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Kultúra

Még mindig várjuk a jelentkezôket a
Községi Ki mit tud?-ra
Lassan, de biztosan gyülekeznek a bátor
jelentkezõk az elsõ tápláni Ki mit tud?-ra.
2009 tavaszán bárki megmutathatja, hogy
miben a legjobb. Ha van kellõ bátorsága és
természetesen valamilyen mûvészeti ágban,
sportban, bûvészkedésben, egészen extra
dologban stb. kiemelkedõt tud nyújtani, akkor bátran jelentkezzen a könyvtárban személyesen vagy telefonon Meskó Krisztián,
mûvelõdésszervezõnél a 06-30/659-0275-ös
számon egészen november végéig.
Most bárki megmutathatja, hogy miben
a legjobb, kiteljesítheti rejtett tulajdonságát, képességét.
Bátorság és jelentkezés! Értékes tárgyjutalmak találnak gazdára!
Meskó Krisztián

Katalin-bál a Geyzirrel
Újra bál lesz a Jókai Mór Mûvelõdési
Házban 2008. november 22-én 22 órától.
Zenél a Geyzir együttes.
Kapunyitás 21.00-kor
Minden kedves vendéget szeretettel
várunk!

Aerobik a Mûvelôdési Házban
Kedves Hölgyek!
Továbbra is várjuk a jelentkezõket aerobik
edzésekre a Jókai Mór Mûvelõdési Házba
heti 2 alkalomra (hétfõ, csütörtök 18.45).
Az edzéseket Mühl Renáta edzõ vezeti.
Róla annyit érdemes tudni, hogy 2000-ben
végzett a Semmelweis Egyetem 2 éves
sportedzõi szakán és 1998 óta oktat.
Aki úgy gondolja, hogy mozogni szeretne
Renáta az alábbi telefonszámon elérhetõ:
06-30/332-5488, illetve a Mûvelõdési Házban is lehet jelentkezni a 06-30/659-0275ös telefonszámon.

Állandó
telefonszámok:
Községi Önkormányzat: 577-048
Polgárőrség: 06-30/621-0689
Tűzoltóság: 105
Orvosi rendelő: 577-042
Gyepmester: 70/362-2655

Tartalom

Karate hírek
Shotokan Kupa

A Táplán Mozi 2008. novemberi
programja
• November 4. 18 óra – Timur Bekmambetov: Wanted
• November 11. 18 óra – Peter Segal:
Zsenikém
• November 25. 18 óra – Guillermo del
Toro: Hellboy 2.
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2008 júliusában Budapesten rendezték
a Shotokan Kupa nemzetközi felnõtt versenyt, ahol az erõs nõi mezõnyben a TKSE
karatékája, Koós Nóra indult. Szép versenyzéssel jutott a négyes döntõbe, ott azonban
egy válogatott magyar lánnyal került össze,
akitõl nagy küzdelemben ugyan kikapott, de
így is a dobogó harmadik fokára állhatott.
Gratulálunk Nórának, hiszen 17 évesen
a felnõttek között nemzetközi versenyen
szerzett harmadik helyezést!
Nemzetközi meghívásos
karateverseny
2008. október 4-én Salgótarjánba utaztak
néhányan a TKSE sportolói közül. A több
mint 120 fõs nemzetközi mezõnyben a hat
tápláni versenyzõ jól szerepelt.
A ﬁúknál formagyakorlatban Koós Viktor
és Doncsecz Dániel negyedik helyezést ért

el. Kumitében Viktor harmadik lett, míg
a felsõbb korcsoportokban indulók közül
Kassai Gergely a kadettoknál, Németh Bence a junioroknál kapott bronzérmet, míg
Kassai Csaba ötödik helyezést ért el.
A lányoknál Koós Nóra két korcsoportban
is megmérette magát és minden kategóriában
a dobogóra állhatott: négy érmet gyûjtött be! A
junioroknál formagyakorlatban harmadik, küzdelemben második, míg a felnõtteknél mindkét
versenyszámban harmadik helyezett lett.

Önkormányzati hírek
Van jövő...?
Jegyzői rovat
Polgárőrségi hírek
Iskolai hírek
Olvasói levelek
Sport
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2. oldal
3. oldal
4-5. oldal
5 . oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal

Európa-bajnokság
Novemberben Londonban rendezik
meg az ESKA EB-t. A Magyar JKA Karate
Szövetség válogatottjai közül több fordulós válogatás után junior korcsoportban a
TKSE egyik versenyzõje, Németh Bence,
míg a felnõtt kategóriában az edzõ, Németh
András is utazhat.
Jó versenyzést kívánunk nekik és minél jobb
eredményeket!

Sportélet
A Kistelepülések 2008. évi sportverseny sorozatából a röplabda-mérkõzések lebonyolítása
történt meg október 11-én. Községünk egy nõi és egy férﬁ csapattal vett részt a megmérettetésen. Férﬁ csapatunk 1., nõi versenyzõink 3. helyezést értek el.
Gratulálunk mindkét csapatnak!

Kérek mindenkit, aki szeretne
sportolni, jelentkezzen az alábbi címen:
Molnár István
Táplánszentkereszt, Rét utca 9.
Tel.: 06/20/424-5635
e-mail: molistvan@chello. hu

Ôsz az óvodában

Megyei I. Ifjúsági Tabella 2008-2009
1
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5
6
7
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9
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12
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Vasszécseny
TÁPLÁN
Rábatótfalu
Rum
Nádasd
Kemenesalja
Vasvár
Rábapaty
Körmend
Szentgotthárd
Egyházasrádóc
Kemenesmagasi
Jánosháza
Magyarszecsõd
Torony
Balogunyom

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
7
6
8
6
6
5
5
4
4
4
2
1
1
0
0

2
0
3
0
2
2
2
2
3
3
3
2
1
1
1
0

1
3
1
2
2
2
3
3
3
3
3
6
8
8
9
10

35
27
32
46
39
36
26
26
35
24
24
21
16
14
17
5

18
17
15
21
15
18
22
23
18
10
23
33
38
45
43
61

23
21
21
20
20
20
17
17
15
15
15
7
4
4
1
0

Megnyitott az õszi ovigaléria. A vendégkiállító, Vali néninek köszönhetõen ízelítõt kaphattunk a csuhébáb készítésébõl,
de nagy szerep jutott az óvoda kis lakói által készített mûveknek is.

