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Községünk egyik nagy ter-
mészeti értéke a Fő utcai 
park. Már kisgyermek ko-
runkban sétálgattunk benne. 
Azután fiatalként és idősebb-
ként is sok-sok kellemes per-
cet tölthettünk el együtt ezen 
a helyen. Szeretnénk, hogy 
ez a lehetőség még sokáig 
megadassék az utánunk jövő 
nemzedékek számára is. 

2003. óta ezért is perme-
teztetjük a fákat évente két 
alkalommal. S ebből a meg-
fontolásból szorgalmaztuk 
már évek óta a park felújí-
tását. 

A helyi Polgárőr Egyesület 
közreműködésével, az álta-
luk elnyert pályázati támo-
gatásból és az Önkormányzat 
pénzügyi előfinanszírozásá-
nak köszönhetően nemsoká-
ra megújulhat a könyvtárnak, 
gyógyszertárnak és a polgár-
őrségnek otthont adó épület. 
Kicserélik a nyílászárókat, 
és új homlokzatot kap a volt 
bölcsőde. Ezenkívül új út, 
járda épülhet. Pihenőpadok 
és hulladékgyűjtők kerülnek 
kihelyezésre. A művelődési 
ház és a könyvtár között egy 
új játszótér is kialakításra 

kerül. A már említett pályá-
zati pénzből a szentkereszti 
temetőnél, a Rákóczi utca 
végén egy második új játszó-
tér is fog épülni.

Önkormányzatunk 2008 
márciusában felkérte a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem 
Erdőművelési és Erdővé-
delmi Intézetét a Fő utcai 
park fáinak átvizsgálására. 
A vizsgálatot Prof. Dr. Varga 
Szabolcs egyetemi tanár és 
Dr. Kocsó Mihály főtanácsos 
végezte el. A vizsgálathoz 
ultrahangos műszer segítsé-
gét is igénybe vették. A hang 
terjedési sebességének meg-

változásából következtetni 
lehetett a fatörzsek korhadt-
ságának mértékére.

57 db fát vizsgáltak meg. 
Ebből 15 db fa azonnali, il-
letve legkésőbb 5 éven belüli 
kivágást, további 7 fa öt év 
múlva történő felülvizsgá-
latát javasolták a szakértők. 
A maradék fáknál gondo-
zási javaslatokat tettek vagy 
egészségesnek nyilvánították 
a növényeket.

Az elmúlt 2 év őket iga-
zolta. A kivágásra ajánlott 
fák közül a vizsgálat óta 3 fa 
már kidőlt. Nagy szerencse, 
hogy baleset, sérülés nem, 

csak anyagi kár történt. Nem 
halasztható tehát tovább, 
hogy az életveszélyes fák el-
távolítása megkezdődjék. Ez 
most vált esedékessé, mikor 
elindulhat a park felújítása.

Tudjuk előre, hogy fájdal-
mas lesz nézni a földön elte-
rülő, feldarabolt fákat. Kérek 
azonban mindenkit, hogy 
értse meg a lépés szükséges-
ségét. Nem kockáztathatunk 
tovább. A művelődési házba, 
könyvtárba, a játszótérre járó 
fiatalok és felnőttek bizton-
sága mindeneknél előbbre 
való. 

Természetesen a park 
felújítása során új fákat és 
cserjéket is ültetni fogunk, 
hogy mihamarabb pótolva 
legyenek az eltávolított nö-
vények. A fafajok kiválasz-
tásánál elsőbbséget kaptak a 
termőhelynek megfelelő, ős-
honos fafajok. Bízunk benne, 
hogy még mielőtt a falevelek 
lehullanak, egy megszépült 
park fogadhatja látogatóit. 
S a látogatók vigyázni fog-
nak a számukra megújított 
parkra.

Perl János

A Fô utcai park

Éppen, hogy kihevertük 
a karácsonyi és szilveszteri 
ünnepek „fáradalmait”, már-
is megrendezésre került a 
diákok, szülők, pedagógusok 
számára a Szülői Szervezet 
farsangi rendezvénye.

Az iskolai farsangon előbb 
a kreatív jelmezeké, később a 
humoré volt a főszerep. Kö-
szönet minden kedves szülő-
nek és nagyszülőnek a finom 
süteményekért, tortákért, 
tombolatárgyakért, és a gye-
rekeknek a tartalmas, színvo-
nalas produkciókért.

A Szülői Szervezet báli 
össze jövete le inek  cé l ja , 
hogy az önfeledt szórakozás 
mellett a rendezvény bevé-

teléből támogassa az isko-
la későbbi gyermekprog-
ramjait.

