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Vas Megyei Önkéntes
Tûzoltó Verseny

Térségünk fejlôdésének forrása
A LEADER Programban rejlô lehetôségek
A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
vidékfejlesztő tevékenysége a szombathelyi őriszentpéteri és körmendi kistérség
egészére, a szentgotthárdi, illetve a vasvári
kistérség 2-2 településére terjed ki. Egyesületünk célja elsődlegesen a térségben
élők életminőségének javítása, a települések gazdasági helyzetének javítása, társadalmi, kulturális és környezeti értékeink
megőrzése. Ezen céljainkat azonban csak
a helyi önkormányzatokkal, térségi civil
szervezetekkel, vállalkozókkal, vállalkozó
kedvű magánszemélyekkel, illetve egyházközségekkel (támogatásra jogosultak köre)
együttműködve érhetjük el. Mindezekhez
pénzügyi keretet biztosít az Európai Unió
és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával 2009 szeptemberében meghirdetésre
kerülő, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyét képező Leader
Program. A pályázati kiírás elsősorban
azon projektötletek megvalósításához kínál segítséget, amelyek más forrásból nem
támogathatóak (alacsonyabb támogatási
összeg, speciális tevékenységek miatt). A
program jogcímei a helyi gazdasági, köz- és
civil szféra javaslataira alapozva születtek
meg. A pályázati kiírás előreláthatóan a
következő jogcímeket fedi le:
– vállalkozás alapú fejlesztések
– közhasznú fejlesztések
– rendezvények
– térségen belüli együttműködések
– térségek közötti és nemzetközi együttműködések
– képzések
– komplex projektek.
A vidéki gazdaság elsődleges mozgatórugói a helyi vállalkozások. A Vállalkozás
alapú fejlesztések jogcím keretében háztáji gazdaságok fejlesztése, hagyományos
vidéki tevékenységek bemutatása, 1-5 fő
befogadására alkalmas falusi szálláshelyek, 30 fő alatti ifjúsági szálláshelyek kialakítása, fejlesztése, illetve helyi termék
értékesítőhelyek létrehozása témakörökben várunk támogatási kérelmeket.
A Közhasznú fejlesztések jogcím lehetőséget ad kiemelt helyi attrakciók (Jeli
arborétum, illetve Hegyháti Csillagvizsgáló), szabadidő hasznos eltöltését lehetővé
tevő szolgáltatások (eszközbeszerzés,
infrastrukturális fejlesztés), térségünk

örökségeit bemutató helyek kialakításának, felújításának támogatására. Ezen
jogcím nyújt továbbá forrást a természeti
táj megőrzéséhez szükséges fejlesztésekhez, a térségi rendezvények infrastrukturális hátterének biztosításához, illetve
a helyi polgárőr és tűzoltó egyesületek
eszközbeszerzéseihez.
A Rendezvények jogcímre azon pályázók figyelmét hívjuk fel, akik gasztronómiai fesztiválok, térségi összefogással
megvalósuló tájegységi napok, valamint
identitástudatot növelő nemzetiségi
rendezvények lebonyolítását szeretnék
forrásaink segítségével megvalósítani.
Kiemelt célunk a Térségen belüli
együttműködések erősítése egy, a helyi
ifjúságot megmozdító mintaprojekt segítségével. A projekt célja olyan közösségi
szabadtér létrehozása, melyet a fiatalok
fantáziájukat elengedve, saját igényeiknek megfelelően, maguk álmodnak, és
építenek meg. A tervezésben és kivitelezésben is szakemberek segítik őket.
A tapasztalatok átadását, új ismeretek
szerzését, partnerkapcsolatok kialakítását
hivatott elősegíteni a Térségek közötti és
nemzetközi együttműködések elnevezésű
jogcím a helyi termékek, illetve értékek
népszerűsítése érdekében.
A Leader Program az ismeretszerzést
is támogatja kiscsoportos számítógépfelhasználói ismeretek és elektronikus
kommunikációs képzések formájában.
A Komplex fejlesztések keretében megvalósuló projekteknek több területet kell
felölelniük. Célunk egy alkotóház kialakításának támogatása, amelyben tapasztalt
mesteremberek segítségével elsajátíthatók
az egyes szakmák, bemutathatóvá válnak a
munkafolyamatok, valamint az itt elkészült
munkadarabokat az érdeklődők meg is vásárolhatják. Másik területként jelentkezik
e jogcímen belül márkanév bevezetése, és
kapcsolódó minősítési rendszer kidolgozásának támogatása.
Reméljük, hogy a fenti témakörök felkeltik érdeklődésüket. Közös céljaink megvalósítása érdekében várjuk Önöket irodáinkba, mikro térségi tájékoztatóinkra.
9721 Gencsapáti, Szent Flórián tér 11.
Tel.: 94/501-784
http://vasiortorony.kx.hu