Kiállítás megnyitó
és koncert

Az újság hasábjain
a testületi ülések

November 29-én lehetõségünk nyílik egy tehetséges
és ifjú mûvész, Bakucz András munkáinak megtekintésére, valamint meghallgathatjuk az Orosz Zoltán Trió,
Magyarország elsõ számú tangóharmonika csapatának
koncertjét.

A falulakók elvárásainak eleget téve, új tartalommal
bõvítjük fórumunk hasábjait. A „képviselõ-testületi ülésen történt” címû rovatunkban rövid áttekintést adunk
az Önkormányzat Képviselõ-testülete által tárgyalt
napirendekrõl, hozott döntésekrõl.
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Gazdálkodási sikerek
„Kiemelkedõ sikerként könyvelheti el önkormányzatunk, hogy átgondolt és tervszerû
gazdálkodásának köszönhetõen 2004 óta
36.245.740 forint összegû beruházási és fejlesztési kiadás valósult meg az Apáczai Csere
János Általános Iskolában.” Bizony így kell
indítani egy cikket, ha azt akarjuk, hogy ránk
irányuljon a ﬁgyelem. Ha nem csak szolgálni
akarunk, hanem jól kommunikálni is. Pedig
valóban értünk el sikereket, s nem is keveset. Nem azért igyekeztünk, hogy címlapra
kerüljünk, hogy rólunk szóljanak a hírek,
hogy besöpörjük az elismeréseket. Nem
törekedtünk arra, hogy mindig tudósítás
szülessen a megújult dolgokról. A szó nemes
értelmében szolgáltuk a közösséget. Az általunk kidolgozott és a képviselõ-testület által
elfogadott Gazdasági program alapján tesszük a dolgunkat. Igyekszünk abból a lehetõ
legtöbbet megvalósítani. Mindegy hogy
óvoda, iskola, mûvelõdési ház és könyvtár,
konyha és egyéb intézmények, épületfelújítás, temetõk, kerékpárút, utak, sport, civil
szervezetek, ﬁatalok és idõsek támogatása,
szociális ellátás, közcélú foglalkoztatás, pályázatok és rendezvények. Minden területen
tudjuk az eredményeket sorolni.
Kezdjük legnagyobb intézményünkkel, az
általános iskolával! A célunk, hogy gyerek,
pedagógus egyaránt jobban érezze magát az
iskolában, javuljanak az oktatás és nevelés
feltételei. Az elért eredményeket akkor lehet
igazán értékelni, ha tudjuk azt a tényt, hogy
a táplánszentkereszti önkormányzat 1996-tól
csak karbantartási munkákat végzett az épületeken, felújításokra nem került sor. Igaz a
pénzügyi nehézségek miatt a 2002-es évben
már a közalkalmazottak ﬁzetését is csak a
hónapról hónapra felvett munkabérhitelbõl
lehetett kiﬁzetni. Az állami támogatás megérkezése után azonnal a hitel törlesztésére
került sor. A maradék összeg pedig csak a
következõ hónap túlélésére volt elég. Bizony
2002 elsõ félévében komoly gondot okozott
az iskola mûködtetése az akkori önkormányzati vezetésnek. Az igazgatói szolgálati lakás
értékesítési szándéka olyannyira napirenden
volt, hogy már az ingatlan értékbecslése
is elkészült. Volt olyan önkormányzati
képviselõ, aki komolyan javasolta az egész
kisiskola épületének értékesítését, illetve az
iskola felsõ tagozatának bezárását. Javaslatát
egyértelmûen az oktatás ﬁnanszírozásának
nehézségeivel indokolta.
Szóval innen indultunk. S ezt kevesen
tudják, vagy néhányan nem akarják elis-

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:
2008. november 30.

merni. Tudomásul kell venni mindenkinek,
hogy a sikereket nem egyének érik el. Még
az egyéni sportágakban versenyzõ sportolók mögött is áll egy felkészítõ-támogató
team. Az iskola esetében ez a csapat a
fenntartó önkormányzat. A kettõnek
szorosan, bizalmi alapon együtt kell(ene)
mûködnie. Az iskola magas szintû szakmai
munkája megalapozza az intézmény jó
megítélését. A jó infrastrukturális, tárgyi
feltételek biztosítása mindezt megerõsíti.
Meggyõzõdésem, hogy nem tud meglenni
az egyik a másik nélkül, a szakma és anyagi
biztonság együtt szükséges egy jó intézmény mûködtetéséhez.
Az elmúlt évek fejlesztései röviden, számokban elmondva.
A jelenlegi tornaterem tetõzetét 1993
óta egyszer javították 1995-ben. Akkor 13.000,- forintot fordítottak e célra.
2005-ben 630.000,- forintot fordítottunk
tetõszigetelésre. Most megvan az esély egy új
épület megvalósítására több mint 200 millió
forint értékben.
Az 1996-ban épített aszfaltos sportpályához kapcsolódó rendezvénytér elektromossággal való ellátására és új sportpálya tervezési díjára 503.000 forint lett felhasználva.
A régi (kis) iskola tetõfelújítására 1995ben költöttek 420.000 forintot. 2004 óta
11.706.740 forintot fordítottunk teremfelújításra, vizesblokk kialakítására, tetõcserére
és egyéb felújításokra. Az új (nagy) iskolánál
2002-ben volt kerítésfelújítás. Ezt követõen
18.312.000 forintot költöttünk teremfelújí-

tásra, ablakcserére, fûtésfelújításra, számítástechnikai terem cseréjére és egyebekre.
Mindezeken túl 5.094.000 forintért vásároltunk különbözõ, az oktatást segítõ tárgyi
eszközöket. Az intézmény évente benyújtott
költségvetés-tervezetét a képviselõ-testület
mindig változtatás nélkül (na jó egyszer
tévedésbõl egy íróasztal le lett húzva) a beterjesztés szerint hagyta jóvá. Ezzel biztosítottuk az intézmény vezetése által betervezett
kiadások fedezetét, a napi dolgok zavartalan
mûködtetését.
Bízom benne, hogy a jövõben hasonló szép
eredményeket fogunk elérni. Nem csak itt,
hanem más egyéb területeken is.
A másik munkáját segítve, elismerve és
megbecsülve.
Perl János

Hirdetések
Kiváló minõségû fonalból készült vékony
és vastag pamut zokni közvetlenül a
gyártótól.
Többfajta színben és méretben.
31-46-ig, de lehet extra méretben is.
Cím: Táplánszentkereszt, Vörösmarty M.
u. 8. • Tel.: 789-756 • 06-20/373-3147
***
Ággyá alakítható ágynemûtartós sarokgarnitúra (200x235cm) két puffal
sürgõsen áron alul eladó.
Tel.: 06-30-811-1066

Karácsonyig még elkészülhet!
Szeretnéd rokonaidat,
ismerõseidet, barátaidat saját készítésû ajándéktárggyal
meglepni karácsonyra / Mikulásra? Ha van elképzelésed,
segítünk a megvalósításában,
ha nincs, együtt keressük meg
a legmegfelelõbb ötletet.
Mindenkit szeretettel várunk foglalkozásainkon
hétfõnként a Petõfi Sándor
utcai kastélyban 17:30-tól.

