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A fák levelei tavasszal
újra kihajtanak és ős�szel újra lehullanak. A
virágok újra kinyitnak és
újra elhervadnak. Újra
jön a tavasz, újra jön a
nyár, újra jön ősz és újra
jön tél. És Te természetesen azt mondod erre,
hogy nem is lehetne másként, mert így van ez jól.
Vass Albert
Táplánszentkereszt több csoportja, egyesülete is segített
a Vörösiszap katasztrófa áldozatainak!
A Baba-mama Klub, valamint a Polgárőrség és a Táplánszentkereszti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület képes beszámolóját az újság hasábjain olvashatják.

Hírek röviden az eltelt hónapból, hónapról:
KÖZÉLETI HÍREK

Sport

• OKTÓBER 23. – ÜNNEPI TESTÜLETI
ÜLÉS
– OKTÓBER 24. LEGYEN A KÖZSÉG NAPJA
– RENDELET: HELYI KITÜNTETÉS
ALAPÍTÁSÁRÓL
• A KERÉKPÁRÚT ÚJ SZAKASSZAL
BŐVÜLHET
• ÉPÜL A BÖLCSÖDE, BŐVÜL AZ ÓVODA
• SZÉPÜL, KÉSZÜL A FŐ UTCAI PARK
NYUGATI RÉSZE
• ÚJ TETŐ AZ ORVOSI RENDELŐN

• TÁPLÁNI KARATE SIKEREK
ORSZÁGSZERTE
KULTÚRA
• NYIT A MEGÚJULT
KÖNYVTÁR!
• IDŐSEK NAPJA
– 2010. NOVEMBER 26.
• TÁPLÁN MOZI
NOVEMBERBEN IS!
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OKTÓBER 23. – ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
AZ 1956-OS
FORRADALOMRÓL
Az ünnepi testületi ülést
verses megemlékezés nyitotta.
A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület
Művészeti csoportja részleteket adott elő Az „utca forradalma” elnevezésű 1956-os
emlékműsorából.
Ezt követően
az alábbi két témában született
fontos döntés.
OKTÓBER 24.
LEGYEN A KÖZSÉG NAPJA
Az Önkormányzat 2010. október
14-ei alakuló ülésén tett javaslatot
dr. Kovács László
alpolgármester úr
arra, hogy október 24. napját az
Önkormányzat
nyilvánítsa emléknappá.
Mindannyiunk
előtt ismeretes,
hogy Táplánfa és Szentkereszt
községek 1939. január 1-jei
egyesítésének 70. évfordulóját ünnepeltük 2009. október
24-én.
Ezen alkalom megörökítése, megőrzése érdekében tette
meg javaslatát alpolgármester
úr.
Az összefogás, mint szándék, az összetartozás, mint
Állandó telefonszámok:
Községi Önkormányzat:
577-048
Polgárőrség: 06-30/621-0689
Tűzoltóság: 105
Orvosi rendelő: 577-042
Gyepmester: 06-70/362-2655

érzés rendkívüli érték, és hatalmas erők felszabadítására
képes bármely közösség, így
egy település életében is.
Túl vagyunk az önkormányzati választásokon, Önök érezhették az összefogás erejét, az
összetartozás kifejeződését a
választás eredményében.

Ezért is furcsa érzéseket
kelt az emberben – még
most is – az egyik kamp án y kiad ván y : amely a z
összefogás erejéről szól, s
ugyanakkor, ugyanazokon
a hasábokon az írás hamisan vádaskodik, torzít, s
ez a kiadvány szerzőinek
problémája – mondhatnánk.
Így igaz, csak sajnos leér-

A következő számhoz
a cikkek
leadási határideje:
2010. december 10.

tékelte a valódi, őszinte és
gyakorlati tettekre sarkalló
összefogást. Pedig az ilyen
összefogásra óriási szükség
mutatkozik.
Éppen ezért örvendetes és
nemes cselekedet, hogy életre hívjuk a Község Egyesítés
Napját.

Ezzel emlékezzünk múltunkra, őseinkre. Próbáljuk
irántuk érzett megbecsülésünket kifejezni, s egyidejűleg a jövőt építeni azzal, hogy az önkormányzat
elkötelezettsége is valóságos közösségformáló erővel
bírjon, a rendezvény javítsa
községünk polgárainak komfortérzetét.

