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Bölcsődét és megnagyobbított óvodát avattak

Gyerekzsivaj töltötte be a táplánszent-
kereszti óvoda és bölcsőde udva-
rát szeptember harmadikán dél-
előtt. A fiatal szülők babakocsikkal, 
karonülő csememőkkel és izgő-mozgó 
kis lurkókkal együtt érkeztek az ün-
nepségre, a pályázati pénzből épült 
bölcsőde és a megnagyobbított óvoda 
átadására. 

A	Himnusz	hangjaival	nyitották	
meg	az	ünnepséget,	amelyen	részt	vett	
Hende	Csaba	honvédelmi	miniszter.	
Avató	beszédében	méltatta,	milyen	
jó	példát	mutat	Táplánszentkereszt,	
öröm	látni,	hogy	ilyen	sok	gyermek	és	
a	felnövekvő	nemzedékért	áldozatot	
vállaló	szülő	van	a	faluban	és	a	környező	
községekben.	Örömteli,	hogy	együtt-
működésre	készek,	s	olyan	színvonalú	
ellátásra	törekszenek,	amit	némely	
város	is	megirigyelhetne.	

Perl	János	Táplánszentkereszt	polgár-
mestere	ünnepi	beszédét	így	kezdte:		
„Mi	is	jelenti	a	közös	jövőnket?	A	

gyerekeink.	Ők	azok,	akik	majd	egyszer	
átveszik	tőlünk	a	megkezdett	munkán-
kat,	valóra	válthatják	be	nem	fejezett	
terveinket	s	remélhetőleg	megfáradt,	
öreg	korunkban	is	majd	gondoskodni	
fognak	rólunk.
Lassan	tíz	éve	lesz,	hogy	a	község	

vezetése	kiemelt	feladatának	tartja	
intézményhálózatának	fejlesztését.	
Évről-évre	következetesen	igyekszünk	
Táplánszentkereszt	oktatási	és	nevelési	
intézményeit	korszerűsíteni,	megújí-
tani.	Elmondhatjuk,	az	elmúlt	évek	
egyike	sem	telt	anélkül,	hogy	kisebb	
vagy	nagyobb	mértékben	ne	fejlődött,	
ne	újult	volna	meg,	valamelyik	gyer-
mekintézmény.	

Két fát ültettek  
az iskolaudvaron 

Becsengettek, megkezdődött az új 
tanév. A táplánszentkereszti Apá-
czai Csere János Általános Iskola 
igazgatóját Kissné Nagy Ilonát az 
iskolakezdésről, a tanulók számának 
alakulásáról kérdeztük.  

A	táplánszentkereszti	gyerekek	közül	
249-en	tanulnak	a	falu	iskolájában,	a	
tagiskolákban,	Vassurányban	18,	Söptén	
28,	Váton	46	diák	ül	az	iskolapadokban.	

Kedves Olvasónk!
Táplánszentkereszt néven új, kétha-

vonta megjelenő önkormányzati újságot 
készítünk. A korábbi havilap előnyeit, 
szerkesztőjének és íróinak munkáját elis-
merve és megtartva, iparkodunk Önöket 
tájékoztatni. Meggyőződésünk, hogy a mai 
Táplánszentkereszt ez a hét régi faluból 
összeálló település, – némelyiknek sajnos 
márcsak utca, vagy falurész őrzi az emlé-
két – érdekes és izgalmas település, noha 
lakói közül csak minden harmadik talál 
megélhetést saját környezetében, a többiek 
a közeli nagyvárosban boldogulnak, mégis 
hűségesek maradnak otthonukhoz. Meg-
tartja őket a közösség, a szép környezet, a 
kanyargó Gyöngyös, amelyre, mint a nyak-
lánc színes gömbjei fölfűződtek a falvak. 
Élénk a közélet, megannyi civil szerveződés, 
nagyszerű kulturális- és sportprogramok 
csiholnak kedvet az ittenieknek és a láto-
gatóknak. Rendezvényeik híre, elismertsége 
messze túlhaladja a 2800 lelket számláló 
község határait. Az önkormányzat a falu-
nak és a kistérségnek is gondos gazdája 
akar lenni. Küzdelmes világban élünk, 
az újságot a táplánszentkeresztiekről, a 
táplánszentkeresztieknek írjuk. Szíves 
figyelmükbe ajánlom.

Treiber Mária 
felelős szerkesztő
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Táplánszentkereszti havilap

Felelős kiadó:		
Táplánszentkereszti	Község	Önkormányzata,	Rákóczi	út	1.

Felelős kiadó:	ifj.	Perl	János
Felelős szerkesztõ:	Treiber	Mária

Októbertől 
népszámlálás, most 
először interneten is 

válaszolhatunk
Hazánkban tízévenként tarta-
nak népszámlálást. Az ország-
nak és lakóinak helyzetéről ad-
nak széleskörű tájékoztatást a 
Központi Statisztikai Hivatal 
által kért és feldolgozott ada-
tok. Az idén október elsejétől 
harmincegyedikéig kopogtat-
nak a számlálóbiztosok. A pót-
összeírás november elsejétől 
nyolcadikáig tart.

Családi	Anita	körjegyzőtől	
megtudtuk,	a	2009-ben	ho-
zott	népszámlálási	törvény	
kimondja,	hogy	az	adatszol-
gáltatás	-	a	nemzetiségre,	az	
anyanyelvre,	a	vallásra,	a	testi	
betegségre	és	a	fogyatékos-
ságra	vonatkozó	kérdések	
kivételével	-	kötelező.	Aki	
megtagadja,	szabálysértést	kö-
vet	el,	és	megbírságolhatják.	A	
népszámlálást	a	KSH	irányí-
tása	szerint	végzik,	a	jegyzők	
felelősek	azért,	hogy	a	törvé-
nyeknek	megfelelően	járjanak	
el	a	számlálóbiztosok.	
Táplánszentkereszten	az	idei	

cenzus	azért	se	számít	nagy	
újdonságnak,	mert	tavaly	már	
megtartották	a	„főpróbát”.	
Kiválasztották	a	háromezres	
lélekszámú	települések	közül,	s	
elvégezték	a	próba	népszámlá-
lást.	A	faluban	kilenc	körzetet	
jelölt	ki	a	statisztikai	hivatal.	(A	
legnépesebb	körzet	az	idősek	
otthona).A	számlálóbiztos-
ok	egyetemisták	és	munka-
nélküli	pedagógusok.	Olyan	
embereket	kerestek,	akiknek	
helyismeretük	van,	könnyen	
kapcsolatot	teremtenek	és	

vállalták,	hogy	részt	vesznek	
a	szeptemberi	képzéseken	
és	próbateszteken	vizsgát	is	
tesznek.	Sikeres	vizsgák	után	
lehetnek	számlálóbiztosok,	a	
jegyző	köt	velük	szerződést.	
Minden	biztos	igazolványt	kap,	
amely	azonban	csak	a	személyi	
igazolvánnyal	együtt	érvényes.	
(Ha	valakinek	kétségei	támad-
nak,	a	06-80-200-014-es	vagy	
a	06-80-200-224-es	ingyenes	
telefonszámon	is	érdeklődhet,	
vagy	a		www.nepszamlalas.hu	
internetes	oldalon	is	informá-
lódhat).	
A	mostani	népszámlálás	cél-

ja	az	október	elsejei	állapotok	
rögzítése.	Az	állampolgárok	
személyesen	is	kitölthetik	a	
kérdőíveket,	amelyeket	szep-
tember	30-ig	juttatnak	el	a	cí-
mükre.		Kérhetik	a	kitöltéshez	
az	őket	felkereső	számlálóbiz-
tosok	segítségét	is.	Hazánkban	
ez	a	mostani,	a	tizenötödik	
népszámlálás,	most	először	az	
internetes	adatszolgáltatást	is	
választhatják	az	állampolgár-
ok,	kapnak	kódot	és	letölthe-
tik	a	kérdőíveket.	Azonban,	
ha	az	egy	háztartásban	élők	
közül	valaki	ezt	a	megoldást	
választja,	akkor	mindenkinek,	
aki	erre	a	címre	van	bejelent-
ve,	szintén	ezen	a	módon	kell	
kitölteni	az	adatlapokat.	
A	népszámláláskor	a	vá-

laszadás	kötelező,	de	törvé-
nyi	előírások	messzemenően	
garantálják,	hogy	az	adatok	
titkosak,	nem	kerülhetnek	
avatatlan	kezekbe.	

 t.m. 

