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Táncra, táncra kisleányok,
daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút!
Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell!
Pálfalvi Nándor: Farsang

Kulturista
sikertörténet
2009. január 22-én történelmet írt a
falu. Legalábbis a sajátját. Ezen az estén
megalakult a Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület. Végre
egy civil szervezet is képviseli a község
kultúráját.

Elsô hely
Táplánszentkereszt az 1. helyen
végzett Vép és Vasszécseny előtt a
2008. évi Kistelepülési versenysorozaton.
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Képviselô-testületi ülésen történt – 2008. december 4.
Képviselő-testületünk 2008. december 4-én
tartotta legutóbbi ülését, amely a korábbi évekhez hasonlóan, közmeghallgatással egybekötött
ülés volt. A napirendek keretében ifj. Perl János
polgármester tájékoztatást adott a 2008. évben
végzett munkáról és az Önkormányzat 2009. évi
terveiről, a folyamatban lévő fejlesztéseiről. A
közmeghallgatást követő ülésén pedig a vízdíj
2009. évi mértékéről és a szilárd hulladék szállítására vonatkozó árváltozásról döntött.
A képviselő-testület 10 tagja közül 9-en vettek
részt az ülésen, a közmeghallgatást jelenlétével,
érdeklődésével 32 fő tisztelte meg.
Az ülés megnyitása után a polgármester
beszámolt a 2008. évben végzett munkáról.
Beszámolójának követését a korábbi évekhez
hasonlóan kivetítéssel könnyítette meg. A 2008.
évi költségvetés végrehajtására vonatkozó beszámolója az esztendő első három negyedévére
terjedt ki. Kiemelt témaként kezelte és ismertette a többfunkciós tornaterem és iskolabővítés
céljából előkészítés alatt álló pályázatot. Sajnálatos módon a fejlesztésnek ellenzői, kritizálói,
kerékkötői is vannak. Mindezek ellenére az
adja a lelkesítő erőt, hogy sok támogatója is van
az elképzelésnek, és ha megvalósul, mindenki
örömét lelheti benne. Röviden: „Az idő kevés,
a feladat nagy, a tét hatalmas.”
Most, amikor e sorokat írom, január 28-án este
a hamarosan megjelenő újságba, három napunk
van a végső határidőig! Nehéz három napunk lesz,
de tudjuk, hogy megéri, hiszen ezzel a község javát
szolgáljuk. Majd a hétvégén kipihenjük, talán nem
kell egészen Spanyolországig mennünk.
Elnézést, de visszakanyarodok a december
4-i ülésre.
Részletesen beszámolt a polgármester az önkormányzat intézményeinél folyó feladatellátás
anyagi hátteréről, a kiadások nagyságrendjéről,
a végrehajtott fejlesztésekről.

2008. évben a módosított előirányzat alapján
a község kicsivel több, mint 504 millió forintból
gazdálkodhatott, melyből 376 millió forintot a
község működtetésére, 93 millió forintot fejlesztésre tervezett elkölteni a képviselőtestület,
további közel 35 millió forintot tartalékként kü-

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:
2009. február 27.

lönített el. Arányaiban ez a 25%-ot meghaladja.
Minden 100 forintból 25 forint vagyongyarapításra fordítódott.
Engedjenek meg egy újabb kitérőt: soha nem
számolgattam, de talán az összegről érdemes egy
kicsit elgondolkodni. A több mint 2500 lakosú
községünkben a működtetésre fordított összegből
minden egyes lakosra évente 150.400 Ft, napi
412 Ft jutna. Körülbelül ennyibe került naponta
a község minden egyes lakosának 2008. évben
a község működése: a közvilágítástól kezdve
az óvoda, az iskola, a konyha, a polgármesteri
hivatal működéséig, a temető üzemeltetéséig, a
közösségi programok szervezésén át a védőnői
ellátásig az önkormányzati feladatok ellátása, a
dolgozók alkalmazása, a kóbor kutyák befogása,
a hó eltakarítása, a szociális ellátások fizetése.
Sok vagy kevés? Nem tudom. Mire is jutna napi
412 Ft-ból? Sok családnak ennyi kerül a napi
megélhetésre, de emellett egy doboz cigarettára
sem elég, vagy összehasonlításképpen majdnem
ennyibe, 405 Ft-ba kerül egy adag ebéd az önkormányzat konyháján.
A közmeghallgatás második napirendi pontja
keretében a polgármester tájékoztatást adott a
2009. évi költségvetési koncepcióról – Avagy hogyan készülünk a jövő évre? – címmel. Ismertette az önkormányzat finanszírozásának pénzügyi
alapjait, arányait, lehetőségeit. Azóta benyújtásra kerültek a civil szervezetek közreműködésével
a Széchenyi Park felújítására, két játszótér építésére, a művelődési ház felújítására és a régi orvosi
szolgálati lakás idősek napközi otthonná történő
alakítására irányuló pályázatok. Ismertette, hogy
elbírálás alatt áll a Táplánszentkereszt–Tanakajd
külterületi szakaszt összekötő kerékpárút építésére benyújtott pályázatunk. 2009. január 27-én
kaptuk az értesítést, hogy az elbírálást követően
nyertes pályázat lett a miénk, így újabb 25 millió
forintos pályázati támogatással indíthatjuk a két
községet összekötő 30 millió forintos kerékpárút
építését. Tájékoztatást adott arról is, hogy a
Petőfi Sándor utca Fő úttól a Gyöngyös hídig
terjedő szakasza teljes szélességben aszfaltozásra
kerül, ezzel egyidejűleg az utca érintett szakaszán
a csapadékvíz elvezető árok is felújításra kerül.
Komoly remény van a Fő útnak az iskolától a
87-es főútig tartó szakaszának teljes rekonstrukciójára. Reméljük, hogy az Országgyűlés nem írja
át annyira a 2009. évi költségvetést a válság miatt,
hogy ezek a már engedélyezett beruházások
meghiúsuljanak.
Pár mondatban említette a Plébániaépület
közösségi hasznosítására irányuló pályázatot is,
amely a felújítást követően közösségi, önkormányzati célokat szolgálna.
Ismertetője után kérte a jelenlévők véleményét észrevételeit.
A hozzászólók egyike az óvoda és az iskola
előtti áldatlan parkolási helyzetet említette.