Tápláni Fórum
Táplánszentkereszti havilap.
Felelős kiadó: Táplánszentkereszti Község Önkormányzata
Szerkesztõ: Móricz Eszter Felelős kiadó: ifj. Perl János
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Olvasói levél

Falunapi élmények
2008 szeptemberében falunapot szervezett a helyi Önkormányzat. A délelõtti
fõzõverseny jól sikeredett, hiszen nem
maradt étlen-szomjan egyetlen polgár sem.
Talpalávaló is volt estére bõven. Kitett magáért a Varnyú Country együttes népszerû
dalaival, és Détár Enikõ férjével Rékasi
Károllyal. A színvonalas mûsorokat tapsvihar követte. Szemet gyönyörködtetõ
volt a helybéli fellépõk mûsora is. A színes

tûzijáték sem maradhatott el, de megjegyzem
ﬁnoman, hogy sajnos nem láthattuk elejétõl,
mert a mûsorok még javában folytak akkor.
Köszönet a szervezõknek a színvonalas programokért. Jó volt látni, hogy a rendezvényen
egész családok jelen voltak és jól érezték
magukat. Aki nem vehetett részt, õ csak
sajnálhatja, aki pedig csak teheti, jöjjön el
legközelebb is. Nem fogja megbánni.
Jánosiné Klára

„Nyugdíjas”-kirándulás
Kellemes élményt nyújtott számomra a
Nyugdíjas Klubnak szervezett soproni kirándulás. Egyrészt azért, mert a csapat befogadott
engem, mint friss nyugdíjast, másrészt pedig
azért, mert a vidám hölgyek-urak társaságában valóban szép napot tölthettem el.
A látnivalók közül a Kilátó tetszett a
legjobban. A panoráma szépsége szinte
elragadott. Ezenkívül megcsodáltam a
gyógynövény-kiállítást. Meghatott a gyógynövénynevek felfedezõjének bemutatása
és rádöbbentem, hogy egy kis növényisme-

rettel mennyi erõt, gyógyulási lehetõséget
használhatunk ki. Én ott leragadtam.
A soproniak ebéddel vártak bennünket,
majd kiadós séta és városnézés következett.
A végén fényképezkedtünk, majd egy „édes”
cukrászdában telepedtünk le és mindenféle
finomságot megkóstoltunk. Ez követõen
elégedetten közeledtünk a borospincék felé,
fejünkben egy jó gondolattal: „Ez a világ mi
vóna, ha egy kis bor nem vóna”. Egy szép
emlékkel lettünk gazdagabbak.
Jánosiné Klára

Oviszüret
Hol is kezdjem? Elõször is gondoljuk végig,
próbáljuk meg elképzelni, mit is jelent óvodánkban a szüreti mulatságot megszervezni!
Óvónõk, dajkák és szülõk kitartó munkájában
formálódnak a mûsorok, programok, szépül az
óvoda, díszítõdik a színpad, sülnek a sütemények és más ﬁnomságok, s mindez elsõsorban
azért, hogy lurkóink jól érezzék magukat.
Szemmel láthatóan ez újból sikerült.
Már a tudat, hogy közeledik a mulatság,
örömmel töltötte el a gyerekeket. A felvonuláson kicsik és nagyok együtt énekelték
Rita néni és Zsóka néni vezetésével az érik
a szõlõt, úgy, hogy szegény lovacska, aki a
menetet vezette, újra és újra fejét felkapva
próbálta megállapítani: „Mi lehet ez itt
mögöttem?” A nagyobb testvérkék arcukon
nosztalgikus mosollyal tekintettek vissza,
milyen jó is volt az oviban a szüreti bál.
Aztán a bábelõadás! A végig csendben,
tátott szájjal ﬁgyelõ apróságok jelzik, mi-

lyen jól sikerült. Hiába volt ismert a mese,
Piroska és a farkas örökzöld története ismét
lenyûgözött mindenkit.
Nagyobb gyermekem mondta otthon:
– Anyu, azért a legjobb mégiscsak a must
volt!
De a másik már közbe is vágott:
– Nem, a gesztenye!
– A kürtõskalács!
– A töki pompos!
– Inkább a tombola!
– Az a sok süti!
– Meg az a nagy torta! De kár hogy nem
mi nyertük meg! Talán ha több lett volna nekünk is lett volna esélyünk! – tûnõdtek el.
És ezt folytathatnám a jövõ évi szüreti
bálig.
Köszönet mindenkinek a szép napért!
Egy Kéknefelejcs csoportos kisgyermek
szülõje

Az Európai Unió a 21-dik században
– lehetôségek és kihívások
címmel lakossági ismeretterjesztõ fórumot tartunk a könyvtárban
2008. november 14-én, pénteken 18 órai kezdettel.
Nagy szeretettel várunk minden, az Európai Unióról minél többet megtudni akaró
tápláni lakost egy rendkívül izgalmas és tartalmas órára.

