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Jó viszonyban lehet az égi-
ekkel a táplánszentkereszti 
önkormányzat és a lakos-
ság, mert szeptember 8-án, 
szombaton csodálatos késő 
nyári, kori őszi időben ren-
dezhették meg a hagyomá-

nyos falunapot. Már a dél-
előtt folyamán is gazdag volt a 
program, hiszen részt lehetett 

venni tábori misén, utcák-
terek kispályás labdarúgó 
tornán, rendeztek a gyere-
keknek „Kincsvadászatot” 
a parkban, volt baba-börze 
a művelődési házban, kiál-
lítást nyitottak meg, no és 

megkezdődött a főzőverseny 
is. Ez utóbbi helyszínét köny-
nyen be lehetett azonosítani 

a faluközpontban a kellemes 
illatoknak köszönhetően. 

- Az illatoktól az embernek 
már összefut a nyál a szájában. 
Alig várom, hogy megkóstol-
hassam, amit kifőztek – je-
gyezte meg egy, az üstök kö-
zött sétálgató középkorú férfi. 

A délelőtt derekán volt 
olyan bogrács, amelyikben 

már félig kész volt az étel, má-
soknál még az alapanyagokat 
készítették elő. A nyári meleg-
ben bizony nem kis kitartást 
igényelt a tűz körüli szorgos-
kodás. De a végeredményért 
megérte. Időközben a Jókai 
Mór Művelődési Házban dr. 

Főzőcske tápláni módon

Polgárrá fogadom

Tíz évvel ezelőtt 2002-
ben alapították meg a Táp-
lánszentkereszti Polgárőr 
Egyesületet. Március 8-án, 
nőnapon negyvenketten – 
közöttük négy hölgy - lép-
tek be az egyesületbe, és 
vállalták, hogy önzetlenül 
szolgálják a faluban élők 
biztonságát. A polgárőrség 

mindig is aktív szereplője a 
falu közéletének. Az elmúlt 
évtizedről Kajcsos Lajossal 
az egyesület alapító tagjával 
és elnökével beszélgettünk. 

Mint mondta, az alapítás 
után alelnök volt, 2004-től el-
nöke a polgárőr egyesületnek.  

Tíz év a lakosság 
biztonságáért

A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület tagjai 2005-ben
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Táplánszentkereszt

A szokásos tanévnyitó ünne-
péllyel megkezdődött szept-
emberben a 2012/13-as tanév 
az Apáczai Csere János Álta-
lános Iskolában is A tanuló-
létszám 234, a tagiskolák ta-
nulóival együtt 333 fő. Ebben 
a tanévben az önkormányzat 
segítségével két első osztály 
is indult.

A tanévnyitó ünnepélyen 
Kissné Nagy Ilona igazgató-
nő elmondta, hogy az iskola 
az idei nyáron is megújult. 
Köszönet érte Táplánszent-
kereszt polgármesterének és 
képviselő-testületének. Nem-
csak az intézmény falai újul-
tak meg, hanem a nevelőtes-
tület is. Öt új pedagógus erő-
síti az iskolát: Borosné Pető 
Gabriella tanítónő, Szakál 
Szilvia tanítónő és magyar 
szakos tanár, Tóth Hajnalka 
tanítónő és gyógypedagógus, 
Nagy Klaudia tanítónő, nap-
közis nevelő, valamint Papp 
Adél fizika–kémia szakos 

tanár. A szellemi tőke csak 
úgy tudja kifejteni hatását, ha 
testileg, lelkileg egészségesek 
vagyunk. Ezért az új tanévben 
a programokat az egészségne-
velés, az egész-
séges életmód 
kérdései köré 
csoportosítják. 
E lképze lé se -
iket nem csak 
a  m i n d e n n a -
pos testnevelés 
bevezetése tá-
mogatja - mely 
alapján heti 5 
testnevelés óra 
lesz kötelező az 
1. és 5. évfolya-
mon -, hanem 
a témahét és a 
rendezvények 
is. 

Az első osz-
t á l y o s o k h o z 
szólva arról beszélt, hogy az 
ünnepély végén elültetik az 
első osztályosok fáját, amelyet 
óvni, ápolni kell majd, hogy 

megerősödjön. Az első taní-
tási napon kézfogással fogadja 
az elsősöket az iskola polgára-
ivá, akik kitűzőt is kapnak. A 
szülőknek pedig megköszönte, 

hogy rájuk bízták legféltettebb 
kincsüket, gyermeküket. Kér-
te őket, hogy az iskola dolgo-
zóiban társat, és ne ellenséget 

lássanak. Tudomásul kell ven-
ni, hogy fegyelem nélkül nem 
működhet egy társadalom, így 
az iskola sem. Ma sokat hal-
lani az erkölcsök válságáról. 

Embernek lenni nehéz, de 
másnak lenni nem érdemes. 
A nyolcadikosoktól pedig azt 
kérte, hogy tanuljanak és visel-
kedjenek példamutatóan. Mu-
tassanak jó példát a kisebbek-
nek. Úgy tanuljanak, hogy év 
végén elmondhassák: mindent 
megtettek azért, hogy sikeres 
középiskolai tanulmányokat 
kezdhessenek. A kollégákhoz 
egy Juhász Gyula idézettel 
fordult: „A tanár az a gyerek, 
aki legtovább jár az iskolába.” 
De a tanár nemcsak azért jár 
iskolába, hogy tanítson, ha-
nem azért is, hogy ő is tanuljon 
tanítványitól. A munkájukhoz 
sok-sok szeretet, türelem és 
megértés kell. 