Egy másik lakótársunk az út szélén parkoló
autók zavaró hatásáról tett említést.
A jelenlévők javasolták olyan árkok kialakítását, amelyek a lakók számára könnyen nyírhatóak, indítványozták a vasúti töltés kitisztítását
azért, hogy a mezőgazdasági gépek parkolása
ott megoldható legyen.
Kifogás hangzott el a tornaterem belsejével
kapcsolatosan, amiért abban oszlopok lesznek,
javaslat született az iskola előtt építendő parkoló helyszínére vonatkozóan. Érdeklődtek a
jelenlévők egy korábban tervezett szélerőmű
park helyzetéről is.
Ezt követően a közmeghallgatáson résztvevők távoztak, de a képviselő-testület folytatta
munkáját.
A VASIVÍZ Zrt. előterjesztése alapján 8
szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás
mellett fogadta el a képviselő-testület a 2009. évi
víz- és csatornadíjakat.
A helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet módosítása keretében történt a szilárd
hulladék szállítására vonatkozó 2009. évi díjtételek elfogadása. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy az éves lomtalanítás költségeit továbbra is
teljes egészében felvállalja, a hulladékprojekthez
kapcsolódó költségek viszont a szemétszállítás
díjába beépítésre kerülnek, 300 Ft/fő/év összegben. E rendeletet a képviselő-testület tagjai
egyhangúlag, 9 szavazattal fogadták el.
A képviselők által elfogadott rendeletek – az
önkormányzat többi hatályos rendeletével együtt
– a Polgármesteri Hivatalban és a község honlapján
megtekinthetőek.
Aki megtisztel azzal, hogy az elmúlt pár ülésről írt beszámolómat elolvassa, tapasztalhatta,
hogy majdnem minden ülésen szó esik a Széll
Kastély értékesítéséről. Legutóbb is így történt,
mert az értékesítésre kötött opciós szerződés
módosítását kezdeményezte a leendő vevő,
illetve a megvásárlásig a kastély bérletére tett
ajánlatot. A szerződés módosítását és a bérleti
szerződés megkötését a jelenlévő 9 képviselő
egyhangúlag elfogadta. Talán nem árulok el
titkot, ha ismertetem, hogy a leendő vevő a
kastélyban magánszálláshelyeket, konferenciaközpontot, üzleti találkozóknak, közösségi
rendezvényeknek helyet adó fejlesztést szeretne
megvalósítani pályázati támogatással. A pályázat
benyújtásához pedig feltétel, hogy az önkormányzat hozzájárulásával rendelkezzen. Ezért
került sor az opciós szerződés megkötésére és a
bérleti jogviszony kezdeményezésére.
Napirend után szóba került a kisiskola udvarára készített játszótér környezetének rendbetétele, biztonsági minősítésének szükségessége is. Ez
a tavasz beköszöntére megtörténik.
Végezetül a polgármester tisztelettel megköszönte a képviselők munkáját.

Tápláni Fórum
Táplánszentkereszti havilap.
Felelős kiadó: Táplánszentkereszti Község Önkormányzata
Szerkesztõ: Móricz Eszter Felelős kiadó: ifj. Perl János
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A foltvarró klubról
Egyik legutóbb csatlakozott tagunkat kérdeztük eddigi benyomásairól a klubról.
– Honnan értesültél először a klub
létezéséről?
– A szomszédom ajánlotta, majd
ellátogattam hozzájuk a klubba, és
már rögtön a legelső alkalommal
saját magam által készített kis alkotásokkal távoztam. Élmény volt.
– Van-e speciális eszközigénye
ennek a tevékenységnek?
– Nem kell vinni semmit, minden
rendelkezésre áll a klubban.
– Sok újat tanultál mióta a foglalkozásokat látogatod?
– Rengeteget, és még nagyon sok
tanulnivaló van.
– Mi mindent készítetek egy-egy
alkalommal?
– Általában mindenki a saját
munkáján dolgozik, ezzel ötleteket adva másoknak is. Ha van
egy elképzelés, vagy megakadunk
valamiben, közösen könnyebb megkeresni a legjobb megoldást. De

nagyon sok karitatív tevékenységet
is folytatunk. Például a falu minden
nagyobb rendezvényén megtalálhatóak az általunk felajánlott
tombolatárgyak, amikben rengeteg
munka van. Egy-egy eseményre
hosszú hetekig tart a felkészülés.
Ilyenkor minden segítő kézre szükségünk van.
– Miket készítettél Te ez alatt a pár
hónap alatt?
– Virágokkal kezdtem, ami nagyon kedves ajándék volt ismerőseimnek nőnap, anyák napja
és a ballagások környékén. Majd
párnákkal folytattam és elkészült
életem első ágytakarója is, ami hatalmas munka volt, de megérte.
– Ajánlanád-e más ismerősödnek
is?
– Igen, mindenkinek, aki örömét
leli a saját alkotásokban.
Várunk minden érdeklődőt szeretettel hétfői foglalkozásainkra a Petőfi
utcai kastélyba 17:30-tól.

KÖZSÉGÜNK GYÖNGYVIRÁGAI
Mint apró kis angyalok
Zöld palástot öltve,
Mint apró fehér harangok,
Előbújnak minden évben.
Már az elnevezés rengeteget elárul, egy gyönyörű kis virág… vagy
annál is több? Igen, határozottan
több: írásom témája, Táplánszentkereszt civil szervezeteinek egyike, a TÁPLÁNI GYÖNYVIRÁG
DALKÖR.
2004 októberének egyik délutánján a táplánszentkereszti Nyugdíjas
klubban vetődött fel ama gondolat,
miszerint az aranytorkú hölgyek,
urak dalkört alakítsanak. Az elgondolást rövidesen tett követte:
25 személyre szóló meghívó indult
útnak, de sajnos mindössze hét
darab ért el a tényleges célig, azaz
addig, hogy a megcélzott személy
a hamarosan megalakuló dalkör
tagja legyen.
A hét alapító tag: Bertók Istvánné, Bakucz Istvánné, Joó Istvánné,
Kiss Istvánné, Horváth Istvánné,
Lajos Istvánné, Nádasi Antal.
A hét mindenre, de legfőképpen
éneklésre elszánt nótafa hamarosan
nagyközönség előtt is megmutatta
tudásának legjavát. 2004. november
21-én, a Jókai Mór Művelődési
Házban először lépett színpadra a
Tápláni Gyöngyvirág Dalkör.
Az első szereplés óta már több
mint négy esztendő telt el. Mi minden történt ebben a négy évben?
A leglényegesebb változás a
többszöri tagcsere volt. Jelenleg

a dalárda tagjai: Bertók Istvánné,
Bakucz Istvánné, Joó Istvánné,
Kiss Istvánné, Sziberné Dankovics
Erzsébet és Kiss István. Illetve itt
kell megemlítenem Németh Ferenc
zenész nevét, aki nagyban elősegíti
a dalkör munkáját, valamint az előadások során kialakult hangulatot.
Minden héten (fellépés előtt
többször is) szorgalmasan próbálnak a Gyöngyvirágok. Munkájukat sokáig Bíróné Kiss Andrea
segítette, aki nemcsak a dalok kiválasztásánál, hanem a próbák
„fegyelmezésénél” is meghatározó
volt. Jelenleg a dalárda egyik tagja
Baba az, aki néha-néha odaszól a
többieknek: „Nincs pletyka! Nem
azért jöttünk!”
Hanem miért jöttek? Egyrészt
azért, hogy elismeréseket „zsebeljenek be”, többek közt kiemelkedő
művészi teljesítményért Vasváron a
Szépkorúak V. Kulturális Fesztiválján első helyezést értek el. Másrészt
azért, hogy amerre csak járnak,
hirdessék: Táplánszentkereszten is
igaz a mondás, miszerint „Nemcsak
a húszéveseké a világ…”
S valóban a „gyöngyvirágos kis
bunkernél” vidámabb, derűsebb
helyszínt keresve sem találnánk.
Kedd délutánonként (egy kis nedű
mellett) felcsendülnek a szépséges dalok, s nemcsak a Dalárda
töltődik fel újra meg újra, hanem
mindannyian, akik a könyvtárban,
a gyógyszertárban, az utcán sétálva
hallgatjuk Őket! KÖSZÖNJÜK!
Kozmor Barbara