Ennek kapcsán pár gondo-
latot szeretnék megosztani a 
szülőkkel: 

A Szülői Szervezet célja:
– szoros kapcsolat kiépítése 

a szülők és az iskola között, 
hiszen gyermekeink eredmé-
nyes nevelése-oktatása nem 
oldható meg a szülők támoga-
tó magatartása nélkül

– aktív segítő részvétel az 
iskolai rendezvények megszer-
vezésében (halloween, Miku-
lás, farsang, gyereknap)

– támogatók megnyerése 
egy-egy sikeres program lebo-
nyolításához.

A Szülői Szervezet tagja:
– bármely szülő, aki kedvet 

érez magában ahhoz, hogy 
szabadidejében önként tevé-
kenykedjen a gyermekek isko-
lai életének gazdagításáért.

A Szülői Szervezet fő bevé-
teli forrásai:

– a farsang és a bál.

Ahhoz, hogy a fenti célok-
nak megfelelhessünk, segít-
ségükre és támogatásukra a 
jövőben még inkább számí-
tunk!

Végezetül! Köszönet mind-
azoknak, akik báli rendez-
vényünk sikeréhez hozzájá-
rultak:

– 8A, 8B osztály tanulói 
– Apáczai Csere János Ál-

talános Iskola Ifjúsági Fúvós-
zenekara

 – Apáczai Csere János Álta-
lános Iskola freestyle csapata

– Hip-hop tánccsoport – 
Táplánszentkereszt

– Savaria TSE táncosai 
– Gina tanárnő és önkéntes 

segítői 
– Táplánszentkereszti CBA 

bolt 
– Szülői Szervezet aktív tagjai 
Az iskola és a Szülői Szer-

vezet rendezvényeiről készült 
képek megtekinthetők az isko-
la hivatalos weboldalán:  www.
taplaniskola.atw.hu

Horváthné Hajmási Eszter

Szülôi Szervezet hírei
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Tápláni Fórum 
Táplánszentkereszti havilap. 

Felelős kiadó: Táplánszentkereszti Község Önkormányzata
Szerkesztõk: Kozmor Barbara – Kustos Anna Zsófia 

– Meskó Krisztián 
Felelős kiadó: ifj. Perl János

Először is megköszönjük 
azon lakosok segítségét, akik 
2009-ben az adójuk 1%-át a 
Polgárőrségnek utalták át, 
hogy ezzel is támogassanak 
minket! A befolyt összeget, 
ami 57.194 Ft, ruházatra és 
benzinköltségre fogjuk fel-
használni. A továbbiakban is 
várjuk az 1%-os támogatáso-
kat, az egyesületünk még haté-
konyabb működése céljából.

Ebben az Egyesületben 
olyan emberek dolgoznak, 
akik a faluért, egy közösségért, 
teljesen önkéntesen, minden 
díjazás nélkül, fáradtságot 
nem kímélve, szabadidejüket 
feláldozva, lelkiismeretesen, a 
lehető legjobb tudásuk szerint 
cselekednek, hogy a faluban 
rend és biztonság legyen.

Szeretnénk többet járőröz-
ni, de tekintettel kell lenni az 
anyagi helyzetünkre is, ezért 
kérjük a falu lakosainak segít-
ségét, hogy támogatásukkal 
még hatékonyabbá tudjuk 
tenni munkánkat!

Anyagi forrásaink 100%-át 
arra fordítjuk, hogy ebben a 
rohanó és kegyetlen világban 
legalább Táplánszentkereszten 
nyugalom és béke legyen. Ezen 
céljaink elérését nemcsak a 
pénzügyi helyzetünk befolyá-
solja, hanem az Egyesület lét-
száma is. Taglétszámunk azért 
csökken, mivel az idősebb 
polgárőrök betegségükből ki-

folyólag már nem tudják ezen 
feladataikat ellátni.

Egyre többen kérik a segít-
ségünket (pl.: éjszakai han-
goskodás, rongálás, házalók 
elküldése stb.), ami jelzi, hogy 
milyen nagy szükség van az 
egyesület tagjainak a mun-
kájára.

Részletesen ismertetem 
a tavalyi évben betervezett 
és elvégzett feladatainkat. 
Egyesületünk az elmúlt évben 
folyamatosan az állandó és az 
év közben jelentkező felada-
tok közmegelégedésre történő 
elvégzésére törekedett.

 Az egyesületi tagok a 2008-
as évhez viszonyítva (2613 
óra) 2009-ben 3715 órát, azaz 
1102 órával teljesítettek töb-
bet. Ezenkívül a rendőrséggel 
közös szolgálat 1160 óra. Az 
iskola előtti szolgálat: regge-
lente forgalomirányítás 236 
óra. Ez személyekre (21 fő) 
lebontva 190-200 óra. Ez több 
mint egy hónap a családoktól 
távol, amely kiemelkedően 
magas teljesítmény és ön-
feláldozás a polgárőröktől. 
2009-ben gépjárműveinkkel 
összesen 6000 km-t járőröz-
tünk a község területén.