07.00-08.00 Versenycsapatok gyülekezője, nevezések leadása, felszerelések hitelesítése
08.00-09.30 Váltófutás (staféta) 2 pályán kerül lebonyolításra
09.30-09.45 Csapatok köszöntése, Perl
János polgármester és Dénes Károly
a Vas Megyei
Szent Flórián Tűzoltó Szövetség
elnöke megnyitja a versenyt, helyszín
focipálya
09.45-13.45 Verseny lebonyolítása
Versenyszámok:
1. Felnőtt férfi kismotorfecskendő
2. Felnőtt női kismotorfecskendő
3. Ifjúsági fiú kismotorfecskendő
4. Ifjúsági leány kismotorfecskendő
5. CTIF férfi csapatok szerelése
6. CTIF női csapatok szerelése
7. CTIF junior csapatok szerelése
8. Gépjárműfecskendő szerelés
12.30-tól Versenycsapatok folyamatos
étkeztetése a kultúrház mellett
13.45-14.30 Eredményhirdetés
Táplánszentkereszti fúvósok részvételével
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 110 éves jubileumi
programajánlata, kicsiknek és nagyoknak
14.30-15.15 Régi, lovas kocsi fecskendős
vetélkedő gyerekeknek (célba locsolás, anyukák, apukák segítségével)
15.15-16.00 Szombathely Város Tűzoltósága, Mentőszolgálat, Autómentők
közös bemutatója
16.00-16.30 Egyesület zászlajának felszentelése, Szent Flórián-szobor avatása,
megemlékezés az elhunyt önkéntes tűzoltó tagokról, koszorúzás a temetőben
16.30-18.00 Színpadi program
BLACK ROSES
Tombolahúzás
18.00-20.00 REVANS rock csapat
20.30-tól Kifulladásig játszik a LUX
EGÉSZ NAP: Tombola-árusítás,
gyermeklégvár, fagyiárusítás, egyéb
finomságok, lovas kocsikázás, tűzoltóautók megtekintése, motoros
szimulátor, ügyességi szlalompálya a
RITMÓ-val. Jelentkezési lehetőség
elméleti tanfolyamokra.
BÜFÉ reggeltől estig: sült kolbász, hagymás tepertőskenyér, szomjoltó italok
SZERETTEL VÁRUNK MINDEN
ÉRDEKLŐDŐT!
TÁPLÁNSZENTKERESZTI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
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Éljen május elseje!
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LEADER Program

2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.
Elő sárkány, elő labda
szállj az égnél magasabbra.
Gyere, állj be a csapatba,
estig ne is hagyjuk abba.
Vár a víz és vár a partja,
vár a nyári rét, a tarka,
szívünk dobog, bőrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.
Csukás István: Tanévzáró

Idén is
Citeratalálkozó!
Másfél év kihagyás után,
idén június 21-én ismételten
megrendezésre kerül
Táplánszentkereszten
Németh Lajos emléknapja,
Vas és Zala megye
népművészeinek találkozója.

Vas Megyei
Önkéntes
Tûzoltó Verseny
Június 13-án községünkben kerül
megrendezésre a Vas Megyei
Önkéntes Tűzoltó Verseny.
Egyúttal ezen a napon fogja
ünnepelni Önkéntes Tűzoltó
Egyesületünk fennállásának
110. éves évfordulóját.
Részletes program az újság hasábjain.
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ÉLJEN MÁJUS ELSEJE!
„Itt van május elseje,
Énekszó és tánc köszöntse!
Zeng és dalol az élet,
Szállj csak, zeneszó, ének,
Ébreszd fel a tápláni népet!”
2009 talán az újdonságok, vagy éppenséggel a régmúlt újraéledésének az
éve Táplánszentkereszten. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint az idei majális,
ahol is több száz táplánszentkereszti
lakos felvonult, majd együtt ünnepelt a
fellépőkkel, a kitüntetettekkel.
Hisz, ha majális, akkor két dolog elmaradhatatlan. Az első: a minél nagyobb
tömegeket megmozgató, minél színe-

sebb, hangosabb felvonulás. A másik: a
kiválóságok felköszöntése, kitüntetése a
nyilvánosság előtt.
Táplánszentkereszt 2009-ben kitüntetett személyei:

Kedves majálison
ünneplô lakosság!
A segítségüket / a segítségeteket
kérném.
A felejthetetlen táplánszentkereszti
majálist szeretném a szó szoros értelmében is megőrizni a jövő nemzedékének egy kisfilm formájában.
Ezen tervhez szeretnék megkérni
mindenkit, hogy aki fényképezett vagy
kamerázott a rendezvényen, kérem
keressen meg mihamarabb a könyvtárban, vagy a következő telefonszámok
egyikén: 577-072, 06-30/4143771.
Előre is köszönettel:
Kozmor Barbara

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

1) A legbaritonabb gyöngyvirág (Kiss
István)
2) A megörökítés nagy mestere, kiemelkedő szervező tevékenységéért, fehér
köpeny díj várományosa (Horváth
Istvánné, szül. Kajdi Mária)
3) Aki a legtöbbet tett a citera-utánpótlás
neveléséért (Havasi Anikó)
4) A legolvasottabb Tápláni (Bognár
Szilveszterné)
5) A legvirágosabb porta tulajdonosa
(Bertók Istvánné)
6) Legjobb kisdobos polgárőr (Neválovitsné Polgár Adrienn)
7) Legfürgébb ujjú sárkány (Cserkuti
Veronika)
8) A legszerényebb, de egyik legszexisebb
tűzoltó hölgy (Tóthné Szakály Henrietta)
9) A leghangosabb, legerősebb „Tour de
France” tűzoltó kislány (Varga Viktória)
10) Akinek a leghangosabban szól a trombitája és legszétziláltabb a mappája
(Kassai Gergely)
11) A legizgágább rockys (Hajmási Csenge)
12) A legígéretesebb operatőrtanonc
(Horváth Krisztián)
13) Az utca hírmondója (Mészáros
Ferencné)
14) A legtettrekészebb ifjú (Draskovits
Norbert)