FILMKÉSZÍTÉS FIATALOKNAK!
Hogyan kell forgatókönyvet írni? Hogyan kell jó felvételeket készíteni?
Mi a teendő a nyersanyaggal? Mi is az a vágás?
Mi minden kell ahhoz, hogy létrejöjjön egy pár perces kisfilm?
Tisztelt Szülők! Kedves Gyermekek!
Egy izgalmas, érdekes, s legfőképpen hasznos lehetőség az az
INGYENES tanfolyam, melyre
invitáljuk a fiatalságot!
A XX.-XXI. század a mozgókép százada. A „hollywoodi megaalkotások” mellett egyre inkább
felértékelődik (nagy örömünkre)
az amatőrfilmgyártás, az egy-két
perces filmetűdök szerepe. A
község lakossága már négy éve
nyomon követheti a térség, sőt az
ország legújabb amatőr kisfilmjeit
a VAS-FILM FESZTIVÁL keretei között.
Most azonban szeretnénk még
egy picit továbblépni. Szeretnénk,
ha a táplánszentkereszti fiatalság
is kipróbálhatná az amatőrfilmezés szépséges, de olykor nehéz
pillanatait.
Hogyan is képzeljük el a tanfolyamot?
Első találkozásunkkor közösen megnéznénk néhány amatőr
kisfilmet, ezen filmeket közösen

megbeszélnénk, elemeznénk. Ezt
követő alkalmakkor már a saját
alkotásra/alkotásokra koncentrálnánk. Megírnák a gyermekek saját
(szakszerű) forgatókönyvüket,
majd elkészítenék a nyersanyagot
(videokameráról, s az egyéb technikai feltételekről természetesen
mi gondoskodunk). Majd következne a vágási folyamat, a kisfilm
letisztázásának időszaka.
S ha az alkotás időben elkészül,
a jubileumi V. VAS-FILM FESZTIVÁLON (2009. április 18-19.) a
nagyközönség előtt is levetítenénk
a filmet/filmeket!
Kedves gyerekek, amennyiben
érdekel bennetek a tanfolyam,
beszéljétek meg szüleitekkel,
majd jelentkezzetek személyesen
a könyvtárban, vagy a jól ismert
telefonszámok egyikén:
Könyvtár: 94/577-072
Meskó Krisztián: 30/6590275
Kozmor Barbara: 30/4143771
Sok szeretettel várunk minden
érdeklődőt:
Kozmor Barbara

Óvodai hírek

Így vártuk a karácsonyt

Advent-eljövetel. Az előző
évekhez hasonlóan idén is lehetőséget adtunk arra, hogy a szülők
gyermekeikkel együtt készülődhessenek a karácsonyra. Szeretetteljes légkörben folyt mind a
négy csoportban a műhelymunka.
Lépésről lépésre megterveztük a
mindennapi teendőket. Kipróbálhattuk a gyertyaöntést Ávár Tibor
(gyertyaöntő) közreműködésével. Az így készült gyertyákból
és a gyűjtött tobozokból asztali
díszeket készítettünk az ünnepi
asztalra. Kiricsi Józsefné Vali néni
segítségével a gyerekek gyorsan

elsajátították a csuhéangyalka készítését. Az óvoda legapróbb lakói
is sürögtek-forogtak a mézeskalács formázásában, díszítésében.
Festettünk mécsestartót, fűztünk
karácsonyi füzéreket, vendégül
láttuk a csempeszkopácsi óvodásokat, akik bekapcsolódtak az
ünnepi készülődésünkbe. Az adventi napokat karácsonyi ünnepi
műsorunkkal és a téli ovigaléria
megnyitónkkal zártuk le.
Nagypapák, anyukák, apukák
segítettek a meghitt, családias
hangulat megteremtésében.
Köszönjük!
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Polgármesteri rovat

Járom az utam...
Ígéretem szerint tovább folytatom a tisztelt
lakóközösség tájékoztatását a Táplánszentkereszten elvégzett fejlesztésekről, felújításokról.
A célom ezzel elsősorban a hiteles tájékoztatás.
Másodsorban válasz azoknak az embereknek,
akik sokszor nevüket sem vállalva alaptalan
vádakkal és hamis információkkal sajnos egyre
gyakrabban igyekeznek elbagatellizálni, lejáratni és akadályozni az önkormányzat által végzett
komoly és tudatos községépítő munkát.
Az önkormányzatok helyzete Magyarországon valóban nem könnyű, és az elkövetkező
időkben sem várható pozitív változás. Ennek
ellenére végezzük a dolgunkat, a ránk bízott
kötelező, és az azon felül vállalt feladatokat is.
Eredményeket érünk el. Őszintén hiszem, hogy
tesszük a jót a közösségért önzetlenül, és sárdobálás, zaklatás a köszönet érte. A legfájóbb az,
hogy nemcsak a „pályán kívülről” minősítenek,
hanem a képviselő-testület tagjai közül is többen
fognak levélírásba és különféle eszmefuttatásba.
Nem kimondottan a jó szándéktól vezérelve.
Biztos vagyok benne, hogy nem ez fogja előrevinni a mi szekerünket, hanem a hétköznapi
kemény munka. Nem baj az, ha valaki nem akar
dolgozni, de a másikat engedni kellene, hogy
normális légkörben végezhesse a munkáját.
Nem tudom felfogni
ezt a magyar mentalitást,
hogy mi magyarok, ha
valaki előáll valamilyen
teljesítménnyel rögtön
kifejezzük, hogy az nem is
olyan tökéletes. Miért van
ez? Nem tudunk együtt örülni, s nem tudunk
feltekinteni az emberekre, nem tudjuk kifejezni
a másik felé, hogy szeretlek, tisztellek, becsüllek,
hanem szívesen lehúzzuk őket a sárba. Ez a
magyarok igazi tragédiája, s sajnos ezt éljük meg
most a saját közösségünkben.
Szomorú, de erről szól Táplánszentkereszt
közélete egy ideje. Nemcsak a polgármesteri
hivatal, hanem a többi intézmény esetében is.
Ez a mentalitás már rövid idő alatt is károkat
okozott mindenkinek. Nem lenne szerencsés,
ha ez a helyzet tovább romlana. El kell majd
mindenkinek döntenie, hogy melyik út az
ésszerűbb. Az építő munkáé vagy a parttalan
szóbeszédeké.
Én sem akarok tovább sokat beszélni. Inkább
Önök elé tárok száraz számokat, melyek ha
másra nem, de arra talán jók, hogy megcáfolhatatlanul bizonyítsák: mi a tőlünk elvárható
legnagyobb gondossággal igyekszünk a falunk
sorsát jobbítani.
Az iskolai és óvodai fejlesztésekről már tájékoztatást adtam. Mivel egy kedves polgár „mezei utak” minősítéssel illette pár utcánkat, úgy
gondoltam kerüljön most sorra az úthálózatunk.
Hová teszi az önkormányzat a gépjárműadóból
befolyó összeget?
Nos, valamihez mindig jó viszonyítani, hogy
érdemben tudjuk értékelni, illetve mérni a teljesítményünket. Én ezt ezúttal is polgármesterségemet megelőző ciklusokhoz hasonlítom.