Ebben az esztendőben is lel-
kes és keményen készülő csa-
pat szervezte a falu napját, a 
megszokott és jól bevált prog-
ramok mellett újdonságokat 
is kínáltak.  

Kora	reggeltől	finom	illatok	
szálltak	a	Művelődési	Ház	
mögötti	területen,	soha	ennyi	
csapat	nem	versenyzett	az	
ízlelőbimbók	meggyőzéséért.	
Nyolc	társaság,	nyolcféle	íz.
Délelőtt	a	Tápláni	Faluna-

pi	Kupa	kispályás	labdarúgó	
torna	futballistái	küzdöttek	
egymással	a	zöld	gyepen,	szép-
számú	szurkolósereg	előtt.	
Kilenckor	kezdődött	az	ünne-
pélyes	bölcsőde-avatás,	óvoda-
avatás,	felszentelés	és	polgárrá	
fogadás.	A	Táplánszentkereszti	
Önkéntes	Tűzoltó	Egyesü-
let	bemutatója	a	szertáruknál	
nagy	sikert	aratott	elsősorban	
az	ifjabb	korosztály	körében,	
reméljük,	hogy	jövőre	megint	
kitelepednek	a	falu	örömére.	
Délután	a	Fekete	István	Állat-

védő	Egyesület	Örökbefogadó	
Napja,	a	Vas	Vármegye	Lovag-
jai	és	Íjászai	Hagyományőrző	
Egyesület	bemutatói,	valamint	a	
Vas	Megyei	Önkéntes	Centrum	
kollégái	is	a	vendégeink	voltak.	
Népszerűek	voltak	a	helyi	kultu-
rális	egyesület	fajátékai	is.
Ha	falunap,	akkor	Sár-

kányklub	kiállítás	megnyitó	a	

Művelődési	Házban.	Mindig	
öröm	nézni	az	új	alkotásokat,	
ilyenkor	a	kultúra	háza	is	kicsi-
nosodik,	megszépül.	Gratulá-
lunk	a	hölgyeknek!
A	színpadi	produkciók	az	

idén	is	a	rendezvénysátorban	

várták	az	érdeklődőket.	Mind	
több	helybeli	fellépő	gazdagí-
totta	a	falunapi	programot,	jó	
ezt	leírni,	s	jó	tapasztalni,	hogy	
sok	fiatal	megtalálja	a	kedvére	
való	elfoglaltságot:	Tápláni	

Gitárklub,	Tápláni	Gyöngy-
virág	Dalkör,	Rutafa	Ének-
együttes,	Táplánszentkereszti	
Ifjúsági	Fúvószenekar,	Tavaszi	
Szél	Citerazenekar,	Anett	
Balett	Táplánszentkereszt,	
Táplánszentkereszti	Pink	
Panther	Rock	and	Roll	Cso-
port,	Táplánszentkereszti	Ka-
rate	Sportegyesület,	Raktár	
Band,		Revans	Rock	Band.
Akik	vendégként	léptek	fel:	

a	Pecöli	Margaréta	Dalkör,	a	
Nicki	Fergeteg	Néptáncegyüttes	
–	fergeteges	műsorral	–	a	
TriBeCa	Dance	Group	három	
hárem	hölgye,	fő	előadóként	
pedig	a	„Zenélő	Filmkockák	
–	Filmzenék	a	világból	és	itt-
honról”	címet	viselő,	eddig	csak	
városi	rendezvényeken	látható	
műsora,	ahol	élőben	nézhet-
tük	és	hallhattuk	Auth	Csillát,	
Détár	Enikőt,	Szokodi	Zoltánt,	
Csejtei	Flórát	és	Menyhárt	Pé-
ter	brácsaművészt,	valamint	
ötfős	zenekarukat.
A	rock	kedvelőinek	is	hó-

doltunk	még	ezen	az	estén,	s	
az	elmaradhatatlan	bál	is	sok	
szórakozó	fiatalt	vonzott.
A	fotóarchívum	elérhető	a	

www.taplanszentkereszt.hu	ol-
dalon	található	linkre	kattintva.

„Szívesen tettük, amit tettünk,
De jókívánságot sajna nem 
vettünk.”

Meskó Krisztián

Falunap
   2011. szeptember 3.

Táplánszentkereszt
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Folytatás az 1. oldalról

Jövőnk zálogai a gyermekek
Bölcsödét és megnagyobbított óvodát avattak

Tavaly	az	Apáczai	Csere	
János	Általános	Iskola	nagy	
beruházása	után	–	modern	
tornateremmel	és	tantermek-

kel	bővült	az	iskola,	közel	240	
millió	forintért	–	most	egy	
teljesen	új	bölcsődével	és	egy	
csodálatosan	felújított	és	ki-
bővített	óvodával	gyarapodott	
közösségünk.”
A	polgármester	ezután	rö-

viden	ismertette	a	pályázatok	
történetét.	
„2010.	augusztus	16-án	

írtuk	alá	a	„Kistérségi	jelen-
tőségű	bölcsőde	létesítése	

Táplánszentkereszten”	című	
pályázatunk	szerződését.	A	
projekt	a	Nyugat-dunántúli	
Regionális	Operatív	Prog-
ram	keretében	elnyert	támo-
gatással	valósulhatott	meg.	

A	beruházás	75	millió	155	
ezer	618	Ft	európai	uniós	és	
hazai	támogatásból,	valamint	
8	millió	350	ezer	624	Ft	ön-
kormányzati	hozzájárulásból	
valósulhatott	meg.	A	beru-
házás	a	gyermekek	napközi	
ellátására	szolgáló	bölcsőde	
építése	volt,	egy	régi,	már	
nem	használt	szolgálati	lakás	
felújításával	illetve	bővíté-
sével.

