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Méltón emlékeztek az 1848-as
forradalomra és szabadságharcra

Március 14-én este emlékeztek az 1848as forradalom és szabadságharc évfordulójára Táplánszentkereszten.
Az iskola tornacsarnokában tartott
ünnepség után fáklyás menet indult
a centenáriumra felállított negyvennyolcas emlékműhöz, koszorúzással
fejeződött be az esemény.
Zsúfolásig megtelt az új tornacsarnok
március tizenötödike előestéjén. A
kokárdákkal és nemzetiszín zászlókkal
gyönyörűen feldíszített nagyteremben
Trokán Péter, a szombathelyi Weöres
Színház Jászai-díjas színművésze mondott verset, ezzel kezdődött az ünnepség.
Az Apáczai Csere János Általános Iskola
tanulói színvonalas összeállítással idézték meg a forradalom vezetőit, versekkel,
irodalmi alkotásokból vett szemelvényekkel tárták a hallgatóság elé a forradalom és szabadságharc eszméit, céljait.
Folytatás az 5. oldalon

Az iskola diákjai előtt Láng Gusztáv, az est szónoka

Szárnypróbálgató fiatal filmesek
Képekben gondolkodó fiatalok töltöt- Egyetemi Központ Kommunikáció és
ték meg a Jókai Mór Művelődési Há- Médiatudományi Intézet tanszékvezetője, filmtörténész nyitotta
zat április 14-én és 15-én
meg a fesztivált. Kiemelte, hogy
Táplánszentkereszten. A
értékörző hagyományt terem8. Vas-Film Vas Megyei
tettek és ápolnak TáplánszentFüggetlenfilm Fesztiválra
kereszten. „Most, amikor egyre
ötvenhárom alkotás érkedivatosabb, hogy az interneten
zett, előválogatás után harmincegy filmet vetítettek, Pacskovszky József hirdetnek filmversenyt, virtuális
térben, virtuális zsűri értékel,
szakavatott zsűri értékelte
filmrendező
csak dicsérni tudom ezt a haa munkákat. A Tápláni Tagyományt. A filmbarátok és filmszeretők
vaszi Napokat a fesztivállal nyitották.
személyesen beszélgethetnek, dialógus
Szombat délelőtt dr. Murai András, a alakul ki a filmek alkotói, a zsűri tagjai
Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria és a nézők között. A fiatalok tanulhatnak

egymástól, barátságok szövődnek, érdekük, hogy rátaláljanak a saját kifejező
eszközeikre, hogy a vásznon „saját” alkotással álljanak a közönség elé”.
Meskó Krisztián, a művelődési ház
vezetője, a fesztivál szervezője ismertette a programot. A felhívásra ötvenhárom filmet küldtek, előválogatás
után harmincegyet vetítettek (huszonkettőt információs vetítésen, versenyen kívül lehetett megnézni). Vas
megyéből, Budapestről és Szerbiából
(Zenta) szálltak versenybe az alkotók.
Folytatás a 3. oldalon
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Közmeghallgatás: utakról, világításról,
bérleti díjakról kérdeztek
Közmeghallgatást tartott
március 29-én a táplánszentkereszti önkormányzat. A
testületi ülés előtt tartott eseményen harminchatan vettek
részt, a kérdésekre a polgármester válaszolt.
Ifjú Perl János polgármester tájékoztatta az érdeklődőket az önkormányzat tavalyi
munkájáról. Elmondta, hogy
polgármestersége kezdetén,
a 2002-2006 közötti önkormányzati ciklusban határozták meg az infrastruktúra fejlesztésének szükségességét.
Az akkor meghozott döntések
eredménye a bölcsőde, az
óvodát és az iskolát is megújították.
2011-ben kevesebb pénz
jutott utak karbantartására.  
Ennek egyik oka, hogy az erre
vonatkozó pályázatok teljesen
megszűntek. A Fő út felújításának folytatása is tovább
tolódik. A kerékpárutakat
azonban sikerült pályázati
pénzek felhasználásával bővíteni, újabb szakasz készült el
Szombathely felé. A falu központjában lévő park egy részét
a polgárőrség közreműködésével hozták rendbe. A park
másik oldalát az önkéntes
tűzoltó egyesület részvételével
teszik rendbe még az idén.   
A községben élénk a kulturális élet, elégedettségre adhat
okot a sokféle rendezvény.  
A polgármester a feladatok taglalása közben kitért
a közfoglalkoztatásra is. A
település a munkanélkülieknek időszakosan segítséget
tud nyújtani, de az a cél, hogy
visszatérhessenek a munka
világába. Az önkormányzat
működése biztonságos volt,
hitelt nem kellett felvenni,
a pályázatok utófinanszírozásából adódó likviditást a
folyószámla hitelkerettel meg
tudják oldani.
Beszámolója végén a pol-