Feladataink között sze-
repelt:

Április: húsvéti körmenet 
biztosítása: 10 fő 4 órában. 
Április 20.-án Katasztrófavé-
delmi Ifjúsági verseny: melyen 
4 ifjú polgárőrünk vett részt. 

A későn kapott információk 
ellenére, összesen 2 napunk 
állt rendelkezésre, hogy fel-
készítsük a gyerekeket elmé-
letből (amely 270 kérdéses 
kidolgozatlan tesztből állt) és 
gyakorlatból. A felkészülésü-
ket 5 fő felnőtt polgárőr segí-
tette 2 teljes napon keresztül. 
Az idő rövidsége ellenére a 
III. helyezést érték el a ver-
senyen, ami egy nagyon szép 
eredmény volt tőlük. Herényi 
Polgárőrség segítése „Herényi 
virágút” alkalmából: 10 fő 1 
nap. Májusfa állítása: 6 fő 4 
óra.

Május:  felkérésre Vas-
szécsenyben amerikai foci 
biztosítása: 4 fő 5 óra. Iskolá-
val, óvodával együtt szervezett 
gyermeknap: 6 fő 2 óra. Má-
jusfa kitáncolása rendezvényé-
nek biztosítása.

Június: 13.-án területi tűz-
oltóverseny biztosítása: 20 
fő/nap.

Július: 18.-án Megyei Pol-
gárőr verseny: 3 csapat/12 fő 
+kísérők (mindhárom csapat 
remek teljesítményt nyújtott: 
női csap. I. hely, a férfi és az ifi 
csap. a II. helyezést érték el).

Augusztus: 14-15-16.-án 
erős emberek országos verse-
nye, „búcsú” és falunapi ren-
dezvények biztosítása: ez fe-
lettébb kemény 3 nap egyben, 
mely nagyfokú szervezettsé-
get, kitartást és önfeláldozást 
igényelt az összes polgárőrtől. 

Ezen a 3 napon éjjel-nappal 
szolgálatban voltak tagjaink, 
volt, aki egyvégben 20 órát is 
kinn töltött reggel 6-tól éjjel 
3-4 óráig. A szolgálatok telje-
sítése körzeti megbízottakkal 
együtt történt.

Október: 12.-én országosan 
meghirdetett fokozott járőr-
szolgálat: 5 csoport/11 fő + 
körzeti megbízott 4 óra.

November: fokozott fel-
ügyelet, járőrözés a temetők-
nél: 15 fő / 4 nap.

December: éjféli szentmise 
biztosítása.

A fentieken kívül rendszeres 
és jó színvonalon elvégzett fel-
adatainkhoz tartozott még:

Postások kísérése, segítése. 
Temetések alkalmával autók, 
házak figyelése, forgalom irá-
nyítása. Házalók, adománygyűj-
tők elküldése. Minden péntek-
szombati napon folyamatos 
járőrözés a község területén 
(megelőzni a randalírozó fiata-
lok, csoportok hangoskodását, 
rongálását) naponként 4-6 fő.

ADÓSZÁM: 18892839-1-18 
SZÁMLASZÁM: 72700239-

10005800

Táplánszentkereszti Polgár-
őr Egyesület

Elérhetőségeink: Kajcsos 
Lajos elnök Tel.: 06/30/621-
0689

E-mail: doka.zsne@gmail.
com

BESZÁMOLÓ
A TÁPLÁNSZENTKERESZTI POLGÁRôR 

EGYESÜLET
2009-ES ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

HONLAP: http://www.taplani-pe.eoldal.hu/

Állandó telefonszámok:
Községi Önkormányzat: 577-048

Polgárőrség: 06-30/621-0689
Tűzoltóság: 105

Orvosi rendelő: 577-042
Gyepmester: 06-70/362-2655
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Foltos felhívás!
 
Az ember társas lény, szüksége 

van rá, hogy kisebb-nagyobb kö-
zösségekhez tartozzon, ahol fontos 
a munkája, fontos ő maga. Régen 
az asszonyok a fonóba, tollfosztóba 
vagy jótékonysági egyletekbe jártak. 
A mai kor emberének pedig itt a 
varró.

 Gyere el és csatlakozz hozzánk:
– ha jó hangulatra vágysz!
– ha valami nagyszerű létrehozá-

sában szeretnél részt venni!
– ha kell egy kis kikapcsolódás!

 Az idei évben nagy hangsúlyt fek-
tetünk munkánk közösségformáló 
szerepére. Különféle technikákat 
fogunk kipróbálni, és reményeink 
szerint csodálatos alkotások fog-
nak születni, amiben mindenki egy 
kicsit benne lesz. Az így elkészített 
dolgokat szokásunkhoz híven a 
különböző rendezvényekre ajánljuk 
fel pl.: falunapon polgárrá fogadás, 
tombola stb. 