Célunk,	hogy	a	szomszédos	
falvak	gyermekeinek	felügye-
letét	is	ellátni	képes,	az	elő-
írásoknak	és	a	XXI.	századi	
követelményeknek	teljes	mér-
tékben	megfelelő	bölcsőde	le-

gyen	a	községünkben.	
Bízunk	abban,	hogy	
a	fejlesztés	révén	a	
kisgyermekes	édes-
anyák	munkaválla-
lási	esélyei	is	javulni	
fognak.
Két	csoportos	böl-

csődénkbe	a	több	
mint	harminc	be-
íratott	kisgyermek	
száma	azt	bizonyít-
ja , 	hogy	helyesen	
döntöttünk,	amikor	
a	fejlesztést	elindí-
tottuk.	
A	„Táplánszent-

kereszti	óvoda	bőví-
tése,	emelet	ráépítése”	című	
pályázatunk	szerződésköté-
sére	szintén	2010.	augusztus	
16-án	volt.	Ez	a	projektünk	is	a	
Nyugat-dunántúli	Regionális	
Operatív	Program	keretében	
elnyert	támogatással	valósul-
hatott	meg.	
A	beruházás	65	millió	902	

ezer	633	Ft	európai	uniós	és	
hazai	támogatásból,	valamint	
6	millió	590	ezer	263	Ft	ön-

kormányzati	hozzájárulásból	
valósulhatott	meg.	A	régi	
épületet	1979-ben	adták	át,	
most	kibővítettük	és	meg	is	
szépült.	Jelenleg	négy	csoport	
működik	az	óvodában,	amely	
2007	augusztusától	hét	község	
önkormányzata	által	fenn-
tartott	társulás	keretében	
működik.	
Az	óvoda	bővítését	nagyobb	

részben	emeletráépítéssel	va-
lósítottuk	meg.	Az	emeleten	
újonnan	kialakított	csoport-
szobák,	vezetői	iroda,	sze-
mélyzeti	és	szociális	helyiségek	
kaptak	helyet.	A	földszinten	
tornaszoba,	mozgáskorláto-
zott	illemhely,	szülői	fogadó,	
orvosi	helyiség	és	tálalókony-
ha	lett	kialakítva.	Az	óvoda	
alapterületét	330	négyzetmé-
terrel	növeltük	meg.”
A	szalagátvágás	után	a	

dr.	Perger	Gyula	plébános	
megáldotta	az	épületeket,	
majd	Perl	János	polgármester	
Táplánszentkereszt	polgárává	
fogadta	a	2010	augusztusa	és	
2011	augusztusa	között	szüle-
tett	gyerekeket.	A	szülők	és	a	
gyerekek	névreszóló	emlékla-
pot	kaptak,	és	a	vendégekkel	
együtt	megnézték	az	új	gye-
rekintézményeket.	

(t.m.)

Amikor sűrű füst terjeng, és szúrós szag lepi el a falut
A hulladékok égetésére vonatkozó szabályok

Táplánszentkereszten	is	
gyakran	előfordul,	hogy	hul-
ladékok	égetéséből	származó	
sűrű	füst	borítja	be	a	falu	ut-
cáit,	lakóházait,	amely	megke-
seríti	a	lakók	életét,	és	súlyos	
környezetkárosító	hatású.	
Felhívjuk	a	lakosság	figyelmét	
az	égetéssel	kapcsolatos	sza-
bályokra	és	azok	mindenkori	
szigorú	betartására.
Az	önkormányzat	hatályos	

rendelete	szerint	az	avar	és	
kerti	hulladékok	nyílttéri	ége-

tésére	a	következő	szabályok	
vonatkoznak.
(1)	Avar	és	kerti	hulladék	

megsemmisítése	elsősorban	
komposztálással	történhet.
(2)	Tűzgyújtás	és	égetés	köz-

területen	és	ingatlanon	belül	
szeptembertől	és	április	végéig	
hétköznaponként	(hétfőtől	
péntekig)	10-18	óra	között	
szélmentes	időben	megenge-
dett.	Az	égetés	legfeljebb	6o	
percig	tarthat,	tartós	füstölés	
nem	megengedett.

(3)	Szeles	időben,	továbbá	
nyári	időszakban	(májustól	
augusztusig)	kerti	hulladék	
égetésére	a	tűzgyújtás	a	sza-
bad	térben	nem	megengedett.	
A	tűzvédelmi	szabályok	szigo-
rúan	betartandók.
(4)	Égetni	csak	megfelelő	

helyen,	a	vagyoni	és	személyi	
biztonságot	nem	veszélyeztető	
módon	lehet.	Az	égetést	végző	
személy	a	tűzrakhely	oltásáról	
az	égetést	befejezően	köteles	
gondoskodni.

(5)	Az	égetendő	hulladék	
nem	tartalmazhat	ipari	ere-
detű	hulladékot	(műanyagot,	
gumit,	vegyszert,	festéket,	
illetve	ezek	maradékait).
(6)	A	hatóságilag	elrendelt	

általános	tűzrakási	tilalom	alól	
a	helyi,	önkormányzati	rende-
let	nem	ad	felmentést.
Az	önkormányzati	rende-

let	utasításainak	megszegése	
esetén	Táplánszentkereszt	
Önkormányzata	jegyzője	jogo-
sult	bírság	kiszabására.
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A már évek óta megszokott 
ritmust idén nyáron is felvette 
a Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar. A ballagások, 
érettségik, vizsgaidőszakok, 
és diplomaosztók után ismét 
nagy lelkesedéssel vette ke-
zébe hétről-hétre a hangszert 
minden zenész, hogy a szólam 
és a közös próbákon tovább 
fejlessze tudását, valamint 
hogy a már jól megszokott 
pénteki menetzenével sze-
retett falubeli barátainkat 
szórakoztassuk. 

A	késő	estig	tartó,	olykor	
igencsak	fárasztó	és	meleg	
nyári	gyakorlatok	után,	kedves	
vendéglátóink	frissítettek	fel	
bennünket	finomságokkal.
Hatalmas	lendülettel	ké-

szültünk	a	július	31-én	meg-
rendezett	fúvószenekari	talál-
kozóra,	a	kilencedik	alkalom-
mal	szervezett	Szentgotthárdi	
Történelmi	Napok	rendez-
vénysorozatra.	A	résztvevő	
együttesek	–	Szombathely,	
Letenye,	Körmend	és	Szent-
gotthárd		fúvószenekara,	va-

lamint	a	Táplánszentkereszti	
Ifjúsági	Fúvószenekar	–	zenés	
utcai	felvonulását	az	ünne-
pélyes	megnyitó,	az	akkor	
eljátszott	közös	számok,	a	
kora	este	kezdődő	koncertek	
és	vacsora	követték.	A	jelen-
lévő	zenekarok	szenzációs	és	
nagyszerű	repertoárjaik	sza-
porították	a	nézők,	hallgatók	
számát,	fokozták	a	hangulatot,	
és	tették	felejthetetlenné	az	
estét.	A	hazafelé	tartó	busz-
úton	azonban	gondolataink	

néha	már	a	várva	várt	s	eddig	
mindig	emlékezetes	zenetábor	
körül	forogtak…
Augusztus	8-át,	az	indulás	

napját,	hosszas	előkészületek	
és	szervezések	előzték	meg,	
amelyekért	mérhetetlenül	
hálásak	vagyunk	karmeste-
rünknek,	polgármesterünknek	
és	segítőiknek.
A	 he ly sz ín 	 az 	 e lbűvö-

lő	Kemenesal ján, 	a 	Ság-
hegy	lábánál	fekvő	kis	falu:	
Kemeneskápolna.	Érkezéskor	
hűvös,	esős	időben	csomagol-
tunk	ki,	de	talán	a	közösség	
szeretete,	a	szívünk	mellett	az	
időt	is	felmelegítette…
Csapatunk	első	este	még	

kicsit	ismerkedett,	hiszen	a	
legfiatalabbak	alig	fél	éve	ül-
nek	közöttünk,	valamint	így	
zenetanárainkhoz	is	–	úm.:	
Csárics	Sándor	(Sanyi	bá-
csink),	Sárváry	László	(Laci	
bácsink),	Kovács	Imre	(Imre	
bácsink)	–	még	közelebb	ke-
rülhettünk.	Bertók	Ádámnak	
szeretnék	a	zenekar	nevében	
köszönetet	mondani	a	fan-
tasztikus	ötleteiért,	a	kreati-

