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Táplánfa és
Gyöngyösszentkereszt volt
A faluegyesítés
évfordulójára emlékeztek
A falu központjában elhelyezett emlékműnél és a művelődési házban tartottak ünnepséget október huszadikán.
Táplánszentkeresztet 1939ben Táplánfa és Gyöngyösszentkereszt közigazgatási
összevonása után hozták létre,
az évfordulón emlékeztek meg
a faluegyesítésről.

nem a szakmájában dolgozik,
ha úgy adódik, egyedül jön a
hétfői találkozóra, de most
nem tudta a családra bízni
a gyerekeket. A hétéves Tamás és hároméves Hédi ott
sertepertél körülötte. Hétnyolc éve tagja a klubnak, azt
mondja, mindig összehoznak
valamit az óvodának, készülnek a karácsonyi ünnepekre.

A község önkormányzatának
képviselői és lakói 2009-től
minden évben megünneplik
az évfordulót. Az ünnepségen
dr. Nagy László nyugalmazott
agrármérnök, növényvédelmi
szakmérnök, a Táplánszentkereszt Községért Díj tavalyi
díjazottja (elsőként kapta meg
az elismerést) mondott beszédet. A megemlékezést teljes
terjedelmében közzétesszük.
„1939-ben Táplánfa és Gyöngyösszentkereszt község közigazgatási egyesítéséből jött
létre Táplánszentkereszt kisközség.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Már tizenöt év is elröpült
Adventi készülődés a „sárkányokkal”
Az esti ködben hívogató lámpafény csalogat a táplánszentkereszti gyógyszertár hátsó
részére, itt vertek tanyát az
orvosi rendelő és gyógyszertár
között a Sárkány Klub tagjai.
Ha nem tudnám hová tartok, azonnal útbaigazítanak
a ruhás zsákok, színes tartalmuk kitüremkedik a szájukon. A jó meleg teremben
körbeölelik a falat a különféle

technikákkal új életre keltett
textilek. Az összetolt asztalokon varrógépek, cérnák, gombok, mindenféle kellékek,
látszólagos zűrzavarban, de
mégis rendben, a foltvarrók
ugyanis mindent megtalálnak,
csak előtte kicsit keresgélnek.
A sarokban ragasztópisztol�lyal dolgozik egy hölgy, itt
elöl pedig két gyermek segít
az anyukának. Borbásné Toldi Renáta varrónő, de most
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Tisztelt táplánszentkereszti lakók!
A falunkban nem lakik lelkipásztor, mert a plébánia épülete lakás céljára alkalmatlan. Az épület 1972-ben készült
el, azóta nem volt kifestve, a nyílászárók elhasználódtak,
a padozat felhólyagosodott, a falburkolat alatt vizesedik a
fal, az elektromos vezetékek érintésvédelmileg nem biztonságosak, a fűtési rendszer felújításra szorul, a csatorna
korrodálódott, és a tetőn a cserepek is elhasználódtak.
A képviselő-testület tagjai fáradságot és időt nem sajnálva
elkezdték a felújítást. Az ablakokat kicseréltük, az elektromos vezeték egy része új, a falburkolatot leszedtük, két
helyiségben a falak festésre elő vannak készítve. Azonban az
nem várható el, hogy az egész épületet a képviselő-testület
tagjai újítsák fel. Az egyházközség nem rendelkezik elegendő
pénzzel és elég szakipari munkással, ezért fordulunk a tisztelt
táplánszentkeresztiekhez, hogy aki tud és akar segíteni, mind
anyagiakban, vagy szakmunkában, azt szívesen fogadjuk.
Reménykedünk, ha egyszer elkészül, újra lesz lakója is
a plébániának, amit egykoron szüleink és nagyszüleink
oly lelkesen, kétkezi munkával és összefogva építettek fel.
Számlaszámunk: 72700277-30010514-00000000
Egyházközségi képviselő-testület

Jó ütemben halad
a kastélyfelújítás
Pályázati támogatással teljesen megújul a tizenkilencedik
század elején épített, műemlék jellegű táplánszentkereszti
Széll-kastély. A klasszicista

stílusban készült épület külső
renoválásával már végeztek, a
belső munkálatok, a tereprendezés és a parkosítás van még
hátra. A kastély tulajdonosától
kapott információink szerint a munkálatokat március
elején folytatják, s
várhatóan tavas�szal fejezik be. A
megszépült kastélyépületet többféle célra szeretnék majd hasznosítani.