„A közös dolgok teszik a barátsá-
got élvezetessé, de a különbségek 
azok, amelyek igazán érdekessé 
varázsolják”

(Balatonlellei Dorkas Foltonfolt 
klub)

 
Várunk mindenkit az orvosi ren-

delő melletti lakásban hétfőnként 
17:30-tól!

FIATAL CSALÁDOK NAPJA
2010. február 28. (vasárnap)
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Batyus Bál
A Jókai Mór Művelődési 

Ház felhívását megfontolva, 
a farsang időszakát kihasznál-
va hallgattunk a hívó szóra. 
Asszonynép és férfinép enni-
innivalót „batyuba” kötött, s 
felkerekedett, hogy pár órára 
bút, bánatot félretegye.

Voltak szendvicshegyek, sós 
meg édes sütemények, ezen 
felül arcpirosító, izomlazí-
tó és feszültségoldó itókák, 
nyakolajak. 

Egyre inkább fokozódó 
eszem-iszom, dínomdánom 
vette kezdetét.

Elhangzott az első dal: „Sze-
ressük egymást gyerekek…” – 

a hangulat rögtön a tetőfokára 
hágott. Mikor már a táncban, 
nótázásban jól elfáradtunk, a 
Gyöngyvirág Dalkör „virágszá-
lai” egyszerű, mégis nagyszerű 

műsorukkal szórakoztattak 
bennünket. Köszönet érte.

A vigalom folytatódott: 
„Vörösbort ittam az este an-
gyalom, ragyogom, szeretem 
a bort…” Aztán: „Hej cica 
eszem azt a csöpp kis szád…”; 
Nem, nem, nem, nem me-

gyünk mi innen el…”– ezt 
komolyan is gondoltuk – dön-
tésünket csupán a parketta 
bánta, mi nem!

Mert még ezután jött a java: 
a tombola, ahol mindenki 
nyert, aki 
csak vette 
a  fáradt-
s á g o t  é s 

eljött. Köszönet a Sárkány 
Klubnak, a Könyvtárnak és a 
sok-sok egyéni felajánlónak. 

A zenészünk csak „penget-
te”, üldögélni az embert nem 

igen engedte… roptuk hát, 
egy húron pendülve, Kriszti-
ánnal, Barbarával, Norbival az 
élen! Mivel senki sem akarta 
abbahagyni a táncot, szinte 
kifulladásig jártuk.             

Sajnos minden dal egyszer 
véget ér, így a Batyus Bál 
résztvevői is éjféltájt haza in-
dultak.

Azért mondtam el mindezt 
ilyen részletesen, hogy azok, 
akik nem tudtak eljönni, csi-
petnyi „ízelítőt” kapjanak, s 
legközelebb eljöjjenek a ha-
sonló helyi rendezvényekre. 
Hisz, ha „akar” az ember, időt 
kell áldoznia az örömnapokra, 
a vidám percekre, a boldogta-
lanság magától jön… boldog-
sággal tudunk ellene védekez-
ni! De erről ne többet!

Két szóval összegezném a 
bált: jól sikerült! Krisztián 
szerint: „A program elérte a 
célját!”

Köszönet érte a szervezők-
nek!

Jánosiné Klára

Az utolsó téli hószállingó-
zás is már a februári ködbe 
vész, de az igazi melengető 
érzések még váratnak maguk-
ra. Bár e sorok írásakor éppen 
kora tavaszias lengedező szél-
lel vitorlázó napsütés keríti 
hatalmába a járókelőket, így 
a lelkünk már jó úton jár a bo-
londos jókedv felé, valamint 
bőrünk illatát is kellemesebbé 
varázsolja a Nap kezdődő erő-
fitogtatása. Nehéz bármiről is 
tisztán, első érzelemhullám-
zással felvértezve elmélkedni, 
de a próbát már nem csak az 
embereknek kell kiállniuk, 
hanem a lecsupaszított ér-
zéseiknek is. Ebben a sokat 
emlegetett rohanó világban 
mindig megdöbbenve tapasz-
talom, hogy egy-egy kellemes 
érzés, egy-egy a szemnek tet-
sző szépség megtapasztalása 
mennyi forradalmi hevületet 
képes generálni a bensőmben. 
S ehhez nem kell a tavasznak 
kopogtatni az ajtón, ehhez 
elég reggel felébredni, nyúj-
tózni és elindulni a „nagyvi-
lágba”. Rövid sors adatott 
mindannyiunknak, rövid az 
az idő, ami elgondolkodtat 
minket a jövő energiáiról, s 
túl sok rosszindulatra épül-
nek a napi rutin feladatok. 
Több kitekintés, több eszmé-
lés kell a világnak, a környe-
zetünknek, nekünk, nekem. 
Kell a napsütés, kell a szép, 
kell a jó szó. Csendben, hal-
kan, szinte suttogva mondva, 
hogy csak  én halljam. Amíg 
még lehet.

