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Németh Bence a Tápláni Karate Sportegyesü-
let sportolója nem mindennapi kitüntetéseket 

vehetett át az elmúlt hetekben.

Egy „apró” gondolat az V. VAS FILM 
– Vas Megyei Filmfesztivál zsűri elnö-
kének, Erdélyi János filmrendezőnek a 

rendezvényt lezáró beszédéből.
Már a cím is elég ahhoz, hogy mindenkit 

meggyőzzünk: az idei, jubileumi VAS-
FILM sikeresen lezajlott.

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!
 
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.

Balassi Bálint: Borivóknak való (részlet)

Háromszorosan 
kitüntetett

„Nyugat-Magyarország 
Hollywoodja”
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A gazdasági válság a családokat is érinti

Draskovits Norbertnek

Ha a gazdaság válságban van, ak-
kor annak következményei az egyé-
neken és a családokon csapódnak le. 
Nem kerülhetjük ezt el mi sem, akik 
Táplánszentkereszten élünk. 

A község képviselő-testülete már az 
idei év költségvetésének tervezésekor is 
figyelembe vette azokat a baljós jeleket, 
amik egyre erőteljesebben kopogtatnak 
a háztartások ajtaján.

A legnagyobb gond az egészség elveszí-
tése után az, ha valaki elveszíti az állását. 
Ha ez bekövetkezik, akkor közös felada-
tunk megtenni minden lehetséges lépést, 
hogy az érintettek továbbra is hozzá tud-
janak jutni munkához, fizetéshez. Ennek 
érdekében a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően alakítottuk meg községünk-
ben a Szociálpolitikai Kerekasztalt. Ez a 
szervezet először április 9-én ülésezett. 
Tagjai jelzéseket juttatnak el a polgármes-
teri hivatalba, ajánlásokat fogalmaznak 
meg, és tanácsokkal segítik a képviselő-
testület munkáját.

A képviselőtestület  elfogadta a 
Táplánszentkereszt község Közfoglal-
koztatási Tervét is. Mi ennek a lényege? 
Megpróbáltunk előre felkészülni azoknak 
az embereknek a foglalkoztatására, akik 
munkanélkülivé váltak és semmiféle 
ellátásban sem részesülnek.

A polgármesteri hivatal számára nem 
jelent új feladatot az, hogy munkával nem 
rendelkező és ellátásban nem részesülő 
munkaképes korú személyeket foglalkoz-
tat. 2004-től kezdve a lehetőségekkel élve 
rendszeresen foglalkoztattunk közcélú, 
közhasznú és egyéb támogatás keretében 
dolgozókat. Az ő munkabérüknek túlnyo-
mó része támogatásokból, pályázatokból 
lett fedezve, amihez az önkormányzat 
kiegészítő forrást, saját erőt biztosított. 
Talán hihetetlenül hangzik, de 2004-2008 
között 75 főt foglalkoztattunk. Részükre 
29.741.095,- forint munkabért fizettünk 
ki. Ebből 23.928.817,- forint  támogatás,  
5.812.278,- forint pedig önkormányzati 
önerő volt.

A legfrissebb (2008. december) adatok 
szerint községünkben a munkaképes 
korú személyek (18-60 év) száma 1597 
fő. Nincs adat a 18-23 év közötti kor-
osztályból a még tanuló aktív korúak 
számáról. Ebből a nyilvántartott állás-
keresők létszáma 92 fő, mely a munka-
képes korúak 5,76 %-a. Azon személyek 
létszáma, akik álláskeresési ellátásban 
részesülnek: 27 fő. Ellátásban nem 
részesülő álláskeresők száma, akiknek 
együttműködése meghaladja az egy évet, 
7 fő. A jogosultság lejártát követően vár-
hatóan ők jelentkezhetnek aktív korúak 

ellátására. Első körben felkészültünk 
arra, hogy foglalkoztatni tudjuk ezeket 
az embereket. 

Természetesen arra is fel vagyunk ké-
szülve, ha az év folyamán nagyobb igény 
merülne fel a közcélú foglalkoztatással 
kapcsolatosan. Ebben az esetben – mi-
után megvizsgáltuk és megállapítottuk 
a jogosultságukat - fogadni tudjuk a 
jelentkezőket.

A közfoglalkoztatási tervben a foglal-
koztatás időtartamát 8 órában, eseten-
ként 6 órában állapítjuk meg.

