Táborfalva

Táborfalva, mint önálló község, nagyon rövid múltra tekinthet vissza. 1949 óta nevezik
egyáltalán így, előtte Örkénytábor néven a szomszédos Örkényhez tartozott. Pest megye
legdélebbi községe az 50-es főút és az M5-ös autópálya között helyezkedik el. Könnyen
megközelíthető Budapest és Kecskemét irányából is, közúton és vasúton egyaránt. Elnevezése
utal a hadsereggel, honvédséggel való kapcsolatára. Az 1870-es évek óta létezik ez a
kapcsolat, amikor is az első jelentősebb földterületet a kincstár lőtér céljára megvásárolta a
szórványtelepülés melletti területen.

Ez a terület a későbbiekben jelentősen megnőtt, ma ez Európa egyik legnagyobb síkvidéki
lőtere. Ettől kezdve a település élete honvédséghez kapcsolódott. A rendszerváltásig a
település legnagyobb munkaadója is a honvédség volt.

TÁBORFALVI HORGÁSZTÓ

Később újabb területek kerültek megvásárlásra. 1926-tól Örkénytábor néven említik a
statisztikák, az örkényi belterületek között. Lakott településsé válását a parcellázások
segítették. A homoki földek értékesítése során nemcsak az úrbéres falu népe háromszorozódott
meg, hanem lakott helyekké váltak a község határában lévő szőlőtelepek is.
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Maga a település története során többször elnéptelenedett, gazdát cserélt, a szomszédos
községekkel együtt. Többször hoztak ide telepeseket, akik elsősorban mezőgazdasággal
foglalkoztak. Három különálló rész alakult ki, úgymint Rákóczi telep, Csurgay major, Tábor.

A 20. század közepére az első két rész összenőtt, kialakult a mai forma központi része. Iskola
épült, megkezdődtek azok a fejlesztések, amelyek már megalapozták a mára kialakult teljes
közművesítést. Az előző rendszerben a tanácsi korszakban a község az Örkény Nagyközségi
Tanács részévé vált, ahonnan csak 1989-ben tudott szabadulni. Ezt követően látványos
fejlődés következett: Befejeződött minden olyan infrastruktúra kiépítése, amely szükséges az itt
élő emberek mindennapi kényelméhez: gáz, szennyvízhálózat, telefon, kábeltévé, szélessávú
internet. Iskolabővítés, óvoda felújítás, orvosi rendelő, szilárd burkolatú utak jelzik az
eredményeket. Belátva azt a tényt, hogy a mezőgazdaság, a gyenge minőségű talajok miatt
nem képes eltartani a helyi lakosságot, ipartelepítésbe kezdett a falu vezetése. Kialakított egy
30 hektáros ipari területet, melyet ellátott minden infrastruktúrával (körforgalmi csomópont, nagy
teherbírású bekötőút, kiépített gáz, víz, telefon és csatornahálózat), így igyekezve vonzóvá
tenni azt az esetleges befektetők számára.

Az itt élő, szorgalmasan dolgozó emberek szívesen várnak minden látogatót!

Táborfalva község adatai
Terület
: 4205 ha,
Lakosok száma : 3309 fő,
Lakások száma : 1331.
GPS koordináták : 47.103580, 19.481110
EOV koordináták : 682916, 195584
Polgármesteri Hivatal címe :
2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.
Önkormányzat weblapja : www.taborfalva.hu
Táborfalva leírása a Wikipédiában
Táborfalva térkép a Térképcentrumban
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