Az ünnepség végén a Him-
nusz elhangzása után az iskola 
udvarán közösen megtörtént a 
körtefa elültetése.   

Megkezdődött a tanítás

Új fodrászat nyílt
Júniusban megnyitottam 

új fodrászatomat. Várok 
minden korosztályból régi 
és új vendégeket. Nyitva 
tartás: hétfőtől péntekig. 

Szombaton előre egyeztetés 
esetén. Bejelentkezés: 06/ 
30/689-0800. Koósz Krisz-
tina. 9761 Táplánszentke-
reszt, Sport tér 12.
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Folytatás az 1. oldalról

Nyárias időjárás – hangulatos falunap

Kovács László alpolgármester 
nyitotta meg a Sárkány Klub 
(a foltvarró klub) kiállítását, 
amelyen megjelent ifj. Perl 
János polgármester is. 

Sokszínű a kiállítás, a szi-
várvány színeit vetíti vissza. 
A foltvarrás lényegében az 
anyagok újrahasznosításáról 
szól – mondta az érdeklődők-
nek Cserkuti Veronika, a Sár-
kány Klub vezetője. S, valóban 
kreatív, gondos munkákat 
lehetett látni, amelyeket meg 
is lehetett vásárolni. Voltak, 
akik a rendezvénysátorban 
„hűsöltek”.

– Ki nem hagynánk a falu-
napot – állította egy idősebb 
és középkorú hölgyekből álló, 
láthatólag kedélyes asztaltár-
saság egyik tagja. 

– Finom ebéd, nyári idő, jó 
műsor, mi kell még? – toldotta 
meg a másik.  

A gyerekek meglovagol-
ták a „csodapacikat”. Eleinte 
ódzkodtak a játék póniktól, 
keresték, hogyan kell moz-
gásra bírni őket, aztán már 
versenyeztek velük. A focipá-
lyán már melegítettek az ifik 
a Tápláni KSK – Felsőcsatár 
meccsre. Nagy keletje volt az 
önkéntes tűzoltók székházá-
nál a tömlővel való célba talá-
lásnak. Még a kisebb gyerekek 
is jól irányították a vízsugarat.

A rendezvénysátor mellett 

voltak, akik bátran kipróbál-
ták, hogyan lehet íjjal célba 
találni, no persze a Bulcsu ve-
zér Hagyományőrző Egyesület 
szakmai felügyelete mellett, 
akik délután látványos bemu-
tatót is tartottak. Délidőben 
már alkalmi étkezdévé vált a 
sátor, voltak, akik repetáztak 
is a délelőtt folyamán készült 
ételekből, amikre jól csúszott 
a sör, a bor, az üdítő. Kora 
délután jelentős esemény volt 
a polgárrá fogadás, amelyre 
már csaknem megtelt a ren-
dezvénysátor. 

– Kilencedik alkalommal 
invitáljuk a családokat a hagyo-
mányos polgáravatásra. Örü-
lünk, és büszkék vagyunk arra, 
hogy az elmúlt évben újabb 21 
tápláni aprósággal gyarapod-
tunk. Ez is megalapozza az 
ígéretes jövőt – mondta ifj. Perl 
János polgármester. – Tisztá-
ban vagyunk azzal is, hogy a 
feltörekvő fiatal generáció sok 
feladatot ró az önkormány-
zatra, amit fel kell vállalni. A 
szülők tudják, milyen felelős-
séggel jár a gyermekvállalás, a 
gyermeknevelés. 

A polgármester szólt még 
arról is, hogy adott az intéz-
ményrendszer a bölcsődétől 
az óvodán át az iskoláig, s a 
gyermekjóléti szolgálat fi-
gyel a családok gondjaira, 
nehézségeire. A kisgyermekek 
testi és szellemi fejlődéséhez 
minden feltétel adott. A tele-

pülés több szempontból jóval 
megelőzi az országos átlagot. 
Megköszönte a nevelők, a 
pedagógusok áldozatos mun-
káját, s megígérte hogy az új 
polgárok szülei számíthatnak 
lakóhelyük, az önkormányzat 
támogatására. Tőke Móni-
ka védőnő egy kis versikével 
köszöntötte az új polgárokat, 
akiknek szülei a polgármes-
tertől, és dr. Kovács László 
alpolgármestertől vehették 
át a dokumentumot, és az 
ötezer forint önkormányzati 
„útravalót”. A Sárkány Klub 
által felajánlott takarót pedig 
kisorsolták. 

A sporttelepen a felnőttek is 
megmérkőztek törzsszurkoló-
ik jelenlétében a csatáriakkal, 
s a falunaphoz méltóan az 
ifikhez hasonlóan ők is győ-
zelmet arattak. A sátorban 

Meskó Krisztián a délelőtt 
zsűrizett főzőverseny eredmé-
nyét hirdette ki. Mint kiderült, 
hét csapat mérkőzött meg, 
valamennyien elismerésre 
méltóan, amit az ebédnél a 

lakosság is tanúsíthatott. De, 
ha már verseny, akkor ered-
ményt is kell hirdetni. Első 
helyen végzett az önkéntes 
tűzoltó egyesület csapata Jó-
kai babalevesével, második 
lett Varga Gergely és családja 
bácskai csirkemája tarhonyá-
val., harmadik helyet szerezte 
meg az ifjúsági fúvószene-
kar táplánszentkereszti fúvós 
étke. 