Az elvégezhető munkák körét az eddig 
megszerzett tapasztalatainkból kiindulva 
határoztuk meg. Ezek skálája elég széles 
lehet. Szakértelmet nem igénylő segéd-
munkától kezdve az önkormányzatnál 
végezhető adminisztrációs feladatig 
terjedhetnek.  

Természetesen nem állíthatjuk és nem 
is ígérhetjük, hogy mindig, mindenkinek 
és azonnal enyhíteni tudjuk a válság miatt 
előállt problémáit. Azt viszont ígérjük, ha 
valaki bizalommal fordul a polgármesteri 
hivatal dolgozóihoz, akkor erőnkhöz mér-
ten a legnagyobb jóindulattal és segítő-
készen fogunk igyekezni, hogy enyhíteni 
tudjunk a felmerült nehézségeket.

Perl János

A májusban 20. életévét betöltő fiatalember 
tiszteletére, köszöntésére íródik e pár sor.

13. évfolyamba járó, tanulmányait jó 
színvonalon teljesítő, jó érzésű, segítőkész 
tanuló, aki mindemellett évek óta jelen 
van Táplánszentkereszt valamennyi ren-
dezvényén, a falu szépítését, építését segítő 
minden kezdeményezésnél. Az idősebb kor-
osztállyal szemben figyelmes, a fiatalokra jó 
hatással van. „Kollégái, sorstársai” szeretik 
és becsülik.

Szerény, csendes, nem erőszakos ifjú, 
aki mindig ott van, ahol segítségre van 
szükség!

Azt gondoljuk, ha nem 2500, de legalább 
2000 lakos nevében köszönjük eddigi 
munkádat, tudjuk, hogy Te vagy az, akire a 
jövőben is számíthatunk!

Sok sikert kívánunk a vizsgákhoz, s ál-
maid megvalósításához!

Kozmor Barbara, Kustos Anna,  
Meskó Krisztián
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„Nyugat-Magyarország Hollywoodja”
Egy „apró” gondolat az 

V. VAS FILM – Vas Megyei 
Filmfesztivál zsűri elnökének, 
Erdélyi János filmrendezőnek 
a rendezvényt lezáró beszé-
déből.

Mar a cím is elég ahhoz, 
hogy mindenkit meggyőzzünk: 
az idei, jubileumi VAS-FILM 
sikeresen lezajlott.

A két filmes nap rövid tör-
ténete:

Április 18-án, szombaton 10 
órakor Török Gábor – film-
tanár, a III. Vas Film zsűri-
jének elnöke – ünnepélyesen 
megnyitotta a fesztivált. Majd 
Meskó Krisztián művelő-

désszervező, a VAS-FILM 
megálmodója és megvalósí-
tója bemutatta a zsűri tagjait. 
2009-ben a zsűri elnöke: Erdé-
lyi János (Berzsenyi- és Balázs 
Béla-díjas filmrendező), a zsű-
ri további tagjai: Károlyi Nóra 
(médiapedagógus), Torjay 
Valter (festőművész, művé-
szettörténész) és Bakucz And-
rás (képzőművész, építész).

A megnyitó beszéd után 
kezdődhetett a két napon át 

tartó filmes dömping. Az V. 
VAS FILM-re 41 alkotás (26 
vas megyei és 15 megyén túli) 
érkezett. Az amatőr és már-
már „profi” filmek az előző 
évekhez hasonlóan számos 
témát, kérdést veszegettek, 
próbáltak feloldani. Így lát-
hattunk dokumentumfilmet 
többek közt Linka Sándorról, 
Körmend malmairól, Szomory 
Dezső életéről, Nagy Marian-
na, jégkirálynőről, bepillantást 
kaphattunk a szombathelyi zsi-
dóság életébe, megtudhattunk 
mennyi tudós, hétköznapi 
ember próbálkozik „Matuska 
Szilveszter kutatásából” meg-
élni, s láthattuk, hogyan érinti 
az embert, ha holnaptól bezár 
az a kocsma, melyben bizony 
azok a fránya esték oly szépen 
teltek el nap, mint nap.

A legújabb fikciós alkotások 
témái is elgondolkodtatók. 
Több alkotás vetíti előre a 
válság kérdését. De vajon mi 
az igazi válság? Az, ha elmegy 
a munkakedvünk? Ha a +1 
°C-ok végett még bizonytala-
nabbá válik a jövőnk? Vagy, 
ha az ember elhagyja a 40. 
életévét és van három dolog, 
amit megváltoztatna az éle-
tében?!