1992–2002 között összesen 5.335.000 forintot költött az önkormányzat útépítésre. Ez
összefüggésben volt a szennyvízcsatorna beruházással. Ezzel 10 évet le is tudtunk, és elkezdhetjük a 2002 óta végzett járda-, kerékpárút- és
útépítéseket.
2003-ban 2.917561 Ft,
2004-ben 27.993.831 Ft,
2005-ben 25.709.959 Ft,
2006-ban 37.070.252 Ft,
2007-ben 7.580.100 Ft és
2008-ban 68.538.971 Ft
lett elköltve a fenti célokra. Ehhez még hozzá kell számolni a tervek és
pályázatok díját, ami összesen 9.028.272 Ft volt.
Tehát hat év alatt mindösszesen 178.838.946
forintot költöttünk Táplánszentkereszt úthálózatának felújítására, bővítésére, illetve a
biztonságos közlekedés elősegítésére. Ebből
az összegből 88.643.327 Ft volt a saját erő,
73.758.299 Ft elnyert pályázati támogatás és
16.437.320 Ft volt értékesítésből bevétellel
megtérülő beruházás.
Természetesen megértem azokat, akiknek az
utcája jelenleg is lepusztult. Őket ezek a számok
nem lelkesíthetik. Őket arra kérem, hogy értsék
meg: egy teljesen elhanyagolt és lepusztult úthálózatot a legnagyobb jóindulattal sem lehet
varázsütésre megújítani. Kezdetektől fogva
arra törekszünk, hogy csak a legszükségesebb
esetekben kátyúzzuk az utakat. Ez a felületi
kezelés rövid idő alatt tönkremegy. Nem helyes,
ha ilyen célra adunk ki pénzt. Célunk teljes utcák
felújítása, hogy azután az adott helyen ne kelljen éveken keresztül komolyabb beavatkozást
eszközölni.
Gyalogjárdákat építettünk többek között a
Rét utcától a Vilmos vendéglőig, a Gyöngyös
utcában, Fő utcában és a posta mellett 7.408.391
Ft értékben.
Kerékpárutat építettünk az országúti temetőtől a Széll Kálmán utcáig 74.131.178
forintért. Ehhez 75-90% pályázati támogatást
nyertünk el.
Január 27-én levélben értesítettek bennünket, hogy a Táplánszentkeresztet Tanakajddal
összekötő külterületi kerékpárút megépítésére
benyújtott pályázatunk nyert: a támogatás
összege 25 millió Ft, hossza 1,4 km, támogatási
intenzitása 80%. Erre a két önkormányzat közösen pályázott. A terveket is közösen készíttettük
el 2.105.440 forintért.
Belterületi utakat 88.271.105 forintért építettünk. Itt sajnos kevés lehetőség adódik a pályázatokra. Ezért is van az, hogy „csak” 15.304.000
Ft pályázati pénzt fordíthattunk az utakra. A
nagyobb munkálatok a Szent Lőrinc sétány,
Rákóczi, Táncsics, Deák, Kölcsey, Dózsa, Sport
tér, Fő, Gyöngyös, Kisfaludy, Hunyadi és a kis
Rét utcákban folytak.
Tervekre (pl. község egész területére csapadékvíz-elvezetési terv), pályázatokra 6.922.832
forint lett kifizetve.
Ezenkívül vannak olyan beruházások, amelyet nem a község fizet, illetve fog fizetni, hanem

más vállalatok. Például az idén meg fog történni
a Petőfi utca teljes szélességben történő újra
aszfaltozása. Ezt a VASIVÍZ Zrt. fizeti. A Közútkezelő KHT a Széll Kálmán utcát, valamint a
Fő utca iskoláig tartó szakaszát már felújította.
Az idei évben pedig az iskolától a 87. sz. út
csatlakozásáig teljes egészében megújulhat a Fő
utca. Ezek a munkák sem úgy indultak el, hogy a
cégek maguktól gondoltak egyet, és megkértek
bennünket, hogy engedjük már meg, hogy itt
dolgozhassanak a saját költségükre.
Többször hallottam már a gúnyos megjegyzést: „Hova költi el az önkormányzat a
gépjárműadót? Majd ha jók lesznek az utak,
be fogom fizetni a súlyadót.” Ezek a szavak
hangulatkeltésre jók ugyan, de a probléma
megoldását nem segítik elő. Ugyanolyan nonszensz ez, mintha a beteg azt mondaná: majd
ha meggyógyított a gyógyszer, akkor majd ki
fogom váltani. A dolgok javítása érdekében
áldozatokat kell vállalni. Mi büszkék lehetünk
arra, hogy a 2002 óta befizetett súlyadó teljes
összegét – ami összesen 81.666.000 Ft volt – nem
más célra költöttük, hanem csakis és kizárólag
az úthálózat fejlesztésére.
Még egyszer és utoljára emlékeztetőül: 2002ben örököltünk egy önkormányzatot, amely
több hónapja csak munkabérhitellel tudta a fizetéseket teljesíteni. Vagyis hitelből gazdálkodott.
2009-re ugyanez az önkormányzat 2003 óta hitel
nélkül, sok egyéb más dolog mellett megvalósított az óvodánál 15,8 millió, az iskolánál 36,2
millió és az úthálózatnál 178,8 millió, összesen
230,8 millió forintos fejlesztést.
Vajon hogyan volt ez lehetséges? Talán az
alábbi tanulságos történet elgondolkodásra
késztet pár embert. Jó lenne...
Wass Albert: Volt egyszer egy ember
Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán
oszlopot épített az ő Istenének. De az oszlopot
nem márványból faragta, nem kőből építette,
hanem ezer, meg ezer apró csillámló homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel
kötötte össze. És az emberek, akik arra járva
látták, nevettek rajta és azt mondták: bolond.
De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az
ember hittel a szívében építette az ő Istenének.
És amikor az oszlop készen állott, az emberek
még mindig nevettek. És azt mondták: majd a
legelső szél összedönti. És jött az első szél, és
nem döntötte össze. És jött a második szél: és
nem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik
sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen
kikerülte az oszlopot, amely hittel épült. És az
emberek, akik látták, csodálkozva összesúgtak,
és azt mondták: varázsló. És egy napon berohantak az udvarra, és ledöntötték az ő oszlopát.
És az ember nem szitkozódott és nem sírt,
hanem kiment megint az ő udvarára. És hittel
a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő Istenének. És az oszlopot nem faragta márványból,
sem nem építette kőből, hanem megint sok-sok
apró homokszemcséből és a homokszemcséket
köddel kötötte össze.
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Kulturista sikertörténet
2009. január 22-én történelmet írt a falu.
Legalábbis a sajátját. Ezen az estén megalakult a Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Közhasznú Egyesület. Egy régi célunk valósult meg ezzel, végre egy civil szervezet is
képviseli a község kultúráját.
Ami különösen örömteli, hogy 39 alapító- és 27 támogató taggal alakult meg az
egyesület, ami egyértelműen bizonyítja,
hogy a községben igénylik a civilséget és
többen is szeretnének tevékenyen részt venni a kultúraszervezés munkájában, sokan
érzik fontosnak, hogy a szabadidő hasznos
eltöltése kellő munícióval látja el az embereket ahhoz, hogy a dolgos mindennapok
sikeresek legyenek.
Az est felvezetéseképpen a Fergettyű
együttes szórakoztatta az egybegyűlteket,
hogy kellő alapot teremtsenek az ünnepélyes aktushoz. A rövid „átalakulás” után
nyomban megkezdtük az érdemi munkát
és az alapszabály ismertetése, és megszavazása, valamint a tisztségek betöltőinek kijelölése és megszavazása már szinte elsöprő
egyetértésben zajlott.
Az egyesület elnöki teendőit 3 évig Bozi
Jánosné látja el.
Az egyesület céljai között a következők
szerepelnek:
Otthon végezhető könnyű,
jól jövedelmező munkát ajánlok
egész évre!