Következett a kultúrmű-
sor, amelyben a táplánszent-
kereszti egyesületek, civil szer-
vezetek, együttesek széles ská-
lája vett részt, nagy sikerrel. 
(Nevüket helyhiány miatt, és 
azért nem soroljuk fel, mivel 
a falunapi programban, plaká-
tokon amúgy is szerepeltek.) 
A felhőtlen szórakoztatásról 
az este folyamán meghívott 
együttesek és bűvész is gon-

doskodott. A tombolasorsolás 
mellett a Bulcsu vezér Ha-
gyományőrző Egyesület által 
szervezett máglyagyújtás volt 
a 2012-es falunap zárása. 

 Lendvai Emil    

A magyarok íjaitól ments meg uram minket

A Tápláni Gitárklub a színpadon A foltvarrók remekművei
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Újra Táplánszentkereszten

Bognár Szilvia népdalénekes
Csintekerintő című műsorával!

Aki februárban lemaradt, feltétlenül jöjjön  
gyermekével, aki pedig látta, ismételjen.

2012. október 18.  
10 óra

Jókai Mór  
Művelődési Ház

Belépő: 500 Ft.

EBOLTÁS
Értesítjük Táplánszentkereszt 

Község eb tartóit, hogy 2012. évi eb 
oltásra az alábbiak szerint kerül sor:

2012. szeptember 26-án (szerdán) 
8:00 órakor és 14:30 órakor, Petőfi u. 
20. sz., 9:00 órakor és 15:00 órakor, 
Tűzoltószertár, 10:00 órakor és 15:30 
órakor, Perl Malom

PÓTOLTÁS: 2012. október 4-én 
(csütörtökön) 14:30 órakor, Petőfi u. 
20. sz., 15:00 órakor, Tűzoltószerház, 
15:30 órakor, Perl Malom

Minden 3 hónaposnál idősebb 
eb oltása kötelező! Az oltatlanul 
maradt ebek tulajdonosai viselik 
a felelősséget az esetleges köz- és 
állategészségügyi következménye-
kért. Az oltással egy időben az ebek 

féreghajtó kezelésben is részesül-
nek. Az oltás és féregtelenítés költ-
sége 3.500 forint, amit a helyszínen 
kell befizetni. Kérjük, hogy az eb ol-
tási bizonyítványát mindenki hozza 
magával. 2013. január 1-JÉtől  csak 
olyan ebek kötelező védőoltása vé-
gezhető el, amelyek tartós jelöléssel 
(MIKROCHIP)   vannak ellátva. A CHIP 
behelyezésre előzetes egyeztetés 
alapján az eb tartási helyén, vagy 
az állatorvosi rendelőben (Vasszé-
cseny, Táncsics u. 12. Tel.: 06/30/936-
0750 ) van lehetőség. A behelyezés 
és a regisztráció  költsége 3.500 
forint/eb

 Polgármesteri Hivatal 
 Dr. Domokos Lajos állatorvos

Közhasznúsági beszámoló
 Az Alapítvány Táplánszentkereszt Egészségügyéért tavaly 

elvégzett munkájáról tájékoztatjuk a község lakóit. Az alapítvány 
célja a bírósági bejegyzés szerint:

„A Táplánszentkereszten élő és egészségi ellátásukat az Empátia 
Kft. orvosától váró polgárok egészségmegőrzése, betegségmeg-
előzése, a gyógyítás és az egészségügyi rehabilitáció során hasz-
nált eszközök, berendezések (EKG, oscillométer, doppler, EKG és 
vérnyomás-holter, internet, személygépkocsi, az orvosi rendelő bú-
torzata és egyéb beszerzése), továbbá az orvosi rendelő épületének 
karbantartása, felújítása, betörésvédelmi berendezések vásárlása 
és üzemeltetése. Mindazon eszközök, berendezések, folyóiratok és 
könyvek beszerzése, melyek a fenti közösség egészségügyi ellátását 
szolgálják.”

Az alapítvány 2002-ben kezdte el az adománygyűjtést, amit 
2011-ben is folytatott. Az év során 1 593 169 forint gyűlt össze, 
melynek  35,5%-a, 565 000 forint társas vállalkozásoktól,  27,0%-
a, 431 000 forint magánszemélyek befizetéseiből,  37, 5%-a, 597 
069 forint a lakosság adójának 1%-ából származó bevétel volt.

 Az alapítvány kiadásai 2011-ben:
Az orvosi rendelőben végzett karbantartási munkákért csak 

anyagköltséget fizettünk, a munkákat ingyen, hozzájárulásként 
végezték el a szakemberek:

– a védőnői és a labor helyiség burkolási munkái, az illemhelyek 
felújítása 85 585 forint;

– a váró és a rendelő ablakainak hőszigeteltre cserélése 558 
140 forint;

– az ablakcsere után a rendelő festése 70 160 forint;
– bankköltség 13 000 forint;
– postaköltség 120 000 forint;
– tesztcsíkok, vakutenerek 22 000 forint.
Személyi jellegű kifizetés nem történt. A könyvelési munkákat 

az alapító Tóth Sándor könyvelő vállalkozása végezte.
Az idén – ha az anyagiak lehetővé teszik – az épület külső 

hőszigetelését szeretnénk elvégeztetni. Ez a munka több millió 
forintba kerül, gyűjtjük rá a pénzt. Akár ezer, vagy kétezer forinttal 
is segíthetnek. A legkisebb támogatást is megbecsüljük, kérjük 
azok adományait, akiknek módjukban áll segíteni. Nagyon kö-
szönjük mindenkinek, aki segített a 2011-es évben. Mindenkinek 
jó egészséget és munkahelyet kívánunk!