Ildikó konyhája
A receptet a saját recepttáramból
vettem. Drága jó anyai nagyanyám
sütötte rendszeresen. Gergõ fiam
azért nem szerette, mert ez a „másnapos sütik” körébe tartozott. Számára ez azt jelentette, hogy anya
egyik nap megsüti, de csak másnap
lehet enni belõle, mert addigra puhul meg. Kisfiam pedig már azonnal
ette volna…
Ez a torta a hatlapos kistestvére,
de mégis teljesen más! Íme.
Egytojásos torta
Hozzávalók:
A 3 laphoz, amelyeket hosszában
elvágunk, így 6 lap lesz belõle.
50 dkg liszt
1 sütõpor
12 dkg cukor
10 dkg zsír
1 egész tojás
és annyi tej, hogy nyújtható legyen
a tészta.
3 gombócot készítünk a tésztából,
kinyújtjuk, tepsi hátán megsütjük,
majd forrón hosszában elvágjuk. Így
lesz meg a hat hosszanti lap.
A krém:
9 dl tej
3 dl feketekávé
14 evõkanál cukor
8 evõkanál liszt
5 dkg Ráma
1 vaníliás cukor
A tejet feltesszük fõzni, és ha langyos már, annyit teszünk el belõle,
hogy a liszttel és a cukorral turmixgéppel simára tudjuk keverni.
A lassan fõvõ tejbe beleengedjük a
masszát és a vajat is. Megfõzzük és
kihûtjük. Ezzel a krémmel töltjük a
lapokat. Tetejét a krémmel fejezzük
be. Elég sok a massza, a kenésnél
nem kell spórolni vele, így másnapra
jól átitatja a lapokat, és mikor szeleteljük már akkor tudjuk, hogy milyen
finom is lesz ez a süti.
Jó étvágyat hozzá!
Pozsgai Ildikó
Tippek, fortélyok
• Ha a hűtőszekrény jégkocka-tartója
alá alufóliát teszünk, nem fagy le.
• Ha sajtot reszelünk, kenjük be
használat előtt a reszelőt egy kevés
olajjal. Reszelni is, tisztítani is
könnyebb.
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Iskolai hírek
Szlovéniai testvériskolánk meghívására közel 40 tanuló utazott Gornji Petrovciba, hogy összemérhesse közlekedési ismereteit a szomszéd ország diákjaival. A
vetélkedõn az osztályonként legjobb teljesítményt nyújtó tanulók vehettek részt. Ez
a rendezvény is tovább erõsítette a két ország iskolájának baráti együttmûködését.

Októberi ünnepeink
Horváth Laura tanítónõ szervezésében az aradi vértanúkról emlékeztek meg diákjaink, majd az iskolai ünnepséget követõen az öregek otthonában szerepeltek. Az
idõs emberek számára mindig nagy élményt nyújt a kisdiákok mûsora.
Az október 23-i forradalom és szabadságharc eseményeirõl Kovács Jenõné tanárnõ
segédletével történelmi dokumentumokat felsorakoztató színvonalas emlékmûsor
keretében emlékeztek meg az apáczais diákok.

Óvodai hírek

Ôsz az óvodában
Õszi ovigaléria megnyitónkat
gyönyörû, napsütéses idõben
rendezhettük meg október 10-én.
Vendégkiállítónk Kiricsi Józsefné
Vali néni csodálatos csuhéból
készült bábjaival kápráztatott
el bennünket. Megjelenítette
elõttünk a répamesét, Hófehérkét és a hét törpét, az õszanyót
és számunkra ismert mesefigurákat. A megnyitó elõtt közösen
munkálkodtunk Vele. Ízelítõt
kaptunk a csuhébáb-készítésbõl.
Régóta készülõdtek az óvoda
kis lakói erre a napra, hisz az
õsz színeivel játszva, különbözõ
technikákkal (festés, ragasztás,

tásuk. A gyermekek munkái nagy
sikert arattak a szülõk körében is.
Mindenki izgatottan kereste gyermeke munkáját, aminek a jutalma
egy elismerõ mosoly volt. A kiállítás egy hétig volt megtekinthetõ.
Nevelésünkben a komplexitás
érvényesül, fõleg ilyen kiállítások
alkalmával arra törekszünk, hogy
a látnivaló zenei aláfestéssel és
irodalmi élménnyel párosuljon.
Õszi ovigaléria megnyitónkon
Vali néni csuhébábjai mellé zenei
aláfestést az óvónõk szolgáltattak
citeramuzsikájukkal. Az õszi hangulatot a gyermekek verse, játéka
tette még színesebbé.

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet a
rendõrség részérõl Takács Roland és Horváth Balázs uraknak, amiért az iskolában
mûködõ kis polgárõrök munkáját felkarolták, számukra elõadásokat tartanak,
és részt vesznek a közlekedésbiztonsági
feladatok ellátásában, valamint az iskola
bûnmegelõzési munkáját is segítik.
Köszönjük Iglódi Zoltánnak, hogy festékek felajánlásával hozzájárult az iskolában
folyó mûvészeti nevelés sikereihez.
Köszönjük Tõke Monikának és az
iskola szülõi szervezetének, valamint
Szakály Norbert úrnak, hogy a kisiskola
udvarán fajátékokkal örvendeztette meg
a nebulókat.

A Szülôi Szervezet hírei!
Megrendezésre került a pizsi parti és a Halloween rendezvény
október 22-én. Köszönet minden szülõnek, aki a lebonyolításban,
díszítésben részt vett vagy akár jelenlétével emelte a rendezvény
„fényét”.
Készülõben a fajáték az iskola udvarán, ezzel kapcsolatban társadalmi munka november 8-án 9 órakor. Ezúton köszönöm Fekete
Balázsnak a felajánlott festéket, és mindenkinek, aki a társadalmi
munkán részt vesz.
December 3-án délelõtt 10 órakor érkezik a Mikulás a BabaMama klubba. Mindenkit szeretettel várunk! A csomagok készítése
az elõzõ évekhez hasonlóan történik.
Baba Börze!
Továbbra is mûködik a börze a Könyvtár melletti helyiségben
minden szombaton 14 és 15 óra között! Nagyon sok ingyen elvihetõ
gyermekruha várja azokat, akik elfogadják a kedves, segítõkész
emberek adományait!
Tõke Monika védõnõ

Könyvtári hírek
Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!

stb.) készült munkáikból feldíszítették az egész óvodát. A
polcokra terménybábok, a falakra festett, ragasztott, préselt
levelekbõl készült képek kerültek, a mennyezetrõl csigacsengõk
lógtak. Örömmel mutatták Vali
néninek, hogy Nekik is van kiállí-

A nap meglepetése Vali néni
meséje volt. Végül közösen
megnéztük a kiállítást, megbeszéltük, hogy kinek mi tetszett
a legjobban.
Az õszi ovigaléria megszervezésének felelõse a Napraforgó
csoport volt.