RENDELET:
HELYI
KITÜNTETÉS
ALAPÍTÁSÁRÓL
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6)
és 16. § (1) bekezdése által adott felhatalmazással
élve, a Magyar Köztársaság
kitüntetéseiről szóló 1991.
évi XXXI. törvény 7. § (1)
bekezdésében foglaltakra,
a településért tevékenykedő
állampolgárok, közösségek
munkájának elismerésére
kitüntetést alapított.
A rendelet célja, hogy az
önkormányzat méltó módon
elismerje és a község megbecsülését kifejezze mindazok
iránt, akik:
– a község fejlesztésében
kiemelkedően munkálkodtak,
tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót
alkottak,
– tevékenységükkel a község gazdálkodásának, kultúrájának fejlődését, az itt élők
életkörülményeinek javítását
szolgálták,
– kiemelkedő helyi közéleti
tevékenységet végeztek,
– tevékenységükkel Táplánszentkereszt község hazai és
nemzetközi hírnevét öregbítették, javították életkörülményeit.
Ezek elismerésére Táplánszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi kitüntetést alapította:
„Táplánszentkereszt Községért” kitüntető cím.

Tápláni Fórum
Táplánszentkereszti havilap.
Felelős kiadó: Táplánszentkereszti Község Önkormányzata
Szerkesztõk: Kozmor Barbara – Kustos Anna Zsófia
– Meskó Krisztián
Felelős kiadó: ifj. Perl János
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KERÉKPÁRÚT
Továbbra sem adtuk fel
azon tervünket, hogy Táplánszentkereszten a 87-es főút mellett biztonságosan tudjanak közlekedni a kerékpárosok, illetve
majd egyszer kerékpárúton is el
lehessen jutni Szombathelyre.
Az idei nyáron már beadtunk egy pályázatot a Széll
Kálmán utca és a József Attila
utca közötti szakasz megépítésére. Sajnos, akkor ezt a pályázat kiírója nem támogatta.

Most ősszel ismételten elküldtük pályázatunkat. Hiánypótlásra szólítottak fel, amit
teljesítettünk és elpostáztunk
a bírálók részére. Izgatottan
várjuk az eredményt.
Amennyiben sikerülne megszerezni az építési költségekhez szükséges összeget, nagy
lépést tudnák megtenni, hisz
ez esetben 2011-ben kb. 65-70
millió forint értékben megépülhetne az új szakasz.

ÉPÜL A BÖLCSŐDE, BŐVÜL
AZ ÓVODA
3 éve a kisgyermekes szülők
aláírásgyűjtéssel nyomatékosították, hogy szükségessé vált
községünkben egy bölcsőde
kialakítása. Ezzel együtt tudjuk azt is, hogy az óvodánk
már jelenleg is túlterhelt, elhelyezési gondokkal küzd. A születési statisztikák is mutatják
azt az örvendetes tényt, hogy
Táplánszentkereszten az országos átlagnál jóval több kisgyermek születik. Mindez azt
is előrevetíti, hogy községünk
jövőjét nekünk is terveznünk
kell. Meg kell teremtenünk a
további fejlődéshez szükséges
legfontosabb feltételeket.
Emiatt önkormányzatunk
két pályázatot nyújtott be.
Egyik egy kétcsoportos bölcsőde építését a másik óvodánk bővítését jelölte meg
célként. Mindkettő pályázat
eredményes lett.

2010. október 22-én önkormányzatunk megjelentette a bölcsődeépítésre és az
óvodabővítésre vonatkozó
közbeszerzési felhívását. Az
első napon öt építőipari vállalkozás kérte ki a tervdokumentációkat. A legkedvezőbb
ajánlatot tevő vállalkozóval
a tervek szerint november
közepén tud szerződést kötni
az önkormányzat. A munkák
még ebben az évben elkezdődhetnek. A két beruházás értéke az eszközbeszerzésekkel
együtt meghaladja a 140 millió
forintot. Ehhez az összeghez
önkormányzatunknak 10%-os
önrészt kell biztosítania.
Azt szeretnénk, hogy 2011.
szeptemberében egy új kétcsoportos bölcsőde és egy kibővített óvoda fogadhatná a
táplánszentkereszti és a környékbeli csöppségeket.