Új ápolónő az orvosi rendelőben
Kovács Lászlóné Marika
nyugdíjba megy. Az orvosi
rendelő nagy forgalma indokolja, hogy két ápolónő segítse
az orvos munkáját. Az új ápolónő Kovácsné Bognár Mónika lesz, egészségügyi főiskolát
végzett. Egy tizenhárom éves
lány és egy nyolcéves fiú édesanyja. Eddig Táplánszentkereszten az Idősek Otthoná-

ban dolgozott főnővérként.
Munkába állásával megoldott
lesz a hétfői vérvétel az orvosi
rendelőben. Természetesen
Imre Györgyné Márti továbbra is végzi a vérvételt.
Kérem, fogadják őt is szeretettel és megelőlegezett
bizalommal!

Dr. Teleki György

háziorvos

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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Már tizenöt év is elröpült
Adventi készülődés a „sárkányokkal”
Folytatás az 1. oldalról
A gyerekeket is megpróbálja bevonni, ügyeskedjenek,
gipszből kiönti a betlehemet,
ők meg bevonják, vagy kifestik, mézes süteményt sütnek
együtt, örülnek, ha a formákkal kiszúrhatják a tésztát. Zsákokat, képeket, karácsonyi
díszeket tudnak közösen „alkotni”, a gyerekek is nagyon
büszkék arra, ami a két kezük
munkája. A Sárkány Klubba a
jó társaság miatt jár, sok-sok
ötletet ellesnek egymástól a
hölgyek. Karácsonyra is tervez
ajándékokat a családnak, azt
mondja, az mindig egészen
más, mint ha gyorsan befutna
az üzletbe és megvásárolna
valamit.
Némethné Singer Judit bemutatkozás után jót nevet:

Singer vagyok, tudja, mint
az a márkás varrógép ott a
sarokban… Ő alkalmanként
jön, ugyanis már Vasszécsenyben is létrehozta a foltvarró
klubot. Mint a tápláni klub
egyik alapítója, azt meséli, az
óvodából indultak, ott pattant
ki az ötlet, immár tizenöt éve,
hogy járjanak össze, készítsenek hasznos és szép holmikat
a közösségnek is. Az alapító

tagok közül ma Kustos Ervinné és Nagyné Hegedűs Judit
járnak rendszeresen a klubba.
– Már tizenöt éve, és még
meg se ünnepeltük – fűzi
tovább a szót és a cérnát
Cserkuti Veronika, a táplánszentkereszti Sárkány Klub
jelenlegi vezetője.
Ha nem jutna
eszükbe a pontos
dátum, mikor alakultak, csak a falra néznek, és ott
van kihímezve egy
tiritarka terítőn
( ú n . m int a kendőn) az alapítási
évszáma 1997.
– Közösen is
dolgozunk, például így készültek
el azok az ágytakarók, amikkel
minden évben
megajándékozunk
egy újszülöttet –
folytatja Veronika.
Arról, amit tavaly
odaadtunk, az anyuka elárulta, hogy annyira megtetszett
neki, hogy sajnálta takarónak
használni, inkább dekorálta
vele a gyerekszobát. Rátétes
technikával varrtuk ki közösen
a négy évszakot, de hímzéssel
a tizenkét hónapot is megalkottuk (mindkettő vidám
és gyönyörű). Az óvodának,
iskolának, idősek otthonának
is ajándékozunk mindenféle