vitásához,	mely	megmozgatott	
minket	is,	az	építő	játékaihoz,	
és	természetesen	a	hangula-
tos,	felejthetetlen	órákhoz.	
Hasonlóan	remek	pillanato-
kat	töltöttünk	egymással	a	
karmesterünk	által	elnevezett	
„fonodában”,	ahol	pólókat	
varrtunk	és	festettünk,	vala-
mint	karkötőket	készítettünk.	
Nem	feledkezhetünk	meg	a	
ping-pong	bajnokságról,	az	
úszóversenyről,	a	sakk	mecs-
csekről	és	az	olykor-olykor	

nevetésbe	fulladt	röplabdázá-
sokról	sem.	
Táborunk	és	egyáltalán	

együttesünk	mindig	szabályok-
hoz	ragaszkodik,	hiszen	a	sza-

bályok	teremtenek	egyensúlyt,	
mert	tulajdonképpen	egyen-
súly	nélkül	nincsen	élet…	
Napjaink	szakmai	része	ze-

nészekhez	méltóan:	a	reggeli	
trombitás	ébresztővel	indult,	
délelőtti	szólampróbákkal	
folytatódott,	majd	a	délutá-
ni	koncertek	zárták	a	sort	a	
tervezett	strandokon	–	Sár-
vár,	Celldömölk,	Borgáta.	A	
hasznos	gyakorlások	mellett	
számos	tanáccsal	is	elláttak	
mentoraink,	és	a	dicsérő	sza-
vakkal	se	fukarkodtak.			
Visszagondolva	a	tábori	na-

pokra,	azt	gondolom,	MI,	akik	
ott	voltunk,	egy	nagy	CSA-
LÁD	vagyunk.	A	szereteten	
túl,	amit	egymástól	kaptunk,	és	
alapjait	jelenti	az	együttesnek,	
elindultunk	az	önállósodáshoz	
vezető,	talán	most	még	rögös-
nek	tűnő	úton.	Létszámunk	
emelkedésével	karmesterünk	
felelőssége	is	alaposan	meg-
nőtt,	s	már	kevésnek	bizonyult	
egy-két	felnőtt	óvó	tekintete,	
irányítása,	ezért	mi,	idősebb	
zenekari	tagok	próbáltunk	
könnyíteni	a	Feri	bácsi	vállára	
nehezedő	terheken.	A	szer-
vezett	strandfegyelemnél,	a	
kis	betegeink	ápolásában,	a	
konyhaszolgálatban	mindenki	
képességeinek	megfelelő	buz-
gósággal	vette	ki	a	részét.	De	
most	is,	mint	eddig	bármikor,	
mellettünk	álltak	az	anyukák,	
hiszen	Ildikó	nénire,	Csilla	

nénire	és	Ági	nénire	bármiben	
számíthattunk.
Azonban	ez	a	család	most	

nem	lehetett	teljes,	mert	saj-
nos	voltak	hiányzó	tagjaink,	

azonban	örömünkre,	ha	nem	
is	egész	hétre,	de	néhány	órára	
csatlakoztak	hozzánk	páran,	
és	megajándékoztak	minket	
jelenlétükkel…	
AJÁNDÉK…	Elsősorban	

a	táborra	gondolok,	hiszen	
olyan	lehetőséget	kaptunk	
ismét,	amiért	örökké	hálá-
sak	lehetünk.	Eszembe	jutott	
még	Kassai	Laci	bácsink	és	a	
finom	dinnyék,	igazgatónőnk	
-	Kissné	Nagy	Ilona	-	finom	
péksüteményei,	zenetaná-
raink	egyforma	pólói,	Varga	
Zsófi	és	az	általam	készített	
emlékoklevelek	és	az	örök	
barátunktól,	polgármeste-
rünktől	kapott	szilvák,	csoko-
ládék	és	sorolhatnám	az	apró	
ajándékokat…	KÖSZÖNET	
MINDENÉRT…
Az	utolsó	esténket	a	kö-

zös	dalolás,	tánc	tette	még	
színesebbé,	valamint	a	be-
szélgetések	tanárainkkal,	a	
bíztató	szavak	a	folytatáshoz,	
és	végül	pihenésre	is	jutott	
még	idő.	A	másnap	pedig	már	
a	táplánszentkereszti	Szent	
Lőrinc	Templom	búcsújáról	
szólt…
Kedves 	k is 	 fa lunkban,	

Táplánszentkereszten,	szep-
tember	3-án,	a	falunapon	fú-
vószenekarunk	koncertjével	
együtt	ünnepelt	állandó	és	
odaadó	rajongóival,	a	hely-
beliekkel.

Tornai Katinka

A zene örökké él… az ifjúsági fúvószenekar nyara
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Tanakajdot már elérték, 
Szombathelyt megközelítik

Három kilométeren kanyarognak a kerékpárútak

Táplánszentkereszten nyolc 
évvel ezelőtt kezdték el építeni 
a kerékpárutakat. Amikor 
megjelentek az országos il-
letve regionális pályázatok, 
szinte azonnal munkához lát-
tak. Azóta a falut Tanakajddal 
már összeköti egy kerékpárút 
és nincs messze az idő, amikor 
Szombathely határát, a bogáti 
fasort is elérik. Nyolc év alatt 
közel három kilométeres sáv 
szolgálja a kétkerekűek biz-
tonságát. 

A	táplánszentkereszti	önkor-
mányzat	első	sikeres	pályázatát	
2003-ban	nyerték	meg,	ekkor	
épült	206	méteres	kerékpárút	

az	országúti	temető	mellett.	
Ez	a	szakasz	6	millió	922	ezer	
forintba	került,	ebből	3	millió	
250	ezer	forint,	vissza	nem	
térítendő	támogatást	kapott	
az	önkormányzat.	Perl	János	
polgármestertől	megtudtuk,	
iparkodtak	úgy	kiválasztani	az	
építendő	utak	helyét,	hogy	a	
falu	leginkább	balesetveszélyes	
és	legforgalmasabb	részein,	
biztonságban	legyenek	a	ke-
rékpárosok.	Majdnem	minden	
évben	sikerült	valamicskét	
növelni	a	szakaszokat,	s	ha	
minden	jól	sikerül	lassan	Szom-
bathelyt	is	elérik	és	összekötik	
Táplánszentkereszttel…
2004-ben	119	méteres	ke-

rékpárút	készült	4	millió	750	
ezer	forintból,	ebből	3millió	
371	ezer	volt	az	elnyert	pénz,	
2005-ben	316	métert	17	millió	

370	ezer	forintból,	ebből	a	
pályázaton	11	millió	254	ezret	
kaptak	meg,	2009-ben	741	
métert	haladtak,	53	millió	819	
forintból	40	millió	271	ezer	
forint	volt	a	pályázati	pénz,	
tavaly	1393	méterrel	gyara-
podott	a	hálózat,	40	millió	
185	ezer	forintba	került	az	
építkezés,	24	millió	438	ezer	
forintot	szereztek	meg	hozzá	a	
pályázatokon.	Az	idén	tovább	
terjeszkednek	Szombathely	
felé	706	méterrel	bővítik	a	
hálózatot,	64,7	millió	forintba	
kerül	s	teljes	egészében	pályá-
zati	pénzből	építkezhetnek.		
A	faluban	jelenleg	majdnem	
három	kilométer,	pontosan	

2775	méter	kerékpárút	van.	
Ha	összeadjuk	az	építési	ára-
kat,	123	millió	049	forintnál	
tartanak,	s	ebből	82	millió	500	
ezer	forintot	sikerült	pályázati	
forrásokból	megszerezni.	
A	polgármester	elmondta,	a	