Meskó Krisztián

Csak halkan

Étkezési utalványok elfogadása
Tisztelettel tájékoztatjuk kedves vendégeinket, étkezőinket, hogy Táplánszentkereszt község önkormányzati konyhája 

meleg étkeztetési utalványokat fogad el.

Az elfogadott utalványok: Chéque Déjeuner, Sodexo, ACCOR Services.

Az önkormányzat döntése értelmében 2010. június 30-ig a beváltáskor az 5%-os kezelési költséget nem számolják 
fel.

Azért szerződtünk a forgalmazókkal és tettük elfogadóhellyé a konyhát, hogy ezzel is egyszerűsítsük az utalványok 
felhasználását, megkönnyítve ezzel az étkezési térítési díj befizetését az étkező gyermekek szülei és szociális étkezőink 
részére. 
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Tájékoztató a védendô fogyasztókat 
megilletô kedvezményekrôl

A lakhatás megőrzése, il-
letve a hajléktalanná válás 
megelőzése érdekében a leg-
nehezebb anyagi körülmények 
között élők speciális védelmet 
érdemelnek – az energiaszol-
gáltatás tekintetében is. En-
nek eleget téve – az Európai 
Unió előírásai alapján – került 
bevezetésre az ún. védendő 
fogyasztók intézménye a vil-
lamos energia (2008. január 
1-jétől), illetve a gázszolgál-
tatás (2009. január 1-jétől) 
tekintetében. 

Ezen belül két kategóriát – a 
szociálisan rászoruló és a fo-
gyatékossággal élő fogyasztók 
csoportját – különítenek el a 
jogszabályok: 

I. Szociálisan rászoruló fo-
gyasztónak azt a természetes 
személyt kell tekinteni, aki, 
vagy akinek a háztartásában 
élő személy: 
a. időskorúak járadékában 

részesül, 
b. aktív korúak ellátására 

jogosult, 
c. lakásfenntartási támogatás-

ban részesül, 
d. ápolási díjban részesül, 
e. rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, 
f. otthonteremtési támogatás-

ban részesült (a támogatás 
megállapításától számított 
3 éven keresztül), vagy 

g. nevelőszülő, hivatásos ne-
velőszülő, aki saját ház-
tartásában neveli a gondo-
zásába helyezett átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vett 
gyermeket.

1. Igénybe vehető kedvez-
mények: 

1. Fizetési kedvezmények 
(részletfizetés, fizetési haladék) 
• a kedvezmény igénybevé-

telének időtartama alatt 
elfogyasztott energia el-
lenértékét, a tartozás rész-
összegeit, illetve a tartozás 

halasztott összegét határ-
időben ki kell egyenlíteni 

• 12 naptári hónapon belül 
egy alkalommal kérhető 

• részletfizetés: az igénylést 
megelőző 12 hónap átlag-
fogyasztásához igazodik 
(1 havi fogyasztás ellen-
értékét meg nem haladó 
tartozásnál 2 hónap, 3 havi 
alatt 5 hónap, 3 havin túl 6 
hónap) 

• fizetési haladék: időtartama 
legfeljebb 30 nap.

2. Előrefizető mérő 

Olyan – a kártyás mobilte-
lefonok analógiájára működő 
– fogyasztásmérő, amely a 
fogyasztást csak az ellenérték 
előzetes megfizetése esetén te-
szi lehetővé, ezért nem lehet-
séges a hátralék felhalmozása 
(ezen felül tudatos és takaré-
kos magatartásra ösztönöz). 
Jogosultsági feltételei: 
• a fizetési kedvezmények 

biztosítása mellett a szol-
gáltatónak fel kell ajánla-
nia az előre fizető mérő 
felszerelésének lehető-
ségét; 

• amennyiben a védendő 
fogyasztó a fizetési ked-
vezmények ellenére sem 
rendezi a tartozását (vagy 
a megállapodásban fog-
laltakat nem tartja be), a 
további vételezést a szol-
gáltató ilyen mérő felsze-
reléséhez kötheti; 

• a védendő fogyasztót fize-
tési késedelem vagy nem 
fizetés esetén csak akkor 
lehet az energiaellátásból 
kikapcsolni, ha - a fentiek 
szerinti felajánlás alapján 
– a speciális mérő felsze-
relésébe nem egyezik bele, 
illetve annak felszerelé-
sét, üzembe helyezését 
akadályozza vagy meg-
hiúsítja („kikapcsolási 
védelem”); 

• a szolgáltatásból már ki-
kapcsolt – a szociálisan 

rászoruló fogyasztói stá-
tuszra jogosító ellátások 
valamelyikében részesülő 
– fogyasztó pedig a nyil-
vántartásba történő felvé-
telével egyidejűleg kérheti 
az előre fizető mérő felsze-
relését.