15) A leg, leg, leg család (Kustos család:
Kustos Ervin, Kustos Ervinné, Kustos
Anna, Kustos Kata, Kustos Julcsi)

A „kötelezettségek” után következhetett a közös ünneplés, mulatás. A hangulat
megalapozásáért, fenntartásáért a következő csoportokat illeti hálás köszönet:
– Táplánszentkereszti Pink Panther
Rock and roll csoport
– Apáczai Csere János Általános Iskola
free styl csoportja
– Apáczai Csere János Általános Iskola
Ifjúsági Fúvószenekara
– Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
– Szombathelyi Néptáncműhely
A mozgalmas napot kertmozi, egy vidám,
a múltat méltóképpen bemutató alkotás,
Bacsó Péter Tanú című filmje zárta.
Mindenkinek köszönjük, aki eljött, s
aki jól érezte magát!
Kozmor Barbara

Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Közhasznú Egyesület
2009. január 22-én került sor a község
legújabb Egyesületének alakuló közgyűlésére. Az összefogást tettek követték, s
a hosszas folyamat eredményeként 2009.
március 18-ával hivatalosan is megalakult
a Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület.
Az egyesület 46 rendes, s 19 támogató
taggal jött létre. Az alakuló közgyűlésen
megválasztották elnök asszonynak Bozi
Jánosnét, titkárnak Meskó Krisztiánt, az
egyesület pénztárosának: Somogyi Zoltánt, további elnökségi tagoknak: Kustos
Anna Zsófiát és Kozmor Barbarát.
2009. május 27-én elnökségi gyűlést

tartottunk, melyen a következő napirendi
pontokat vitattuk meg:
– A Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Közhasznú Egyesület hivatalos nyilvántartásba vétele
– Egyesületi logó kiválasztása
– Egyesületi bankszámlaszám létrehozása
– Az egyesület programjai, rendezvényei
– Illetve a következő közgyűlés időpontjának meghatározása: 2009. június
18-án 18 órai kezdettel minden egyesületi
tagot várunk a Jókai Mór Művelődési
Házba!
Kozmor Barbara

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

Karate hírek
Országos Bajnokság
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Törökbálinton rendezték meg 2009. április 25-én a Törökbálint Kupa Ippon Shobu Országos

KarateBajnokságot,
hírek melyre a TKSE csapatából kilencen utaztak.Tûzoltósági hírek
Az erĘs mezĘnyben jól helytálltak a tápláni gyerekek, a formagyakorlatokban és a

Országos Bajnokság
küzdelmekben is jó eredményeket értek el.
Eredmények:

Törökbálinton rendezték meg 2009.
á p r i l i s 2 5 - é n a Tö r ö k b á l i n t Ku p a
Ippon Shobu Országos Bajnokságot,
melyre a TKSE csapatából kilencen
utaztak.
Az erős mezőnyben jól helytálltak a
tápláni gyerekek, a formagyakorlatokban és a küzdelmekben is jó eredményeket értek el.

kata
1
Sipos András
2
Sipos Balázs
4
Lovranics Alexandra
5
KoósViktor
junior 4
Koós Nóra