FŐ UTCAI PARK
FELÚJÍTÁSA
A Fő utcai park felújítására
két pályázatot nyújtott be a
község. A Polgárőr Egyesület
már az első fordulóban sikeresen a park nyugati részének (1
hrsz) felújítására pályázott.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a keleti oldal (3 hrsz)
megszépítésére adta be pályázatát. Az első körben a bíráló
bizottság ezt elutasította. A
pályázati anyagot azonban
ismételten benyújtotta az
egyesület. Várhatóan még
az idei évben döntés születik
a támogatásról. Ez azért is
volna fontos, hisz így mutathatna egységes képet a Fő
utcai park. Szeretnénk megszépíteni a művelődési ház és
a tűzoltószertár környékét is.
A Fő utcai park nyugati
részének felújítása sajnos elhúzódott. Ennek több oka is
van.
A pályázat nem támogatta a
könyvtár tetőcseréjét. Ezért a
képviselő-testület úgy döntött,
hogy saját erőből oldja meg a
tetőzet felújítását. Amíg ez a
munka tartott az épület külső
felújítása nem folytatódhatott.
A munkaterületet másik kivitelező vette át.
A játszótéri eszközök elhelyezése is lassabban haladt,
mint reméltük. Egy helyi vállalkozás több mint 600.000
forinttal kiegészítette a pá-

lyázatban elnyert játszótérre
fordítható összeget. Emiatt
egy másik, magasabb felszereltséggel rendelkező eszközt lehetett telepíteni, amely
leszállítására viszont várni
kellett.
Az időjárás sem segítette a
kivitelezést. A sok eső gyakran
lehetetlenné tette a munkálatokat.
Végül a legnagyobb késedelmet a térkő beszerzése
okozta. A park műemléki védettség alatt áll, ezért a felújítási terveket a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalnak
is jóvá kellett hagynia. Ekkor
a hivatal rögzítette az alkalmazható térkő gyártmányát,
típusát és színét. Beszerzéskor azonban kiderült, hogy
már nem gyártják ezt a típusú
térkövet. Először megpróbálták az ország különböző
forgalmazóitól beszerezni a
tervben szerepeltetett követ,
ez azonban nem járt sikerrel.
Végül többszöri egyeztetés
után egy másik gyártó, nagyon
hasonló térkövében sikerült
megállapodni, melyet azóta
már elkezdték legyártani. A
kivitelező cég ígérete szerint a
kő megérkezése után azonnal
elkezdik a munkákat. Remélhetjük, hogy ezek után rövid
időn belül megszépülhet a
park nyugati fele.

SZOMBATHELYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Tisztújító ülésének történései
A 2005-ben alakult Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása és Fejlesztési Tanács 2010.
október 21-én a szombathelyi
városházán tartotta meg tisztújító ülését. Elsőként dr. Puskás
Tivadar, Szombathely város
polgármestere köszöntötte az
egybegyűlteket, s üdvözölte a

térség új és ismét megválasztott
polgármestereit. Ezt követően a
tanácstagok rátértek a napirendi pontok tárgyalására. A tanács
36 igen és három nem szavazat
mellett, a korábbi elnököt, ifj.
Perl Jánost, Táplánszentkereszt
polgármesterét választotta meg
a társulás élére. A Szombat-

helyi Kistérségi Többcélú Társulása és Fejlesztési Tanács
általános elnökhelyettese dr.
Puskás Tivadar, második elnökhelyettese pedig Kovács
Péter, Vép polgármestere lett.
Megválasztották az elnökséget
és a Tanács munkáját segítő
bizottságokat is. A megyeszék-

helyet és 39 Szombathely környéki települést magába foglaló
Tanács munkáját továbbra is
a kistérségi munkaszervezet
segíti. Az ülés végén döntöttek
arról, hogy a Tanács 1 millió
forintot felajánl a vörösiszapkatasztrófa károsultjainak a
megsegítésére.
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JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI-ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI

PROGRAMAJÁNLÓ – November, december
Állandó programok, testedzési lehetőségek a Művelődési Házban és a tornacsarnokban!
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16.00 Ovis foci
a Tornacsarnokban