  Az alapítvány kuratóriuma

Kedves Pályakezdő Lakótársaink!
Szeretnénk néhány prakti-

kus tanáccsal szolgálni min-
den olyan pályakezdő részére, 
akiknek nem sikerült a közép-
iskolai vagy felsőfokú tanul-
mányai után elhelyezkednie. 
Első és legfontosabb feladat, 
hogy pályakezdőként regiszt-
ráltassák magukat a munka-
ügyi központba (Vas Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Szombathelyi Kiren-
deltség és Szolgáltató Központ 
Szombathely, Hunyadi út 45.)

Új munkaerő-piaci program 
indult szeptember elsejétől. A 
munkaadók a szeptember 1. 
és december 31. között fog-
lalkoztatott, regisztrált pá-
lyakezdő álláskeresők után 
támogatásként megkapják a 
bér és a szociális hozzájárulási 
adó összegét a minimálbér 
kétszereséig (186 ezer forint).  
Szakképzetlen pályakezdő 
esetében ez 93.000 forint, 
szakképzettséggel rendelkező 
esetén pedig 108.000 forint.

Önkormányzatunk kiemelt 
figyelemmel fordul a mun-
kanélküliek felé, legyen az 
közfoglalkoztatás vagy egyéb 
támogatott foglalkoztatási 
forma. E programban is sze-
retnénk részt venni, s esélyt 
teremteni a pályakezdők ré-
szére. A program keretében 
végzettségüknek megfelelő, 
vagy szakképzettséget nem 
igénylő lehetőségeket kere-
sünk a foglalkoztatásukra az 
önkormányzat és intézményei 

keretében. Szeptember 1-jén 
2 fő, szeptember 17-én újabb 
2 fő állt munkába tanítóként, 
bölcsődei gondozónőként, 
adminisztrátorként és takarí-
tóként. Szüksége van közsé-
günknek további takarítók-
ra, közterület fenntartókra 
is. Nem biztos, hogy álmaik 
munkahelyét nyújthatjuk, 
de betekintést kaphatnak a 
munka világába, gyakorlatot 
szerezhetnek. A programban 
való részvételről a Munkaügyi 
Központ dönt, a rendelkezésre 
álló keretösszeg erejéig. 

A Kormány 2013. január 
1-től újabb munkahelyvédelmi 
programot indít, amelyben 
kiemelt kedvezményezettként 
kívánja a pályakezdők mun-
kához jutását elősegíteni. A 
pályakezdő munkanélküliként 
történő regisztráció minden-
képpen megkönnyítheti az el-
helyezkedést.  Az egyéb mun-
káltatók részére is előnyös 
a pályakezdők alkalmazása, 
ezzel a nagyobb rugalmas-
ságra vagy a formálhatóságra 
gondolnunk, jól terhelhető-
ek, még nincsen családjuk, 
kevesebb az alkalmazkodási 
kötelezettségük. Emellett a. 
START-kártya jelentős járu-
lékkedvezményt biztosít a pá-
lyakezdő fiatalokat foglalkoz-
tatónak. Érdeklődés esetén 
részletes tájékoztatást adunk 
a Polgármesteri Hivatalban.

 Táplánszentkereszt Község  
 Önkormányzata 
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Tíz év a lakosság biztonságáért

Számtalan elismerést kapott 
tevékenységért, a június 9-én 
a faluban tartott megyei pol-
gárőrnapon a Vas Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 
Vas Megye Önkormányzat 
Szolgálatáért Közbiztonsági 
Tagozata kitüntetést vehette 
át Kovács Ferenctől a me-
gyei közgyűlés elnökétől. A 
Táplánszentkereszti Polgárőr 
Egyesület tagjai tíz év alatt 

közel 20 ezer órát töltöttek 
szolgálatban. Gyakran saját 
autójukat használják. Ha jut 
rá pénz, térítik az üzemanyag-
költséget, de előfordul, hogy 
nem tudják kifizetni a benzint. 
Eredményes munkájukat, az-
zal is elismerték, hogy három 
évvel ezelőtt az Országos Pol-
gárőr Szövetségtől kaptak egy 
autót, ezzel járőrözhetnek. A 
falu környékén is megfordul-
nak, havonta két-háromszáz 
kilométert tesznek meg. Ta-
valy a közbiztonság érdekében 
2600 órát töltöttek szolgálat-
ban. Legnagyobb támogatójuk 

a táplánszentkereszti önkor-
mányzat, 2011-ben 500 ezer 
forintot kaptak a helyhatóság-
tól, pályázatokon is iparkod-
nak juttatást szerezni. A helyi 
posta, a Sék-Autó Futómű és 
Gumiszerviz Kft., valamint 
Hertelendy Alfonz rendsze-
resen segíti az egyesületet. 
Minden évben számíthatnak 
az adó egy százalékára, tavaly 
43 ezer forintot juttattak szá-
mukra az adózók (ruházatra 
és üzemanyagra költötték).   