gármester szólt a közvilágításról, a 2012 augusztusáig tartó
szerződési kötelezettségről.
A hálózat karbantartásáról
tárgyal a szolgáltatóval, mindenképpen garantált minőségű, jobb szolgáltatást kíván
elérni.
Bognár Pál szerint nem volt
minden olyan szép, ahogy azt
a polgármester elmondta.
Gond a hirdetmények átgondolatlan elhelyezése, a
faluújságról, az önkormányzat internetes honlapjáról
kérdezett. Az ott elhelyezett
jegyzőkönyvek nem a valóságnak megfelelőek, ki végzi
a karbantartást? Számtalan
egyéb részletkérdést is feltett,
ezért a polgármester felajánlotta neki, a közmeghallgatás
után szívesen meghallgatja,
és külön ad választ a felvetésekre.
Dobos Brigitta Park utcai
lakos a Széll-kastély és az
utca állapotát, valamint a
rossz közvilágítást kifogásolta. A polgármester elmondta, hogy a kastély tulajdonosa pályázat igénybevételével
kívánta a kastélyt felújítani,
de az ahhoz szükséges – szűken is 200 millió forintra
becsült önerőt – nem tudta
előteremteni. A Park utca
építésének befejezését is a
kastély felújításához kötötték volna. A tulajdonossal
egyeztet, ha úgy adódik, az
önkormányzatnak a lakók
érdekében el kell végeztetni
a karbantartást. A közvilágítási hibákat folyamatosan
jelentik, talán az augusztus
után köthető javítási szerződés segíti a probléma megoldását.
Kárpáti Zoltán Vasút utcai
lakos szerint Táplánszentkereszt büszke lehet, ha befejezi a kerékpárút építését a
megyeszékhelyig. Ilyen létesítmény nincs a környéken,
de még a megyében sem. Az

önkormányzat a gesztor, még
a Szombathelyt érintő részen
is. A kerékpárút a 87-es főút
mellett jó helyre került, a közlekedés biztonságát javítja, a
turizmust erősíti. Az önkormányzati utak vízelvezetésére
is felhívta a figyelmet.
Csala Péter a Vas Népében
megjelent biomassza erőmű
építésével kapcsolatosan jelezte annak káros hatását.
Imre János elmondta, hogy
járt már egy működő biomas�sza erőműben, kifogást nem
tud megfogalmazni. Javasolta, hogy szervezzenek ilyen
látogatást.
Ifj. Perl János a beruházás
kapcsán annak környezeti hatásairól szólt. Szombathelyre
is terveznek ilyen biomassza
erőművet, a két cég konkurenciája is megfigyelhető.
Bertók Ferenc Sport téri
lakos arra hívta fel a figyelmet, hogy akinek telke van,
azt kaszálja is. Kifogásolta a
közfoglalkoztatottak munkáját, szerinte többször kellene
ellenőrizni őket.
Gergácz Jenőné Kisfaludy
utcai lakos az utcára kirakott szemét, törmelék és fa
eltávolíttatását kérte a tulajdonosoktól. A polgármester
megígérte, hogy a közterület
használatának szabályaira az
érintetteket a jegyző fel fogja
szólítani.
Sipos Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy a temető
konténerei folyamatosan tele
vannak háztartási szeméttel,
valakik odahordják a hulladékot.
Sarkadi Péter arról szólt,

hogy a község közlekedése
katasztrofális. A lakosság szabálytalankodása, nemtörődömsége okoz gondot. Ifj. Perl
János egyetértett a hozzászólóval, reggelente az intézmények előtt nehéz szabályosan
közlekedni. Képtelenség a
szülők magatartásán változtatni, a rendőrök jelenlétét
fogja kérni.  
Imre János megkérdezte,
milyen beiskolázási mutatókra
számíthat az önkormányzat.
A faluújság tartalmán javítani kellene. Az állattartásról
megjegyezte, hogy Táplán
nem kertváros, hanem falu.
A polgármester közölte, a
születési számok alapján az
intézmények egyhamar nem
ürülnek ki.  
Bognár Pál a tornaterem
fenntarthatóságáról, Kassainé Nagy Rita a bérleti díjak
emeléséről érdeklődött.
Ifj. Perl János elmondta,
a létesítményt jól ki lehet
használni, délelőtt és kora
délután az iskola, este pedig
a helyi egyesületek veszik
igénybe. Nem emelik a bérleti díjat.
Imre János a civil szervezetek támogatásáról érdeklődött. A polgármester
megerősítette, hogy a civil
szervezeteket támogatja az
önkormányzat, pályázati formában valósítja meg ezt. A
képviselő-testület azonban
elvárja, hogy a közösségért
végzett munka eredményét is
fel tudják mutatni a támogatottak.

T. M.

Táplánszentkereszt
Táplánszentkereszti havilap
Felelős kiadó:
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: ifj. Perl János, Felelős szerkesztõ: Treiber Mária
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely
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Szárnypróbálgató fiatal filmesek
Folytatás az 1. oldalról
Majd bemutatta a zsűrit.
Tagjai: Nagy Anna esztéta,
Pacskovszky József filmrendező, Murai Gábor mozgókép-pedagógus, Boros Ferenc
médiapedagógus.
Láthattunk kísérleti filmeket, oktatófilmeket, dokumentumfilmeket, és még egy
Kanadáról készült, nagyon
hosszú úti filmet is vetítettek.
A fesztivál legizgalmasabb
része az alkotóknak és a közönségnek egyaránt az volt,
amikor a zsűri tagjai értékelték
a műveket. Ugyan nem bántak
valami kesztyűs kézzel a filmesekkel, mégis olyan tapintattal, végtelen megértéssel és
kedvesen bíráltak, hogy valódi
párbeszéd alakulhatott ki az
ifjú, szárnypróbálgató filmkészítőkkel. (Olykor a civil nézők
is megszólaltak.) Pacskovszky
József filmrendező többször
visszatért ahhoz, hogy a film
okozzon meglepetést a nézőnek, közvetítsen élményt,
gondolatot, érzést, különben
unalomba fullad. A skizofrén világban élő huszonévesek gondolkodását próbálta
megfogalmazni Kaló-B. Péter