17.00 Karate a
Tornacsarnokban

10.00 Babamama Klub a
Művelődési
Házban

15.00 Rocky a
Tornacsarnok
tükrös termében

16.00 Karate a
Tornacsarnokban

9.00 Karate a
Tornacsarnokban

9.00 Karate a
Tornacsarnokban

17.00 Balett a
Tornacsarnok
tükrös termében

17.30 Hip-Hop
a Tornacsarnok
tükrös termében

14.30 Gitároktatás a Művelődési
Házban

17.00 Karate a
Tornacsarnokban

17.00 Balett a
Tornacsarnok
tükrös termében

15.00 Öreg Fiúk
foci a Tornacsarnokban

14.00 Revans
próba a Művelődési Házban

17.00 Merkli
atya fociedzése
a Tornacsarnokban

15.00 Rocky a
Tornacsarnok
tükrös termében

17.00 Kosáredzés a Tornacsarnokban

18.00 Fúvós
együttes próbája
a Művelődési
Házban

16.30 Kosáredzés a Tornacsarnokban

18.00 Kosáredzés a Tornacsarnokban

18.00 Torna a
Művelődési
Házban

16.00 Ovis foci
a Tornacsarnokban

17.30 Hip-Hop
a Tornacsarnok
tükrös termében

18.00 Edzés –
Táplán SE

17.30 Tömegsport a Tornacsarnokban

18.00 Edzés –
Táplán SE

17.00 Kosáredzés a Tornacsarnokban

17.30 Rocky
a Művelődési
Házban

19.30 Foci a Tornacsarnokban

19.00 Asszonytorna a Tornacsarnok tükrös
termében

17.00 Karate a
Tornacsarnokban

19.30 Kosáredzés a Tornacsarnokban

18.00 Torna a
Művelődési
Házban

17.30 Hip-Hop
a Tornacsarnok
tükrös termében

19.30 Tömegsport a Tornacsarnokban

Rendezvényeink:
– 2010. november 16. 19.00
TÁPLÁN MOZI – Harald Zwart: A karate
kölyök (amerikai film)
– 2010. november 26. 14.00
IDŐSEK NAPJA
– 2010. november 30. 19.00
TÁPLÁN MOZI - Nanette Burstein: Hétmérföldes szerelem (amerikai romantikus film)

Középiskolai tanár
fizika és matematika
korrepetálást,
érettségire felkészítést vállal
Táplánszentkereszten.
Érdeklődni
a 36/30/73-93-498
telefonszámon lehet
a délutáni órákban.

Újra várja olvasóit a Községi-Iskolai Könyvtár!
Hosszas munkálatokat követően
a megszépült és megújult KözségiIskolai Könyvtár november 17-én,
szerdától ismételten várja régi és új
olvasóit. Könyvtárunk nyitva tartása
változatlan: Hétfő: 12-18, Kedd: 1417, Szerda: 12-18, Csütörtök: 14-17,
Péntek: 10-18
A Teleház új helyiséggel, valamint

új számítógépekkel bővül. A technikai átálláshoz türelmüket kérjük.
Előreláthatóan december első napjaiban a számítógépek birodalma is
ismételten elérhető lesz. Egyelőre csak
a könyvtár várja látogatóit!
Fényképes intézmény-felújítási
cikkünk a decemberi ünnepi számban kerül leközlésre!

Tisztelt Lakosok!
A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

2010. 12. 15-én 9-12 óra között
a Plébánia Hivatal épületében ruhaosztást tart.
A ruhákból bárki válogathat magának, családtagjainak.
(Várunk jó állapotban lévő női- és férfi, valamint gyermekruhákat.)
Huszárné Török Katalin családgondozó
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TÁPLÁNSZENTKERESZT KULTÚRÁJÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET
2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2009. januárjában alakult meg a község
legifjabb civil szervezete. A megalakulástól számított közel két esztendőben
számos eredményt ért el az egyesület.
Az idei évben két (országos hírnévre is
szert tett) rendezvény került megrendezésre az Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Közhasznú Egyesület nevében is: április
17-18-án a VI. VAS FILM – Vas megyei
Filmfesztivál, április 25-én a II. Medvehagyma Virágzás Ünnepe.
Az idei esztendő Falunapjának is tevékeny részese volt egyesületünk, ki
tombolaárusítással, ki a stand körüli
sertepertéléssel, ki a Táplán Tusa eredményes lebonyolításával vette ki részét a
munkából, s a TKKE anyagilag is hozzájárult a sikeres hétvégéhez.
Az egyesület berkein belül működő
művészeti csoportok tevékenységéről is
hónapról hónapra beszámolunk Önöknek a lap hasábjain.
A Sárkányklub – Foltvarró Kör tagjai augusztusban az új tornacsarnok
megnyitásával párhuzamosan mutatták
be rendhagyó kiállításukat gobelin és
keresztszemes képeikből. Mindennemű
rendezvényen számíthatunk a hölgyekre,
ha kézműves foglalkoztatóra vagy tombolatárgyra van szükségünk.