A válságon túl Néha… al-
maszerelembe estünk, mo-
toroztunk, gördeszkáztunk, 
ODT-én vettünk részt, s idén 

is megismerhettük, hogyan 
gondolkodnak napjainkban a 
„művészetis kisdiákok”.

A fikciós filmek közül min-
denképpen ki kell emelnem a 
Szolnokról jött vendégeket, 
akik két alkotással is nevez-
tek a fesztiválra. A 90 perces 
Szandai balhé trilógia és a 124 
perces Vad Nyugalom című 
alkotások nemcsak hosszuk 
végett maradnak nagyon em-
lékezetesek. A XXI. század-
ban kincsként kell kezelni a 
társaságot, akik szabadidejü-
ket nem kímélve áldoznak a 
filmek oltárán. 

A sikeres két nap nem jö-
hetett volna ilyen színvonalon 
létre, ha a következő szemé-
lyek nem segítik munkán-
kat: Sárkány Klub, Kustos 

Ervinné, Zalakovits Lászlóné, 
Németh Vilmos, Dr. Teleki 
György Kustos Anna Zsófia, 
Kustos Kata, Farkas Alexand-
ra, Draskovits Norbert, Berta 
Dorina.

Köszönjük szépen az önzet-
len segítséget! 

A film természetesen forog 
tovább, 2010. április 17-18-án 
immáron hatodik alkalommal 
kerül megrendezésre a VAS 
FILM - Vas Megyei Filmfesz-
tivál. A helyszín továbbra is 
Táplánszentkereszt, avagy 
Erdélyi János szavaival élve: 
„Nyugat Hollywoodja”!

Kozmor Barbara

A zsűrire vasárnap este nagyon nehéz feladat várt, hisz az idei 
mezőny nagyon erős volt. De természetesen a zsűri döntött, a 
díjazottak listája a következő:
DOKUMENTUMFILMEK

Legjobb dokumentumfilm:
– Szász Csongor: Matuska 

Dokumentumfilm különdíjak:
– Kozmor Barbara Ivett: A múlt nem csak a múlté 
– Boros Ferenc-Horváth Zoltán: Jégkirálynő 
– Nagy Péter, Csörögits Ferenc, Pintér Gábor: Egy életen át 
–  Merza Gábor- Perczel Kristóf: I.M. Kulcsos Borharapó 

Operatőri különdíj:
– Tokodi Gábor István: Életem a motor és Tokodi Gábor István- 
  Huszár Diána: Szomory Dezső zenéje című filmekért 

FIKCIóS KATEGóRIA
Legjobb fikciós film:

– Selley Csaba- Selley Gábor-Hajagos Péter: Vad nyugalom 
Legjobb animáció:

– Polgár András 3 filmjéért (Exit, White light, János – a  
  szombathelyi verzió) 

Fikciós különdíjak:
– Boros Ferenc-Dancs István: Néha… 
– Farkas Balázs: Will you 
– Kiss Norbert: Whisper 
– Ruzsa Dénes: +1C 
– László Gábor: Neked még megvan? 
– Stekovics Anna: Tükör
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KultúraOlvasói levél

Lazítani
„Próbálj meg lazítani, nem győzlek taní-

tani, hogyan csináld!” – így szól a dal, amit 
egykor Hofi Géza adott elő.

Egyre nehezebb ilyen dallamokat észre-
venni, meghallani, ráhangolódni. Túl kevés 
a pozitív és túl sok a negatív hatás, ami ér 
bennünket. Állandóan csak a megszorítás, 
a leépítés, a megszűnés és a veszteség meg 
fájdalom, ami ezzel együtt jár. Szinte alig 
van már valami felemelő érzés vagy törté-
nés, amiből az ember pozitívra hangolódna, 
töltekezhetne.

A félelem következtében nyugtalanok, 
feszültek, görcsösek leszünk. Mit hoz a 
jövő? Ki tudja? És vajon miért rágódunk 
a múlton, mikor azzal már nincs dogunk? 
Elhúzódunk, menekülünk vagy csapko-
dunk… Szeretnénk megváltoztatni a kö-
rülményeket, az élethelyzeteket, a világot. 
Pedig tudjuk jól, hogy minden mindennel 
összefügg, és azt is tudjuk, hogy a termé-
szet erőivel szemben és a politika erőivel 
szemben a kis ember tehetetlen. Akkor 
hol is kellene elkezdeni? Mit is tehet az 
egyszerű ember?