Tel.: 06/30-5030502
Cserépkályha és kandalló
készítése, tisztítása, átrakása.
Magyar Ferenc 06-30/521-2475

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
Az Úr 2009. évének Böjtelő (február) havában kicsiknek és nagyoknak, férfiaknak és nőknek egyaránt,
s minden embernek e kerek világon egy nagyszerű
lehetősége adatik!
A Károly Róbert Középkori Történelmi és Kulturális Hagyományőrző Egyesület tagfelvételt
hirdet 14 éves kortól 99 éves korig lányok, fiúk
- hölgyek, urak részére!
Aki szeretne többet megtudni a magyarok
eredetéről, történelméről, illetve szeretne egy jó
baráti társaság tagja lenni, jelentkezzen.
Apródok, fegyvernökök, udvarhölgyek, vitézek
kerestetnek!
Ha tenmagad is úgy érzed, szeretnél letűnt korok vitézeinek bőrébe bújni, szereted a lovagkort,
vagy érdekel a középkori vásári komédiák hangulata, vagy csak egyszerűen szeretnél időutazást
tenni a XIV. sz.-ba, nosza ne habozz, jelentkezz!
Érdeklődhetsz a http://caroberto.extra.hu
címen vagy a 0670/3196796 telefonszámon
lovag Magyarosi Miklósnál, vagy személyesen
minden szombaton 8 és 10 között a NLG tornatermében!

• hagyományőrző, gyermek-, ifjúsági, idősebb
korosztálynak szóló programok megvalósítása, amely kiterjed a szabadidő eltöltésének mindenféle hasznos formájára,
• írott és elektronikus dokumentumok
gyűjtése, megőrzése,
• kiállítások szervezése, a település helytörténeti kiállításának bővítése, gondozása,
• tanfolyamok szervezése,
• kulturális, hagyományőrző csoportok
működtetése,
• táborok szervezése,
• színházi előadások létrehozása, befogadása,
• filmszínház működtetése,
• írott és elektronikus sajtótermékek kiadása,
• Táplánszentkereszt község minden lakosának kulturális, szórakoztató programokkal való ellátása.
Az egyesületnek bárki tagja lehet, aki
betöltötte a 18. életévét és szeretne a segítségünkre lenni a jövőben.
Jó, hogy a legfiatalabb civil szervezetünk
egy kicsit a község összefogását is hivatott
hirdetni, a zűrös mindennapok Noé bárkájaként funkcionálni.
Meskó Krisztián

Általános iskolások korrepetálását
vállalom hétvégenként
matematika, német, magyar,
történelem, angol tárgyakból.
A telefonszámom: 06-30/421-90-10.

Kultúra
A Táplán Mozi
2009. februári programja
Február 20. 18 óra – Goda Krisztina:
Kaméleon
Február 28. 10 óra – Sam Fell–Robert
Stevenhagen: Cincin lovag

Rendkívüli Nyugdíjas Klub
2009. március 3-án egy nagyformátumú
vendégünk lesz a Művelődési Házban
14.30-tól. Részletek később!
A rendkívül érdekesnek ígérkező programra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. A nyugdíjasság nem
feltétel!

2009-ben az élet meg nem áll,
újra itt a Farsangi Batyus-bál!!!
2009. február 13-án
16 órától éjszakába
nyúlóan a Jókai
Mór Művelődési
Házban.
Fellép a Tápláni Gyöngyvirág
Dalkör, a talpalávalót húzza
Németh Ferenc, zenész.
Elemózsia, némi itóka hozatala
ajánlott, de mindenképpen kötelező.

Belépődíj: 300 Ft.
Mulassunk egyet
a farsang tiszteletére!

Kedves Vásárlóink!
Tulajdonosváltás után továbbra is szeretettel várjuk
Önöket a CBA Családi vegyesboltunkba:
• ÚJ! Helyben sütött finom pékáruinkkal, • Újságos
akcióinkkal, • Folyamatosan bővülő választékkal,
• Alacsony árakkal, • Udvarias kiszolgálással, • ÚJ!
Bankkártyás fizetési lehetőséggel • ÚJ! Hamarosan
induló vetőmagvásárral! • Megváltozott nyitva
tartással: hétfőtől péntekig: 6.00-12.00 és
14.00-18.00, szombaton 6.00-12.00, vasárnap 7.00-12.00
Az átalakítási munkák okozta kellemetlenségekért
szíves elnézésüket kérjük!
Köszönettel: Bödei Zsolt tulajdonos

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

Tûzoltósági hírek
Tisztelt
Táplánszentkeresztiek!

Kiváló minõségû fonalból készült
vékony és vastag
pamut zokni közvetlenül a gyártótól.

Kérem a jövőben is támogassák adójuk
1%-ával a Táplánszentkereszti Önkéntes
Tűzoltó Egyesületet.

Többfajta színben és méretben.
31-46-ig, de lehet extra méretben is.

Adószámunk: 18888661-1-18

Táplánszentkereszt, Vörösmarty M. u. 8.
• Tel.: 789-756 • 06-20/373-3147

Köszönettel:
Tancsics József elnök, tűzoltóparancsnok
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Egészségügyi rovat

Sportélet

Beszámoló a Táplánszentkereszt
Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány
2008-as gazdasági évérôl

Kistelepülési verseny

A beszámolási időszaka 2008.
január 1-jétől november 30-ig
Az Alapítvány kuratóriumi ülésének helye: Orvosi Rendelő
Táplánszentkereszt 2008. december 30.
Az ülés nyilvános volt, a község
hirdetőtábláin a meghívót kifüggesztettük! Személyes meghívót
kaptak a kuratórium tagjain túl
Táplánszentkereszt polgármestere, ifj. Perl János és Családi Anita
jegyző asszony.
Jelen vannak a kuratórium
tagjai közül Illés Lívia, Dr. Nagy
László és Dr. Teleki György.
Továbbá jelen van a kuratórium
alapítója, Tóth Sándor, Horváth
Gabriella könyvvizsgáló, az Orvosi Rendelő dolgozói, továbbá
Tőke Monika védőnő.
Az Alapítvány fő tevékenysége:
A Táplánszentkereszten élő és
egészségügyi ellátásukat az Empátia Kft. orvosától váró polgárok
egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, a gyógyítás, továbbá az
egészségügyi rehabilitáció során
használt eszközök, berendezések
beszerzése, valamint az orvosi
rendelő épületének karbantartása, felújítása, betörésvédelmi
berendezések vásárlása és üzemeltetése. Mindazon eszközök,
berendezések, folyóiratok és könyvek beszerzése, melyek a közösség
egészségügyi ellátását szolgálják!
2008-ban az Alapítványnak
1.147.877 Ft bevétele volt. Ebből
58,5%, azaz 672.000 Ft társas
vállalkozásoktól, 10,0%, azaz
115.500 Ft magánszemélyek befizetéséből, 31,5%, azaz 360.377 Ft
pedig a lakosság 1%-os felajánl-