A Tápláni Gyöngyvirág Dalkör sikere
már túlmutat községünk határain, hisz
számos felkérésnek eleget téve mutatták
be tudásukat megyeszerte. Többek közt
a szeptemberben megrendezett Kistérségi Forgatagon, ahol is a szombathelyi
egyetem gólyái tombolták végig a mi
Gyöngyvirágaink koncertjét.
A Táplánszentkereszti Hip-Hop Csoport szintén több fellépést tud felmutatni
az elmúlt esztendőből, illetve a nyáron
egy egész héten át neves táncoktatóktól
tanulhattak a gyermekek.
Sajnálatos módon már csak múlt időben beszélhetünk a Vadrózsa Néptánccsoportról, holott a 2010-es év elején,
tavaszán új koreográfiájukkal nagyban
színesítették és szépítették a község
rendezvényeit.
Egy sikeres pályázat eredményeként
2010. szeptemberében elindult a hét
alkalomból álló Olvassunk együtt az olvasás öröméért! foglalkozás-sorozatunk.
November 12-én nyolc leány vehette át
oklevelét, miszerint részt vett a foglalkozásokon. Örömünk teljes, hisz ezt követően is összejárnak péntek délutánonként a lányok a megújult könyvtárban,
hogy közösen szerezzenek friss olvasási
élményeket! A jutalmakat ugyancsak a

kulturális egyesület ajándékozta a lelkes
olvasóknak.
Az egyesület nem feledkezett meg a
Nyugdíjas Klubról sem, a szeptemberi
zalai kirándulás utazási költségeinek
kiegyenlítésébe is „beszállt”.
A tavalyi sikeres Radnóti Emléknapok után ebben az esztendőben az
1956-os forradalom tiszteletére készült
„Az utca forradalma” című műsorával
is megmutatkozott a TKKE Művészeti
Csoportja október 25-én a Művelődési
Házban.
Az önkormányzattól elnyert egyesületi
támogatást a csoportok utazási költségeire, fellépő ruházatára, kiegészítők vásárlására, a fentebb említett rendezvények,
illetve foglalkozássorozatok finanszírozására használtuk fel.
2011-től adójuk 1%-val a Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesületet is támogathatják! Adószámunk:
18899733-1-18.
Várjuk ezt követően is mindannyiukat
egyesületünk rendezvényeire, valamint
szeretettel invitáljuk a község lakosságát
egyesületünkbe, ezzel is támogatva a község kulturális életének fejlődését.
Kozmor Barbara

Csalogató Italbolt és diszkont Táplánszentkereszten!
k
zetben várju
e
y
rn
ö
k
lt
ju
ú
Meg
es
minden kedv
dégünket!
régi és új ven

Diszkont áron kapható: Sör, bor, üdítő!
- Bor, már 2 l-es 380 Ft-tól
- Palackozott sör 130 Ft-tól
- Dobozos sör 160 Ft-tól
- Üdítő 2 l-es 120 Ft-tól kapható.

Karácsonyi akció!

http://szuperoxigenesviz.hu/
Szombathelyi cégtől azonnal rendelhető
ozmózisos víztisztító, vízlágyító,
vízkőmentesítő és szuperoxigénes szifon!
KÉRJE AZ INGYENES VÍZTESZTET MINDEN
VÁSÁRLÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!
Ha Ön is szeretne otthonában babavíz
tisztaságú vizet, hívja a 06-20/499-6087-es
telefonszámon Szabó Györgynét!