Magunkban kell kezdeni a változást és 
összegezni erőinket. Legfontosabb lehet 
a komoly koncentráció, amivel gondo-
latainkra figyelünk. Nem engedhetjük 
meg, hogy a negatív hatások uralják gon-
dolatainkat. „Legyetek derűsek!” – ezt 
mondta II. János Pál pápa. Erre hívta fel 
a figyelmünket. Szerintem a napfény és a 
természet sokat segíthet ebben. Megnyug-
tat, éltet, mozgósítja rejtett tartalékainkat 

és felébreszti bennünket a hitet, a reményt. 
Ez pedig száműzi belőlünk a félelmet és a 
csüggedést.

Igyekeznünk kell minél több pozitívu-
mot és sok-sok apró szépséget észrevenni 
életünkben és ezekre tudatosan nap mint 
nap figyelni, így kevesebb hely marad a 
negatívumnak.

Szemléletmódunk megváltoztatásával 
magunkat és körülményeinket is megvál-
toztathatjuk egyszerre, és a jót fogjuk be-
vonzani, az fog életünkben megvalósulni.

De ne feledkezzünk meg Istenről sem. 
Tőle, belőle töltekezhetünk pozitív energi-
ával. Kérjünk segítséget tőle és fogjuk meg 
erősen a kezét, ne engedjük el.

Adjunk hálát neki minden nap minde-
nünkért, amink csak van. A hála is immun-
erősítő. Ez pedig csak egy kis odafigyelésbe 
kerül. Éljünk a mának, vagyis ha az Égiek 
segítségét már kértük, tegyük meg mi is 
minden a nap a magunk dolgát. Ne csap-
kodjunk, várjuk meg, míg a szebb és jobb 
idők megérkeznek hozzánk. Lazítsunk!

Mi is a különbség a pozitív és negatív 
ember között? Például ha a legújabb öltö-
nyében megy el sétálni vasárnap délután a 
parkba és megtiszteli egy madár a plecsni-
jével, akkor a negatív ember szitkozódik, 
mérgelődik, emészti magát, a pozitív ember 
pedig hazamegy, kitisztítja a zakóját és há-
lát ad Istennek, hogy nem adott szárnyakat 
a teheneknek…

Jánosiné Klára

Medvehagyma- 
virágzás ünnepe

(2009. május 6-8.)

Kísérő progrAmoK

– Kézműves foglalkozások
– Kiállítás a Művelődési Házban 

(Táplánszentkeresztről 
Táplánszentkeresztnek)
•	 Helyi	civil	szervezetek	bemutatkozá-

sa
•	 Táplánszentkereszti	programok,	

rendezvények bemutatkozása
•	 Helyi	művészeti	csoportok	bemutat-

kozása

progrAmoK
medvehagyma diákoknak
•	 Exkluzív	biológia	óra	–	Mi is az a med-

vehagyma? Miért fontos számunkra? 
Miért kell vigyáznunk rá?

•	 Milyen	ízű	a	medvehagyma	– Kóstoló 
a növényből

•	 Népi	játékok	(bilickézés, kézműves 
foglalkozások…stb.)

•	 Népmesék	vetítése	kicsiknek	és	
nagyoknak

•	 Medvehagyma	kvíz – Mi mindenre 
emlékszel a mai napon tanultakból? 

Minden,	amit	a	medvehagymáról	 
tudni	lehet	(Szakértők	előadásai)	

KíSéRő RendezVény:  
medvehagymás svéd asztal

Medvehagymás	bemutatkozás	 
a	falubelieknek	és	a	távolabbról	 

érkező	vendégeknek

(Kézműves foglalkozások,  
kirakodó vásár)

•	 A	Jókai	Mór	Művelődési	Házban	
nyílt	TÁPLÁNSZENTKERESZT	BEMU-
TATKOZIK	kiállítás	megnyitója

•	 A	medvehagyma-kvíz	eredményhir-
detése

•	Színpadi	produkciók

Köszöntô Anyák napjára
„Köszönjük a szívet és az életet, 
Mindent és azt, hogy fölneveltetek. 
Egy életen át mondjuk „Édesanyám”, 
Te vagy az ki éjjel, nappal vigyáztál rám. 
Szeretnénk ezt mind, mind megköszönni, 
Elfáradt kezetek milliószor megcsókolni. 

Köszönettel, hálával tartozunk nektek, 
Kik az éjszakákat nappallá cseréltétek. 
Anyák napján nektek mindent köszönünk, 
Sokáig maradjatok még velünk. 
Mint napsugár az életünket ragyogja át, 
Velünk vagytok az élet viharán. 