A készülék beszerzési és 
felszerelési költségei a szol-
gáltatókat terhelik, továbbá ő 
köteles gondoskodni a mérők 
működtetésének (feltölté-
sének) az ügyfélszolgálatain 
és elektronikus úton történő 
biztosításáról. 

A készülék felszerelésével 
egyidejűleg meg kell állapodni 
a fennálló hátralék törleszté-
séről; az órák működtetését az 
önkormányzat segíteni köteles 
(azon személy részére, akinél 
ilyen készülék működik, a 
lakásfenntartási támogatást 
részben vagy egészben a ké-
szülék működtetését lehetővé 
tevő eszköz formájában kell 
nyújtani). 

II. Fogyatékossággal élő fo-
gyasztónak minősül az, aki 

a. fogyatékossági támogatás-
ban részesül, 

b. vakok személyi járadéká-
ban részesül, 

c. (vagy aki után szülője vagy 
eltartója) magasabb ösz-
szegű családi pótlékban 
részesül.

Igénybe vehető kedvezmé-
nyek: 
• különleges bánásmód a mé-

réssel, leolvasással, szám-
lázással, díjfizetéssel kap-
csolatban (pl. készpénzben 
történő számlakiegyenlítés 
a felhasználási helyen, az 
általánostól eltérő mérő-
hely-kialakítás, a számla 
értelmezéséhez nyújtott 
egyedi segítség stb.) – csak 
akkor, ha nincs a háztar-
tásban fogyatékossággal 
élőnek nem minősülő sze-
mély 

• szükségáramforrás (a terve-
zett üzemszünet idejére), 
illetve szünetmentes áram-
forrás (váratlan üzemzavar 
következményeinek meg-
előzése céljából).

A „kikapcsolási védelem” 
és – ennek következtében 
– az előrefizető mérő ezen 
fogyasztókat is megilleti, 
a szociálisan rászoruló fo-
gyasztóknál részletezett fel-
tételekkel. 

III. Hogyan lehet igényelni 
a kedvezményeket? 

Az igénylés alapvető fel-
tétele, hogy a szolgáltató az 
érintett fogyasztót – kérelmé-
re – nyilvántartásába felve-
gye. Ehhez az alábbi lépések 
szükségesek: 
• a regisztrációhoz szükséges 

adatlap fogyasztóra vonat-
kozó részének kitöltése és 
aláírása; 

• az adatlapot ki kell töltetni 
a védelemre jogosító ellá-
tást megállapító igazgatási 
szervvel is (ez a határozat-
ról leolvasható: jellemzően 
a települési önkormányzat 
jegyzője, illetve a Magyar 
Államkincstár); 

• a kitöltött és aláírt adat-
lapot a kiállításától szá-
mított 30 napon belül 
be kell nyújtani a szol-
gáltató ügyfélszolgála-
tára, aki 8 napon belül 
köteles a regisztrációt 
megtenni.

A védettséggel járó jogo-
kat csak egy felhasználási 
helyen lehet gyakorolni, a 
védendő státusz alapjául 
szolgáló ok fennállását pe-
dig minden év március 31-ig 
ismételten igazolni kell (az 
ehhez szükséges adatlapot 
a szolgáltató megküldi az 
érintettnek). Aki mindkét 
jogosulti  kategória (I-II. 
pont) feltételeinek megfelel, 
vegyesen is igénybe veheti a 
kedvezményeket. 
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Kultúra

A Táplán Mozi 2010. márciusi programja

2010. március 23. 19 óra – Avatar (amerikai sci-fi)
2010. március 30. 19 óra – Báthory (cseh, szlovák, magyar, 

angol, amerikai történelmi film)

II. MEGYEI GOMBFOCI 
BAJNOKSÁG 

2010. március 14.
Helyszín: Táplánszentkereszt, 
Jókai Mór Művelődési Ház

Verseny minden korosztály 
számára:

– Általános iskolások
– Középiskolások
– Felnőttek

Info: 
Táplánszentkereszt, Jókai 

Mór Művelődési Ház (Fő út 
4-6.)

www.taplanszentkereszt.hu
teletaplan@t-online.hu
94/577-072
Meskó Krisztián: +36-30/659-0275

Majális elôzetes
A tavalyi év óriási sikerén felbuzdulva a 2010. évi majális ren-

dezvényt ugyancsak a retró-hullám jegyében kívánjuk eltölteni. 
Ezért újra arra kérjük/kérünk, hogy kisebb csoportosulásokba 
szerveződve a régi hagyományoknak megfelelően egy vidám 
felvonulás részeseként legyen/legyél a május elsejei program 
segítője. Akár civil egyesület tagjaként, akár utcalakóként, 
akár valamilyen tápláni csoporthoz, intézményhez kötődőként 
vonuljon/vonuljál fel jelmezben, ötletes transzparenssel a ke-
zedben.