olyan, hogy egy családban két
gép volt, az egyiket odaadták.
Nekem van egy kisebb szövőszékem, azt is használjuk. A
filc nagyon drága, ezért nem
tudunk sok figurát készíteni. A
Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesületnek
2009-től vagyunk a tagja, sok
segítséget kapunk az egyesülettől is.
Kustos Ervinné is a kezdettől fogva jár a klubba. Otthon
is varr, kézimunkázik. Nagyné
Hegedűs Judit megmutatta,
praktikus és szép holmikat, te- milyen praktikus, kétosztatú
rítőket, képeket és egyebeket, varródobozt varázsolt karákarácsonyi díszeket, figurákat csonyi ajándéknak. Purgai
is szoktunk összeállítani, kita- Juditnak állandóan járt a keze,
lálni. Kiállításon is bemutatjuk majd a ragasztópisztollyal
a legújabb munkákat, már bíbelődött, a karácsonyi díévek óta úgy alakult, hogy a szekre piros golyót biggyeszszeptemberi falunapon bérelt tett. Nagyné Hegedűs Judit
azt meséli, hogy hétfőnként igazi kikapcsolóA sárkányklub tagjai 2012-ben
Balázs Sándorné, Bertók Fe- dás, hogy a „sárkányok”
rencné, Borbásné Toldi Renáta, egymás között lehetCserkuti Veronika, Kovácsné nek, este hattól nyolcig
Benkő Kinga, Kustos Ervinné, tart a foglalkozás, lelki
Móriczné Kovács Zsuzsanna, felüdülésnek is jó a taNagyné Hegedűs Judit, Németh lálkozás. (Tréfás kedvű
Józsefné, Purgai Judit, Sebestyén férjek ötlete volt a Sárkány Klub elnevezés,
Antalné.
2003-tól használják.)
Az idő gyorsan elreppent,
helyünk van a művelődési házban. Ha kérnek bennünket, mint a „sárkányok” az esti
más alkalmakkor is szívesen ködben.