 Ismét november, ismét tél! Nincs
is jobb ilyenkor annál, mint a meleg
szobában egy izgalmas könyvet
olvasni vagy DVD lejátszónkon egy
romantikus ﬁlmet nézni! A „kellékek beszerezhetõk” a KÖNYVTÁRBAN! Sok-sok új könyv és
ﬁlm található kicsiny könyvtárunkban, sõt már külön polcon a csak
az Európai Unióval kapcsolatos
szakirodalom is elérhetõ.
Nyitva tartás: Hétfõ 12-18. • Kedd
14-17. • Szerda 12-18. • Csütörtök
14-17. • Péntek 10-18.
Mindenkit szeretettel várunk!
 Október 9-én (csütörtökön)
a táplánszentkereszti könyvtár
is csatlakozott a tini könyvtári
napok elnevezésû országos rendezvényhez.
Kissé szomorúan vettük tudomásul, hogy a felhívásunk ellenére ke-

vesen jöttek el. Azok a gyermekek
azonban, akik itt voltak, nemcsak
kellemesen, hanem hasznosan
is töltötték el idejüket. Milyen
programok is voltak?
Tõke Monika védõnõ hasznos
egészségügyi tanácsokkal látta el
az ifjúságot. A könyvtár dolgozói pedig játékos feladatokkal, s
könyvbemutatókkal készültek.
 FELHÍVÁS! November 4.
(kedd) volt az utolsó dátum, amíg
a rég elfelejtettnek hitt könyvek,
kazetták, s DVD-ék ingyenesen
visszahozhatóak voltak könyvtárunkba! Kérünk minden érintettet
(postai úton felszólítottakat), hogy
jöjjenek, s hozzák vissza a könyvtár
tulajdonát, hogy más is hozzáférhessen a dokumentumokhoz!
Kozmor Barbara, Meskó Krisztián,
Molnárné Dávid Eszter
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Van jövô az emberi élet számára?
Gondolatok a fenntartható életvitelrôl… V. rész

Mik a lehetôségeim, mit tehetek?
Hazánkban jelenleg sajnos
meglehetősen gyenge lakosságunknak a kormány általi támogatása a fenntartható energiaforrások felhasználási módjainak
ügyében. Szükséges volna felsőbb
szintekről is felvilágosító kampányokra és anyagi segítségre.
Azt gondolom, leszögezhetjük;
a POLITIKUSOKNAK NEM
ÉRDEKE AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG.
Az ipari-piacgazdasági, kapitalista-kereskedelmi rendszerek
lényegéből fakad, hogy ami nem
hoz közvetlen profitot, az számukra érdektelen, elvetendő. Ha
végig gondoljuk az elmúlt évszázadot, a jelen GAZDASÁGKOR
kibontakozásának történetét,
láthatjuk hogy éppen ez a haszonleső szemlélet vezetett Földünk
kizsákmányolásához és elszenynyezéséhez. Legfontosabbnak azt
vélem, hogy gondolatainkban, értékítéletünkben tegyünk rendet.
Az önző mának élés, az „utánam
a vízözön” szemlélet már eddig
is bebizonyította kártékonyságát.
Az olyan ma divatos „menő” életszemlélet, amilyet a fogyasztásra,
terjeszkedésre ösztönző ipar és
kereskedelem diktál, nem az
egészséges, természetes életvitelünkre és az elkövetkező generációkra gondol, hanem a gyors
haszonszerzésre.
Tu d o m á s u l k e l l
vennünk, hogy egy
véges rendszerben
élünk, ezért nem
lehet végtelenül
terjeszkedni benne. Márpedig a
gazdaságkor lényegéből fakad a

folyamatos növekedés, a GDPnövelési kényszer, melynek végét szükségszerűen törés, csőd,
katasztrófa jelzi (pl. szeptember
közepén több nagy amerikai bank
is becsődölt). Legfontosabb feladatunk tehát a bennünket érő
információözönt kritikával fogadni, és embertársainkat is erre
tanítani. Némi odafigyeléssel,
átgondolt környezettudatos magatartásunkkal nemcsak az általunk okozott környezetkárosítást
csökkentjük, hanem még takarékoskodhatunk is forintjainkkal.
Célunk a nyugodt, kiegyensúlyozott, tudatos, szabad és boldog
élet, nem pedig a mindenáron
erőltetett anyagi gyarapodás kellene, hogy legyen. A természeti
világunk törvényeivel szembe
menni ostobaság, mert általában
az ember, emberiség „húzza a
rövidebbet”.
Újra és újra a gondolkodásunk,
világszemléletünk, életﬁlozóﬁánk
helyes irányba állítását tartom a
legfontosabb feladatunknak. A
fentiek értelmében az oktatásnak, a jó példák bemutatásának
van legfontosabb szerepe a környezettudatossá formálásban.
Az államigazgatásra sajnos
ebben nem számíthatunk, mert
tapasztalatom szerint kizárólag
külső (pl. EU-s vagy nemzetközi)
kényszer hatására képes szintén
csak kényszerítő eszközökkel
bármit is elrendelni.
Mit tehetek?
1. Saját ismereteimet folyamatosan bővítem, hogy elsajátíthassam a fenntartható energiata-

karékos és környezetkímélő
életmódot. Tanulmányozom,
hogy a magasan iparosodott,
magukat fejlettnek tartó társadalmak milyen módon szakadtak el a világunk természetes
valóságától, és levonom a következtetéseket. Szerencsére
már szépszámmal elérhető
ennek irodalma.
2. Mindenféle általam felhasznált
energiával takarékoskodom:
lakóterem hőszigetelése, fűtés
korszerűsítése, közlekedési
módszereim átgondolása és
ésszerűsítése. Tudatosítanom
kell, hogy minden megvásárolt
iparcikk tartalmaz energiát,
amit a gyártása és szállítása során közöltek vele. Törekszem a
megújulók, a szél- és napenergia használatára. A biomassza
is megújuló ugyan, de nem
kellene az élelmiszertermelés
elé helyezni a jelentőségét.
A következő graﬁkon az általánosan jellemző lakossági energiafelhasználás arányait mutatja:

Az ábrából kitűnik, hogy a fűtésen és a közlekedésen van legtöbb
lehetőség energiát megtakarítani.
A fűtésnél viszont ﬁgyelmet kell
fordítanom a környezetszenynyezés mértékére is, ugyanis ha

vegyes tüzelésű kazánomat műanyag hulladékok elégetésére is
használom, bizony jobb lett volna,
ha megmaradok a gázfűtésnél.
Hogyan, és milyen módon juthatok információhoz?
1. TV, rádió, ismeretterjesztő
ﬁlmek, könyvek, internet, folyóiratok stb. Filmajánlat: Al
Gore: Kellemetlen igazság (angol, magyar feliratos, kölcsön
tudom adni). Könyvajánlat:
Dr. Munkácsy Béla: Az energiagazdálkodás és az emberi
tényező. (pdf formátumban
tudom adni). Kiemelt ajánlatom: A BOKOR TV. Ez egy
internetes közösségi webhely,
ahol mindennap új filmeket,
zenéket és szövegeket találunk. A böngészőbe beírjuk:
http://bokortv.myip.hu/pra/21/,
ahol a cím végén lévő szám az
aktuális nap dátuma.
2. Házi barkácsolással, régi eszközök átalakításával, újrahasznosításával, természetes régi
tapasztalatokat hasznosító „no-tech” eljárások
alkalmazásával. Amikor
az energia nem volt még
árucikk, nagyon sok jó
módszert használtak
őseink az építészetben,
élelmiszerelőállításban,
tárolásban, a természeti
környezettel egy egységben folyó életvitelben.
A folytatásban konkrét ötleteket, javaslatokat írok különféle
műszaki eljárások alkalmazására.
Tornai Árpád

Bakucz András kiállítás megnyitó és
Orosz Zoltán Trió koncert
2008. november 29-én 17 órai
kezdettel szeretettel várjuk a tisztelt érdeklõdõket Bakucz András
(www.andrasbakucz.hu) építész,
képzõmûvész kiállításának ünnepélyes megnyitójára, valamint a 18
órától kezdõdõ Orosz Zoltán Trió
(www.harmonika.hu) „Ezerarcú harmonika” címû koncertjére.
Kérem, jöjjenek el egy tehetséges, ifjú mûvész munkáinak megtekintésére, valamint Magyarország elsõ számú tangóharmonika
mûvésze és csapatának koncertjére. A belépés ingyenes.
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Jegyzôi rovat
Több Lakótársunk elvárásának eleget
téve, új tartalommal szeretnénk bõvíteni
fórumunk hasábjait. Rövid áttekintést adok
– akár gondolatébresztõként, akár egy részletesebb érdeklõdés iránti igény felkeltéseként
– Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselõ-testületének ülésein tárgyalt
napirendekrõl, hozott döntésekrõl.
Elõre bocsátom, hogy a képviselõ-testület
ülései nyilvánosak. Az ülésekrõl jegyzõkönyv
készül, amelyek megtalálhatóak községünk
honlapján és megtekinthetõek a Polgármesteri Hivatalban is. Az ülések digitalizált
hanganyaga is a Polgármesteri Hivatalban
található.
Induljon tehát új rovatunk:
Képviselõ-testületi ülésen történt
– 2008. szeptember 25.
Képviselõ-testületünk szeptember 25-én
tartotta soron következõ ülését. A napirendek között szerepelt az önkormányzat folyó
évi költségvetési rendeletének módosítása,
az elsõ féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató, a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történõ csatlakozás és a támogatási
összeg módosítása, a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás megállapodásának
módosítása, az óvoda soron kívül elrendelt
ellenõrzési programjának véleményezése,
a házi jelzõrendszeres segítségnyújtáshoz
történõ csatlakozás, a nyugat-dunántúli
regionális hulladékprojekthez történõ csatlakozás, a Petõfi Sándor utca vízelvezetõ
rendszerének felújítása és a Széll-kastély
eladása. A képviselõ-testület 10 tagja közül
9-en voltak jelen.
Az önkormányzat elsõ féléves gazdálkodásával kapcsolatban a polgármester elmondta,
hogy a gazdálkodást a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság is értékelte és elfogadásra javasolta.
Az önkormányzat elsõ féléves gazdálkodását
a költségvetés fegyelmezett végrehajtása
jellemezte. Dr. Kovács László hozzászólásában megerõsítette, hogy a képviselõ-testület
folyamatosan figyelemmel kísérte az önkormányzat pénzügyi helyzetét, naprakész
tudomása van arról, hogy milyen változtatások
történtek a tartalék terhére. Az ülés keretében
módosításra került az önkormányzat folyó
évi költségvetési rendelete, melyet az állami
támogatások beépítése, a pályázatok saját
erõ és támogatási összegének kiadások között
történõ szerepeltetése és az elsõ félév folyamán végrehajtott átcsoportosítások rendezése
indokolt. A rendeletmódosításról egyhangú
döntés született.
A következõkben a képviselõ-testület
egyhangúlag döntött a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz történõ csatlakozásról. Döntés született arról is, hogy a 2003. évi
csatlakozás óta változatlan támogatási össze-

geket 2.500 Ft-ról 3.000 Ft/hóra, a kiegészítõ
támogatást 500 Ft/hó összegrõl 1.000 Ft/hó
összegre módosítja. Az állam által hozzáadott
– önkormányzati juttatással azonos összegû
– támogatással együtt pályázó felsõoktatási
hallgatóink havi 6.000 Ft, illetve 8.000 Ft
ösztöndíjat kapnak. A képviselõ-testület
véleményezte az óvodában elrendelt soron
kívüli pénzügyi ellenõrzéséhez készített vizsgálati programot. A programot módosítások
nélkül 8 szavazattal, egy tartózkodás mellett
a testület elfogadta.
Ezután a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása megállapodásának módosítására került sor. Az elõterjesztést a
testület egyhangúlag jóváhagyta. A testület
egyhangúlag fogadta el a kistérség területén
bevezetésre kerülõ házi jelzõrendszeres segítségnyújtás feladatának ellátására történõ
együttmûködést is. Ennek az új ellátási formának az igénylésére 2009. január 1-jétõl lesz
lehetõség, az ellátás igénybevételérõl hamarosan bõvebb tájékoztatást nyújtunk.
Tájékoztatást adott a polgármester Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának koordinációjával tervezett Nyugatdunántúli Regionális Hulladékprojektrõl,
amelyben részvételi szándékát fejezte ki a
képviselõ-testület.
Folyamatban van a Széll-kastély értékesítése
is, két vételi ajánlat volt a képviselõ-testület
birtokában – jelen sorok írásakor már három
–, a döntést késõbbre halasztotta. Minden
képviselõnek határozott elképzelése, hogy a
kastély jövõjét biztos kezekbe kell letenni, és
olyan befektetõt találni, aki az önkormányzat
elképzeléseit nagy valószínûséggel teljesíti és a
falu javát szolgálja. Legyen az üzleti vagy csupán faluképi szempontból jelentõséggel bíró.
Szó esett az ülésen a Petõfi Sándor utca
felújításáról is. A Petõfi Sándor utcában a
Fõ út és a Gyöngyös híd közötti szakaszon a
szennyvízelvezetõ csatorna cseréje történt az
elmúlt idõszakban. A munkák elvégzéséhez
azzal a feltétellel kapott az építtetõ engedélyt,
hogy az építéssel érintett szakaszon az utca
teljes szélességben új burkolatot kapjon. A
burkolatépítési munkákhoz kapcsolódva
meg kell oldani a terület vízelvezetését is. Ez
az árokrendszer rekonstrukciójával, az átereszek átépítésével valósítható meg, amelyre az
önkormányzat 2008. évi költségvetése tartalékából 5,5 millió forintot biztosít. A munkák
az idõjárás függvényében várhatóan 2009.
márciusára fejezõdnek be. Az érintett lakókat
külön tájékoztatjuk a részletekrõl.
A múltkori lapzárta óta eltelt idõszakban
két képviselõ-testületi ülés volt, ezért még
egy beszámoló erejéig igénybe veszem szíves
türelmüket.
Képviselõ-testületi ülésen történt
– 2008. október 22.