ható adóátutalásából származott.
2008-ban 14.000 Ft bankköltség
jelentette az összes kiadást!
A könyvelés ingyen történt,
személyi jellegű kiadás nem volt.
Semmilyen vásárlás nem történt.
Dr. Nagy László nagyra értékelte,
mennyire egyedi az, hogy semmilyen
személyi kifizetés nem terhelte a
bevételeket. Kérdésére Dr. Teleki
György elmondta, hogy a júniusban
meghirdetett rezidens orvosi állás
betöltése esetén sok költség jelentkezett volna, de sajnos érdeklődő
sem volt az álláshirdetésre!
Horváth Gabriella elmondta,
hogy egy 2008-as jogszabály értelmében a lakosság 1%-os adójuttatását 2009-ben fel kell használni, és
el kell számolni vele az APEH felé!
Az összeget eszközfelújításra lehet
költeni. Hogy pontosan mire lesz
majd szükség, az a későbbiekben
lesz majd látható. A felhasználás előtt a kuratórium jóváhagyó
döntése szükséges a felhasználás
helyét illetően! A 2008-as évben
adományozók részére az adókedvezmények igénybevételéhez az
igazolásokat január végéig a könyvelés elkészíti, és postára adja.
Dr. Teleki György észrevételezte, hogy mind az 1%-os adóátutalás, mind a magánszemélyek
befizetése elmaradt a múlt évitől.
Az utóbbit magyarázhatja, hogy
nehezebb gazdasági éve volt mindenkinek. Az adó 1%-ának átutalása senkinek nem kerül semmibe!
Mindössze élni kellene azzal az állampolgári joggal, hogy a mindenképpen az APEH-nak befizetendő
adó 1%-át kapja vissza a közösség
ellátását biztosító egészségügyi
szolgálat alapítványa!

Befejeződött a 2008. évi Kistelepülési versenysorozat. Táplánszentkereszt az 1. helyen végzett Vép és
Vasszécseny előtt.
Köszönet azoknak, akik segítették a versenyen való részvételt,
valamint a versenyzőknek, akik
szabadidejüket feláldozva szereztek
dicsőséget községünknek.
2009-ben ismét elkezdtük a versenyeket. Az első sportág az asztalitenisz volt, melyet január 24-én
rendeztek meg. Női csapatunk 4.
helyezést ért el a nagy megmérettetésben. Tagjai: Jantosné Bobay
Katalin, Kissné Bai Éva, Dr. Skribanek Anna. Férfi csapatunk helyezést ugyan nem ért el, de mindent

megtettek annak érdekében, hogy
községünk hírnevét öregbítsék.
Az alábbi sportágakban neveztünk: asztalitenisz, sakk, lövészet,
kosárlabda, tenisz, kispályás labdarúgás, atlétika, röplabda, teke, és
kézilabda. A versenyeken női és férfi
csapattal neveztünk.
Várjuk minden sportolni szerető
jelentkezését, aki öregbíteni szeretné
községünk hírnevét!
Jelentkezni lehet Molnár Istvánnál (Táplánszentkereszt, Rét
u. 9.), telefonon: 06/20/424-5635,
valamint a molistvan@chello.hu
e-mail címen.
Tisztelettel:
Molnár István

Tisztelt Támogatók
Köszönetet mondok Alapítványunk nevében a 2008. évben nyújtott adományokért, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáért,
mellyel segítették működésünket. A
felajánlott összegből támogathattuk
a KARATE EGYESÜLET országos
rendezvényét, vásárolhattunk sportszereket, valamint a tartalékalap
javítására használhattuk.

Számítunk a 2009. évben is támogatásukra, a SZJA 1% felajánlásokra!
Adószámunk: 18891106-1-18
A FELAJÁNLÁSHOZ SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYT
MEGTALÁLJA AZ ÚJSÁG MELLÉKLETEKÉNT!
Tisztelettel:
Molnár István elnök

Kedves táplánszentkereszti lakosság!
Bizonyára már sokan, sőt
talán mindannyian hallottak a
TÁPLÁNSZENTKERESZTI
HELYTÖRTÉNETI MÚZE UMRÓL! Reményeink szerint
többen meg is fordultak már
az Erdődy Kastélyban (Petőfi
S. u 20.).
A két évvel ezelőtt megnyílt
kiállítást az elkövetkező időszakban szeretnénk megújítani,
még szakszerűbbé, még élvezhetőbbé, még nagyobb élménnyé
varázsolni. Ezen munkához
szakmai segítséget Dr. Horváth Sándor néprajzkutatótól
kapunk, kinek irányításával

körbejárjuk a falut. Szeretnénk
felkeresni minél több olyan
táplánszentkereszti hölgyet,
urat, aki mesélni tud nekünk
az egykori, nem is oly távoli
múltról!
Munkánkhoz kérjük az Önök
segítségét!
Kérjük, a következő telefonszámok egyikén jelezzék mihamarabb, ha bármiben is segíteni
tudják a kutatást:
Könyvtár: 94/577-072
Meskó Krisztián: 30/6590275
Kozmor Barbara: 30/4143771
Segítségüket előre is
köszönjük!

Kedves szülôk, nagyszülôk, tenni-akarók!
A Foltvarróknál az elkövetkezendő időszak a farsangi tombolahúzásokra való készüléssel telik.
Kérünk mindenkit, aki szívesen
részt venne közös varrásokon, az
csatlakozzon hozzánk hétfőnként
a Petőfi utcai kastélyban 17:30-tól
tartandó foglalkozásainkon. A
kész műveket felajánljuk a farsangi
időszakra tárgynyereménynek.
Várunk minden érdeklődőt és egyben
köszönjük is a segíteni akarást!
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Mesterségem címere

Olvasói levél

COOP-bolt

Szeretet

Talán nincs is olyan lakos a faluban, aki
ne lett volna legalább egyszer a táplánszentkereszti COOP-bolt vásárlója. Ezt az
üzletet jelenleg Imre Istvánné, a kétszeresen büszke nagymama, táplánszentkereszti
lakos vezeti.
1961-től tanulóként kezdett a kereskedelemben. 1982-ben elvégzett egy boltvezetői
iskolát, majd helyettes vezetőből boltvezető
lett. Mindig is a kereskedelemben szeretett
volna dolgozni, ezt igazolja, hogy immár 48
éve van a szakmában. Munkája elismeréséül
megkapta az Áfész-től, a kiváló dolgozó
kitüntetést és az Országos Szövetkezeti
Érdemérmet, melyet Budapesten vehetett
át. Akkoriban az élelmiszerüzlet
a mostani Falatozó vendéglő
mellett üzemelt a Föld Szövetkezet tulajdonában. A helyiséget kinőve átköltözött a
mostani helyére (Fő utca), amely
régen egy családi ház volt. Néhányszor átalakították, mire a mostani formája kialakult.
Többször volt tulajdonosi szerkezet váltás,
ÁFÉSZ-ből lett a jelenlegi COOP.
A bolt hat alkalmazottal üzemel, akik
mindenben a vásárlók rendelkezésére
állnak. Segítőkész szándékúak és kellő
szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A bolt felszereltsége a hatósági előírásoknak megfelel.
A rendelés mértéke függ a forgalomtól.