kumite
1
junior 2
felnĘtt 3
2
-

Utóbbi két
hónapban történt

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki lomtalanításkor egyesületünknek adta a fémhulladékot. Idén
398.000 Ft-ot tudtunk összegyűjteni.
Dankovics Jóska bácsitól 20.000 Ft
pénzadományt kaptunk autó vásárlásához.
Kassai Gergely
Május 2-án részt vettünk a Vas Megyei
4
Németh András
Szent Flórián Tűzoltó Szövetség rendezA TKSE csapatából Németh András edzĘ 20 karatékát indított. Összességében 1 arany, 5
vényén. A kissé szeles idő ellenére voltak
ezüst, 9 bronz és 2 negyedik helyezés a mérleg, amivel a csapatverseny harmadik helyén zárt
gyermekprogramok, főzőverseny, ahol 24
ATARASHII KUPA
a TKSE.
csapat közül a 4. helyezést értük el. Sajnos
a focibajnokságban kissé gyengén szerepeltünk,
pedig a Zöld
Ászok vendéglő,
2009. május 9-én Szombathelyen,
a
Sugár
úton
a Sportarénában
a Tápláni
Karate
kata
kumite
Török
László
jóvoltából
teljes
focimez
Sportegyesület
szervezésében került megrendezésre a II. Atarashii Kupa Ippon-Shobu Karate
UTÁNPÓTLÁS
garnitúrát
ajánlott
fel
és
vendégül
látta
2
2
Purgai Levente
Bajnokság.
tagságunkat.
3
1
Magyar Ádám
Az ország egész területérĘl érkezett 16 csapat 120 Szeretnénk
versenyzĘje gyermek,
ifjúsági, kadet,
még köszönetet
mondani
HALADÓK
Balogunyom
polgármesterének,
junior
felnĘtt korcsoportokban
kezdĘ3 és haladó
szinten mérhették
össze tudásukat. A aki
Koósés
Viktor
egyesületünknekjusson.
ajándékozott
junior:
verseny
egyik célja az volt,
hogy2 az utánpótlás is versenylehetĘséghez
A Magyar egy
JKA régi
Koós Nóra
felnĘtt: 4
felnĘtt: 3
tűzoltó-utánfutót, 800 liter/perc teljesítKarate
a válogatottak
részére3 felkészülési versenynek jelölte meg az Atarashii
3
KassaiSzövetség
Csaba
ményű kismotorfecskendővel.
3
Kassai
Gergely
Kupát a május végi belgrádi Európa Bajnokság
elĘtt. Ez
a döntés
biztosította
a kiemelkedĘen
Május
16-án
ismét a Petőfi
telepen volt
4
3
Kassai László
a megmérettetés
a Szombathely–Kőszeg
magas színvonalat a versenyünkre: eljött több európabajnoki
és világbajnoki
érmes versenyzĘ
3
2
Pajor Fruzsina
környék területi verseny.
is Szombathelyre.
2
Habda Zsolt
Férfi csapatunk IV. helyen végzett
- a lebonyolításról,
3
A Lovranics
versenyrĘlAlexandra
– a szervezésrĘl,
a körülményekrĘl – elismerĘen nyilatkoztak
Női csapatunk III. helyen végzett
2
Németh András edzĘ
a csapatok és a JKA szövetség vezetĘi is.
Ifi csapatunk I. helyen végzett
Mindhárom csapatért szurkolhatunk
rően nyilatkoztak a csapatok és a JKA
majd a június 13-án Táplánszentkereszten
szövetség vezetői is.
A TKSE csapatából Németh András megrendezésre kerülő Vas Megyei Tűzedző 20 karatékát indított. Összességében oltó Versenyen. Ezen a napon fogjuk ün1 arany, 5 ezüst, 9 bronz és 2 negyedik nepelni Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk
helyezés a mérleg, amivel a csapatverseny fennállásának 110. éves évfordulóját. E
felejthetetlen alkalomra készült jubileharmadik helyén zárt a TKSE.
umi bor 890 Ft-os áron megvásárolható
lesz a verseny napján. Aki megvásárolja
az már ezzel is támogatta egyesületünket.
Június 13-án tartandó rendezvényünkre
tombolatárgyak, tárgyi és akár anyagi felajánlásokat is szívesen fogadjuk 18 órától
a tűzoltószertárnál.
Telefonon 06-30-9693664, 94/377-419

ATARASHII KUPA
2009. május 9-én Szombathelyen, a
Sugár úton a Sportarénában a Tápláni
Karate Sportegyesület szervezésében
került megrendezésre a II. Atarashii
Kupa Ippon-Shobu Karate Bajnokság.
Az ország egész területéről érkezett
16 csapat 120 versenyzője gyermek,
ifjúsági, kadett, junior és felnőtt korcsoportokban kezdő és haladó szinten
mérhették össze tudásukat. A verseny
egyik célja az volt, hogy az utánpótlás is
versenylehetőséghez jusson. A Magyar
JKA Karate Szövetség a válogatottak
részére felkészülési versenynek jelölte
meg az Atarashii Kupát a május végi
belgrádi Európa-bajnokság előtt. Ez a
döntés biztosította a kiemelkedően magas színvonalat a versenyünkre: eljött
több Európa-bajnoki és világbajnoki
érmes versenyző is Szombathelyre.
A versenyről – a szervezésről, a lebonyolításról, a körülményekről – elisme-

Köszönettel:
Tancsics József
Elnök, tűzoltóparancsnok
Az Atarashii Kupán szereplő tápláni versenyzők: felső sor balról: Kassai Csaba, Kassai
Gergely, Habda Zsolt, Both Milán, Purgai Levente, Koós Nóra, Bertók Tamás, Németh András edző, Sipos Balázs, Pajor Gergő, alsó sor: Koós Viktor, Kassai László,
Lovranics Alexandra, Pajor Fruzsina, Sipos András, Pajor Márton, Magyar Ádám,
elöl: Berta Dániel a csapatkupával

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:
2009. augusztus 21.
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Karate hírek

Óvodai hírek

Belgrádi Európa-bajnokság

Szakmai nap
óvodánkban

2009. május 23–24-én Belgrádban rendezték meg az
Ippon Shobu Európa Bajnokságot gyermek és kadett
korcsoportban (9-18 éves ko-

A magyar gyerekek – a többségben lévő szerb bírók nem
mindig pártatlan bíráskodása
ellenére is – 10 aranyérmet,
11 ezüstérmet és 13 bronzér-