Circulus Vitiosus című filmjében. Murányi Gábor és Nagy
Anna is egyetértett abban,
hogy helye volt a filmnek a
fesztiválon, jó az operatőri
munka, de erőtlenek a dialógusok, hiteltelenek a színészek.
Pacskovszky József arra
biztatta a huszonkét éves
rendezőt, próbáljon ki helyzetgyakorlatokat (például
Szép Ernő novelláiból),
máskor bátrabban válogasson a színészek között.
Kabai László dokumentumfilmje az alföldi tanyavilágba vezetett, Rákos
Blanka Soltis 30 címmel
a celldömölki Soltis Lajos
színház történetét dolgozta fel, Nagy Sándor István,
Sinka Brigitta sakkmester
életét villantotta fel. Nevetést fakasztott Szilágyi Miklós
„Gerilla fodrászok” című groteszk filmje (Kiszel Tündével
a végén). A zsűri szerint a cím
már mindent elárult.
A szombathelyi művészeti
gimnázium hét filmmel pályázott. Kísérletező kedvüket
dicsérték a szakértők. Kellemes meglepetést okozott a
Patyomkin című legós film,
a Lomtalanítás, a FogAlma,

burjánzó képi világával a Tükörtánc. A Szerelemmágia
filmben a lány arca volt érdekes.
A kétnapos fesztivált szombaton este a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar

hogy alig akarták „elengedni”
a színészeket.
Pacskovszky József köszönetet mondott a filmeseknek és a
szervezőknek, amiért „ebben
a képdömpingben szuverén
alkotóként vállalták a megmé-

A filmszemle díjait vették át az alkotók

koncertje színesítette, filmzenét játszottak.
Vasárnap este, míg a zsűri félrevonult és értékelt, a
szombathelyi Weöres Sándor
Színház művészeivel, Fekete
Lindával és Kálmánchelyi Zoltánnal beszélgetett a filmkészítés rejtelmeiről, a színészek
szerepéről Ölbei Lívia, a Vas
Népe újságírója. A humoros
pódiumbeszélgetés annyira
magával ragadta a közönséget,

rettetést”. A zsűri dolgát nehezítette, hogy sokféle műfajt
képviseltek a művek. Az idei
fesztivál legjobb filmje Kulcsár Bence Patyomkin című
„lego-kisfilmje” lett, második
Rácz Ágnes Tükörtánc című
kísérleti kisfilmje, harmadik a
Bolyai Filmműhelytől a Kicsi
Klájd és a nagyvilág című alkotása, Kecsenovity Egon és
Zsolnai Ákos munkája.
(t. m.)

Elfogadták a költségvetést
A színvonal megőrzése és a takarékosság a cél
A táplánszentkereszti önkormányzat elfogadta idei
költségvetését. A helyhatóság
az intézmények biztonságos
működtetését, az infrastruktúra fejlesztését és a tartalékképzést tartja legfontosabb
feladatának.
Ifj. Perl János a legutóbbi
közgyűlésen és közmeghallgatáson ismertette a 2012-es
költségvetés fő szempontjait.
Kiemelt cél, hogy a kötelező feladatokat maradéktalanul teljesítsék, a gyermekintézmények, a szociális
ellátórendszer, valamint a

kulturális és közművelődési rendszer sokszínűségét
megőrizzék. Takarékos gazdálkodással, a pályázatok
felhasználásával optimális
szinten tartják a kiadásokat. Továbbra is támogatják
a civil szervezeteket, a helyi közrend és közbiztonság
fenntartását, a faluban a közmunkások foglalkoztatását.
A kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen,
hogy úgy, mint a korábbi
években, az önkormányzat az
idén is tartalékot képezzen.
Táplánszentkereszt azon kevés önkormányzatok egyike,

amelyek hitelfelvétel nélkül
tesznek eleget feladataiknak.
Az önkormányzat az idén 552
millió forintos bevétellel, és
ugyanennyi kiadással számol.
Működésre 368 millió forintot
terveztek, felújításra és felhalmozásra 11 milliót. Általános
tartalék: 24 millió forint. Az
önkormányzat költségvetési
támogatása közel 174 millió
forint.  
Az intézmények tervezett
bevétele 26 millió forint. (Az
intézményfenntartó társulás
miatt a normatíva igénylése növekedett.) A személyi
jövedelemadóból 28 millió

forintot, az iparűzési adóból
20 millió forintot, a gépjárműadóból 17 milliót remélnek.  
A polgármester elmondta, az idén folytatják a park
felújítását, sikeres pályázat
után a Szombathelyig tartó
kerékpárút építését. Lehetőségeikhez mérten tovább
javítják az infrastruktúrát. Az
ellátórendszer magas színvonalának megtartását is fontos
célnak tekintik, miként a helyi
megtakarításokat is (a központosítás után kevesebbet
fizetnek készletgazdálkodásra).