Akciók sorozatával próbál még jobban a
vevők elégedettségére hatni. Ez az üzlet a
COOP-hálózaton belül közép kategóriájúnak számít, ezért az akciós katalógusban
szereplő áruk közül nem minden található
meg helyben. A forgalomra kihat a jelenlegi gazdasági válság, hisz a mindennapi
élelmiszereken kívül másra nem igen költenek az emberek. Befolyásolja még a helyi
konkurencia és a város közelsége is.
Heti egy alkalommal van tőke- és csirkehússzállítás. Havi két alkalommal többek
között a Füszért szállítja a többi terméket.
Elvétve érkezik reklamáció, amelyet
mindig a vevő érdekeit figyelembe véve intéznek. (vevő
kártalanítás).
A bolt reszortokra van osztva, minden dolgozónak figyelni
kell a szavatossági időre, a vevői
keresletre és hogy mindig legyen megfelelő
árukészlet.
A modernizáció, a fejlődés megkönnyíti
a dolgozók munkáját, hisz régen mindent
fejben kellett számolni, és nem voltak előre kimérve egyes termékek, mint például
a liszt és a cukor. Új pénztárgépet kaptak,
mely a kezdeti nehézségek után egészen
jól bevált.
Minden év elején leltárral kell elszámolni az árukészletről. Büszkék arra, hogy
még nem volt példa leltárhiányra.
Mint minden évben, tovább folytatódnak
a nyereményjátékok a vásárlók között.
Örömmel vettük tudomásul, hogy a
tavalyi évben, a „COOP-al megpecsételheti szerencséjét” elnevezésű játékban egy
helyi lakos nyert egy digitális fényképezőgépet. Ezúton is gratulálunk neki.
A jövőben is minden kedves vásárlónak
a rendelkezésére állnak és köszönik az
eddigi vásárlásaikat.
Kovács Ferencné

„Fôzzünk játszóteret!”
Kedves táplánszentkereszti lakosok!
Egy kis játékra invitálom Önöket. A játék
lényege: játszóteret kellene főzni. Semmi más
nem kell hozzá csak egy kis odafigyelés és
szándék.
A játék menete: odafigyelni a vásárlásnál és
a főzésnél, hogy még véletlenül se dobják el
egyetlen Knorr Delikát8 termék zacskóját se,
hanem – gyerekeikre és/vagy unokáikra gondolva – gyűjtsék össze azokat. Ezt követően több
módon is eljuttathatják hozzánk őket. Sorolom
a lehetőségeket:

– vagy nyomják iskolás gyerekünk kezébe
ezen mondat elhangzása közben: „Holnap mikor bemész az iskolába, ezeket a tasakokat dobd
bele a folyosókon található Delikát gyűjtőládák
egyikébe.”,
– vagy átadhatjuk akármelyik anyukának,
akinek gyermeke iskolába jár,
– vagy személyesen is bedobhatják a COOPboltban elhelyezett gyűjtőládába.
A gyűjtés 2009. augusztus 15-ig tart. A játék
szabályairól bővebb információ a www.fozzonjatszoteret.hu internetes oldalon található.

Ahogyan a falevelek ősszel, vagy télen a
hópelyhek peregnek, úgy peregnek a napok
és ünnepek is egymást követve. Mi is rohanunk a múló idővel, mint aki attól fél, hogy
lemarad valamiről. Közben elvesztegetünk
valamit: az időt.
Embergépek lettünk. Belekényszerültünk.
Érzéketlenné váltunk és fásulttá. Talán
érzelmek terén is sivárabbak lettünk. Talán
a szeretet is kihalófélben van? Keresem a
választ.
2008 a Biblia éve volt. 2009 a „megújulás
és az örök értékek éve” lesz. Eszerint kellene
mindnyájunknak a megújulás és örök értékek után kutatni – eszerint élni, dolgozni.
B.Ú.É.K = Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! Salamon király is így szólt egykor:
„Bízzad a te dolgaidat Krisztusra, és a te
dolgaid véghez mennek.” Istenhez a szeretet kapuján át vezet az út. „Szeresd Uradat,
Istenedet! – ez a legfőbb parancs. Szabad
akaratunkból tudatos döntést hozunk:
„Szeretem az Urat” – s ha ez így van, akkor
jó döntést hoztunk.
Imádkozzunk hozzá: Drága Mennyei
Atyánk! Kérünk téged, add, hogy a világ
gondjai megoldódjanak, és az emberek ne
háborúskodjanak, ne szenvedjenek ínséget.
Add, hogy a természet rendje helyreálljon, és
harmonikusan működjön a világ, úgy ahogy
Te megalkottad. Legyen béke és szeretet a
világban! Jézus nevében kérjük ezt Tőled.
Mert a Biblia ezt írja: „Amit Jézus nevében kértek tőlem, azt megadom nektek”.
Ámen.
Amikor imádkozunk, megnyugszunk.
Lelkünk is kicsit megújul. Az ima immunerősítő. Imádkozás által közelebb kerülünk
Istenhez. Márpedig Isten és hit nélkül nem
lehet új életünk. És most van a legnagyobb
szükségünk rá. Szebb és boldogabb napokra
vagyunk hivatottak, ezért legyünk derűsek!
Legyünk szeretetreméltóak. Vegyük észre
a csodákat, és ne rohanjunk el mellettük.
Egymásra is figyeljünk oda jobban. Egy jó
szó, egy mondat, amire tudatosan figyelünk
és reagálunk vagy egy eleresztett mosoly
minden embernek sokat jelenthet szorongatott, kiszolgáltatott világunkban. Mert
szeretetre vágyunk. Higgyünk Istenben,
hogy megsegít minket. Higgyünk egy jobb
világban! Higgyünk a csodában! És akkor
megtörténik az, amire vágyunk.
Végül az kívánom Önöknek az elkövetkező időre, hogy
– egyenek, igyanak jókat,
– nevessenek sokat,
– legyenek egészségesek,
– és szeressenek.
Jánosiné Klári
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Karate hírek