Cím: Táplánszentkereszt,
Táncsics M. u. 10.
Nyitva tartás: minden nap
9-12 h és 14-20 h között.
Üzletvezető: Imre Mónika

KARÁCSONYI ÜNNEPEKRE
SÍRDÍSZEK,
ASZTALI DÍSZEK, ADVENTI
KOSZORÚK
RENDELHETŐK!
ÉRD.: 06 30/8411-703
VÖRÖSMARTY M. UTCA 26.
VIRÁGOS SZILVI
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Összefogás
a bajbajutottakért
Ez volt a mottója a két táplánszentkereszti civil szervezetnek, amikor úgy
döntött, hogy eleget téve a felhívásnak,
segítenek a vörösiszap-katasztrófa károsultjain.
Krugh Gusztáv, a Vas Megyei Polgárőr
szövetség elnöke is felhívta az egyesületek
figyelmét arra, hogy az eddig is végzett lelkiismeretes munkájuk mellett, szenteljen
több figyelmet erre az ügyre. Ösztönözte a
polgárőr vezetőket arra, hogy beszéljenek
a tagokkal és szervezzenek gyűjtést. Ami lehet akár fejenként 100 forint, tartós élelmiszer, vagy otthon nélkülözhető ruhanemű,
hisz ilyenkor mindennemű segítség elkél.
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a helyi Polgárőrség
közösen szervezett gyűjtést a tagságokon
belül az iszapkatasztrófát szenvedett
kolontári emberek javára. Telefonon keresztül érdeklődtünk, hogy mi az, amire
a legnagyobb szükségük van. A kapott
információk birtokába gyűjtöttünk takarókat, csizmákat, gyermekeknek ruhákat.
A pénzadományokból pedig tartós élelmiszereket vásároltunk. A felajánlásokat
a tűzoltók és a polgárőrség tagjai, személyesen adták át Tili Károlynak, Kolontár
Polgármesterének.
Mint a jól megépített terepasztalon,
lent a völgyben lakóházak tetejét lehetett csak látni. Árván nyúlik az ég felé a
templom tornya, melyen megcsillan az
októberi napsugár. E látvány tárul elénk a
szomszédos faluból, Pusztamiszkéről.

Ebben a völgyben folyt le az irdatlan
mennyiségű tömény nehézfémekkel teli
veszélyes iszaptenger. Látni azt, amit igazán leírni sem lehet, amit elképzelni is nagyon nehéz. Itt, Kolontáron, megpecsételődött a múlt és a jövő. Az itt élő emberek
eddigi munkájuk, életük mind odaveszett,
a vörösiszap martaléka lett. A jövő, az újrakezdés pedig elképzelhetetlennek tűnik
a veszélyes, egyenként is irritáló, rákkeltő
anyagok szomszédságában. Láttunk embereket, öregeket-fiatalokat, az arcukból
olvasni lehetett, hogy egy világ dőlt össze
bennük, az ő világuk tört darabokra.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindkét egyesület tagjainak, családtagjaiknak, a táplánszentkereszti lakosoknak

és az Apáczai Csere János Általános
iskolának az önzetlen segítségükért
Furcsa érzés ragadott el, hogy mennyi
embertársunk tud, „ha akar” segíteni
ebben az emberinek mondott embertelen
világban.
Tancsics József,
Táplánszentkereszti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnök
Kajcsos Lajos,
Táplánszentkereszti
Polgárőr Egyesület Elnök
Neválovics Tibor,
Táplánszentkereszti
Polgárőr Egyesület Alelnök
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Karate hírek