87-es	út	forgalma	megnőtt,	az	
országúti	temetőnél	magas	volt	
az	útpadka	s	a	közeli	buszváró	
miatt	is	az	volt	a	legfontosabb,	
hogy	itt	biztonságban	legyenek	
a	járókelők	és	a	kerékpárosok.	
A	régi	feltöredezett	járdákat	is	
helyre	kellett	hozni.	Szombat-

hely	felé	ezért	is	tartják	fon-
tosnak	az	építkezést,	hogy	a	
közigazgatási	határig,	a	bogáti	
fasorig	elérjenek.	A	kerékpárút	
városon	belüli	folytatásáról	már	
többször	tárgyalt	a	város	vezető-
jével	(az	előzővel	és	a	mostani-
val	is),	ígéreteket	kapott,	hogy	
majd	figyelnek	erre	is…		
Táplánszentkereszten	tipi-

kus	baleset,	hogy	a	Szombat-
hely	felől	balra	a	József	Attila	
utcába,		a	bekanyarodókba	
hátulról,	vagy	oldalról	bele-
futnak	az	autósok.	A	Széll	
Kálmán	utca	és	a	József	At-
tila	utca	közötti	járdaszakasz	
befejezéséhez	közelednek,	a	
kerékpárút	továbbépítésének	
pályázatát	is	benyújtották,	vár-
ják	az	elbírását.	A	József	Attila	
utcánál	forgalomlassító	sziget	
épülne,	hogy	megelőzzék	a	
baleseteket.	A	pályázatokat	
figyelik	a	faluban,	előre	készít-
tetnek	terveket,	s	ha	kedvező	

alkalom	adódik,	benyújtják	a	
papírokat.	Nem	bíznak	meg	
külső	pályázatíró	cégeket,	
saját	alkalmazottaik	végzik	
el	a	munkát,	hiszen	úgyis	ők	
ismerik	legjobban	a	falut.	
A	polgármester	egyik	hétköz-

nap	reggel	negyed	nyolc	tájékán	
megállt	az	új	kerékpárút	mellett	
s	azt	látta	sokan	közlekednek	
kétkerekűvel,	használják	az	
utat.	A	faluban	természetes,	
hogy	bicikliznek	az	emberek,	
idősebbek	és	fiatalok	egyaránt.	

 (t. m.)

Folytatódik 
a Filmklub
Október	14-étől	folytató-

dik	a	hangulatos	Morzsányi	
Filmklub	programsorozata,	a	
Művelődési	Házban.	
A	belépés	ingyenes!
Íme	a	kínálat:
I. Filmvilág
1.	2011.	okt.	14.	17.30	–	Hany	

Abu	Assad:	Mennyország 
most 
2.	2011.	okt.	14.	19.00	–	Terry	

George:	Hotel Ruanda	
Kísérőprogram:	Moziplakát-

kiállítás
3.	2011.	okt.	21.	17.30	-	

Alejandro	Gonzales	Inarritu:	
Korcs szerelmek
4.	2011.	okt.	21.	20.00	–	Park 

Chan-Wook: Oldboy
Kísérőprogram:	Moziplakát-

kiállítás,	ízelítő	a	mexikói	konyha	
világából,	kukoricasör	kóstoló

II. Európai mesterek
5.	2011.	okt.	28.	17.30	–	Fran-

cois	Ozon:	Homok alatt
6.	2011.	okt.	28.	19.00	–	Emir	

Kusturica:	Az élet egy csoda
Kísérőprogram:	Filmfelismerő	

játék,	filmes	kvíz	ajándékokkal
7.	2011.	nov.	11.	17.30	–	Jiri	

Menzel:	Őfelsége pincére vol-
tam
8.	2011.	nov.	11.	19.30	–	

Pedro	Almodovar:	Volver
Vendég előadó:	Török	Gábor	

főiskolai	docens,	filmpeda-
gógus

III. Öntörvényű rendezők
9.	2011.	nov.	18.	17.30	–	

Quentin	Tarantino:	Kutyaszo-
rítóban
10.	2011.	nov.	18.	19.30	–	

Takeshi	Kitano:	Takeshi’s
Vendég előadó:	Vágvölgyi	

András,	a	szombathelyi	Örök-
mozgó	Művészmozi	vezetője
11.	2011.	dec.	2.	18.30	–	

David	Lynch:	Inland Empire
Kísérőprogram:	A	Morzsányi	

Filmklub	tagjainak	megaján-
dékozása,	meglepetés
12.	2011.	dec.	9.	19.00	–	

Quentin	Tarantino:	Ponyva-
regény

Kísérőprogram:	záróbuli,	
filmzene-kavalkád,	híres	filmes	
ételek	bemutatója
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Őszi programok
2011.	október	22.	–	Em-

lékműsor	az	1956-os	forra-
dalom	tiszteletére,	valamint	
Táplánszentkereszt	egyesíté-
sének	ünnepe
2011.	november	1.	–	Min-

denszentek	napi	műsor	a	Rá-
kóczi	F.	utcai	temetőben
2011.	november	25.	–	Idősek	

Napja
Részletes	információk	a	pla-

kátokon,	illetve	az	interneten	
lesznek	elérhetők!

Színházbusz 
a Weöres 
Sándor 

Színházba
Az	újra	rendszeressé	váló	

önkormányzati	színházbusz	
várja	utasait,	hogy	Thália	
papnői	elvarázsoljanak	
minket	Szombathelyen,	a	
Weöres	Sándor	Színház-
ban.
2011.	október	26.,	szerda	

19	óra	–	A		peleskei	nó-
tárius
Jegyár:	2.500,-	Ft	
Indulás	Táplánszentke-

resztről,	a	Művelődési	Ház	
elől	18.15-kor.
Jelentkezési	határidő:	

2011.	október	21.
Érdeklődni	és	jelentkez-

ni	Meskó	Krisztián	műve-
lődésszervezőnél	lehet	a	
Művelődési	Házban,	illetve	
a	könyvtárban,	valamint	a	
06-30/659-0275-ös	telefon-
számon.

Táplán Mozi
A	Filmklub	rendszeressége	

mellett	a	Táplán	Mozi	is	várja	
tovább	a	nézőket	a	Művelődési	
Házba,	ahol	inkább	a	mai	film-
termésből	lehet	válogatni.
2011.	okt.	4.	19	óra	–	Harry 

Potter és a Halál Ereklyéi II.
2011.	okt.	25.	17	óra	–	Ver-

dák 2.
2011.	nov.	2.	17	óra	–	Hupi-

kék törpikék
Belépő:	300	Ft.