ATARASHII KUPA
Egy versenyszervezés „rövid” krónikája
Három éve – mióta megalapítottuk a Tápláni Karate Sportegyesületet – készültünk arra a
napra, mikor saját versenyt szervezhetünk.
2008. november 8-án érkezett el ez a várva
várt nap!
Az egész 2007 nyarán kezdődött: a JKA
Magyar Karate Szövetség rábólintott a kérésünkre és a versenynaptárjában kijelölte 2008.
november 8-ra az Atarashii Kupa területi
versenyt, amit a TKSE szervezhetett. Innentől
kezdve rengeteg dolgot kellett megtanulnia
a nagyon lelkes szervezői gárdánknak. Mivel már jó pár versenyen voltunk az elmúlt
tízegynehány évben, pontosan tudtuk, hogy
mi az, amit mi is úgy szeretnénk csinálni, mint
a többiek és azt is tudtuk, mi az, amit nagyon
nem szeretünk, így azon biztosan változtatni
fogunk. Rengeteg dolog után kellett futkosni,
telefonálgatni: terembérlés, érmek, kupák,
oklevelek, bírók, orvos, szállásfoglalások a
messzebbről érkező csapatoknak, különböző
információs táblák, plakátok, szórólapok,
meghívók készítése stb., stb., stb. A médiában
is szerepelhettünk: a Szombathelyi TV-ben,
illetve a Szombathelyi Rádióban is foglalkoztak a versenyünkkel, riportokat készítettek
a verseny előtt, illetve utána. Visszatekintve
igen zűrös időszak volt, de a szervezői csapatunk jól vizsgázott: egy héttel a verseny előtt
mindennel elkészültünk – igaz, az idegeinkkel
is. A nevezések beérkezése után egy kicsit
megnyugodtunk: 18 csapat közel 120 versenyzőjét nevezték a kupára, ami egy igen jó szám,
hiszen az ország keleti feléből is jelezték, hogy
jönnek. A verseny előtti este „belaktuk” az
Arénát: kipakoltuk a három tatamit, elrendeztük az asztalokat, táblákat, palánkokat,
kiraktuk az információs táblákat stb.
2008. november 8.: az I. Atarashii Kupa
napja. Már reggel fél nyolckor ott toporogtunk a sportcsarnok előtt, hogy mire megjönnek a csapatok, bírók, VIP vendégek, nézők,
minden rendben legyen. És úgy lőn… A
JKA Magyar Karate Szövetség első embere,
Krebsz János, a szövetségi kapitány, a válogaA 2005-ben alakult Tápláni Karate Sportegyesület
2009-ben már elfogadhatja az adóból származó 1%-ok
felajánlását. Az eddigiekben a Molnár István vezette
Táplánszentkereszt Közösségének Sportjáért és Egészségéért Alapítvány segítségével jutottunk az egy százalékból származó bevételhez, amit ismételten köszönünk. Az eddigi években a gyerekek versenyeztetésére
és utaztatására, valamint sporteszközök, sportszerek
vásárlására fordítottuk a kapott összegeket. Az idei
évben felajánlott pénzt a gyerekek nyári táborozására,
nevezési díjakra szeretnénk költeni. Kérjük, adójának 1
százalékával támogassa a TKSE sportolóit!
A kedvezményezett adószáma: 18895870-1-18
A kedvezményezett neve: Tápláni Karate
Sportegyesület, 9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 12.
Támogatását előre is köszönjük!

1%

tott edző, a bírók és a csapatok is elismeréssel
nyilatkoztak a verseny zökkenőmentes, gyors
lebonyolításáról, kellemesen meglepődtek
a környezeten és a mindenféle problémától
mentes szervezőmunkán.
Elmondhatjuk, hogy igen jól szervezett
versenyen vagyunk túl, amit a magam és a
TKSE elnöksége nevében szeretnék mindenkinek megköszönni. Fel nem sorolnám a
neveket, mert biztos lenne, akit kifelejtenék,
de azt el kell mondanom, hogy milyen sokat
és sokfélét csináltak a versenyen. Voltak
jegyzőkönyvvezetők kilencen, akik egész
nap a bírók utasításai alapján jegyeztek,
számoltak, hárman írták folyamatosan az
okleveleket, négyen azon dolgoztak, hogy
az eredményhirdetésen minden rendben
menjen. A kapuban hárman szedték felváltva
a belépőjegyeket, ketten a regisztrációt és a
számlák kiadását intézték. A VIP szobában,
ahol a bírók voltak, 5-6 anyuka folyamatosan
főzte a kávét, és az ételt szolgálta fel ebédidőben. És természetesen mindenki segítette
a verseny lebonyolítását, pakolt, rakodott,
futkosott, bármerre néztem, mindenhol fehér
pólós, sárga rendező feliratos emberek álltak
ugrásra készen. Igazán büszkék lehetünk,
hogy ilyen közösséget hoztunk létre az elmúlt
évek során. Segítőink mellett szerencsére
akadtak, akik anyagi támogatást nyújtottak
a versenyszervezéshez: Táplánszentkereszt
önkormányzatától kapott összegből a bírói díjakat fizettük ki. A BPW Hungária Kft., a Vas
Megyei Rendőr-főkapitányság, a Vikit Kft., a
Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Kovács Ferenc
úr segítségével vásároltuk meg a kupákat, a
Rotary Club kifizette az érmeket, a Villkász
Kft. pedig az élelmiszerek vásárlásában nyújtott segítséget. A Varga Szolár Kft. ajánlotta
fel a három csodálatos üvegkupát, melyet a
csapatversenyben osztottunk ki.
Köszönjük még egyszer mindenkinek!
2009. május 9-én rendezzük a II. Atarashii
Kupát, melyre már most készülünk.
Kassainé Nagy Rita és a TKSE

Övvizsga
A helyi művelődési házban 2008. december
végén megtartott övvizsgán a gyerekek gyakorlati és elméleti tudásukat is próbára tették. A
vizsgáztató Schvarc Péter 4 danos mester, a Magyar JKA Karate Szövetség szövetségi kapitánya
elégedett volt a TKSE sportolóinak tudásával:
18-an vizsgáztak, gyerek 1. és 2. övfokozatra
hatan, míg 9-6 kyu-ra tizenketten és mindanynyian megkapták a magasabb övfokozatot. A
következő lehetőség a nyári ajkai táborban lesz,
ahol a haladó karatékák is vizsgázhatnak.
Kassainé Nagy Rita

Magyar
bajnokság
2008. november 15-én Dunaújvárosban, a
Dunaferr Sportcsarnokban rendezték meg
az Ippon Shobu Karate Magyar Bajnokságot,
ahova 38 csapat 254 versenyzője nevezett. A
TKSE csapatából haladó versenyzőink utaztak az év legnagyobb megmérettetésére.
A magyar bajnokságról 5 éremmel és több
jó helyezéssel térhettek haza.
Kassai László a korcsoportjában kumite
versenyszámban a nyolc közé jutásért esett
ki. Doncsecz Dániel a négyes döntőbe jutásért meccselt, de sajnos a szerencse nem
kedvezett neki. Lovranics Alexandra kata
versenyszámban bejutott a négyes döntőbe
és ott harmadik helyezést ért el. Koós Nóra
két korcsoportban is indult, a juniorok között
kata versenyszámban 5. lett, míg kumitében
ezüstérmet szerzett. A felnőttek között a
négyes döntőbe jutásért meccselt, de mivel
a hosszabbítás alatt sem született pont, így a
bírók döntöttek, ők pedig az ellenfelét látták
jobbnak. Koós Viktor a korcsoportjában az
igen népes mezőnyből nem jutott a nyolc
közé. Habda Zsolt válogatott karatékánk
a katában nagyon kicsivel, de nem jutott a
nyolc közé, kumitében pedig mivel ellenfele
egy szerencsétlen véletlennek köszönhetően
megsérült leléptették. A kadettoknál Kassai
Gergely a formagyakorlatban az ötödik
helyig jutott, a küzdelemben viszont nagyon
szép versenyzéssel bronzérmes lett. A junioroknál Németh Bence és Kassai Csaba csak
kumitében indult. Csabit a sorsolás a későbbi
győztes – jelenlegi Európa-bajnok – fiúval
hozta össze, aki revansot vett, és mivel előző
héten a szombathelyi Atarshii Kupán nagy
meglepetésre kikapott a tápláni fiútól, így
Dunaújvárosban Csabinak az 5. hely jutott.
Bence a másik ágon szépen küzdve a döntőben került össze ugyanezzel a fiúval, és így
ezüstérmes lett.
Edzőnk, Németh András a felnőtt kumite
versenyszámban nagy küzdelemben bronzérmet kapott.
kata
kumite
Németh Bence
–
2
Kassai Gergely
5
3
Kassai Csaba
–
5
Lovranics Alexandra
3
–
Koós Nóra
junior 5 junior 2
		
felnőtt 5
Doncsecz Dániel
–
5
Németh András edző
–
3
Kassainé Nagy Rita