Az Eb-n résztvevő vasiak: a TKSE és a Sárvári KSE karatékái.
Balról: Kassai László, Lovranics Alexandra, Kassai Gergely, Németh Viktória (Sárvár), Koós Viktor, Dabis Gábor (Sárvár)
rig). A Magyar JKA Szövetség
Eb-re utazó keretében helyet
kapott hat vasi versenyző közül négyen a Tápláni Karate Sportegyesület karatékái
voltak: Lovranics Alexandra,
Koós Viktor, Kassai Gergely
és Kassai László.
Május 21-én, csütörtökön
10.00 órakor indult a válogatott Budapestről autóbusszal
és hosszú utazás után este
értek Belgrádba. Másnap,
pénteken két „laza” edzés
közben volt idő városnézésre
is: megnézték a várat és egy
haditechnikai múzeumot is.
A szerb fővárosban a gyerekek megdöbbenve láttak sok
helyen olyan épületeket, amelyeket a háború óta még nem
hoztak helyre: fegyvergolyó és
rakéta becsapódások nyomai
voltak a házak falain.
Szombaton 10.00 órakor
kezdődött az Eb az egyéni
versenyekkel, majd vasárnap
a csapatok kerültek sorra. A
több száz versenyző 6 tatamin
küzdött egyszerre a meleg,
levegőtlen sportcsarnokban.

te meg és Gergőnek a bal szeme megsérült. Mindezek után
érdekes módon nem léptették
le az ellenfelét, hanem csak
megintették, viszont a tápláni
fiú már nem tudott rendesen
teljesíteni, így kiesett a későbbi küzdelmekből. A 15 éves lányoknál Lovranics Alexandra
is ügyesen kumitézett, de egy
szerb lány megállította, nem
jutott a döntőbe.
Másnap a csapatküzdelmekben hárman indultak a
TKSE-ből. Lackó az előző
napi jó teljesítménye alapján bekerült a 12-13 évesek
kumite csapatába, ahol jó
szerepléssel 5. helyezést értek
el. Gergő a sérülése miatt
viszont csak „tartalékosként”
szurkolhatott a döntőben
a kadett csapatnak, de így
is megérdemelten állt fel a
dobogó harmadik fokára.
Szandra és két társa a 14-15
éves lányok csapatában magabiztos versenyzéssel menetelt
előre. A döntőbe jutásért a
cseh csapattal küzdöttek meg,
majd az aranyért a beloruszokkal meccseltek és nagyon
szoros küzdelemben – minden bírói igyekezet ellenére
– megnyerték a versenyt.
A tápláni csapat mérlege:
1 arany, 1 bronz és három 5.
hely.

met hoztak el a küzdelmek
során. Táplánszentkeresztre
ebből 1 arany és 1 bronz került, valamint 4 értékes helyezést elkönyvelhetünk a TKSE
sportolóinak.
A táplániak formagyakorlatban nem indultak, nekik a
küzdelem megy jobban. Az
egyéni küzdelmekben először
Kassai László került sorra
a 13 évesek között. Lackó
nagyon jó versenyzéssel kön�nyedén beküzdötte magát a
nyolc közé, előbb egy
csapat
kumite
angol, majd egy orosz
kumite
1
versenyzőt győzött Lovranics Alexandra
5
nem indult
le, ott azonban egy KoósViktor
5
5
erősen vitatható bírói Kassai László
3
Kassai
Gergely
döntéssel kikapott a
A TKSE csapata remekül
szerb ellenfelétől. Koós Viktor
hasonlóképpen remekelt a helytállt Európa legjobbjai
korcsoportjában: egy ukrán, között és bár lehettek volna
majd egy orosz versenyzőn még érmes helyezéseink és
jutott túl, azonban a négyes az érmek is lehettek volna
döntőbe már ő sem jutott be, még fényesebbek, ha a bírói
egy lengyel fiú állította meg. döntések nem ennyire elfoKassai Gergely a 16-18 évesek gultak, de mindezek ellenére
kadett korcsoportjában egy sikeresen teljesítették a felorosz fiúval került össze, aki adatukat.
Gratulálunk nekik.
nagyon sportszerűtlenül ütöt-

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” címmel óvodánk szakmai napot szervezett
az Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesület megalakulásának 10 éves évfordulója
alkalmából. A köszöntőt községünk polgármestere mondta,
vendégeinket óvodavezetőnk
Bertókné Szakály Gabriella üdvözölte. Óvodás gyermekeink
„Pünkösdölő” népi gyermekjátékot mutattak be.
A szakmai nap folytatásaként
Dr. Horváth Sándor néprajzkutató tartott előadást Vas megyei
népi gyermekjátékok címmel.
Az óvoda folyosóján meghívott
vendégeink megtekinthették
és kipróbálhatták a régi idők
gyermekjátékait. Óvodapedagógusaink citerajátékukkal
színesítették a hangulatot.

A délután folyamán ellátogattunk a Forrai Katalin Múzeumba,
ahol Padosné Kiszela Edit nyitotta meg az emlékkiállítást, amely
jól tükrözi egyesületünk elmúlt
10 évének szakmai sikereit.
A nap zárásaként lehetőség
volt a Jeli arborétum pompázó
virágait megtekinteni.