A május elsejei program így ismét Táplánszentkeresztre irá-
nyítja a figyelmet Vas megyében. Kérjük segítsen/segíts, hogy 
terveink megvalósuljanak. 

A felvonulásra jelentkezés határideje: április 23. Helye: a 
könyvtár.

Infó: Meskó Krisztián – +36/30/659-0275; Kozmor Barbara 
– +36/30/414-3771

A farsang tündér 
betoppant 

a Mûvelôdési 
Házunkba!

A farsang tündérnek feb-
ruár 6.-a délutánjára,  ha 
nagyobbá sajnos nem is, de 
hangulatossá mindenképp 
sikerült átvarázsolnia a mű-
velődési házat. Igazi farsangi 
hangulatú helyet teremtett 
a varázspálcájával. 14 órára 
megtelt a „bálterem” kistün-
dérekkel, királylányokkal, 
hastáncosokkal, rettenthe-
tetlen kisoroszlánokkal, ele-
fánttal. Dongólányok, kis 
katicabogárkák, boszorká-
nyok repkedtek körülöttünk. 
Amikor aztán megérkeztek a 
bátor Pókemberek, cowbo-
yok, ninják, katonák és nagy 
bunkósbotjával az ősember, 
máris nagyobb biztonságban 
tudott mulatni az alvajáró, a 
csontváz, Eperke és minden 
más állatjelmezes mesehős – a 
mi ovisaink. A műsorok sorát 
a hagyományőrző csoport 
ügyes kis tagjai kezdték, bár 
betegség miatt csak kevesen 
tudtak szerepelni, mégis na-
gyon kedves farsangi műsort 
adtak elő. Ezt követően min-
den álruhás kisember megmu-
tatta magát a színpadon. Cso-
portonként láthattuk, hogyan 
énekelnek, táncolnak nekünk, 
hogyan pörögnek, forognak 
a fényképezőgépeink előtt. 
Immár hagyománnyá vált, 
hogy a farsangi mulatságon 
az óvó nénik is szórakoztat-

ják a gyerekeket meglepetés 
műsorukkal. Idén a Piroska és 
a farkas klasszikus története 
elevenedett meg, nem is akár-
hogyan! Rita néniből szende 
pillantású Piroska, Zsóka 
néniből Piroska combját mé-
regető ordas lett. Anyukává 
változott Gabi néni, nagyma-
mává öregedett Márti néni, 
Noémi néni pedig mindenkit 
„levadászott” a mesélő Jutka 
néni és az óvodássá változó 
dajkák előtt. Műsoruk nagyon 
vidám volt! Köszönjük! Szí-
nesebbé tették a képet azok a 
bevállalós anyukák, apukák, 
kisebb, nagyobb testvérek, 
akik jelmezbe öltözve jöttek 
vigadni. A kitikkadt mulato-
zók süteménnyel, többféle 
finom fánkkal, itallal csillapít-
hatták szomjukat, gyomrukat. 
Tombola zárta a délutánt, 
ahol reméljük mindenkinek 
sikerült örömet okoznunk.  
A helyi sárkányklub felaján-
lásának köszönhetően sok 
gyönyörű párnát sorsoltunk 
ki. Nagyon köszönjük nekik.  
Ezúton köszönöm a szülőknek 
a hozott italokat, süteménye-
ket, fánkokat, tortákat, tom-
bolatárgyakat, valamint külön 
köszönöm a szülői szervezet 
anyukáinak, hogy olyanok, 
amilyenek! 

Nagy Krisztina 

Óvodai beíratás
2010. március 16–19.-e között lesz az óvodai beíratás. Azo-

kat a kisgyerekeket lehet beíratni, akik 2011. május 31.-éig 
betöltik a 3. életévüket. 

Szeretettel várjuk az új kiscsoportosokat és szüleiket. 
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Karate hírek Sport hírek

1%
Kérjük adójának 1%-ával 

támogassa a Tápláni Karate 
Sportegyesület sportolóit! A 
felajánlott pénzt a gyerekek 
nyári táborozására, valamint 
a versenyek nevezési díjaira 
szeretnénk költeni.

A kedvezményezett adószá-
ma: 18895870-1-18

A kedvezményezett neve: 
Tápláni Karate Sportegyesü-
let, 9761 Táplánszentkereszt, 
Fő u. 12.

Támogatását előre is  
köszönjük!

Táplánszentkereszt Közös-
ségének Sportjáért és Egész-
ségéért Alapítvány tisztelettel 
megköszöni a 2009. évben 
felajánlott SZJA 1%-ot. Ala-
pítványunk a Kistelepülési 
versenyekre való felkészülés-
re, terembérleti díjra, illetve 
a női labdarúgócsapatunk 
versenyeken való részvételére 
/ nevezési díjra biztosította az 
összeget.