Az önkormányzati feladatok sokszínûsége,
a Polgármesteri Hivatal munkája és az intézmények irányításának közepette vannak
idõszakok, amikor a Képviselõ-testületnek
rövidebb idõközönként kell üléseznie. Ez jellemezte az elmúlt idõszakot is. Ha nem is eget
rengetõ, de fontos döntéseket kellett meghozni. Ezek a határozatok nem igazán a község
életét határozzák meg, de az önkormányzat
törvényes mûködéséhez elengedhetetlenek.
Ezen az ülésen ismét foglalkoznia kellett
a testületnek a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékprojekt elindításával kapcsolatos
feladatokkal. Módosítani kellett a Kisfaludy
Sándor utca felújításához biztosított önerõ
összegét. El kellett fogadni a Szombathely
Többcélú Társulás Szociális és gyermekjóléti
Intézményfenntartó társulási megállapodást.
Törvényi elõírások miatt módosítani kellett
az iskola és az óvoda alapító okiratát. Elfogadásra került a mûvelõdési ház új alapító
okirata, tárgyalt a testület újra a Széll-kastély
értékesítésérõl. Végezetül döntött a képviselõtestület arról, hogy felvállalja az Erõs falu
vetélkedõ országos döntõjének megrendezését, valamint az Erõs Falu Csapat részére a
Petõﬁ utcai kastélyban egy helyiséget biztosít.
A képviselõ-testületi ülésen a 10 képviselõbõl
7 fõ volt jelen.
A testület meghatározta a Kisfaludy Sándor
utca felújításához nyert 5.000.000 Ft pályázati
támogatáshoz szükséges saját forrás mértékét.
A munkálatok 12.399.024 Ft-ba kerültek. Még
hátravan a padka- és árokrendezés. A megújult utcát az ott lakók használják egészséggel.
Köszönjük és a munkák befejezéséig kérjük
szíves türelmüket. 6 szavazattal, egy ellenszavazat mellett elfogadásra került a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékprojekt társulási
megállapodása. A következõ napirendi pont
keretében a polgármester tájékoztatta a
megjelenteket, hogy Szombathely Megyei
Jogú Város Közgyûlése 2008. szeptember 25-i
ülésén jóváhagyta a Szombathely és Térsége
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás bõvítésérõl szóló elõterjesztést.
E megállapodás keretében csatlakozott
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához. A megállapodást képviselõ-testületünk
egyhangú döntéssel hagyta jóvá. Ezután a
polgármester ismertette a jelenlévõkkel, hogy
az idei költségvetési törvényben foglaltaknak
megfelelõen bizonyos normatív támogatások
a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók
után csak akkor vehetõ igénybe, ha 2008.
szeptember 1-jétõl az alapító okirat meghatározza a fogyatékosság típusát is. Ennek
értelmében javasolta: az Apáczai Csere János Általános Iskola és a Hét Kastély Kertje
Mûvészeti Óvoda Alapító Okirata módosításra kerüljön. A módosítást a testület egyhangúlag elfogadta. Ezt követõen a Jókai Mór
Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Teleház alapító
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okirata módosításával és a mûködéséhez
szükséges alapdokumentum, a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat elfogadásával folytatta
munkáját a képviselõ-testület. Köztudomású, hogy 2007. szeptember 1-jétõl a községi
könyvtárban mûködik az iskolai könyvtár is.
Az átköltözésen kívül komoly adminisztratív
feladatokat is jelentett az átállás. A mûködés
alapdokumentumai kerültek egyhangú döntéssel elfogadásra. Az intézmény új neve:
Jókai Mór Mûvelõdési Ház, Községi-Iskolai
Könyvtár és Teleház. Az elmúlt képviselõtestületi ülés óta újabb vételi ajánlat érkezett
a Széll-kastélyra. Immáron a testület három
ajánlatot mérlegelve alakította ki az értékesítésre vonatkozó javaslatát. Felhatalmazta
a polgármestert, hogy tárgyaljon a vevõkkel,
ismertesse velük a testület elvárásait, elképzeléseit és a kiválasztott vevõvel kötendõ
szerzõdéstervezetet terjessze elõ jóváhagyás
végett. A szerzõdés megkötését követõen a
kiválasztott vevõt megkérjük, hogy tájékoztassa Önöket e lap hasábjain terveirõl. Szakály
Norbert tájékoztatta a testületet, hogy az Erõs
falu versenyeken résztvevõ csapat a jövõ év
elejétõl egyesületi formában kívánja folytatni
tevékenységét. Az egyesület összejövetelei
megtartására, serlegei tárolására helyiséget