Köszöntô helyett
„Te már nékünk sokat adtál,
de mi néked keveset, az arcodból, a hangodból sugárzik
a szeretet. Fogadd tőlünk ezt a
csokrot, mit kötött a szeretet,
hála-hála mindig hála jó
tanítónk teneked.”
Június
első
vasárnapja
– Pedagógusnap
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Tancsics József
Tancsics József jelenleg lakatos vállalkozó, valamint a
helyi önkéntes tűzoltócsapat
vezetője.
A Latinka Sándor középiskolában érettségizett, majd a Rába
gyárban helyezkedett el, mint
minőségellenőr. Később a sorkatonai szolgálat következett és jött
egy életet megváltoztató döntés,
a tűzoltói szakma. 1987. május
elsején belépett a Szombathelyi
Városi Tűzoltóság kötelékébe.
Ebben az évben vizsgázott le
felsőfokú üzemszervezésből.
Először, mint sima beosztott
vonulós, majd miután megszerezte a tűzoltó szakmát, folyamatosan haladva a ranglétrán
különleges szerkezelő lett, végül
különleges szerkezelő parancsnokként, zászlósként
ment nyugdíjba.
Fo l y a m a t o s
felkészüléseken,
oktatásokon, gyakorlatokon vett
részt munkája
során, illetve jó pár nehéz bevetésnek volt részese. A bajba,
rossz, nehéz helyzetbe került
embereken való segítés motiválta szakmaválasztását.
Többször kapott kitüntetést,
jutalmat, elismerést (BM dicséret, miniszteri dicséret), ami
minősítette munkáját.
Tűzoltónak csak az jelentkezzen, aki elhivatottságot érez e
különleges és érdekes szakma
iránt, hiszen itt egy csapatmunka
folyik, amely nagy felelősséggel
jár, egymásra vannak utalva az
emberek a 24 órás szolgálat alatt.
Úgymond ez egy nagycsalád. A
hozzátartozóknak is tolerálni
kell, hisz a nem egész húsz év
alatt összességében közel 5 évet
biztosan nem volt a családjával.
Nagyon erős pszichés állapotot,
szervezőkészséget, fizikai felkészültséget igényel. Aki ezzel nem
ért egyet, az még nem nézett
szembe erdőtűzzel, nem volt
balesetnél, ahol a hozzátartozók ott állnak kétségbeesve,
várva a válaszokat kérdéseikre
vagy veszélyes anyagoknál, ahol
akár egy levegővétel is okozhat

egészségkárosodást vagy akár
halált is.
Nyugdíjba vonulása után helyben, 2007. január 16-án egy civil
szervezetet vett át és alakított
újjá, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Tagjai között találhatunk
régi tagokat, akik most is ugyanolyan lelkesek, mint akkor voltak,
illetve olyanokat is, akik most
kezdték el a felkészülésüket.
Jelenleg 31 fő felnőtt tagot számlál és 8-10 fő 18 év alatti fiatalt.
Több versenyen megmérették
már tudásukat, ahol szép eredményekkel végeztek. Többször
vettek részt katasztrófavédelmi
és polgárvédelmi gyakorlatokon
is. Alakulóban van egy testvérkapcsolat is, az
ausztriai Pirkhof
községgel.
A leglényegesebb pedig az,
hogy van a községünkben egy olyan
felkészült csapat,
akikre bármilyen
események során,
legyen jó vagy akár
rossz, számítani lehet, hisz a
közeli falukban nem működik
Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Nagyon jó kapcsolatot ápol
más önkéntesekkel, illetve régi
kollégákkal, akikkel szakmai
és emberi tapasztalatcserét tud
folytatni.
Beruházásra került egy 800
l/min. teljesítményű kismotor.
Pályázatokkal próbálják felszereltségüket modernizálni,
amit a két év alatt szinte teljes
egészében sikerült is. Jelenleg
egy gépjármű beszerzése van
folyamatban, ami azért lenne
szükséges, hogy tűzesetek, káresetek felszámolásához az erők,
eszközök mielőbb a helyszínre
jussanak. Az egyesület célja a
káresemények szakszerű, gyors
felszámolása.
A legközelebbi megmérettetés a csapatnak a megyei döntő
lesz, melyet községünkben június 13-án tartanak. Ezúton is
szeretné megköszönni Tancsics
József mindenkinek, aki bármely
módon segítette az egyesület
működését munkája során.
Polgár Lívia

Foltvarrók

Ne féljünk
a varrógéptôl!
Varrótanfolyam kezdőknek
Tanfolyam célja: a háztartási varrógépek kezelésének megismerése
Tanfolyam ideje: 3x1 óra
Helye: Petőfi u. 20. hétfő 18.00
12 éves kortól várunk minden érdeklődőt!
A tanfolyam díjtalan!
Jelentkezni a helyszínen vagy a 70/953-0332 telefonon!

Tervezd meg takaród!
Játékra hívjuk Táplánszentkereszt polgárait!
Pályázhat minden táplánszentkereszti, az egész aprótól a
korosabbig. A beérkezett műveket kategóriánként értékeljük.
A nyerteseket jutalmazzuk! A pályamunkákat a Falunapon
kiállítjuk. A kiállított munkákra lehet szavazni. Az abszolút
győztes takaróját elkészítjük, melyet a következő kiállításunkon bárki megtekinthet.
A/4 méretű, bármilyen technikával (festék, zsírkréta, ceruzarajz, egyéb) elkészített műveket várunk jeligével!
Kérjük, hogy mellékelve vagy a rajz hátoldalán legyenek
feltüntetve a következő adatok: név, életkor, telefonszám,
lakcím!
A pályázatok leadhatók: a Petőfi S. u. 25. alatt 17.00 után és
a Könyvtárban nyitvatartási időben.
Leadási határidő: 2009. július 20.