Kajcsos Lajos elmondta, 
sajnos csökkent az egyesületi 
tagok száma (elhalálozás, el-
költözés miatt), s mivel az új 
törvény szerint tizennyolc éven 
aluliak nem lehetnek polgár-
őrök, jóval kevesebb a fiatal. 
Jelenleg tizenöt taggal működ-
nek, de önként vállalt felada-
taikat így is maradéktalanul 
teljesítik. Szívesen fogadnának 
új jelentkezőket. Szeptember-
től júniusig, iskolakezdéskor 
nagy a tumultus a gyermek-
intézmények előtt, a szülők 
gyakran az iskola kapujáig vi-
szik a gyerekeket, a polgárőrök 

iparkodnak a forgalom irányí-
tásával könnyíteni a helyzeten. 
Felnőttek felügyelete mellett 
két iskolás, Nevalovics Alex 
és Romeó is rendkívül talpra-
esetten segítette a munkájukat. 
Sajnos a polgárőrségről az idén 
alkotott új törvény miatt ezt 
a feladatot meg kellett szün-
tetni, mert tizenhat év alatti 
gyermek nem lehet az úton. A 
Táplánszentkereszti Polgárőr 
Egyesület tagjai a rendőrséggel 
együttműködve biztosítják a 
helyszínt, ha baleset történik, 
és a faluban tartott rendez-
vényeken is számíthatnak rá-
juk. Minden alkalommal ott 
vannak a felvonulásokon, a 
rönkhúzáson, a húsvéti körme-
neten, a majálison, a falunapon 
és búcsúkor, sportversenyeken, 
iskolai évnyitón, évzárón. Fo-

kozott járőrszolgálatot tarta-
nak halottak napján és kará-
csonykor, az éjféli mise előtt. 
Gondot fordítanak a posta, a 
bolt, a gabonakutató intézet, 
az önkormányzati hivatal és a 
gyermekintézmények, a temp-
lomok, valamint a szociális 

otthon és környékének ellen-
őrzésére. 

Kajcsos Lajos sikernek tart-
ja, hogy már nincsenek a fa-
luban házalók. Figyelnek az 
idegen autókra, vigyáznak az 
idősebb emberekre, nehogy 
becsapják őket. Tavaly sike-
resen pályázott az egyesület, 
45 millió forintból felújították 
a teleházat (itt alakítottak ki 
irodát a polgárőröknek), a falu 
központjában és a szentkeresz-
ti temető mellett elkészültek 
az új játszóterek, és a parkot 
is felújították. Mostanában a 
disco után kevesebben ran-
dalíroznak, de vannak még 
olyan fiatalkorúak – tizennégy, 
tizenhat évesek – akiknek nem 
lenne még helyük az éjszaká-
ban. Sok a kóbor kutya, meg 
az estére szabadon engedett 

eb. Az egyesület tagjai részt 
vesznek a polgárőrök megyei 
rendezvényein is, kitűnő kap-
csolatot tartanak a rendőrség-
gel, a helyi önkéntes tűzoltó-
sággal, és a táplánszentkereszti 
önkormányzattal is. 

 (t.m.)

Tavaly a kolontári iszapkatasztrófa károsultjainak gyűjtöttek  
adományokat, a polgárőrök vitték a helyszínre a csomagokat

Folytatás az 1. oldalról

Az önkéntes tűzoltók elnöke Tancsics József, és 
a polgárőrök elnöke Kajcsos Lajos az idei rönkhúzáson

Tisztelettel felhívjuk lakó-
társaink figyelmét, hogy az 
Építéshatósági Iroda idősza-
konként  ellenőrzést végez 
településünkön is. Az ellen-
őrzés során az engedély nél-
küli, illetőleg a szabálytalan 
építkezéseket kívánják ki-
szűrni. Kérjük ezért, akinek 

ingatlanán engedély vagy be-
jelentési kötelezettség alá eső 
építkezés történt, tekintse 
át lehetőségeit az esetleges 
építésügyi bírság megelőzése 
érdekében. Más eset, amikor 
a telkeken a rendezési tervtől 
eltérő módon valósult meg az 
építkezés, vagy az építkezés 

során ideiglenes tárolásra 
létrehozott építmények – ál-
talában szabálytalan elhe-
lyezéssel, az építési terület 
figyelmen kívül hagyásával - az 
építkezés befejezését köve-
tően is fennmaradtak. Több 
helyen találtak a fent jelzett 
esetekhez hasonlót. 

Jelen közleménnyel sze-
retnénk felhívni szíves figyel-
müket az esetleges szabály-
talanságok megszüntetésére, 
tisztelettel kérve együttmű-
ködésüket.

 Családi Anita
 jegyző

Építkezések, elhelyezett épületek, építmények ellenőrzése
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Gyermekzsivajtól, felnőttek 
beszélgetésétől volt hangos a 
Jókai Mór Művelődési Ház, 
amikor a Tej Világnapjáról és 
a Baba-Mama Klub megala-
kulásának tízéves jubileumá-
ról emlékeztek meg. Ritkán 

látni egyszerre annyi babako-
csit, mint amennyi a bejárat 
környékén „parkolt”. Szép 
számmal jöttek össze a tápláni 
anyukák, no és persze az apu-
kák is erre az alkalomra. 