Vassurányban	és	Söptén	ösz-
szevont	osztályokban	tanulnak	
az	alsó	tagozatosok.	Korábban	
Csempeszkopácson	is	volt	a	
táplánszentkeresztieknek	tagis-
kolájuk,	de	annyira	visszaesett	
a	gyerekek	száma,	hogy	meg	
kellett	szüntetni	ettől	a	tanév-
től,	ők	most	a	székhelyiskolába	
járnak.	Talán	kevesen	tudják,	
hogy	szombathelyi	gyerekeket	
is	beíratnak	a	szülők	az	Apá-
czai	iskolába,	hiszen	a	bogáti,	
szentkirályi	városrészekhez	
jóval	közelebb	esik,	mint	a	

megyeszékhelyi	tanodák.	
Kissné	Nagy	Ilona	elmondta,	

a	tavalyi	tanév	kezdetétől	a	
táplánszentkereszti	önkor-
mányzat	saját	buszával	hozzák,	
viszik	a	gyerekeket,	napi	három	
járatot	közlekedtetnek.	Négy	
napközis	csoportjuk	van,	há-
rom	alsós	és	egy	felsős.	
Az	iskolába	egy	mozgás-

sérült	és	öt	hallássérült	diák	
jár,	a	sajátos	nevelési	igényű	
gyerekekkel	két	gyógypeda-
gógus	és	négy	fejlesztő	pe-
dagógus	foglalkozik,	külön	
fejlesztő	termük,	kézműves	

foglalkoztatójuk	is	van.	Kizá-
rólag	szakos	tanárok	oktatnak,	
a	tagiskolákban	áttanításokkal,	
megbízásokkal	oldják	meg	a	
problémát.	Nagyon	fontosnak	
tartják	a	művészeti	oktatást,	
rajzszakkört,	felmenő	rendsze-
rű	furulyaoktatást	tartanak,	a	
Táplánszentkereszti	Ifjúsági	
Fúvószenekar	utánpótlását	itt	
képzik.	Külön	táncterme	is	van	
az	iskolának.		
Tavaly	átadott	sportcsarno-

kukat,	sok	városi	iskola	meg-
irigyelhetné,	minden	tanítási	
napon	van	testnevelés	óra,	
délutánonként	tömegsport:	ké-

zilabda,	röp-
labda,	foci,	
kosárlabda	és	
egyéb	sport-
foglalkozá-
sok,	játékos	
vetélkedők.	
Má s zó f a l ,	
konditerem	
segíti	a	gye-
rekek	testi	
fej lődését,	

mozgásigényük	kielégítést.	
Az	iskolai	étkezést	százöt-

ven	diák	veszi	igénybe,	ha	a	
szülők	kérik	tízórait,	uzsonnát	
is	kaphatnak	az	ebéden	kívül.	
TIOP	1.1.1-es	pályázaton	in-
teraktív	táblákat,	laptopokat,	
tanulói	munkaállomásokat,	
szavazócsomagokat	nyertek,	a	
tagintézményeket	is	fölszerel-
ték	velük.	Valamennyi	tantárgy	
oktatását	rendkívüli	módon	
megkönnyítik	a	számítógépes	
táblák,	hiszen	gombnyomásra	
elővarázsolhatnak	térképeket,	
csatajeleneteket,	ábrákat,	gra-

fikonokat,	vagy	bemutathatják	
Öveges	professzor	fizikai	kí-
sérleteit.	A	tanárokat	kiképez-
ték,	többségük	ma	már	nagy	
biztonsággal	használja	az	inte-
raktív	táblákat.	A	pályázaton	
nyertek	egy	mozgássérültek	és	
hallássérültek	oktatását,	segítő	
programcsomagot	is.	
Az	igazgatónő	az	Apáczai	

iskola	erényének	tartja	a	csa-
ládias	légkört,	a	fiatal,	inno-
vatív	két-három	szakos	tanári	
gárdát.	Sokat	pályáznak,	er-
dei	iskolát,	színházlátogatást,	
könyvtári	és	uszodai	progra-
mokat,	a	néphagyományok	
megismerését,	őrzését	sikerült	
pályázati	pénzekkel	kiegészítve	
megvalósítani.	A	2011/12-es	
tanév	a	közelgő	olimpia	éve	
is	lesz,	hagyományos	Apáczai	
olvasási	versenyükön	is	ez	a	
téma	szerepel	majd,	s	ipar-
kodnak	minél	több	tényt	és	
érdekességet	felderíteni	az	
olimpiákról,	az	olimpiai	esz-
mékről,	az	olimpikonokról	a	
diákok	bevonásával.	A	sport-
programoknak	is	része	lesz	az	
„olimpiai	felkészülés”.	
Az	idén	augusztus	31-én	

tartották	a	tanévnyitót,	két	
osztályban	harminc	elsős	lépte	
át	először	a	táplánszentkereszti	
iskola	küszöbét.	Újdonság,	
hogy	az	ideihez	hasonlóan,	
minden	elsős	évfolyam	elültet	
egy	fát	az	iskolaudvaron,	a	
gyerekek	feladata	lesz,	hogy	
szépen	gondozzák,	ápolják,	
hadd	cseperedjen,	növekedjen,	
mint	az	ő	kis	kobakjukban	a	
tudás.
	 -treiber-

Két fát ültettek  
az iskolaudvaron 

Családias hangulat, fiatalodó tantestület

Folytatás az 1. oldalról

Karateverseny  
a sportcsarnokban

A	Táplánszentkereszti	Karate	Sportegyesület	október	8-án	
délelőtt	tíz	órától	rendezi	a	IV.	Atarashii	Kupa	Országos	Baj-
nokságot	a	táplánszentkereszti	sportcsarnokban	(Fő	út	12).	

Mocorgó torna
Sok	szeretettel	várom	az	5-7	

éves	korú	gyermekeket	szülői	
részvétel	nélküli	csoportos	tor-
nára	októbertől.	Pajorné	Ko-
vács	Tünde,	tel.:	30/406-6187,	
94/378-200	(18	óra	után)



2011. SZEPTEMBER 7Táplánszentkereszt

GASSHUKU
2011. 

2011.	július	13-16-ig	Bu-
dapesten	Tanaka	Masahiko	
(8.	dan)	és	Sawada	Kazuhiro	
(7.dan)	japán	mesterek	veze-
tésével	tartották	meg	260	fővel	
a	Gasshuku	2011.	elnevezésű	
nemzetközi	edzőtábort.	A	
magyar	karatékák	mellett	sok	
külföldi	sportoló	is	érkezett	az	
edzőtáborba,	elsősorban	eu-
rópai	országokból.	A	Tápláni	
Karate	Sportegyesületből	
Horváth	Benjamin,	Kassai	
Gergely,	Koós	Viktor	,	Kassai	
László	és	Németh	András	
edző	vett	részt	a	táborban.	
Napi	két	edzés	tartottak	

a	 japán	mesterek, 	ahol	a	
karatékák	kata	és	kumite	tu-
dásukat	is	csiszolhatták.	Az	
edzőtábor	végén	vizsgázni	is	
volt	lehetőség:	a	TKSE-ből	
Kassai	Gergely	az	edzője,	Né-
meth	András	ajánlására	vizs-
gázhatott	1	danra.	A	vizsgája	
jól	sikerült,	így	ő	a	negyedik	
sportoló	az	egyesületből,	aki	a	
feketeöv	viselésére	jogosult.
A 	 t á b o r 	 z á r ó n a p j á n	

megrendezték	a 	már	ha-
gyományosnak	mondható	
Shotokan	Kupa	nemzetközi	
karateversenyt.	A	versenyen	
férfi	csapat	kumite	verseny-
számban	Gergő	és	András	két	
budapesti	karatéssal	közösen	
indult	és	szép	versenyzéssel	
harmadikok	lettek	az	erős	
mezőnyben.	

Sportolókat 
keresnek

	Kedves	tápláni	sportolni	
szerető	leányok-asszonyok,	
fiúk-férfiak		várjuk	jelent-
kezéseteket	az	alábbi	sport-
ágakra:	asztalitenisz,	sakk,	
lövészet,	kosárlabda,	atlé-
tika,	kézilabda,	labdarúgás,	
röplabda,	teke.
Jelentkezni	személyesen	

vagy	telefonon	Molnár	Ist-
vánnál	06/20/424-563,	vagy	
Jantosné	Bobay	Katalinnál	
06/30/268-2611		lehet.