A szabadidô hasznos eltöltése
Közeleg a nyár a hosszú estékkel. A
szabadidő hasznos eltöltését ajánljuk
mindenkinek jelmondatunkkal, melyet
a felvonuláson is láthattak:
„Gyere velünk, bírjuk még cérnával!”
Várunk minden érdeklődőt a Petőfi utca 20. alatt hétfőnként
17.30-tól!

Újra Kincses-tábor!
6 és 12 év közötti gyermekek
részére újra nyári foglalkoztató
tábort szervezünk a Művelődési
Ház égisze alatt. A tábor helye a
Művelődési Ház, a Könyvtár és
a Fő utcai park területe.
Reggeltől késő délutánig kézműves foglalkozások, játszóház,
néptáncoktatás, filmnézés, kirándulás és sok-sok meglepetés
várja a gyerkőcöket az élményekben gazdag 1 hétre.
A nagy sikerre való tekintettel

a tábor időpontjai: 2009. július
13-17. (betelt), július 27-31.
A napi egyszeri meleg étkezés megoldott, a tábor térítési
díja a jelentkezések számának
függvénye.
A tábor vezetői: Nádas Nikoletta, Meskó-Csépány Zsanett
és Meskó Krisztián.
Jelentkezni lehet a könyvtárban személyesen, vagy a 0630/659-0275-ös és a 06-20/5339252-es számokon.
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Medvehagyma virágzásának
ünnepe
De hol van a medvehagyma? Mi az a
medvehagyma? Mire jó? Miért fontos?
– kérdezte az elmúlt időszakban oly sok
táplánszentkereszti, s még több nem
táplánszentkereszti ismerősöm.
A választ, a válaszokat május 6–8.-a
között, az első, reményeink szerint hagyományt teremtő, táplánszentkereszti
Medvehagyma Virágzás Ünnepén kaphatta meg a nagyérdemű.
Mi is történt a három napsütéses délután?
Május 6. (szerda)
A kora esti órákban Bozi Jánosné, a
Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület elnöke, ünnepi beszédével nyitotta meg a háromnapos rendezvényt. A felemelő gondolatok (melyben
többek közt elhangzott a cseppet sem
mellékes gondolat, miszerint ez az első
olyan programsorozat a községben,
amely teljes egészében a nemrég megalakult Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Közhasznú Egyesület rendezvénye) után
Balogh Lajos, botanikus, muzeológus, a
NyME – SEK növénytani tanszékének
oktatója tartott rövid ismertetőt magáról
a növényről, a medvehagymáról.
Örömünkre szolgált, hogy a vártnál
jóval többen eljöttek a szerdai programra.
Az előadás után a medvehagymával teli
parkban hosszasan beszélgetett előadó s
hallgató, miközben teltek a táskák, zacskók az értékes hagymalevéllel.

Május 7. (csütörtök)
Csütörtök délután az ifjúságé volt a
főszerep. 15 órai kezdettel a helyi általános iskola diákjai egy exkluzív biológiaórán vehettek részt. A medvehagymás
ismereteket Kustos Anna Zsófia osztotta
meg a diákokkal. Az előadást követően
a gyerekek számot adhattak megszerzett
tudásukról, azaz kitölthették a medvehagyma-kvízt. Több mint 30 diák közül a
kvíz nyertesei:

1. helyezett
   – HORVÁTH DOROTTYA (5. osztály)
2. helyezett
   – BÍRÓ SÁNDOR (4. osztály)
   – GERSEI DÁVID (4. osztály)
3. helyezett
   – FŰZFA KATALIN (5. osztály)
   – NAGY FRUZSINA (5. osztály)
KÜLÖNDÍJ
   – TÓTH BENCE – DANKOVICS
    BENJAMIN (5. osztály)
A diákok nemcsak elméjüket gyarapíthatták, hanem hasukat is megtömhették
a medvehagyma-vajas pirítóssal.

Május 8. (péntek)
Délelőtt
Az Apáczai Csere János Általános
Iskolában tartott előadást a medvehagymáról Dr. Nagy László botanikus egy
tanóra keretein belül.
Délután
Ifj. Perl János polgármester úr köszöntésével kezdetét vette a háromnapos
rendezvény záró szakasza, a medvehagymás svédasztal megterítve, a színpadon a táplánszentkereszti tehetségek
felsorakozva, egyszóval a szórakozás
garantálva.
A fellépő csoportok: Apáczai Csere János Általános Iskola Ifjúsági Fúvószenekara, Vadrózsa Néptánccsoport, Tavaszi
Szél Citerazenekar.
A medvés finomságok a következő
„mesterek” konyhájából érkeztek: Molnár Istvánné, Kozmor Istvánné, Családi
Anita, Nádas Nikoletta. Köszönjük szépen!
(Aki kedvet kapott ahhoz, hogy otthon
is készítsen medvehagymás csemegéket,
de még nincs receptfüzete, szeretettel
várjuk a könyvtárban!)
Jövőre újra medvehagyma, még nagyobb meglepetésekkel, még több finomsággal! Addig is szedjék a leveleket,
készítsenek finomságokat, s vigyázzanak
nagyon e tápláni kincsre.
Kozmor Barbara