(t. m.)
közreműködünk, az adventi
Fotók: Cserkúti Veronika
készülődésnek is részesei vagyunk. Például egyik nyáron,
amikor a kőszegi ostromnapokra indultak a tűzoltók, mi
is segítettük nekik a jelmezeket összehozni. Kikapcsolódásnak is jó egy héten egyszer
összejönni. Szabunk, varrunk,
közben elbeszélgetünk, elnevetgélünk, jó a társaság.
Szívesen látjuk azokat is, akik
azt hiszik magukról, hogy nem
annyira ügyesek, segítünk, és
megtanulják a technikákat.
Az anyagot úgy kapjuk ipari
hulladékként, a fogyóeszközt
meg kell vásárolni. Varrógépeket vettünk is, de volt
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Táplánfa és Gyöngyösszentapám is. 1945-ben földosztás, ben kezdődött, és az emelet- Gyöngyösszentkereszt egye1951-ben államosítás történt. ráépítésig jutottunk. A böl- sülve többre vitte, mint ha
Ennek az eltelt 73 évnek, Ebben az évben hozták létre csődét a megyében elsőként külön utakon jártak volna, ma
koromnál fogva élő tanúja a szociális otthont. 1952-ben hozták létre, majd bezárták, szépen csillog Táplánszentkevagyok. Az évforduló nem három termelőszövetkezet és az újranyitás pedig a jelenkor reszt neve. Ilyen rövid számvekerek, de mivel évente vissza- egy állami gazdatekintünk, emlékezünk, és a ság alakult. 1956jövőre is gondolunk. Honnét ban a Nemzeti Bijöttünk és hova tartunk? 1939- zottság jött létre,
ben a szombathelyi járáshoz pár napra, majd
tartoztunk, és nincs új a nap a Kádár-korszak
alatt, 2013. január 1-jétől is- következett.
A személyimét a szombathelyi járás lesz
ségnek mindig
a központunk.
Amikor a krónikás röviden nagy szerepe volt
felidézi az elmúlt hét évtize- a történelemben,
det, a szelekció során a bősé- ezért is szeretges történések között fontos n é m k i e m e l n i
események kimaradhatnak, a dr. Beke Ferenc
kevésbé élményszerűek pedig K o s s u t h - d í j a s
nagyobb rangot kaphatnak növénynemesítő
a kelleténél. A község életét munkásságát, aki
alapvetően meghatározza a a gabonakutatóA polgármesteri láncot dr. Kovács László alpolgármester adta át
két római katolikus templom, ban dolgozott. A
ifj. Perl János polgármesternek Fotó: Meskó Krisztián
a hét kastély, amelyből kettő másik személyiség
udvarház, kúria, de a népi Németh Lajos, a kultúros, igenlése. Fontos szerepet tölt tés, visszatekintés alkalmával
nyelv kastély rangra emelte a citerazenekarával, színjátszó be a művelődési ház, a könyv- mit is mondhatok a falu vezetőinek, a község lakóinak? Sok
Ginardoni és Porpáczy épü- csoportjával, kórusával. A tár és a teleház.
A község életében jó minő- bátorságot, elszántságot a jövő
leteket. A hét évtizedre való kultúránál maradva, annak
visszatekintés szabályát egy is külön története van, hogy ségi mutatókkal büszkélked- építéséhez, ehhez jó munesetben megszegem, mikor hogyan jutottunk el a „Falu het az egészségügyi és védőnői kát, jó egészséget, az idősebb
megemlítem, hogy a táplánfai rossza” című színdarabtól az ellátás. 1964-ben megépült az nemzedéknek pedig nyugodt,
országúti temetőben nyugszik István, a király rockoperáig és orvosi rendelő, váró és lakás, békés öregkort kívánok”.
A beszéd elhangzása után
dr. Széll Kálmán Vas megyei a fúvósokig. Az ország gazdag- elszakadtunk Vasszécsenytől,
gyógyszertárral is rendelke- az önkormányzat és a civil
szervezetek képviselői megzünk.
Az elismerés hangján kell koszorúzták az emlékművet,
szólni az 1899-ben alakult Ön- majd a művelődési házban
kéntes Tűzoltó Egyesületről, folytatódott az ünnepség.
Ifj.Perl János polgármester
a polgárőrségről, futballcsapatainkról, karate sportegye- elmondta, a faluegyesítés ünsületről, erős emberekről, nepén a civil szervezetek, intézfoltvarrókról, énekkarról és mények képviselői demonstrálmás civil szervezetekről. Az ják, hogy Táplánszentkereszt
itt élő, a jövőért aggódó polgár további fejlődését összefogásszámára a község fejlődése sal, a civil szervezetek pezsgő
kisebb hullámvölgyeket le- életével lehet serkenteni és
Megkoszorúzták az emlékoszlopot
számítva, igen eredményes és fönntartani. Az önkormányzat tavaly alapította és adta
országgyűlési képviselő, ké- ságát a kiművelt fők sokasága látványos.
Jó érzés az utóbbi években át először a Táplánszentkesőbb pénzügyminiszter, majd adja. Az embereket az iskominiszterelnök. Jövőre lesz lában pallérozzák. Az iskola hallani az építőipari gépek reszt Községért Díjat. Olyaszületésének 170. évfordulója. építése, bővítése, a tornacsar- dübörgését, most éppen a nok kaphatják, akik az elmúlt
Községünk ma Vas megye nok létrehozása az elmúlt hét kerékpárút építését és a Szé- évtizedekben sokat tettek az
második legnagyobb lélek- évtized meghatározója, az ott chenyi-park felújítását kons- itt lakókért. A képviselő-testület egyhangú szavazással
számú faluja. A korszak tör- folyó oktatás, nevelés pedig a tatálhatjuk.
A hetvenhárom évet át- úgy döntött, hogy az idén Koténetéhez tartozik a kegyetlen kor színvonalának élmezőnyéélve, határozott meggyő- vács Lászlónénak, az orvosi
második világháború, annak ben van.
Az óvoda története1950- ződésem, hogy Táplánfa és rendelő szakasszisztensének
36 áldozata, köztük az én