Változtatják az étrendet
A	Táplánszentkereszt	Köz-

ség	Önkormányzatának	Kony-
háján	óvodásoknak,	iskolások-
nak	és	felnőtteknek	is	főznek.	
Kántor	Györgyné	élelmezésve-
zetővel	az	egészséges	táplálko-
zásról,	a	normatív	előírásokról	
beszélgettünk.	
Kántor	Györgyné	élelme-

zésvezető	elmondta,	ők	is	
megkapták	azt	a	körlevelet	és	
tájékoztatást,	amely	az	egész-
séges	táplálkozásra	hívja	fel	a	
figyelmet,	s	azt	is	tudomásul	
vették,	hogy	a	jövőben	az	arra	
hivatott	szakértők	gyakrabban	
ellenőrzik,	miként	tesznek	ele-
get	a	közintézmények	konyhái	
az	ajánlásoknak.	Naponta	
százötven	iskolás,	száz	óvodás	
és	száz	felnőtt	ellátásáról	gon-
doskodik	az	önkormányzati	
konyha.	A	szociális	étkezte-
tést	hetven-hetvenöt	felnőtt	
igényli,	számukra	éthordókkal	
házhoz	viszik	az	ebédet.	
Elsősorban	a	felnőttek	fe-

lelősök	azért,	hogy	a	gyere-
kek	már	egészen	kiskorúktól	
hozzászokjanak	az	egészséges	
étkezéshez,	és	megfelelő	táplá-
lékhoz	jussanak.	A	család	után	
a	közintézmények	konyháira	
hárul	a	felelősség,	hogy	olyan	
ételeket	kínáljanak,	amelyek-
nek	tápértéke	alkalmazkodik	a	
gyerekek	életkorához,	s	úgy	van	
elkészítve,	hogy	szívesen	el	is	
fogyasztják.	Kevesebb	só,	zsira-
dék	és	szénhidrát,	több	fehérje,	
zöldség,	gyümölcs,	újabb	kony-
hatechnikai	eljárások,	párolás,	
grillezés	jelenti	a	változást.	Az	
étlapok	összeállításához	kikérik	
a	falu	háziorvosának	dr.	Teleki	

Györgynek,	Tőke	Mónika	vé-
dőnőnek	és	a	szakácsnőknek	
a	véleményét,	valamint	együtt-
működnek	az	iskola	igazgatójá-
val	és	a	vezető	óvónővel	is.		
A	szülők,	amennyire	ide-

jük,	erejük	engedi,	szintén	
figyelik	gyerekük	étkezését,	
s	ha	lassan	is	megértik,	ne	
csak	édességgel	jutalmazzák	
őket.	Csoki,	chips,	kóla	helyett	
sokféle	tejtermék	kínálja	ma-
gát,	az	évszaknak	megfelelő	
gyümölcsökkel	jót	tesznek	
csemetéjüknek.	Az	élelme-
zésvezető	szerint	nem	tiltással,	
hanem	lassú,	türelmes	mun-
kával	érnek	el	eredményeket.	
A	konyhán	is	úgy	próbálnak	
bevezetni	új	ízeket,	hogy	köz-
ben	nem	vetik	el	azonnal	a	
régi	hagyományokat.	A	gye-
rekek	nagyon	kritikusak,	a	
konyhának	minden	nap	olyan,	
mintha	fellépése	lenne.	Hiába	
sikerül	jól	az	étel,	ha	a	java	ott	
marad	a	tányéron.	Bíztatják	a	
lurkókat,	szedjenek,	vigyenek	
a	gyümölcslevesből,	zöldségle-
vesből,	főzelékből,	próbálják	
ki,	ne	mondják	azt	egyszerre,	
hogy	nem	kérik.	Az	étkezést	
sok	egyéb	dolog	is	befolyásol-
ja,	ha	stresszesek,	túlfeszítet-
tek	akkor	esetleg	a	konyhával	
is	dacolnak	a	kamaszok.	Egyik	
elkezdi,	nem	kell,	nem	jó,	a	
többi	meg	folytatja.	Az	élel-
mezésvezető	nem	szereti	a	
pazarlást,	arra	szokta	kérni	
a	gyerekeket,	inkább	kétszer	
jöjjenek,	kaphatnak	repetát,	
de	ne	kelljen	a	moslékba	dob-
ni	az	ennivalót.	A	konyhának	
és	az	ott	dolgozóknak	az	is	

fontos	céljuk,	hogy	lehetőleg	
egyetlen	gyerek	se	maradjon	
éhesen,	de	tanulják	meg,	hogy	
azért	az	ételért	a	felnőttek	
megdolgoztak	és	becsüljék	
is	meg.	Az	iskolában	gondot	
okoz,	hogy	egyszerre	csak	har-
mincöt	diákot	tudnak	leültetni	
az	étkezőben,	a	többieknek	
várniuk	kell	20-40	percet.	A	
lehetőségekhez	mérten	ha-
marosan	megoldást	fogunk	
találni	erre	a	problémára	is.		
A	táplánszentkereszti	kony-

hán	életkoruk	szerint	más-más	
ellátást	kapnak	a	gyerekek.	A	
legkisebbek,	a	bölcsődések	
még	négyszer	étkeznek,	az	
óvodások	háromszor.	Az	is-
kolások	is	kaphatnak	tízórait,	
uzsonnát	az	ebéden	kívül,	ha	
kérik	a	szülők.	A	felső	tagoza-
tosoknál	inkább	csak	ebédet	
kérnek.	
Az	iskola	konyhája	jól	fel-

szerelt,	két	szakácsnő	egy	
kézilány	és	egy	segítő	állítja	
elő	az	ételeket.	Az	idén	áp-
rilisban	emelték	az	árakat,	
azelőtt	évekig	nem	volt	rá	
szükség,	mert	ilyen	komoly	
alapélelmiszer-áremelések	
nem	voltak,	mint	ebben	az	
esztendőben.	Az	önkormány-
zat	így	is	jelentősen	hozzájárul	
a	konyha	működéséhez.	Jó	
üzleti	kapcsolatokat	építettek	
ki	a	beszállítókkal,	iparkodnak	
megfogni	a	guruló	forintokat.	
Helyben	termett	zöldséget,	
gyümölcsöt	tudnak	vásárolni,	
de	a	szigorú	előírások,	egész-
ségügyi	követelmények	miatt,	
tejterméket,	húsfélét	nem.		

 (treiber)

Október 6: eboltás
A	kutyatartók	október	6-án	

csütörtökön	hozhatják	ked-
venceiket	a	kötelező,	veszett-
ség	elleni	eboltásra.	Reggel	
8-tól	a	Petőfi	út	20.	szám	alatt,	
9-től	a	tűzoltószertárnál,	10-
kor	a	Perl	malomnál,	délután	
14.30-tól	a	Petőfi	út	20.	szám	
alatt,	15	órától	a	tűzoltószer-

tárnál,	15.30-tól	a	Perl	ma-
lomnál	várják	a	kutyásokat.	
Minden	három	hónaposnál	
idősebb	kutyát	kötelező	beol-
tatni,	a	be	nem	oltottakat		ki	
kell	irtani,	a	kutyák	gazdái	vi-
selik	a	felelősséget	a	közegész-
ségügyi	és	állategészségügyi	
következményekért.	