Megragadom az alkalmat, 
hogy megkérjem a sportot 
kedvelő és támogatni szándé-
kozó, adózó lakosságot, hogy 
az idei évben a személyi jöve-
delemadó 1%-ának felaján-
lásával járuljon hozzá, hogy 
községünkben a szabadidő-
sport megfelelő körülmények 
között működhessen. 

ADÓSZÁMUNK: 18891106-
1-18

A 2009. évben a KISTELE-
PÜLÉSI SPORTVERSENY 

SOROZATBAN községünk 
ismét az I. helyen végzett.

I. Táplánszentkereszt 162 pont 
II. Vasszécseny 130 pont 
III. Zsira 81 pont 
IV. Torony 63 pont 
V. Lukácsháza 49 pont 
VI. Nárai 44 pont 

GRATULÁLUNK MIN-
DEN SPORTOLÓNAK! 

Önkormányzatunk a 2010. 
évre is benevezett a KISTE-
LEPÜLÉSI VERSENYSO-
ROZATRA az alábbi sport-
ágakban:

Asztalitenisz, sakk, lövészet, 
kosárlabda, röplabda, atlétika, 
kispályás labdarúgás, kézilab-
da, teke, és az előző évektől 
eltérően idén decemberben 
játékos sportversennyel zárul 
a versenysorozat.

Egyes sportágakra jelent-
kezni lehet Molnár István-
nál.

Elérhetőségek: 
e-mail: molistvan@chello.hu 
telefon: 06-20-4245635, 06-

20-3890058.

Február 23-án megkezdő-
dött az  asztalitenisz-verseny, 
melyre  1 női és 1 férfi  csapattal 
jelentkeztünk. Folyamatosan 
hírt adunk az eredményekről, 
és a következő versenyekről.

Az asztalitenisz versenyen 
NŐI csapatunk II. helyezést 
ért el.  

Tagjai: Gálné Pados Krisz-
tina, Jantosné Bobay Katalin, 
Kissné Bai Éva.

Férfi csapatunk tagjai: Kas-
sai László, Kiss Ádám, Kiss 
Tibor.

Gratulálunk  sportolóinknak!

A sakkverseny  február 27-én 
került megrendezésre. Az ered-
ményről a következő számban 
adunk hírt.

Molnár István

2010. január 25-én nyilvános 
közgyűlést tartott a TÁPLÁN 
SE labdarúgócsapata. Az ösz-
szejövetelen a sportot kedvelő, 
a csapat életét figyelemmel 
kísérő szurkolók is részt vettek. 
Úgy döntöttek, hogy a vezető-
ségben frissítésre van szükség. 
Az elnöki tisztségről lemon-
dott, a cégbíróságnál bejegyzett 
elnök, HORVÁTH ÁRPÁD 
helyett MOLNÁR ISTVÁN-t 
választották meg. A vezetőségi 
tagok személye is kicserélődött. 

Az új tagok: BADICS TAMÁS, 
BORBÁS JÁNOS, BORSOS 
TIBOR, HAJMÁSI PÉTER, 
HORVÁTH TAMÁS és TÖ-
RÖK ZSOLT.

Az új vezetőség az edzői 
teendők elvégzésére az őszi 
bajnoki fordulók alkalmával 
már a csapattal együtt dol-
gozó GŐCZE BALÁZS-t, 
és BORBÁS JÁNOS-t bízta 
meg. E hír hallatára a meglévő 
játékosok 80%-a, ÖNKÉNT 
távozott a csapatból. Az itt ma-

radt játékosok létszámát átiga-
zolásokkal pótoltuk. A felnőtt 
csapat 70-75%-a, az ifjúsági 
csapat 80%-a helyi sportoló, 
hisz a vezetőség fő irányvonala 
az, hogy minél több helyi játé-
kos legyen a keretben.

Az elnökség öt évre tervez. 
Célja az 5. évben dobogós, 
vagy dobogó körüli eredmény 
elérése.

Polgármester úr – ifj. Perl 
János – támogatja a vezetőség 
elképzelését, segítséget ígért, 

mert úgy látja, talán végre 
megmozdul a sok éve mozdu-
latlan állóvíz.

Vezetőségünk egy találko-
zóra invitálja a vállalkozókat, 
hogy eszmecserét folytassunk 
a csapat munkájáról, terveiről, 
támogatási lehetőségeiről.

Bízunk benne, hogy e válto-
zás több szurkolót és a sportot, 
a labdarúgást szerető barátot 
hoz majd ki a pályára, hogy 
együtt buzdítsuk a csapatot: 
H a j r á  T Á P L Á N!

TÁPLÁNSZENTKERESZTI  
KÖZSÉGI SPORTKÖR

A következő számhoz  
a cikkek  

leadási határideje: 
2010. március 24.