Folytatás az 1. oldalról
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kereszt volt
adományozza a kitüntetést.
Kovács Lászlóné, Marika néni,
1968-tól dolgozik az orvosi rendelőben. Negyvenöt éven át,
több orvos mellett dolgozott,
de ő mindig a fix pont maradt.
Képezte magát, rendelőintézeti szakasszisztens, körzeti
szakápoló, EKG-szakasszisztens végzettséget is szerzett.
Kicsik és nagyok, idősebbek és
gyerekek szerették, mert mindenkihez volt biztató szava, bátorított, ha kellett, megértette
a betegeket, hozzátartozókat.
Felelősségteljes munkáját lelkiismeretesen és hozzáértéssel
végezte. A szociális és egészségügyi bizottság munkáját
segítette, 2002-től tagja volt a
bizottságnak.
A polgármester azzal fejezte
be beszédét, hogy szeretné,
ha Kovács Lászlóné továbbra
is részt venne a falu életében,
számítanak rá, majd átadta a
kitüntetést tanúsító oklevelet.
Dr. Teleki György háziorvos
is meleg szavakkal méltatta
Kovács Lászlóné munkáját.
Harmincnégy évet dolgoztak
együtt, empátiás készségét mi
sem bizonyítja jobban, mint
hogy arra is volt gondja, hogy
ne hagyja megfeledkezni az
orvost édesanyja esedékes
születésnapjáról… Nagy csokor virággal köszönte meg a
közös munkát.
A jelenlévők hosszú tapssal,
később személyes jókívánságokkal ünnepelték a falu
kitüntetettjét.

Az ünnepség végén a polgármestert is meglepetés érte.
Dr. Kovács László alpolgármester megkérte, ne üljön le
még a helyére, mert szeretne
valamit mondani. „Pontosan
tíz éve, 2002. október 20-án
új képviselő-testület és polgármester kezdte el munkáját
Táplánszentkereszten. Az
eredmények mindenki előtt
ismertek, járdák, utak, kerékpárutak, játszóterek épültek,
elkészült a tornacsarnok, a
bölcsőde, az óvoda kétszer
akkora, a kulturális rendezvényeket a megyében és az
országban is számon tartják,
civil szervezetek, sportolók
(erős emberek, karatésok)
öregbítik Táplánszentkereszt
hírnevét. Tíz éve ifj. Perl János
a falu polgármestere, az önkormányzat tagjai úgy vélték,
az évfordulón polgármesteri
láncot adományoznak neki, a
településért végzett eredményes munkájáért”.
A díszdobozba rejtett míves láncot meglepetten vette
kézbe ifj. Perl János, majd azt
mondta, a lakók és a képviselő-testület, a hivatalban és az
intézményekben tevékenykedő munkatársak nélkül a polgármester nem lehet sikeres.
„Igyekeztem, próbálkoztam
eddig is, de a csapatmunkában
értük el azt, amit elértünk”.
A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar előadásával
zárták a rendezvényt.

(t. m.)

Dr. Nagy László mondott beszédet

Az ötvenhatos
forradalomra emlékeztek
1956 forradalmának és szabadságharcának dicső napjait idézték október 19-én az iskolában. A magyar történelemnek azt a pillanatát, amikor a világnak immár
nem először mutatva példát, a nemzet kiegyenesítette
idegen és belső elnyomók által megtiport gerincét, és

békés megoldás híján fegyverrel lépett fel demokratikus jogaiért, a nemzeti függetlenség kivívásáért. A 8.
osztályos tanulók emlékműsorral készültek. Rendhagyó
történelem óra keretében mondták el ennek az emlékezetes napnak az eseményeit. A diákok közül néhányan
verseket is tanultak, melyeket példaértékű előadással
szavaltak el a közönség előtt. Felcsendült a Szabadság
dal az 56 csepp vér című musicalből. A műsor végén korabeli filmhíradókból láthattak részleteket, fényképeket.
A megemlékezés segített abban, hogy szívükben tovább
vigyék a forradalom szellemiségét.
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Gyerekkori élmények térítették
Október huszadikán hosszan
tartó tapssal, később személyes jókívánságokkal ünnepelték Kovács Lászlónét, a Táplánszentkereszt Községért Díj
kitüntetettjét. Negyvenöt évet
töltött az orvosi rendelőben,
könnyeivel küzdve köszönte
meg az elismerést az önkormányzatnak.
– A Balatonra készültem
azon a hétvégén, amikor szóltak a munkatársaim, el kellene
jönni az ünnepségre, mert
meglepetés vár rám. Nagy volt
a titoktartás, nem árultak el
ennél többet.
A Táncsics utcai szép családi házban ülünk, Marika
előkészítette a míves, dobozos
kitüntetést és a szép betűkkel
írt tanúsító oklevelet, melyet
hamarosan bekereteztet. Még
tart az öröme.
– Nem hittem volna, hogy
ennyi év után ezzel ismerik
el a munkámat. Tősgyökeres
tápláni vagyok. A szombathelyi Savaria Gimnáziumban
érettségiztem, orvosírnokként
kezdtem a pályát, munka és
gyerekek mellett tanultam
tovább (előveszi a régi bizonyítványokat, kitűnő és jeles
érdemjegyekkel). Mostanában
magam is elgondolkodtam,
hogyan is lettem egészségügyi
dolgozó? Gyerekkoromban
sokszor kerültem kórházba, kezeletlen skarlát miatt
szívizomgyulladást kaptam,
a szombathelyi gyermekkórházban feküdtem. Ott akkor
olyan családias hangulat volt,
olyan segítőkész orvosok, nővérek ápoltak, hogy megtetszett a pálya. Megengedték,
hogy segítsünk a kisebbeknek,
pelenkáztam, ringattam az apróságokat. A gyerekekkel és
az idősekkel később is kimondottan jól tudtam bánni, azt
mondták a kollégák, „érzékem
van hozzá, vonzom őket”.
Úgy nőttem fel, hogy nagymamám három testvére is