Idén is
Citeratalálkozó!
Másfél év kihagyás után, idén június
21-én ismételten megrendezésre kerül
Táplánszentkereszten Németh Lajos
emléknapja, Vas és Zala megye népművészeinek találkozója.
Az idei program terveink szerint a
következő:
14.30 Németh Lajos emléktábla avatás a
Jókai Mór Művelődési Háznál
15.00 Válicka Citerazenekar
15.20 Vadrózsa Néptánccsoport
15.30 Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
15.40 Vadrózsa Néptánccsoport
15.50 Ráspoly Népzenei Együttes
16.15 Gencsapáti Hagyományőrző
Néptáncegyüttes
16.40 Ümmögő Népzenei Együttes –
Répcelak
SZÜNET
17.20 Kemenesmagasi Citerazenekar
és Népdalkör
17.40 Ungaresca Néptáncegyüttes –
Szombathely
18.00 Rutafa Népdalkör
18.20 Sinkó–Gál Duó (Vép)
18.40 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes
– Kőszeg
19.00 Tavaszi Szél Citerazenekar
Várunk mindenkit sok-sok szeretettel!

Népi megfigyelések
Június – Szent Iván hava
Június 1. PÁDUAI SZENT ANTAL:
Ferences rendi szerzetes, a szembetegek,
a gyulladásban szenvedők oltalmazója.
Baranyában e napon gyújtják ősi módon a
gyógyító erejű „Szent Antal tüzét”
Június 8. MEDÁRD: Ezen a napon lehűlés várható. Ha ezen a napon esik az eső,
akkor 40 napig esni fog. Ha süt a nap, 40
napig szárazság várható. Ha süt a nap, akkor
édes lesz a bor.
Június 10. MARGIT: Nem szabad ezen
a napon kinyitni az ablakot, mert akkor
ebben az évben sok lesz a légy. Ez az időszak
a len, a retek, a káposzta vetésének ideje.
Általában esős napként tartották számon.
Június 15. VIDA: A nyarat jelenti. A szántóföldi növények befejezik növekedésüket és
az érés időszaka következik.
Június 24. SZENT IVÁN: Nyári napforduló ünnepe. Az év legrövidebb éjszakája.
Szent Ivánkor már-már megszakad a búza
töve, nemsokára aratás kezdődhet. Az őszi
répa és a retek vetőnapjaként említik.
Június 29. PÉTER-PÁL: Az aratás kezdőnapja. Ezen a napon van a legjobb íze az
epernek, ezért ekkor tartják az eperszüretet is.
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Kultúra

A Táplán Mozi
2009. júniusi programja
2009. június 12., 18 óra

Szíven szúrt ország

Magyar dokumentumfilm
Rendezte: Kivés György
Veszprém szép, de kicsi hely. Olyan, mint Magyarország.
Lakói sokat dolgoznak, elviselik a bajokat és örülnek, ha van
miért.
Veszprémben van egy kézilabdacsapat, amelyben kubai, szerb,
horvát, orosz és magyar sportolók küzdenek szívvel-lélekkel
ezért a szép kis dunántúli városért. A világ egyik legjobb kézilabdacsapata, ahol nem számít ki, honnan jött, hol nevelkedett,
ahol mindenki elsősorban veszprémi. Az volt a román Marian
Cozma is, akit idén február 8-án megöltek a város közepén
működő népszerű szórakozóhelyen. Csak a szerencsén múlott,
hogy két, segítségére siető csapattársa, barátja, a horvát Ivan
Pesics és a szerb Zarko Sesum súlyos sérülésekkel ugyan, de
túlélték a támadást.
A gyilkosok egy harminc főt számláló bandával érkeztek, és
azóta sem derült ki, hogy mit kerestek ott. Senki sem érti és
sokan félnek. Leginkább attól, hogy ebben az országban minden
megtörténhet. Ez a film azért készült, hogy megértsük végre,
hogy milyen világban élünk.
2009. június 16., 14 óra

Szörnyek az űrlények ellen
Angol animációs film
Rendezte: Rob Lettermann

Amikor Susan Murphyt, a kaliforniai lányt váratlanul telibe kapja egy
űrbéli trutyival teli meteorit az esküvője napján, rejtélyes módon 15
méteresre nő. A hadsereg akcióba lendül, foglyul ejtik a lányt, és egy
titkos kormányzati létesítménybe viszik. Itt elkeresztelik Drabáliának,
és együtt őrzik egy szedett-vedett társasággal, amely a következő szörnyekből áll: a zseniális, de rovarfejű Dr. Csótány; a macsó félmajomfélhal Hiányzó Láncszem; a zselés és elpusztíthatatlan B.O.B., és egy
100 méteres lárva, a Rovaroszaurusz.
Börtönéveiknek azonban hirtelen vége szakad, amikor egy rejtélyes
földönkívüli robot landol a Földön, és lerohanja az országot. Utolsó
reményként (az Elnök kétségbeesett parancsára) H. Borgo tábornok
vezetésével a szörnyek tarka társulatát vetik be, hogy legyőzzék a
földönkívülieket és megmentsék a világot a közelgő pusztulástól.
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