Ippon-shobu
karateverseny

Devecser
Pár gondolatot szeretnék megosztani az emberekkel. Egyik reggel megkeresett egy
kisgyermekes anyuka, hogy adományozna ruhákat, a vörösiszap által elöntött települések lakóinak. Szervezzünk gyűjtést, mondta, s 2 felhívást ki is tettünk a hirdetőtáblára,
1-2 embernek szóltunk, de a kisgyermekes anyukák körében futótűzként terjedt a hír,
a lehetőség, megfertőzve a nagymamákat is. Jöttek az emberek, voltak, akik karácsonyfadíszt, volt, aki popsitörlőt, ágyneműt hozott, volt aki süteményt sütött. Közben
folyamatosan bombáztak bennünk az információk a médiából, hogy ruhaneműt nem
kérnek... Nekünk pedig ebből volt a legtöbb, hisz gyerekruhákat gyűjtöttünk. Eszeveszett
telefonálásba fogtam, gondolván, hogy a kolléganőimnél jobban senki sem tudhatja mi
az igazság. Kiderült, hogy 3-6 év körüli gyerekruhákat és tápszert várnak. Elkezdtünk
zsákolni, külön válogatni a ruhákat. Egy szerda reggel indult út-nak kis csapatunk 9
fővel tele izgalommal. A szörnyűségeket láttuk a tv-ben ...Mikor Devecserbe értünk,
nem láttunk embereket, csak katonákat, tűzoltókat, rendőröket, elhagyott, vörösre
festett házakat, nem láttunk gyerekeket, kutyákat, macskákat, csak a pusztulást.
Olyan érzésem volt, mintha 20 évet mentünk volna vissza az időbe. Megkerestük a
védőnőket, akik nagyon örültek a ruháknak és tartós élelmiszereknek. Ami a leginkább
megdöbbentett, hogy senki
sem tudta, hol mit várnak.
Végül Somlóvásárhelyre
irányítottak bennünket.
Itt ért a legnagyobb döbbenet, ide még senki nem
hozott adományt. Még ki
sem gördült az önkormányzat busza a parkolóból, de
már jöttek az emberek és
vitték a „drága kincset”.
Haza-felé meglátogattuk
Dórikát. A kórházban pár
aprósággal kedveskedtünk
neki, megkértük a nővérkét adja át, felajánlották, hogy mi is átadhatjuk, de úgy gondoltuk nem az a fontos, hogy kitől kapta, hanem, hogy örömet okozzunk.
Sokat elmélkedtem azóta is. Arra jutottam, hogy 10 éve vagyok itt a faluban védőnő, 8 éve létrehoztuk a Baba-mama klubot és most sem csalódtam az anyukákban,
az itt élő emberekben, mert hiába van gond és rosszkedv, válság, képesek vagyunk
felülemelkedni a saját problémáinkon.
A védőnők felírták az adományozók nevét, jó volt azt mondani, hogy nem az
önkormányzat, nem a Védőnői szolgálat, hanem a táplánszentkereszti kisgyermekes anyukák és nagymamák gyűjtöttek a vörösiszap-katasztrófa sérültjeinek,
kisemmizettjeinek.
Hála és köszönet érte!
Tőke Monika

2010. november 6-án Törökbálinton –
az elmaradt Magyar Bajnokság helyett
– rendeztek egy felkészítő versenyt a 14
évnél idősebbeknek, mivel közeleg az
ESSKA Európa Bajnokság.
A Tápláni Karate Sportegyesület sportolói közül hárman neveztek: Lovranics
Alexandra, Habda Zsolt és Koós Viktor.
A fiúknak nem jött ki jól a lépés, nem
jutottak a négy közé, Szandra viszont szép
versenyzéssel ezüstérmet szerzett.

Önkormányzati hírek
ORVOSI RENDELŐ
– TETŐCSERE
Sikerült lecserélni az orvosi rendelő
tetőzetét.
A már régóta beázó tető új lécezést,
bádogozást és cserepet kapott. Az Empátia Kft. az önkormányzat nevében lebonyolított pályázat segítségével 50%-os
kedvezménnyel jutott hozzá a tetőfedő
anyagokhoz. Így a cserépért és a szükséges kiegészítőkért fél árat, 400.000
forintot kellett fizetni. Ez nagyban segítette azt, hogy még a tél beállta előtt
elkészülhetett a tetőcsere.
A kivitelezésben helyi vállalkozó is
részt vett.

Foltos hírek
Még van idő! De már
el kell kezdeni készülődni
a Karácsonyra!

Az iskolában a Szülői Szervezet idén
is rendez Karácsonyi Vásárt. Ebbe a Sárkányklub is besegít! Várunk minden olyan
érdeklődőt foglalkozásainkra, akinek
nincs ötlete, de pár apróság elkészítésével
szívesen hozzájárulna a vásár lebonyolításához! Azokra is számítunk, akik saját
célra vagy családtagjaik megajándékozásában szeretnének segítséget kapni.
Hétfőnként 6-tól az új gyógyszertár
mellett várunk mindenkit.
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A TÁPLÁNSZENTKERESZTI POLGÁRŐR
EGYESÜLET HÍREI ÉS ESEMÉNYEI
HONLAP: http://www.taplani-pe.eoldal.hu/
Egyesületünk egy országos
járőr versenyre kapott meghívást, ami meglepően érintett
mindenkit, hisz a felkészülésre mindösszesen 1 hét állt
a rendelkezésünkre. Igaz, ez
nem lehetett visszatartó erő,
mivel a nyáron több versenyre
is fel kellett készülnünk. Aki
komolyan vette akkor, az nem
felejtette el a megtanultakat
és csak fel kellett frissítenie
szakmai tudását.
Az eddigi „hagyományokkal” ellentétben, nem 2-3 személyautóval mentünk a helyileg Körmenden megrendezett megmérettetésre, hanem
igénybe vettük a közösségi
buszt. Ezúton is köszönjük
Berta Ernő buszsofőrnek a
kellemes és kényelmes utazást!
Két csapattal neveztünk
aznap reggel: a szokásos felnőtt csapattal és a rengeteget
fejlődő ifi csapattal. Jó hangulatban telt a versenynap, mindenki megmutathatta miben
a legjobb.
A felnőtt csapat a nap végén
tudta meg, hogy meghívott
vendégként nem fogják értékelni teljesítményét. Azonban