nálunk élt a házban, sokat
foglalkoztak velem gyerekként, idősödve én is viszonoztam a szeretetüket. Talán

rettem tanulni, meg szükség
is volt rá, hogy elvégezzem a
tanfolyamokat, az orvosok közül különösen a Teleki doktor

Kovács Lászlóné a díjátadáson, mellette dr. Kovács László alpolgármester, ifj. Perl János polgármester és dr. Teleki György háziorvos

ennek is köszönhetem, hogy
mindig szívesen elbeszélgettem az idősebbekkel, soha
nem jelentett terhet, hogy
meglátogattam őket, hiszen
éreztem, mennyire várnak, milyen jólesik nekik, hogy valaki
meghallgatja a panaszaikat,
olykor másról is, nem csak a
betegségről. A faluban szinte
mindenkit ismerek, aki nálunk
adta le a tb-kártyáját, azt biztosan. Kíváncsi voltam, sze-

szívesen magyarázott, átadott
ismereteket. Nagyon szerettem a szakmát, hetvenháromtól kilencvenháromig mindig
tanultam valamit, a körzeti
ápoló szakosító volt az utolsó
a sorban. 1984-től dolgoztam
körzeti nővérként, innentől
jártam házhoz a betegeket ellátni, legtöbbször kerékpáron.
Hetvenkettőben férjhez
mentem, építkeztünk, három
lányunk született. Szerencsére

Marika nyugdíjba megy
Negyvenöt év szolgálat után
a falu egyik ápolónője, Kovács
Lászlóné nyugdíjba megy.
1968-ban kezdett el dolgozni
a Körzeti Orvosi Rendelőben.
Az orvosok jöttek-mentek,
változtak, csak ő volt a stabil, ő volt az, aki mindenkit
ismert. Hivatását rendelőintézeti szakasszisztensként
kezdte, majd továbbképző tanfolyamokon vett részt. Munka mellett önként vállalta a
körzeti szakápolói képzettség
megszerzését is, kiváló eredménnyel végzett, valamint az
EKG tanfolyamot is sikerrel
teljesítette. Időközben három lánya született: Krisztina,
Gabriella, Xénia. Harmincnégy évet dolgoztunk együtt

az egészségügyben, szolgáltuk
a betegeket. A bérezés mindig
elmaradt az országos átlagtól.
A korábbi önkormányzat nem
mindig biztosította a lehetőség
szerinti technikai feltételeket. A betegek ellátása mellett
mindig nagy szerep jutott a jó
szónak, az empátiának, amit
Marika nagy felelősséggel,
magas szinten gyakorolt. Férje
korai halála után ezt tovább
fokozta, és elévülhetetlen érdemei voltak és vannak a daganatos betegek és családtagjaik
pszichés vezetésében. Kevesen
vannak a faluban, akiknek
nem készített EKG-t, nem
adott be injekciót vagy nem
kötözte a sebeit. Szakmai elkötelezettsége és magas szintű