Édesanyám te tanítottál meg járni, beszélni, 
Minden este kiskezem imára kulcsolni. 
Sok éjszakát őrködtél felettem, 
Fáradhatatlan jóságodat köszönöm ezerszer. 
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni, 
De szívből tudjuk őket mindezért szeretni.” (részlet Antóni Sándor verséből)
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Kultúra

A Táplán Mozi 
2009. májusi programja

Május 26. 14 óra – T. Freudenthal: Ku-
tyaszálló

Húsvéti Játszóház
Nagy sikere volt a Húsvéti Játszóháznak. Meséljenek a fotók.

Pünkösdi hangverseny
2009. május 31-én, Pünkösd vasárnap-

ján 17 órától évi rendes, ünnepi koncertjé-
re invitálja vendégeit a Táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János Általános Iskola Ifjú-
sági Fúvószenekara a Jókai Mór Művelő-
dési Házba. A műsorban az iskola furulyás 
tanulói is közreműködnek.

Jöjjenek el és élvezzék a tápláni ifjak 
gyönyörű zenéjét!

Májusfa-kitáncolás
Ha májusfát állítunk, akkor azt ki is kell 

táncolni. A településünkön mind nagyobb 
hagyo-mánynak örvendő kitáncolásra 
várjuk a község apraja-nagyját.

Ebben az esztendőben május 31-én, 
Pünkösd-vasárnap 18 órától a Jókai 
Mór Művelődési Ház mellett felállított 
májusfánál.

FELLÉPőK: Vadrózsa Néptánccso-
port – Táplánszentkereszt, Rutafa Ének-
együttes, Boglya Népzenei Együttes

A kitáncolás és a műsorok után tábor-
tűz!!!

Kérem, jöjjenek el táncolni, borozgatni, 
hagyományt őrizni!

Meskó Krisztián

Újra Kincses-tábor!
6 és 12 év közötti gyermekek részére 

újra nyári foglalkoztató tábort szerve-
zünk a Művelődési Ház égisze alatt. A 
tábor helye a Művelődési Ház, a Könyv-
tár és a Fő utcai park területe.

Reggeltől késő délutánig kézműves 
foglalkozások, játszóház, néptáncoktatás, 
filmnézés, ki-rándulás és sok-sok megle-
petés várja a gyerkőcöket az élmények-
ben gazdag 1 hétre.

A tábor időpontja: 2009. július 13-17. 

A napi egyszeri meleg étkezés megol-
dott, a tábor térítési díja a jelentkezések 
számának függvénye.

A tábor vezetői: Nádas Nikoletta, 
Meskó-Csépány Zsanett és Meskó Krisz-
tián.

Jelentkezni lehet a könyvtárban sze-
mélyesen, vagy a 06-30/659-0275-ös és a 
06-20/533-9252-es számokon.

FRISS ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
Táplánszentkereszten (Széll Kálmán u. 18.)

a	CBA		Bolt	udvarán!
Folyamatosan	frissülő	minőségi	áruval,	kedvező	árakkal,	 

akciókkal	várja	minden	kedves	vásárlóját	 
a Zöldségház!

Ha	csütörtökön	zárásig	rendelését	leadja,	 
hétvégére	biztos	a	friss	zöldség-gyümölcs	az	asztalra!!!

Tel.: 70-428-5203
Nyitva:	Kedd-Péntek: 8-12h és 14-18h

Szombat: 6-12h, Vasárnap 7-10h
Hétfő: zárva
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Foltvarrók

Szomszédolunk!

Háromszoros 
kitüntetés!

A Foltvarró-körben nem-
csak a foltvarrással ismer-
kedhetünk  meg .  Sokan 
foglalkozunk más kreatív 
tevékenységgel is. Kézimun-
kázunk, kötünk, horgolunk, 
keresztszemest és gobeline-
ket is hímzünk, de van szö-
vőszékünk is. Bár büszkék 
vagyunk a saját alkotásainkra, 
néha jó bepillantást nyerni 
mások által készített mun-
kákba is. Főleg, ha itt van a 
közelünkben.  Ellátogattunk 
tehát a Gyöngyöshermáni-
Szentkirályi Polgári Kör által 
rendezett Gobelin kiállításra. 

Különböző témájú gobelin 
képekben gyönyörködhettünk 
a szépen felújított kastélyépü-
letben. Láttunk vallási témájú 
és gyerekeknek készült hím-
zéseket, tájképeket, csendéle-
teket, reprodukciókat.  Nem-
csak azoknak ajánljuk a kiállí-
tást, aki szereti a kézimunkát, 
hanem azoknak is, akik még 
nem jártak a Zarkaházy kas-
télyban. Élmény lesz!