ez nem törte a kedvünket.
Örültünk, hogy az ország más
részéről, megyéiből érkező
csapatok kupával, illetve érmekkel távozhattak. Minden
elismerésem azoké a csapatoké, akik vállalták a nehézségek
ellenére (hosszú és költséges
utazás a verseny helyszínére)
is ezt remek megmérettetésnek számító versenyt.
Az ifi csapatunk viszont értékelhetően versenyzett: Ka-

jövedelemadójuk 1%-át, különböző alapítványoknak, egyesületeknek, szervezeteknek.
A felajánlásaikból befolyt
összeg idén: 34.639 Ft. Az
egyesület idén is a ruházkodás
fejlesztésére, bővítésére fordítja az összeget. Köszönjük
mindenki önzetlen támogatását!
Szeretnék pár sort szentelni
azon támogatóinknak, akik az
1%-on kívül is szívügyüknek

Varga Zoltán, Hertelendy
Alfonz, Ifj. Perl János, hel y i p o s t a , S é k -Au t ó Fu tómű és Gumiszerviz Kft.,
Táplánszentkereszti Önkormányzati Hivatal.
To v á b b á k ö s z ö n j ü k a
Táplánszentkereszti Apáczai
Csere János Általános Iskolának a rengeteg erkölcsi és
szellemi segítséget, támogatásukat az ifjúsági utánpótlásunk segítésében.
Kiemelt feladataink közé
tartozott a Halottak-napi
megemlékezés segítése, a
parkolásoknál, a kihelyezett
koszorúk vagy emléktárgyak
figyelése, őrzése, illetve esténként a rendszerezettebb
járőrözés.
Neválovics Tibor
alelnök

tegóriájukban első helyezést
értek el! Gratulálunk hozzá!
Mint minden évben, idén is
felajánlhatták civil személyek

tartják, hogy egyesületünk
gördülékenyen működjön,
és ne szenvedjen hiányt semmiben:

Elérhetőségeink: Kajcsos
Lajos, elnök, tel.: 06/30/6210689
E-mail: taplani.polg.egy@
gmail.com
ADÓSZÁM: 188928391-18
SZÁMLASZÁM: 7270023910005800

Karate hírek

KUNMADARAS KUPA
2010. október 23-án, Tiszafüreden rendezték meg
a Kunmadaras Kupa Ippon
Shobu Nyílt Karate Bajnokságot. A Tápláni Karate Sportegyesület sportolói közül – a
nagy távolság miatt – hárman
utaztak a megmérettetésre,
mindhárman kumitében versenyeztek.
Az V. korcsoportban induló Kassai László simán
bejutott a négy közé, majd

egyenletes, jó teljesítményével a döntőbe jutott, ahol
magabiztosan győzte le ellenfelét és felállhatott a dobogó legfelső fokára. Habda
Zsoltot és Kassai Gergelyt
nemcsak a saját korcsoportjában indította Németh András edző, hanem eggyel feljebb is. Zsolt a kadettoknál
a döntőbe jutott, ott vezetett
is, de végül is második helyezést ért el. A junioroknál

is bejutott a négy közé ott
azonban kikapott rutinosabb
ellenfelétől és bronzérmes
lett. Gergely a junior korcsoportban a másik ágon a
döntőbe jutott, ott azonban
egy fél ponttal kikapott és
második lett, a felnőtteknél az elődöntőig jutott és
bronzérmet szerzett.
Eredmények:
Kassai László

1. hely

Kassai Gergely junior 2. hely
felnőtt 3. hely
Habda Zsolt
kadet 2. hely
junior 3. hely