Mint Tőke Mónika védőnő-
től, a klub vezetőjétől megtud-
tuk, 2002-ben Antalné Magyar 
Kinga kezdeményezésére jött 
létre a Baba-Mama Klub, és 
kiállta az idő próbáját. Az ak-
kori polgármester biztosította 
ehhez a helyet a művelődési 
házban. Az egyik cél az volt, 
hogy a szülés előtt Táplánba 

költöző anyukák – akik nem 
voltak helyben ismerősök – itt 
találjanak partner kismamá-
kat, a másik cél pedig, hogy 

elhiggyék a szülők, másnak is 
vannak gondjaik,  problémá-
ik, amiket megbeszélhetnek, 
megoszthatnak egymással. A 
foglalkozásokhoz játékokat 
is kaptak. A kezdeti Baba-
Mama Klubos gyerekek már 

iskolai osztálytár-
sak. Az anyukák a 
kicsinyeikkel rendre 
összejönnek a klub-
vezető jelenléte nélkül is. Az 
anyagi hátteret a polgármes-
teri hivatal biztosítja, ezt a 
rendezvényt is finanszírozták. 
Egyre gyarapszik a játékállo-
mány, s jó volna egyre több fej-
lesztő játékot beszerezni. Sok 
gyerek tanult meg itt mászni, 
kompozni. 10-15 fő van je-
len egy-egy foglalkozáson, a 
korábbi klubtagok átadják 
tapasztalataikat az újaknak, s 

vissza is látogatnak a klubba, 
amelyet a védőnői szolgálat 
fog össze. 

A rendezvényen Meskó 

Krisztián, a művelődési ház 
vezetője köszöntötte a meg-
jelenteket, megemlítve, hogy 
a művelődési háznak sok arca 
van, ez az egyik. Az Anya-
tejes Világnap alkalmából 
minden tavaly augusztus óta 
született gyermek kapott egy 
kis maradandó ajándékot. A 
tíz éves klubtagok színes ce-
ruza készletet vihettek haza. 
Aki tesz valamit a védőnői 
szolgálatért és a Baba-Mama 
Klubért, az Tőke Mónikától 
egy Adományozók Gyöngye 

Oklevelet vehet át. Ezt ezúttal 
dr. Kovács László alpolgár-
mester és Családi Anita jegyző 
kapta meg. Meskó Krisztián is 
kapott elismerést azért, hogy 
rendre megjelent a foglalko-
zásokon. 

Az alpolgármester köszön-
tőjében elmondta: örömteli 

dolog, hogy tíz éve működik 
sikeresen ez a klub, aminek 
találó az elnevezése. Ez a kö-
zösség évek óta összehozza 
azokat, akik a gyermekeik 
megszületése után egy kicsit 
elszigetelődnek, hiszen a gyer-

meknevelés, gondozás köti le 
az idejüket. Ez pedig igazán 
szép feladat. Az anyák meg-
találják a legjobbat a kicsik 
számára, ők értik a nyelvüket. 
Ebben a közösségben az anyu-
kák megerősítést kapnak egy-
mástól, a klubéletben résztve-
vő szakemberektől. Gratulált 
a klub kerek évfordulójához. 
Tőke Mónika beszélt az Anya-
tejes Világnap jelentőségéről, 
az anyatej jótékony hatásáról. 
Elmondta azt is, hogy Táp-
lánszentkereszten egyre több 
olyan kicsi van, aki egy éves 
kora után is szopik, sőt olyan 
anyuka is van, aki másnak 
a babáját is szoptatja. Ő is 
kapott egy olyan oklevelet, 
amelyen a következő szöveg 
olvasható: Köszönöm, hogy 
a saját kislányoddal együtt 
engem is tápláltál az anyate-
jeddel.    

A gyerekek gondtalanul ját-
szottak, szüleik beszélgettek, 
volt harapnivaló is a rendez-
vényen, amelyen emléktáblát 
is lelepleztek. S persze felvág-
ták a nagy méretű szülinapi 
tortát is, amelyet egy anyuka 
készített. Aztán a jelenlévők 
egy része az orvosi rendelőhöz 
sétált, ahol Antalné Magyar 
Kinga ötlete alapján 160 gye-

rek nevével ellátott táblács-
kákat aggattak a születésfára. 
Az évforduló alkalmából az 
önkormányzat a klub további 
működését 50 ezer forinttal 
támogatta.

 L.E.  

Jubilál a Baba-Mama Klub
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Színházbusz a Weöres 
Sándor Színházba

A tavasszal rendszeressé 
vált színházbusz várja a szín-
házlátogatókat. Előadás: 2012. 
október 10., szerda, 19 óra, 
Szombathely. 

Jegyár: 2.600 Ft 
Molnár Ferenc: Játék a 

kastélyban (komédia három 
felvonásban)

Egy elegáns, olasz tengerpar-
ti kastélyba kis színházi csapat 
érkezik: két szövegíró és egy 
fiatal zeneszerző. Tervük, hogy 
bejelentik az itt vendégeskedő 
primadonnának régen várt 
operettjük elkészültét. Ám a 
művésznőt jobban leköti az 
idősödő híres színész, mint a 
neki szánt operett és az ifjú ze-
neszerző szerelmes rajongása. 
A kacér primadonna, a hőssze-
relmes, és a fiatal zeneszerző 

kínos szerelmi bonyodalmát 
csak egy drámaíró fortélya 
oldhatja meg...

A világsikert kiérdemelt 
darab páratlanul szellemes 
színpadi játék, elegáns komé-
dia. Pazar mulatság, melyben 
szétválaszthatatlanul össze-
gabalyodik valóság és látszat, 
igazság és hazugság, élet és 
színház.