Valamint várunk minden 
érdeklődőt hétfőnként 17:30-
tól a Petőfi utcai Erdődy kas-
télyban tartandó foglalkozá-
sainkon. 

Karate hírek

Németh Bence a Tápláni 
Karate Sportegyesület spor-
tolója nem mindennapi kitün-
tetéseket vehetett át az elmúlt 
hetekben.

A 2008 májusában a Prágai 
Európa bajnokságon szerzett 
Európa bajnoki címéért, vala-
mint a Londoni ESKA EB-n 
egyéni kumitében nyert bronz, 
és csapat kumitében nyert 
ezüst érméért a Magyar Karate 
Szövetség a tápiószentmártoni 
Kincsem Parkban országos 
elismerésben részesítette.

Kiemelkedő sportteljesítmé-
nyéért az elmúlt hónapban az 
Önkormányzati Minisztérium 
Sport Szakállamtitkársága is 

jutalmazta. A miniszteri ki-
tüntetést dr. Gyenesei István 
miniszter adományozta.

A legnagyobb elismerést 
azonban mégis az jelentette 
számára, hogy Bence elnyer-
te az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium által meghirde-
tett „A Magyar Köztársaság 
jó tanulója, jó sportolója„ cí-
met is, amelyet március 30-án 
Budapesten vehetett át. A 
cím elérése sokkal szigorúbb 
feltételekhez kötött, mint a 
Vas megyei cím (aminek már 
ötszörös tulajdonosa), mivel 
mind tanulmányi, mind pedig 
sportteljesítményben kiemel-
kedőt kellett elérnie.

KARATEVERSENY
A Tápláni Karate Sportegyesület

2009. május 9-én, 10.00 órai kezdettel

Szombathelyen, a Sugár úti Sportcsarnokban rendezi versenyét, a

II. Atarashii Kupát
melyre tisztelettel meghívjuk.

A versenyen részt vesznek a Magyar JKA Karate Szövetség 
válogatottjai.

A verseny támogatói:
Táplánszentkereszt Önkormányzata, Villkász Kft. , Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság, Szombathelyi Televízió, Varga Szolar 

Kft., Rotary Club, Rádió Szombathely
Belépő:

 felnőtt: 500 Ft, diák: 400 Ft, családi jegy: 1000 Ft
(Kérjük a belépő vásárlásával támogassa egyesületünket!)
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Karate hírek

DIÁKOLIMPIA

EURÓPA BAJNOKSÁG

2009. március 29-én Ercsiben rendezték 
meg a VI. Ippon Shobu Karate Diákolim-
pia országos döntőjét, melyre a Tápláni 
Karate Sportegyesületből Németh András 
edző 7 karatékát nevezett be, akik most 
iskolájukat képviselték elsősorban, nem 
az egyesületüket.

A versenyen mintegy 400 versenyző 
indult, négy tatamin folytak egyszerre a 
küzdelmek.  Nagyon erős mezőny gyűlt 
össze, ott voltak a válogatottak is. 

Formagyakorlatban Koós Nóra jutott be 
egyedül a négyes döntőbe, a többiek a négy-
be jutás előtt elvéreztek az igen erős me-
zőnyben. A kumitében azonban már jobb 
eredményeket értek el. Both Milán bátran 
versenyzett, azonban ellenfelének nagyobb 

versenyrutinja volt, így 
egy fél ponttal kikapott. 
Doncsecz Dani az első 
meccsét okosan verse-
nyezve simán megnyer-
te, azonban a következő 
fordulóban már „em-
berére” akadt, és nagy 
küzdelemben maradt 
alul. Lovranics Szand-
ra szépen menetelt a 
döntőig és ezüstérmet 
szerzett. Koós Viktor 
korcsoportjában nagyon sokan voltak, így 
bár két meccset megnyert, mégsem jutott 
döntőbe. Kassai Lackó a harmincfős me-
zőnyben szépen küzdött, és megérdemel-

ten jutott a négy közé. A döntőbe jutásért 
nagyon kemény küzdelmet folytatott egy 
fiúval, aki kétszer is kontrollálatlanul ütötte 
meg, sérülést okozott, ezért őt leléptették és 
a tápláni karatéka nyert. A döntőben azon-
ban nem indulhatott el, mert sérülése miatt 
az orvos nem javasolta a küzdelmet, így 
ezüstérmet kapott. Testvére, Kassai Gergő 
korcsoportjában szintén a négyes döntőig 
jutott, ott azonban egyik legjobb barátjá-
val és egyben legnagyobb ellenfelével – a 
későbbi győztessel – került szembe, aki fél 
ponttal legyőzte, így harmadik helyezést 
ért el. Nóra a junior korcsoportban indult, 
ahol toronymagasan verte a mezőnyt és 
megérdemelten léphetett a dobogó legma-
gasabb fokára.