(t. m.)
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Újra élénk közösséget alkotnak az önkéntes tűzoltók
A táplánszentkereszti önkéntes tűzoltóság létrehozása
1899-re nyúlik vissza, de az
újjászervezése 2007-ben történt meg. Ebben oroszlánrészt
vállalt Tancsics József nyugalmazott hivatásos tűzoltó, a
Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
és parancsnoka.
Tancsics Józseftől megtudtuk, hogy lényegében csak
papíron létezett az egyesület,
öt éve szinte az alapokról kellett újra építkezni. A tizenöttizenhét idősebb tűzoltóhoz
fiatalabbakat toboroztak, férfiakat, nőket egyaránt. A férfi
rajon belül hiányzik a középkorosztály, a tagok vagy idősebbek, vagy nagyon fiatalok.
A területi versenyeken rendre
jól szerepelnek, a tavalyi megyei seregszemlén a férfiak
ifi csapata első helyezést ért
el, ami azt bizonyította, hogy
jó az utánpótlás. A női csapat
a harmadik helyen végzett.
2007-ben egy teljesen új csapattal a lányok elsők is voltak.
Az ifik 2011-ben először vettek
részt országos versenyen, 51
csapat indult, ők a 14. helyen
végeztek. A táplániak szoros
kapcsolatot ápolnak a vépi önkéntes tűzoltókkal, de vannak
külföldi kapcsolataik is.  
Tavaly igyekeztek a rendezvényeken aktívan közremű-

ködni, saját programokat is
szerveztek. Bemutatót tartottak a falunapon, a gyerekeknek külön akadályversenyt is
rendeztek. Ott voltak a májusfaállításnál, ahogy a május
elsejei felvonuláson is. A nyár

tak, megpróbálják a szabadtéri
gazégetés szabályainak betartására ösztönözni a háztulajdonosokat. A múlt évben is
megszervezték a településen
a vasgyűjtést, amelynek bevétele jól jött az egyesületnek.

közepén Balatongyörökön is
hagyományos volt a vendégszereplésük az ottani nagyszabású tűzoltórendezvényen,
de voltak szlovéniai tanulmányúton is. Tavaly is lelkesen
öltöztek jelmezbe a kőszegi
ostromnapokon, amelyen a
férfi és női önkéntes tűzoltók a
gyermekeiket is beöltöztették.
Erre az eseményre maguk
is készítettek és újítottak fel
kellékeket. A faluban élőkkel
igyekeznek szoros kapcsolatot
kialakítani, tűzmegelőzési,
biztonsági tanácsadást tartot-

Szerencsére tűzhöz nem kellett vonulniuk, fakidőléshez
viszont igen.
Tancsics József bemutatta a
tűzoltószertárat, amit főként
társadalmi munkában újítottak
fel önkormányzati támogatással. A garázsban
egy Ford mikrobusz áll, ezzel kényelmesen lehet
szállítani az önkéntes tűzoltókat
és a felszerelést

is. Egy fecskendős tűzoltóautót
még nem sikerült beszerezni,
de nem tettek le róla. A technikai feltételek optimálisak, ami
elsősorban a pályázati pénzeknek köszönhető. Tavaly pályáztak például védőfelszerelésre,
mentőkötélre és létrákra is, de
van már megfelelő ruházatuk
is. Az önkormányzat évente
támogatja az egyesületet, igaz,
az utóbbi időben csökkenő
mértékben. Területi kötelezettségük nincs, az önkéntes tűzoltók helyzete nem változott, de
ahol kell, segítenek. Ha valamilyen feladatot vállalnak majd a
katasztrófavédelemnél, akkor
jobban jutnak pályázati pénzhez is. Szeretnék Táplánszentkereszten a vízcsapok ellenőrzésének lehetőségét megkapni
a vízműtől. Jelenlegi helyüket,
a tűzoltószertárat kinőtték, a
tervek szerint a mostani mellett
még egy garázst, a tetőtérben
pedig egy tanácskozótermet
alakítanának ki.

L. E.

Iskolai hírek
2012. március-április
Újabb szép sikereket értek
el a tápláni diákok. A Kalmár
Lászlóról elnevezett megyei
matematikaversenyen Sághy
Dániel 8. osztályos tanuló 3.
helyezést ért el. (Felkészítő
tanára: Gueth Imréné.) A
megyei Dési Huber István
rajzversenyen Fatér Viktória
3. B osztályos tanuló saját
korcsoportjában 1. helyezést
ért el. (Felkészítő tanára: Ferenczi Nikolett.)

A Váton megrendezett Benedek Elek mesemondó és
rajzversenyen szép sikert értek el a táplánszentkereszti
diákok. Az első osztályosok
közül Borbás Linda 1. helyezést ért el, Németh Vivien
pedig különdíjban részesült.
(Mindkettejük felkészítő tanára: Dávid Adél.)
A második osztályosok korcsoportjában Horváth Jázmin
1., Horváth Olivér 2. helyezett

lett. (Felkészítő tanáraik: Kámán Zsuzsa és Tömő Annamária.)
A mesemondó versenyhez
kapcsolódó rajzpályázaton
az alábbi tanulók szerepeltek
kiválóan:
Gyönyörű meseillusztrációjával Németh  Patrik 2. A osztályos tanuló 1., Greffer Gréta
2., Fatér Jázmin 3. helyezést
ért el. (Felkészítő tanáruk:
Ferenczi Nikoletta.)

Március 15-én méltóképpen
megemlékeztek az apáczais
diákok forradalmunk és szabadságharcunk hőseiről. Az
ünnepséget Csoóri Sándor
versével Trokán Péter, a Weöres Sándor Színház Jászai Mari-díjas színművésze nyitotta
meg. Ezt követte a diákok ünnepi műsora, majd a jelen lévő
felnőttek és gyerekek fáklyákat gyújtva megkoszorúzták
az 1848-as emlékművet.

Táplánszentkereszt
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Méltón emlékeztek
az 1848-as forradalomra
és szabadságharcra
Folytatás az 1. oldalról

zunk. A polgári Magyarország alkotmányos alapjogait
az 1848-as áprilisi törvények
már tartalmazzák. Széchenyi és
Kölcsey a jobbágyfelszabadítás
előkészítői is voltak, miként
Wesselényi Miklós országgyűlési beszédeivel a sajtószabadságért is küzdött.”