Indulás Táplánszentkereszt-
ről, a Művelődési Ház elől 
18.15 órakor.

Jelentkezési határidő: 2012. 
október 5. Érdeklődni és je-
lentkezni Meskó Krisztián 
művelődésszervezőnél lehet 
a Művelődési Házban, illetve 
a könyvtárban, valamint a 
06-30/659-0275-ös telefon-
számon.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Újabb kerékpárút épül 
Táplánszentkereszten  
– irány Szombathely!

Táplánszentkereszt köz-
ség Önkormányzata a Köz-
lekedési Operatív Program 
keretén belül „Kerékpárút-
hálózat fejlesztése” című 
pályázati kiíráson 94 844 
690 Ft támogatást nyert a 
„Kerékpárral a  87-es főút 
Táplánszentkereszt-Szom-
bathely közötti szakaszon” 
című projektjével. A beru-
házás az Európai Regioná-
lis Fejlesztési alap és ha-
zai központi költségvetési 
előirányzat támogatásával 
valósul meg. 

Támogató: Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: 
KIKSZ Közlekedésfejlesz-
tési Zrt.

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata a beruházás 
megvalósításával egy 2004. 
évben megkezdett céltudatos 
munka végére ér. Megépíti 
a kerékpárutat Tanakajd-
tól Szombathelyig. Teszi, és 
tette mindezt a biztonságos 
közlekedés megteremtése, 
a gyalogos, kerékpáros és 
gépjárművel való közlekedés 
érdekében. Nem elhanyagol-
ható szempontként vette szá-
mításba, hogy a kerékpáros 
környezetkímélő közlekedési 
mód népszerűsítése, az embe-
rek gondolkodásmódjának 
ez irányú átformálása csak 
úgy valósulhat meg, ha helyet 
teremt a kerékpáros közle-
kedésnek. 

Az emberek rövidebb 
távú helyváltoztatási igé-

nyüket kerékpárral meg-
oldhatják, ezáltal a közsé-
gek közötti, és a községen 
belüli gépjárműforgalom 
csökkenhet. Szombathely 
megyei jogú város közvetlen 
szomszédságában az utóbbi 
időben megnőtt a telepü-
lésen lévő iskola, óvoda és 
bölcsőde iránti kereslet, 
ezért fontos, hogy  Szom-
bathelyről az érintettek 
biztonságos kerékpárúton 
tudjanak közlekedni. E le-
hetőség jelen beruházás-
sal megvalósul, hiszen a 
kerékpárút Szombathely, 
Bogát fasorig épül meg. 
A kerékpárút a 87-es főút 
déli részén épül. A jelen-
leg meglévő szakasz a főút 
északi oldalán, a lakóterület 
mellett halad. Az átkelést 
Táplánszentkereszt, József 
Attila utca végén a pályázat 
részeként épülő kerékpá-
ros átkelő biztosítja. Itt a 
meglévő úton sávelhúzással 
egy középsziget épül, köz-
világítással is elősegítve a 
biztonságos áthaladást. Az 
átkelő a tömegközlekedést 
igénybe vevők részére is 
megoldást jelent. Nagymér-
tékben elősegíti a biztonsá-
gos átkelést a buszmegál-
ló és a lakóterület között. 
A beruházás kivitelezője 
a BIT-ÉP Bt. A kivitele-
zés ideje: 2012. augusztus 
21- 2012. december 19. A 
projekt megvalósulását 
nyomon követhetik: www.
taplankerekparut.blogspot.
com honlapon.   

Biztonságosabb játékok

Korszerűsítették az óvoda 
udvarán lévő szabadtéri játé-
kokat, ezzel azok használata a 
gyerekek számára biztonságo-
sabb lett. A játékok körül ütés-
csillapító kavicságyat alakítot-
tak ki. A játékokat lefestették, 
füvesítettek is. A beruházást 
az önkormányzat finanszíroz-
ta, a munkálatokba részben a 

szülők is besegítettek. Az idei 
nevelési évben egyébként négy 
vegyes csoportban száz gye-
rekkel foglalkoznak. Pályáztak 
az Akkreditált Kiváló Tehet-
ség Pont címre, amit Vasban 
csak a tápláni óvodának ítélt 
oda a Nemzeti Tehetség Segítő 
Tanács. Az ehhez kapcsolódó 
táblaavatóra ősszel kerül sor.     

Programelőzetes
2012. október 18-20.: „Táplánfai gyerek vagyok…” ünnepség: 

1956-os megemlékezés, koszorúzás, faluegyesítési ünnep.
2012. november 23.: Idősek Napja
2012. november-december: Adventi programok: kézműves 

vásár, lucázás, karácsonyi készülődés.

Lurkó fociedzések
OVISOK: Borbás János 

(06/20/661-3723) kedd-csü-
törtök: 16-17 óráig.