A tápláni gyerekek szépen szerepeltek, 
magas színvonalú formagyakorlatokat 
mutattak be és a küzdelemben is megállták 
a helyüket.

2009. április 4-én Hollandiában, 
Maastrichtben rendezték meg az Ippon 
Shobu Karate Európa Bajnokságot junior 
(18-21 év), illetve felnőtt (21-től) korcso-
portban. A Tápláni Karate Sportegyesü-
letből Kassai Csaba a junioroknál, edzője, 
Németh András pedig a felnőtteknél 
indult a küzdelemben. 

Az egyéni kumite versenyszámban 
András a 8 közé jutásért vérzett el, míg 
Csabi a sérülése miatt hamar kiesett. Vi-
gaszdíjként Csabi a junior kumite csapat 
tagjaként – bár sérülése miatt a döntő 

küzdelmekben nem vett részt – a dobogó 
második fokára állhatott fel.

Elmondhatjuk, hogy immár harmadik 
éve – mióta önálló egyesületként műkö-
dünk – minden évben valamelyik verseny-
zőnk, vagy versenyzőink éremmel térnek 
haza az Európa Bajnokságokról.

Egyben köszönetet szeretnénk mondani 
a Táplánszentkereszti Önkormányzatnak, 
ill. Kovács Ferenc úrnak, a Vas Megyei 
Közgyűlés elnökének, hogy anyagi támo-
gatást nyújtottak ahhoz, hogy a tápláni fiú 
kiutazhasson Hollandiába.

Balról: Koós Nóra, Németh András edző, Lovranics Alexandra, Both 
Milán, Kassai Gergely, Koós Viktor, Kassai László, Doncsecz Dániel

Eredmények:

 
iskola 

kata 
(forma-

gyakorlat)

kumite
(küzdelem) 

Lovranics Alexandra Szent-Györgyi Albert Középiskola, 
Szombathely 

- 2 

Koós Nóra Jurisich Miklós Gimnázium, K szeg 4 1 

Koós Viktor Apáczai Csere János Ált. Iskola 
Táplánszentkereszt 

5 - 

Kassai Gergely Hermann Ottó Kertészeti 
Szakközépiskola, Szombathely 

- 3 

Kassai László Apáczai Csere János Ált. Iskola 
Táplánszentkereszt 

- 2 

 

KÉP 

 

 
 

Balról: Koós Nóra, Németh András edz , Lovranics Alexandra, Both Milán, Kassai Gergely, 

Koós Viktor, Kassai László, Doncsecz Dániel 

1%
Kérjük adójának 1 százalékával támogassa 

a Tápláni Karate Sportegyesület sportolóit! 
A felajánlott pénzt a gyerekek nyári táboro-
zására, valamint a versenyeken a nevezési 
díjakra szeretnénk költeni.
Támogatását előre is köszönjük!
Kedvezményezett adószáma: 18895870-1-18
A kedvezményezett neve: 
Tápláni Karate Sportegyesület, 
9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 12.
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Van jövô az emberi élet számára?
Gondolatok a fenntartható életvitelről…  VIII. rész

Hogy használjam a szél erejét?
A szélenergia hasznosításának figye-

lemre méltó a története.  Vitorlás ha-
józásra és a gabonaőrlő szélmalmokra 
gondoljunk. A szélnek, mint mozgási 
energiának a forrása szintén a nap 
hősugárzása. Magasabb hőmérsékletű 
levegő a kisebb fajsúlya folytán felemel-
kedik, és helyére a hidegebb, nagyobb 
fajsúlyú áramlik. Ezt a föld/vízfelszínt 
követő légáramlást tudjuk munkára 
fogni, akár közvetlenül fizikailag (vitor-
lázás), akár közvetve szélgenerátorral 
elektromos áram által. A szél fajlagos 
energiasűrűsége még a napenergiánál is 
nagyobb, gya-
koribb változa-
tosságot mutat, 
de azért itt is 
kalkulálhatunk 
m2-enkénti 1, 
1.5KW-tal .  A 
s z é l g e n e r á -
torok normál 
működési tar-
t o m á n y a  a z 
adott konstruk-
c ióra  je l lem-
zően 3-22m/s 
közötti (ca.10-
80Km/ó) szél-
sebesség. Viha-
ros szélben a káros rezgések törések 
elkerülésére ajánlatos fékezni, esetleg 
leállítani a szélgépet. 