Sorjáztak az ötletek, énekkel,
tánccal köszöntötték március
tizenötödikét. Láthattunk
zászlóforgatókat is, közreműködtek a Táplánszentkereszti
Ifjúsági Zenekar fúvósai. A
lendületes előadás úgy ért
véget, hogy a gyerekek kifutottak a
nézőtérre, és kiosztották azt a lapot,
amelyre az 1848-as
12 pontot másolták.
1848 márciusának tiszteletére
Láng Gusztáv, a
faluban élő irodalomtörténész professzor mondott
beszédet. „Petőfi
Nemzeti dal című
verse után nehéz
megszólalni, Petőfi szavainál jobb
Kövesdi Gáborné óvodavezető
szavakat még Ady
koszorúz az emlékműnél
Endrének se sikeLáng Gusztáv a történelmi
rült találni. 1848 forradalmi
évfordulója és Petőfi Sándor visszatekintést azzal zárta,
elválaszthatatlan. Kutatók sora hogy március 15-én azokra a
próbálta cáfolni azt a legendá- politikai nagyjainkra is emriumot, hogy amikor a Nemzeti lékezzünk, akiknek szobruk
Múzeum lépcsőjén elszavalta sincs, de azon a napon értek
a Nemzeti Dalt, a tömeg vele célba „Jelszavaink valának
skandálta az eskü szövegét, de Haza és Haladás”– írta Kölnem sikerült. Cenzúra nélkül, csey.  „A történelem feladaa szabad sajtó megnyilvánu- tainkat is kijelöli, kövessük
lásának első példázata lehe- példájukat. Okos ember nem
tett a 12 pont. A szabadság- föléli, hanem gyarapítja örökszeretet éveken át érlelődött ségét. Petőfi nemcsak a politiizzó szabadságvággyá, míg az kában, költészetében is a néegységes nyelv és irodalom pet szolgálta. Hallgassunk rá!”
Az ünnepség után a diátudatosította: egy a nyelvünk,  
egységes közösséghez tarto- kok és a falu lakói fáklyás
menetben vonultak az 1848
centenáriumára felállított
emlékműhöz, koszorúkat,
zászlókat és virágokat helyeztek el a talapzatnál. Az önkormányzat és intézményei, valamint civil szervezetek nevében
fejezték ki tiszteletüket.  

(t. m.)
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Megyei tehetségnapot
tartottak az óvodában
Megyei tehetségnapot tartottak a táplánszentkereszti
Hét Kastély Kertje Művészeti
Óvoda és Bölcsőde szervezésében március 29-én. Hetven
óvodapedagógus színvonalas
előadásokat hallgathatott,
valamint szakmai bemutatón
is meggyőződhettek a Tehetségpont működéséről.
Óvodánkban a tehetségígéretek gondozása kiemelt
feladatunk.  Azt az elvet valljuk, hogy minden gyermek
adottságai között van egy vagy
több, amely kiemelkedő a
többihez képest. Fontosnak
tartjuk, hogy ezeket az értékeket minél korábban felfedezzük, és tovább erősítsük, a
gyengébb képességeket ezzel
együtt fejlesszük. Vas megyében elsőként kapta meg az
óvodák közül intézményünk a
„Tehetségpont” címet.
Alapító tagja vagyunk az
Óvodapedagógusok Országos
Tehetségsegítő Tanácsának.
Az országos rendezvényeken
megosztjuk egymás között
tapasztalatainkat, segítjük
egymás munkáját.  A tehetségígéretek gondozásában
elért eredményeinket, ismereteinket szerettük volna a
megyében működő óvodáknak
bemutatni, ezért szerveztük
meg 2012. március 29-én a
„Gyökeret és szárnyakat
adok…”- óvodásaink kiemelkedő adottságainak
felfedezése és megerősítése a tehetséggondozás
új szemléletének megismerésével, és alkalmazásával című megyei
tehetségnapot, amelyre
hetven óvodapedagógus
érkezett.
A délelőtti konferenciát a
Jókai Mór Művelődési Házban tartottuk. Méltó kezdés
volt a „Szállj elő zöld ág” Tehetséggondozó Műhelyünk
gyermekeinek hangulatos műsora. A szakmai napot ifj. Perl

János polgármester nyitotta
meg.
Három színvonalas előadást
hallhattunk a témában jártas,
kiváló szakemberektől, akikkel régóta szoros kapcsolatban állunk. Papp Lászlóné
szakértő, intézményvezető,
Püspökladányból érkezett. Az
óvodában alkalmazható tehetségmodelleket mutatta be.
A sátoraljaújhelyi Jarasovics
Lászlóné szakértő, intézményvezető a tehetséggondozási
rendszerük kiépítéséről, a
szegedi Kovácsné Elek Katalin szakértő, óvodavezető
a kapcsolattartás hálózatáról
beszélt.
Az előadások sorát az
óvodánkban alkalmazott tehetséggondozás bemutatása
zárta.
A programot színesítette
Meskó Krisztián szavalása,
valamint volt óvodásunk, a
helyi általános iskola tanulója,
Sarkadi Máté mesemondása.
Délután a megújult, nagy
óvodában a tehetséggondozó
műhelyek munkájával ismerkedhettek meg az érdeklődők.
Az óvónők diákkal, képekkel,
gyermekek alkotásaival szemléltették a műhelyekben zajló
tevékenységeket.
A résztvevők elégedettségmérő kérdőívei, a szóbeli vis�szajelzések, későbbi reagálások

alapján büszkén mondhatjuk,
hogy nagyon tartalmas, színvonalas megyei szakmai napot
rendeztünk, aminek az igazi
nyertesei a gyermekek lesznek.