ISKOLÁSOK: Gőcze Ba-
lázs (06/30/351-1265) 1-2. osz-
tály: hétfő- csütörtök 15.00-
16.00 óráig,  3-4. osztály: szer-

da-péntek  15-16 óráig. Az 
edzések helyszíne az általános 
iskola tornacsarnoka. A fenti 
edzések mellett a Lurkó UFC 
korosztályos edzésein való 
részvételre, tornákon való 
szereplésre is van lehetőség.
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Az első ötben végeznének
Nagyobb célt nem tűztek 

ki maguk elé az idei bajnoki 
szezonra, de akár az első ötben 
is végezhetnek, ha a körülmé-
nyek is kedvezőek lesznek, 
és nem tizedelik sérülések a 
csapatot – tudtuk meg Bor-
bás Jánostól, a Tápláni KSK 
labdarúgó csapatának játé-
kos-edzőjétől. Mint mondta, 
a felkészülés során Vépen 
vettek részt egy négycsapatos 
emléktornán, ahol a 2. helyet 
szerezték meg. A játékos keret 
nagyjából megmaradt, három 
igazolásuk volt. Németh Ba-
lázs jött vissza Ausztriából, 
ami komoly erősítésnek szá-
mít. Szabó Józsefet igazolták 
le Tanakajdról, ő is rutinos 
futballista. Horváth Károly 
kapus pedig Rumból érkezett. 
Sajnos csak egy kapusuk volt, 

ő még egy kicsit fiatal rutint 
kell még szereznie, de hosszú 
távon számítanak rá. A felnőtt 
csapatból egy játékos, Horváth 
István távozott az új tápláni 
együtteshez. A csapat nagy ré-
sze helyi futballista, folyama-
tosan arra törekszenek, hogy 
a fiataloknak játéklehetőséget 
adjanak, belőlük kell egy ütő-
képes gárdát kialakítani. 

Borbás János a másik csapat 
megalakulásával kapcsolatban 
úgy vélekedett, hogy ha a két 
együttes segítené egymást, ösz-
szefogna Táplánszentkereszt 
labdarúgásának eredményes-
ségéért, akkor van értelme, 
hogy két focicsapat is legyen a 
községben. A rivalizálás azon-
ban nem szolgálja a település 
sportéletének fejlődését. 

  l.e.

Labdarúgó csapataink 
eredményei és sorsolása

Új labdarúgó csapat  
alakult

Örömmel értesítjük a falu lakóit, hogy Táplánszentke-
reszt sportpalettája újabb egyesülettel színesedett. A nyáron 
önerőből, önszerveződéssel megalakult az amatőr Tápláni 
Futball Klub. Közösségünk jórészt fiatal, vagy kicsit koro-
sabb, máshol már szerepet nem kapó, vagy már nem vállaló, 
de még sportolni vágyó játékosokból állt össze. Óriási segít-
ség, hogy a pályahasználatot az önkormányzat biztosítja a 
számunkra. Mivel egyéb anyagi támogatást nem kapunk, 
ezért önfenntartó módon, saját erőből, tagdíjakból, bérletek 
eladásából, jegybevételekből finanszírozzuk működésünket. 
Emiatt mindennemű anyagi vagy erkölcsi segítséget szívesen 
és tisztelettel fogadunk. Bízunk benne, és fő célkitűzéseink 
között szerepel, hogy működésünkkel minél jobb közösséget 
alkotva (a Táplán SE-vel nem rivalizálva, inkább segítve 
egymást) minél nagyobb tömeget megmozgatva, minél kel-
lemesebb perceket szerezzünk magunknak, és községünk 
sportszerető polgárainak. 

Hajrá tápláni foci!
 Táplán FC játékosai
 Vezetőségi tagjai

Előtető, új kerítés a temetőknél
Önkormányzati beruházás-

ban a szentkereszti temető ra-
vatalozóját fából készült elő-
tetővel bővítették. A tápláni 
temető utcafronti részén új, 

kovácsoltvas kerítést és ka-
put készítettek, ami javítja a 
faluképet is. A munkálatokba 
helyi vállalkozót is bevontak.   

Tápláni KSK (megyei II. 
osztály szombathelyi csoport)

Herény–Tápláni KSK 0–6
Tápláni KSK–Újperint 2-3
Csepreg–Tápláni KSK 5-3
Tápláni KSK–Felsőcsatár 

5-2
Lukácsháza–Tápláni KSK 

2-4
Szeptember 23.: Tápláni 

KSK–Szentpéterfa
Szeptember 30.: Honvéd 

SÉ–Tápláni KSK
Október 7.: Tápláni KSK–

Gyöngyöshermán-Szentkirály
Október 14.: Kőszegfalva–

Tápláni KSK
Október 21.: Tápláni KSK–

Torony
Október 28.: Elektromol-

Sp.–Tápláni KSK
November  4 . :  Tápláni 

KSK–Püspökmolnári
November  11 . :  Ba log-

unyom–Tápláni KSK
November 18.:  Tápláni 

KSK–Ják
November  25 . :  Söpte–

Tápláni KSK

Táplánszentkereszti FC 
(megyei III. osztály Szom-
bathely-Dél)

Oszkó-Győrvár–Táplán-
szentkereszti FC 3-3

Táplánszentkereszti FC–
Nárai 4-2

Csempeszkopács–Táplán-
szentkereszti FC 0-2

Táplánszentkereszti FC–
Király SZE 2-2

Szeptember 23.: Sorkifalud–
Táplánszentkereszti FC

Szeptember 30.: Táplán-
szentkereszti FC–Alsóújlak

Október 7.: Gersekarát–
Táplánszentkereszti FC

Október 14.: Táplánszent-
kereszti FC–Hosszúpereszteg 

Október 21.: Zanat–Táplán-
szentkereszti FC

Október 28.: Táplánszent-
kereszti FC–Telekes

November 4.: Rábatöttös–
Táplánszentkereszti FC

November 11.: Nemeskol-
ta–Táplánszentkereszti FC 

November 18.: Táplánszent-
kereszti FC–Sorokpolány 