A	81/2002.	(IX.	4.)	FVM	
rendelet	előírása	szerint	
az	ebek	veszettség	elleni	
oltásával	egy	időben	el	kell	
végezni	a	kutyák	féregte-
lenítését	is.	Az	oltásért	és	
féregtelenítésért	3.500	fo-
rintot	kell 	fizetni	a	hely-
színen.	
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Eredmények és sorsolás
Vasszécseny	–	Tápláni KSK	4-0
Tápláni KSK	–	Szombathelyi	Spari	5-3
Arborétum-Herény	–	Tápláni KSK	1-0
Tápláni KSK	–	Gyöngyöshermán-Szentkirály	1-3
Felsőcsatár	–	Tápláni KSK	1-2
Tápláni KSK	–	Szentpéterfa	1-1

Október	2.:	Ják	–	Tápláni KSK
Október	9.:	Tápláni KSK	–	Söpte
Október	16.:	Balogunyom	–	Tápláni KSK
Október	23.:	Tápláni KSK	–	Püspökmolnári
Október	30.:	Honvéd	SÉ	–	Tápláni KSKK
November	6.:	Torony	–	Tápláni KSK
November	13.:	Tápláni KSK	–	Kőszegfalva	
November	20.:	Újperint	–	Tápláni KSK
November	27.:	Tápláni KSK	–	Lukácsháza	

Táplánszentkeresztnek már 
az 1920-as évek óta van lab-
darúgó csapata. Legnagyobb 
sikerét 1996-ban érte el, ami-
kor bajnok lett a megyei I. 
osztályban, de anyagi okok 
miatt nem tudott magasabb 
osztályban indulni.  Jelenleg 
a megyei II. osztályban sze-
repelnek. 

A	szép	környezetben	lévő,	
jól	gondozott,	karbantartott	
sporttelepen	a	pénteki	edzés-
re	gyülekeznek	a	játékosok.	
Késő	délutánra	a	nap	már	
lemenőben	van,	a	nagy	meleg	
is	enyhült.	Egyesek	beszél-
getnek,	mások	a	magukkal	
hozott	labdával	passzolgat-
nak.	Arra	a	kérdésre,	hogy	
valójában	Tánlán	SE	vagy	

Tápláni	KSK	az	egyesület	
neve	–	mivel	mindkettővel	
találkozni	–	azt	a	választ	adják,	
hogy	ők	sem	tudják,	ez	is,	az	
is.	Aztán	előjön	az	első	négy	
forduló	negatív	mérlege,	ami-
re	úgy	reagálnak,	hogy	ezek	
után	az	a	céljuk,	hogy	feljebb	
kapaszkodjanak.	Azt	mond-
ják,	hogy	főként	a	pénteki	
edzésre	verbuválódnak	össze	
szép	számban	a	felnőtt	és	az	
ifi	csapat	tagjai.	
Megérkezik	a	játékos-edző,	

Borbás	János.	Generációs	
probléma	nemigen	lehet,	hi-
szen	ő	is	fiatal,	még	ha	a	csapat	
idősebb	korcsoportjába	is	
tartozik.	
–	Két	éve	még	a	megyei	I-ben	

szerepelt	a	csapat,	de	néhány	
éve	már	sokasodtak	a	gon-

dok	az	egyesület	körül,	nem	
véletlenül	újult	meg	a	vezetés	
–	utalt	a	múltra	a	felnőtt	csapat	
mestere.	-	A	kiesésnek	az	is	
oka	volt,	hogy	alig	fért	be	helyi	
játékos	a	keretbe,	máshonnan,	
főként	Szombathelyről	hoz-
ták	a	focistákat.	Természetes,	
hogy	a	helyi	kötődés	nagyobb	
erőbedobásra	ösztönöz.	A	
legnagyobb	probléma	az	volt,	
hogy	nem	alulról	történt	a	csa-
patépítés,	a	helyi	utánpótlás-
képzés	nem	úgy	alakult,	hogy	
arra	csapatot	lehetett	volna	
építeni,	még	a	tehetségesebbek	
sem	fértek	be	a	keretbe.

– Mi változott azóta? 
–	A	vezetőségváltás	után	

vettem	át	a	felnőtt	csapatot.	
Akkor	ettől	a	csapattól	és	
az	ifiktől	több	mint	harminc	

játékos	vált	ki,	
távoztak,	akik	
nem	táplániak	
voltak. 	Úgy-
hogy	még	a	ser-
dülő	csapatból	
is	kénytelenek	
voltunk	futbal-
listákat	behívni	
az	első	csapat-
ba . 	Közülük	

többen	most	is	stabil	tagjai	a	
keretnek.	Egy	bajnoki	év	már	
a	hátunk	mögött	van	a	me-
gyei	II.	osztályban,	a	9.	helyen	
végeztünk,	de	kieső	helyről	
sikerült	felkapaszkodni.	Ha	
csak	a	tavaszi	szezon	eredmé-
nyeit	vesszük,	azok	olyan	jók	
voltak,	hogy	csak	egy	ponttal	
szereztünk	kevesebbet,	mint	
a	bajnokcsapat.	Azért	erő-
sítenünk	kellett	máshonnan	
hozott	játékosokkal	is,	mert	
még	nem	lehetett	kizárólag	
helyiekre	építeni	a	csapatot.	
Jelenleg	az	arányokkal	nincs	
gond,	de	az	utánpótlás-ne-
velést	tovább	kell	növelni.	
Táplánszentkereszten	minden	
adott	hozzá.	

– Mit vár a csapattól, milyen 
eredményekre számít?  

–	A	falu	lakossága	és	minden	
bizonnyal	az	önkormányzat	is	
a	hagyományok	alapján	jog-
gal	várja	el,	
hogy	csapat	
visszakerül-
j ön 	 a 	me-
gyei	I.	osz-
tályba,	bár	
lehet,	hogy	
n a g y o b b	
érdeklődést	
vált 	ki , 	ha	
a 	 m e g y e i	
II.	osztály-
ban	környékbeli	csapatokkal	
játszunk.	Szentkirállyal	pél-
dául	háromszáz	néző	előtt	
mérkőztünk,	de	élénk	volt	az	
érdeklődés	a	Tanakajd	és	a	
Vasszécseny	elleni	meccsen	
is.	A	2011/12-es	bajnoki	év-
nek	úgy	indultunk	neki,	hogy	
közelítsünk	a	megyei	I.	osztály	
felé.	A	cél	most	az,	hogy	egy	jó	
középcsapattá	váljunk.		Nem	
a	legjobban	sikerültek	az	első	
mérkőzések,	de	voltunk	már	
hasonló	helyzetben,	s	tudtunk	
újítani,	javítani.	Még	nagyon	
a	bajnoki	év	elején	vagyunk.	
Az	edzésfegyelemmel	nincs	
különösebb	probléma,	inkább	
az	a	baj,	hogy	a	húzó	játékosok	

közül	többen	sérüléssel	baj-
lódnak,	köztük	a	szombathelyi	
Tebeli	Gyuri	és	jómagam,	de	

már	Neczpál	és	Badics	is	a	
maródiak	között	van.	Jó	volna	
egy	olyan	játékos,	aki	a	pályán	
tudja	irányítani,	lelkesíteni	a	
játékostársakat,	vezéregyéni-
ségre	lenne	szükség.	Kitűnő	
igazolás	volt	Nagy	Krisztián,	
aki	űzi,	hajtja	a	csapatot,	de	
még	szükség	lenne	más,	ha-
sonló	adottságú	játékosra.	
Tény,	hogy	korábban	volt	egy-
két	olyan	nem	helyi	focista	
a	csapatban,	aki	képessége	
alapján	kiemelkedett	a	töb-
biek	közül,	s	volt	tekintélye	
is.	Hiányoznak,	de	reméljük,	
hamarosan	ez	a	probléma	is	
megoldódik.

 L.E.					

A labdarúgó csapat  
a megyei I. osztályt akarja elérni