Kövesdi Gáborné

óvodavezető
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Mikor lehet tüzet rakni a kertben?
A 306/2010. k. rendelet 27.
§ (2) bekezdése alapján „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit
rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a
háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem
minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben
történő égetése kivételével
tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék
– elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad. Az
önkormányzat rendeletben
szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott, légszen�nyezésre vonatkozó, és az avar
és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokat.
A kerti égetés kizárólag szélcsendes időben végezhető, ha
feltámad a szél, annak erősségétől függően a tüzet azonnal el
kell oltani. A kerti hulladékot
csak olyan helyen és területen
szabad eltüzelni, ahol az égetés
és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem
veszélyezteti, kárt nem okoz. A
tűz őrzéséről, és veszély esetén
annak eloltásáról a tűz gyújtója
köteles gondoskodni. Az öltözet a szabadtéri tűzhöz igazodjék (kerülni kell a bő, lebegő
ruházatot). A tűz helyszínén
olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a lángok terjedése
megakadályozható. Az égetés
befejezésével a tüzet el kell
oltani, és a parázslást meg kell
szüntetni. Az égetendő kerti

hulladék nem tartalmazhat
más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot.
Többször érezzük, hogy az
égetés során műanyagot, vagy
egyéb jellegzetes, szúrósszagú,
nem kerti hulladékot tüzelnek.
Pedig a faluban évente van ingyenes lomtalanítás, ahova az
effajta hulladék kihelyezhető.
Hetente szállítják el a háztartási hulladékot, havonta ingyen
elviszik a műanyag flakonokat,
papírt. Két szelektív hulladékgyűjtő sziget is van.
Kerti sütés: kizárólag szélcsendes időben szabad sütni, ha feltámad a szél, a tüzet
azonnal el kell oltani. Akkora
tüzet szabad csak rakni, amit a
rendelkezésre álló eszközökkel
el lehet oltani. Az összegyűjtött
égetnivalót gödörben, vagy
süllyesztett vashordóban, esetleg műszakilag megfelelően
kialakított sütőhelyen helyezzük el, vagy árkoljuk körbe.
A sütőhelyet úgy kell megválasztani, hogy a környezetére
veszélyt ne jelentsen. Számolni
kell a változó széliránnyal és
szélerősséggel. Tilos a tüzet őrizetlenül hagyni! A gyerekeket
ki kell oktatni a tűz veszélyeire.  
Jó, ha stabilak a szabadtéri főzéshez, sütéshez, grillezéshez
használt eszközök (a felboruló
sütő égési sérülést okozhat).
Az égetés és sütés befejeztével
a tüzet el kell oltani. Le kell
fedni és várni, amíg a füstölgés
megszűnik. Ha bárki füstöt,
tüzet észlel, azonnal jelentse a
tűzoltóságnak!
Családi Anita
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IV. Medvehagyma-virágzás ünnepe
Táplánszentkereszt, 2012. április 28-30.
Kulturális-gasztronómiai fesztivál

Helyszínek: Jókai Mór Művelődési Ház és környéke
Program:
2012. április 28. – Medvehagyma-szombat
10. 00-tól népi kézműves kirakodóvásár kezdete.
10. 00-tól népi játékok nem csak gyermekeknek – TKKE fajátékai,
körhinta, diótörő, óriás malom, Linka Sándor játékai, óriáskirakó,
élő sakk stb. Kvízjáték a medvehagymáról.
10. 00-tól medvehagymás étkek bemutatója, kóstoltatás és vásár,
valamint Medvehagymás Főzőlecke Felnőtteknek – vezeti Molnár
Istvánné, táplánszentkereszti „főző-sütő-mindentudó”.
11. 00 Szamóca Színház – Csipi-Csupi bábszínháza – Művelődési
Ház
12. 00 Ebédszünet – medvehagymás ételekkel
14. 00 Tudományos medvehagyma – tudományos előadások a medvehagymáról mint növényről
16. 00 Sulyok János alkotásaiból nyílt kiállítás megnyitója
18. 00 Cipi és bandája koncertje, majd táncház a Művelődési Házban
2012. április 29. – Medvehagyma-vasárnap
10. 00-tól népi kézműves kirakodóvásár, népi játékok nem csak
gyermekeknek és medvehagymás étkek bemutatója, kóstoltatás
és vásár, valamint Medvehagymás Főzőlecke Felnőtteknek
10. 30 Kolompos-mulatság a Művelődési Házban
11. 30 Medvehagyma-séta a medvehagymásban – a kis kavicsos utak
bejárása apró ajándékok megtalálása céljából
12. 00 Ebédszünet – medvehagymás ételekkel
14. 00 Gyógyító medvehagyma – tudományos előadások a medvehagymáról mint gyógynövényről
16. 00 Medvehagymás gyermekrajzok – a korábban meghirdetett
rajzverseny legsikerültebbjeinek kiállítása
17. 00 Színpadi produkciók – szabadtéri színpadon
– 17. 00 Tavaszi Szél Citerazenekar
– 17. 20 Vasi Népdalstúdió
– 17. 40 Sárvári Néptánckör
– 18. 10 Rutafa Énekegyüttes
– 18. 25 Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes
– 19. 00 Boglya Népzenei Együttes
20. 00 Cimbaliband-koncert
2012. április 30. – Medvehagyma-hétfő
09. 00-tól Gombfoci-bajnokság a Medvehagyma Kupáért a Művelődési Házban
10. 00-tól népi kézműves kirakodóvásár, népi játékok nem csak
gyermekeknek és medvehagymás étkek bemutatója, kóstoltatás
és vásár, valamint Medvehagymás Főzőlecke Felnőtteknek
10. 30 Medvehagyma-séta a medvehagymásban – a kis kavicsos utak
bejárása apró ajándékok megtalálása céljából
12. 00 Ebédszünet – medvehagymás ételekkel
14. 00 Gasztro-medvehagyma – tudományos előadások a medvehagymáról mint gasztronómiai alapanyagról – a szabadban
16. 00 Ferrum Színházi Társulás: A kolompár lakodalma – komédia
– Művelődési Ház
17.30 Színpadi produkciók – szabadtéri színpadon
– 17.30 Szakácsverseny nyilvánosan – szavaz a közönség
– 18.00 Medvehagymás Étkek Főzőversenye – eredményhirdetés
– 18.30 Táplánszentkereszt májusfájának felállítása – a talpalávalót húzza a Zsivány zenekar
– 19.00 Zsivány zenekar koncert, majd táncház a Művelődési Házban
Fényképezkedés Medvehagyma Medvével mindhárom napon!
Könyvvásár Nagy Bandó András Orfűi Medvehagyma Kincseskönyv
című alkotásából.
A rendezvény a „Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület által adományozott közművelődési védjegy” birtokosa!
Társrendezvényünk a szombathelyi 10. Herényi Virágút (2012.
április 29.)
Rendezők: Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület,
Jókai Mór Művelődési Ház
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A második rönkhúzás és
bolondesküvő
Fölbolydult méhkashoz hasonlított Táplánszentkereszt
február 18-án, vasárnap. A
tavalyi rönkhúzás sikerén felbuzdulva újra megszervezték
a beöltözős mulatságot. A civil
egyesületek mellett összefogott
a község apraja és nagyja (tudjuk, egy bolond százat csinál).
Farsangfarkán elindult a
maskarás, rönkhúzásos menet,
hogy Kankó Kázmér és Kezes
Kató esküvőjén részt vegyen. A
lármás csapat végigvonult több
utcán, a zenészek lovas kocsin
húzták a nótákat, a közönség

