszt, + a forgatáshoz, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, aprí-
tott petrezselyemzöld ízlés szerint.

Elkészítés:
A hússzeleteket kicsit kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk. A 
tojásba a sajtot belenyomjuk, a petrezselymet is hozzáad-
juk, a felaprított fokhagymát és 2 kis kanál lisztet is hoz-
zá keverjük, addig amíg a sajt egyneművé válik a tojással. 
A csirkemellet lisztbe beleforgatjuk, aztán a sajtos tojásba. 
Forró olajban szép pirosra sütjük. Nagyon finom. Rizzsel 
vagy hasáb burgonyával tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok hozzá. :-)

Bagyinszkiné Molnár Éva

Akinek van KIPRÓBÁLT receptje - bármilyen ételről -, melyet megosztana az olvasókkal, kérem küldje el a cs.polyak@gmail.com e-mail cím-
re, ha tud mellékeljen képet is. 

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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Rendezvény

Március 15. - Ünnepi megemlékezés