kért és kapott a képviselõ-testülettõl a Petõﬁ
Sándor utcai Endrõdy-kastély egyik földszinti
helyiségében. Megkereste Önkormányzatunkat az MTTOSZ azzal, hogy felvállalná-e a
község területi vagy országos döntõ megrendezését a Magyarország legerõsebb faluja
versenysorozat utódaként meghirdetett „Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek
Virtusvetélkedõje” elnevezésû programban.
Bízva abban, hogy jövõre nem lesz 3 napos
esõ, a képviselõ-testület jelentkezett az országos döntõ megrendezésére. Úton-útfélen,
újságban, tv-ben láthatják Lakótársaink a
mostanában futó szlogent: „Fejlesszen Ön
is! – vidékfejlesztési pályázatok november
30-ig.” Ez az, amelyre oly régóta vártunk!
Önkormányzatunk már korábban döntött
arról, hogy pályázat keretében kívánja felújítani a mûvelõdési házat. A Széchenyi-park
újrafásítása, sétányok, parkolók kialakítása
is rég óhajtott álmunk. Ugyancsak évek
óta dédelgetett tervünk az idõsek nappali
foglalkoztatójának és új gyógyszertárnak a
kialakítása az orvosi rendelõ melletti épületben. Talán jó pályázattal megvalósíthatjuk
elképzeléseinket. Egyhangúlag határozta el
a testület az említett beruházásokra pályázat
benyújtását. Határoztak még községünk

A vezeték körüli fák
gallyazása
Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. felhívja a lakosság ﬁgyelmét a
településeken (kül- és belterületen egyaránt) meglévõ kis-, közép- és nagyfeszültségû
elektromos hálózatok vezetékei mentén, a
biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet (akár élõ, akár elszáradt,
gondozott vagy gondozatlan) eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.
A 122/2004. (X.15.) GKM rendelet
egyértelmûen elõírja, hogy a villamos
hálózatok biztonsági övezetében és környezetében lévõ fák, bokrok ágait az
ingatlan tulajdonosa (kezelõje) köteles
rendszeresen eltávolítani, ha azok a
szabadvezeték biztonsági övezet határát
elérik. A biztonsági övezetben csak olyan
gyümölcs, vagy egyéb fa telepíthetõ,
illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 22 kV névleges
feszültség esetén 2 méternél, kisfeszültség esetén 1,25 méternél jobban annak
legkedvezõtlenebb helyzetében sem
közelíti meg az áramvezetõt.
A vezetékek körüli elhanyagolt fák
balesetveszélyesek, komoly károkat okozhatnak! A felelõsség a terület tulajdonosát
is terheli!

Megoldási javaslataink:
• Kérjük, hogy rendszeres metszéssel akadályozzák meg a növényzet benövését
a vezetékek környékébe vagy a nagyon
intenzíven növõ fákat távolítsák el a
biztonsági övezetbõl!
• Az elhanyagolt fákon – a vezeték veszélyes közelségében folytatott munkavégzéshez egyeztetett idõpontban – feszültségmentes állapotot biztosítunk!
• A késõbbi problémák megelõzhetõek, ha
a lakosság is ismeri és betartja a vezeték
alatti fa telepítésének szabályait. (Olyan
fák telepíthetõek, melynek ágai véglegesen kifejlett állapotában is legalább
2 m-rel elmaradnak a nagyfeszültségû
vezetékektõl!)
Gallyazáshoz vagy favágáshoz szükséges
feszültségmentesítéshez az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-nél a következõ
illetékes területgazdát kell keresni:
Név: Horváth Ferenc
Telefon/Fax: 94/511-425 Fax: 94/514-210
Mobil: 30/385-6588
E-mail: ferenc.horvath2@eon-hugaria.com
Köszönettel

Polgármesteri Hivatal

vezetõi arról is, hogy a szentkereszti és a
tápláni falurészen LEADER pályázati támogatásból EU szabványnak és a kor igényeinek
megfelelõ játszótér építésére kerüljön sor, 10
millió forint értékben, amelynek felét lehet
pályázati pénzbõl ﬁnanszírozni. Tájékoztatást
adott a polgármester a kerékpárút építésének állásáról is. Az építéssel egyidejûleg
kell biztosítani a csapadékvíz elvezetését.
Ez többletköltséget jelent, hiszen a Rét utca
két része, a Petõﬁ Sándor utca egy szakasza,
majd újra a Rét utca és végül a Hunyadi utca
érintésével kell a vízelvezetést biztosítani a
Gyöngyös patakba.
Tisztelt Olvasóink! Röviden, tényszerûen,
tárgyilagosan ennyit szeretnék közölni a
képviselõ-testület elmúlt üléseinek munkájáról, döntéseirõl hagyományteremtõ
célzattal.
Amennyiben egy-egy téma felkeltette
érdeklõdésüket, bõvebb információra tartanak igényt, vagy csak érdeklõdnének mindennapi közös dolgainkról, szívesen látjuk
Mindnyájukat a Polgármesteri Hivatalban,
ahol Polgármester Úr, Kollégáim és jómagam
állnak az Önök rendelkezésére.
Családi Anita jegyzõ

Polgárôrségi hírek

Szép eredmények
Tisztelettel köszöntök minden kedves
régi és új olvasót. Sajnos olyan sok hírrel
és beszámolóval most nem szolgálhatok,
mint az elõzõ számban, de azért most is
történt pár említésre méltó esemény az
elmúlt hónapban.
Kis járõrcsapatunk országos versenyen
vett részt. Különbözõ elfoglaltságok miatt
nem tudott a teljes megyei nyertes csapat
versenyezni, de így is megfeleltünk az
elvárásoknak. Több megyébõl érkezõ,
erõs csapatokkal résztvevõ mezõnyben
versenyeztünk. Lelkes kis csapatunk a negyedik helyet szerezte meg, ami országos
versenyen nagyon jó teljesítmény.
A csapat tagjai: Kisterenyei Balázs, Dóka
Zsolt, Kajcsos Lajos, Neválovics Tibor.
Részt vettünk egy megyei tekeversenyen is, ami most már második alkalommal került Õrimagyarósdon megrendezésre. A csapat 14 indulóból a 6. helyet
szerezte meg.
A csapat tagjai: Bezdi Tamás, Doncsecz
Attila, Dóka Zsolt, Kajcsos Lajos.
Kicsit más. Továbbra is járják a falvakat
a „házalók”. Megkérek mindenkit, hogy
ne engedjen be idegen embereket a házába, udvarába. Értékek, személyes tárgyak
tûnhetnek el egy szemvillanás alatt. Figyeljünk oda ezekre az emberekre.
Neválovics Tibor alelnök