is dalra fakadt közbe-közbe.
Nem voltunk híján rigmusoknak, tréfás beszólásoknak és
pajzán megjegyzéseknek, a
násznagy szerepét ezúttal is
Meskó Krisztián töltötte be.
A vőlegény és a menyasszony
kikérése nem ment simán, a
vőlegény elbújt, a menyasszonyért pedig egy vemhes kancát
követeltek az örömszülők. Az

egyezség persze megköttetett.
A vidám szereplőket és nézőket süteményekkel, borral,
sörrel, pálinkával kínálták útközben a lakók.
A művelődési ház udvarán
frigyre léptették a jegyeseket,

Táplánszentkereszti lányok, asszonyok!
…ha szeretnél mozogni egy kicsit, de nincsen túl sok időd
…ha szükséged van egy kis kikapcsolódásra
…ha szívesen lennél egy nagyon sokszínű csapat tagja
…ha élettapasztalatodat szívesen megosztod másokkal
…ha tanácsra van szükséged bármilyen „női” témában
…ha felkeltettük érdeklődésedet
Várunk szeretettel a Művelődési Házban
keddenként 18 órától!
Kustos Anna Zsófia
0630/8488619, kustos.anna@gmail.com

földarabolták és elárverezték
a rönköt. Sok-sok fánkkal és
táncos mulatsággal búcsúztatták a farsangot.

(t. m.)
Fotó: Pajor Zoltán Attila
további képek: www.pa.jor.hu

Kedves Vendégeink!
Örömmel értesítjük minden
kedves barnulni vágyó
vendégünket, hogy április
hónapban szolárium
bérlet akciós vásárlására
nyílik lehetőség.
97 perces bérlet vásárlása
esetén a jelenlegi
7 275 Ft-os bérlet ára
most 6 000 Ft-ra csökkent.
Cím: Szombathely
Bogáti út 65/b.
Tel.: 06 70/530 4266
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Tízszeres
a talajterhelésidíj
Tízszeresére emelkedett
a talajterhelésidíj 2012. februártól a vonatkozó törvény
értelmében, így 1 800 forintot
kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz
után azoknak, akiknek a fogyasztási helye nincs rákötve
a kiépített szennyvízcsatornára. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 12. § (3) bekezdése
szerint, 2012. február 1. napjától, a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/
m3 összegről 1 200 Ft/m3-re
emelkedik.
A talajterhelésidíj mértékét
(a fogyasztott víz mennyisége)
a meghatározott egységdíj
(1.200 Ft) valamint a település
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi
szorzó (1,5) határozza meg.
Annak a fogyasztónak, aki
nem köt rá a kiépített csatornahálózatra, 1.800 forint
talajterhelési díjat kell majd
fizetni. A talajterhelésidíj
alapja csökkenthető azzal a
számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó
szennyvíztárolójából, arra feljogosított személlyel szállíttat
el, aki a folyékony hulladék
jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja.
A helyi vízgazdálkodási
hatóság jogkörébe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelésidíjat a
kibocsátónak (fogyasztónak)
kell megállapítania, bevallania (díjmentes esetekben is!)
és megfizetnie (önadózás) a
tárgyévet követő év március
31-éig. Ebből következően a
fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először 2013. március
31-én szembesülhetnek. Javasoljuk, hogy azon ingatlantulajdonosok, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára még nem kötöttek
rá, haladéktalanul kezdeményezzék azt!
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Sporthírek