Számtalan formájú, jellegű konstruk-
ció készült már a történelemben, de ha-
zánkban (és az EU-ban) a háromlapátos 
üveg vagy szénszálas erősítésű poliészter 
műgyanta alapú, repülőgép légcsavarra 
hasonlító lapáttípusok terjedtek el. 
Nem véletlenül! Az áramló közegben 
(levegőben) nagyon fontos a sima le-
kerekített, a kerületi sebességekhez 
igazodó csavart felületű lapátforma, a 
hatásfokot rontó súrlódások, rezgések 
minimálisra csökkentése miatt.  Számos 
ötletet és precíz műszaki elgondolást, 
konstrukciót megvalósítottak már, de 
rendszerint az alacsony hatásfok és/vagy 
a szélsőséges időjárás vitte zsákutcába 
őket.  Ilyen pld. a Darius-féle függőleges 
tengelyű felépítmény, melynél a gyakran 

változó szélirányok esetén 
megspórolható az irányba 
állítás művelete. Ugyanak-
kor könnyű azt is belátni, 
hogy a függőleges tengelyű 
rotornak mindig van egy 
széllel szemben visszatérő 
oldala, mely bizony erősen 
rontja a hatásfokot.

Ha szeretnénk szélgene-
rátort barkácsolni, a telje-
sítményre méretezés mellett 
nagyon sok technikai, elhe-
lyezési és rendészeti részlet-

re is figyelemmel kell lennünk. 
Egyik legfontosabb technikai 
szempont a vihartűrő képesség, 
aztán a villámvédelem és a téli 
fagyok (eljegesedés) okozta 
működészavarból származó ve-
szélyhelyzet. Házi konstrukciók 
esetében maximum egy személy-
gépkocsi generátor kategóriát 
ajánlatos megcélozni, aminek 
teljesítménye 3-500 W körülire, 
nagysága max. 1,3-1,8 m rotor 
átmérő környékére adódik. Az 
elhelyezésnél egyrészről az opti-
mális magasság (minél magasabb 
annál jobb), másrészről az épí-
tésügyi szabályok 

és tartóoszlop költségek 
között kell kompromisz-
szumot találnunk. Másik 
dilemma, hogy a szélge-
nerátor és a termelt villa-
mos energia felhasználási 
helye között minél kisebb 
távolság a célszerű (kisebb 
áramszállítási költség és 
tel jes í tményvesztés) , 
ugyanakkor a surrogó 
hanghatás és rezgés a la-
kótértől és szomszédok-
tól, a távolabbi elhelyezést 
indokolja. 

Mindenképpen fontos 
leszögezni: A sűrűn la-
kott, akár falusi jellegű 
területen szélenergiára 
fűtést és erőátvitelt (ház-
tartási gépek működteté-

sét) alapozni nem lehet.
Ilyenre csak a drága, nagyteljesítmé-

nyű közösségi rendszerek alkalmasak.
Barkács szinten kizárólag alacsony 

fogyasztású világítás, laptop, rádió áram-
ellátása jöhet számításba. 

Általában a szél által termelt elektro-
mos teljesítményt is – a napelemekhez 
hasonlóan – a felhasználásig tárolni 
szükséges akkumulátorban (vagy hid-
rogénben,) esetleg áramszolgáltatói 
hálózatba táplálni (amihez nehéz en-
gedélyt szerezni, és drága a szinkroni-
záló inverter). Előnyös a napelemek és 
szélgenerátor kombinációja és közös 
tárolóra „dolgoztatása” (akkumulálá-

sa), mert így számot-
tevő javulás várható a 
fogyasztás szempontjá-
ból rendelkezésre állás 
biztonságában – az egy 
lábon álláshoz képest. 

Összegezve:  a  szél 
(és fény) energiának 
v a n  h e l y e  a  c s a l á d i 
energetikában, mégpe-
dig a kis teljesítmény 
igényű és szünetmen-
tes  áramel lá tásban: 
mint pld. (vész)világí-
tás, fűtővíz keringetés 
informatikai és bizton-
ságtechnikai  r iasztó 
kapunyitó stb. beren-
dezéseknél, ahol a há-
lózati áramkimaradás 
károkat okozhat.

Tornai Árpád