XI. Sárvár kupa
A 2012. évi versenyszezon
ismét Sárváron kezdődött,
március 10-én itt rendezték
meg immár tizenegyedik alkalommal a Sárvár Kupa Ippon
Shobu Országos Bajnokságot. A Magyar JKA Karate Szövetség válogatottjai is
teljes létszámmal indultak a
megmérettetésen, mert az
itt elért eredmények alapján
döntötték el, hogy a március
végi Junior és Felnőtt Európabajnokságra kik kerülhettek
az utazó keretbe. Prága volt a
bajnokság színhelye.
A Tápláni Karate Sportegyesület edzője, Németh
András (3.dan) tizennyolc
versenyzőt nevezett utánpótlás és haladó kategóriákban:
összességében öt ezüst-, nyolc
bronz- és egy aranyérmet hoztak haza a tápláni karatésok.
Az utánpótlás korcsoportban többen most indultak életükben először versenyen, Somogyi Dávid formagyakorlatban második, míg küzdelemben harmadik lett, testvére,
Laura katában harmadik, Gáspár Marcell pedig kumitében

a IV. korcsoportban meglepetésre a formagyakorlattal
bekerült a négyes döntőbe,
a kumitében viszont már a
döntőig jutott, ott azonban
fél ponttal maradt alul, és
ezüstérmes lett. Ugyanebben
a korcsoportban Gosztom Dániel a kumite versenyszámban
a dobogó harmadik fokára
állhatott fel.
A haladóknál többen is most
jutottak másik korcsoportba.
Lovranics Alexandra a verseny
előtt egy héttel töltötte be 18.
évét, így a juniorokhoz került,
de mivel a versenykiírás lehetővé tette, Németh András
edző nevezte a felnőttek közé
is: mindkét korcsoportban
harmadik helyezést ért el.
Kassai László szintén nemrég
került a kadetek közé, de a
junioroknál is indult, ahol a
legnagyobb meglepetésre a
döntőben összekerült testvérével, Gergővel, a nézők
legnagyobb örömére. A főbíró tájékoztatta őket és az
edzőt, hogy ilyen esetben van
lehetőség arra, hogy egyikük
visszalép a másik javára, de ők

Európa-bajnokság – PRÁGA
2012. március 31-én Prágában rendezték meg a JKA
Karate Európa-bajnokságot
junior és felnőtt korcsoportokban. A Tápláni Karate
Sportegyesületből Kassai
Gergely (1.dan) utazott
a válogatott keret tagjaként: a junioroknál egyéni
kumitében indult.
Németh András (3. dan)
tanítványa jól szerepelt a
megmérettetésen. A 64es tábláról erőnyerőként
jutott a 32 közé, ahol egy
cseh fiút két wazarival győzött le, majd ír versenytársát egy szép ipponnal verte, ezzel bejutott a nyolc
közé. A négy közé jutásért
rendezett mérkőzésen egy
belga karatékától – a későbbi ezüstérmestől – kapott ki egy erősen vitatható
ütéstől, mely sérülést is
okozott.
Gergő így az előkelő 5-8
helyen zárt, ami kumitében
a legjobb magyar szereplés
volt. A magyar válogatott

formagyakorlatban 3 arany
és három ezüstérmet szerzett.
A TKSE versenyzői ezután sem pihennek: áprilisban Dunaújvárosban
diákolimpián, májusban

Törökbálinton Országos
Bajnokságon indulnak, júniusban pedig a korosztályos
Európa-bajnokságra Kassai
Lászlónak van esélye kiutazni Párizsba.

Vérszegény szereplés
Továbbra sem találja meg a válságból kivezető utat a Tápláni
KSK megyei II. osztályban szereplő labdarúgócsapata. Ezúttal
az eddigi eredményeket és a további sorsolást közöljük.  
Tápláni KSK–Vasszécseny 0-3
Elektromol-Spari FC–Tápláni KSK 2-1
Tápláni KSK–Herény-Alfavill 4-3
Gyöngyöshermán-Szentkirály–Tápláni KSK 2-0
Tápláni KSK–Felsőcsatár 0-3
Szentpéterfa–Tápláni KSK 3-1

harmadik lett. Török Balázs
katában lett ezüstérmes, míg
Baranyai Kevin kumitében
bronzérmes. Gosztom Bálint
katában negyedik helyezést ért
el, kumitében pedig bronzot
kapott. Több karatésnak a
sorsolás nem kedvezett, hiszen
nagyon erős, népes mezőny
jött össze, de mindannyian
megállták a helyüket.
A haladóknál Berta Dániel

inkább lejátszották a döntőt:
nagyon szép tiszta küzdelemben a rutin kerekedett felül,
Gergő győzött egy wazarival.
Horváth Benjamin öt évvel ezelőtt sérülései miatt felhagyott
a versenyzéssel, de most mégis
úgy döntött, hogy visszatér.
A felnőtteknél a négy közé
jutott, ott azonban a későbbi
győztestől kikapott, harmadik
helyezést ért el.

További menetrend:
Április 22: Tápláni KSK–Ják
Április 29: Söpte–Tápláni KSK
Május 06: Tápláni KSK–Balogunyom
Május 12:  Püspökmolnári–Tápláni KSK
Május 20: Tápláni KSK–Honvéd SÉ
Május 27: Tápláni KSK–Torony
Június 03: Kőszegfalva–Tápláni KSK
Június 10: Tápláni KSK–Újperint
Június 17: Lukácsháza–Tápláni KSK