a szüleink mellett van a házunk, édesanyám, édesapám
és a férjem is sokat segített,
amíg kicsik voltak a gyerekek,
így tudtam tanulni.
Voltak keserves éveim, 1999
januárjában elvesztettem
édesanyámat, októberben a
férjemet. A veszteséget nehezen tudtam feldolgozni, a
rendelőben a kollégák nagyon
rendesek voltak, vigasztaltak, segítettek. Valamennyire
hiszek a számmisztikában,
április 15-én születtem, kos
a csillagjegyem. Azt tartják,
a kosok kemények és önfejűek, de kedvesek, barátságosak. A születésnap száma
megmutatja, hogy mik azok
a foglalkozások, ahol a legjobban hasznosítani tudjuk
a képességeinket. Én 15-én
születtem, erre jellemző a barátkozó személyiség, ajánlott
foglalkozások közé tartozik
az ápolói szakma is. Olyan
szakterület, ahol kapcsolatba
kerülhetünk és gondoskodhatunk másokról – hát ez illik
rám is.
Eddig minden év vége közeledtével rábeszélt a doktor
úr, hogy na még egy évet maradjak, na még egyet, még
egyet… Idén augusztusban
tudása miatt sosem tért ki a
betegellátás során a felelősség
elől, az orvos vagy helyettesítő orvos távollétében is vállalta az akut ellátást, és ha
úgy látta, azonnal kórházba
irányította a beteget. Kézben
tartotta a fogyó injekciós tűk,
fecskendők, kötszerek, injekciók megrendelését, pótlását.
Megteremtette az orvosi rendelő zavartalan működésének
hátterét. Látogatta azokat az
idős betegeket, akik állapotuk
miatt már nem tudtak a rendelőbe eljönni. Otthonukban
végezte a cukorszintmérést,
vérnyomásmérést, vizeletvizsgálatot, sebkötözést. Ezeknek
az idős betegeknek talán az
ellátásnál is fontosabb volt egy
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a pályára
vagy szeptemberben jött a
sugallat, most befejezem, itt a
vége. Nem küldtek el, ez a magam döntése volt. Szeretnék a
családnak élni, kicsit utazgatni. Édesapám kilencvenhat
éves, még jól van, de nem
tudhatom, mikor kell jobban
melléállni, a kisebbik unokám
négyéves, rá is vigyázok majd
nyáron. A nyugdíjasklubba
ezentúl is eljárok.
– Negyvenöt év alatt hogyan
változott az orvoslás?
– Összehasonlíthatatlan a
technikai háttér, a telefonos

ensekre. A betegek meghallgatása, lelki vezetése nagyon
fontos. Nyáron a rendelőben
felkeresett egy hölgy, akinél
komoly betegséget diagnosztizáltak. Műtét és kezelések
vártak rá. Úgy adódott, hogy
a szabadságolások miatt csak
ketten voltunk, beszélgettünk. Nagyon el volt keseredve, kifakadt, ő nem csinálja
végig ezt a tortúrát, feladja.
Beszéltünk, beszéltünk, lassan oldódott a görcs és a félelem, mikor kiment az ajtón
még visszaszólt, jó, akkor

elérhetőség, a diagnosztika
fejlődése, miközben egyre
több az adminisztráció, és
egyre kevesebb idő jut a páci-

megpróbálom. Két kezelés
után visszajött, elmondta, a
beszélgetésünk adott neki
erőt, szeretne meggyógyulni.
Az egésznek már vége, jól
van, éli tovább az életét. Ez
csak egy történet a sok közül. Ezért szép ez a szakma
– a másokon való segítés, és
amikor látni lehet annak az
eredményét. 2002-től tagja
vagyok az önkormányzati
szociális bizottságnak, az üléseken mindig részt vettem,
tudásommal, gyakorlatommal igyekeztem segíteni a
bizottság munkáját.
A beszélgetés végén Marika
visszatért a kitüntetéséhez, és
újra csak azt mondogatta, nagyon köszöni az önkormányzatnak, hogy rá gondoltak,
és őt tisztelték meg a Táplánszentkereszt Községért Díjjal.

(t. m.)

kis beszélgetés, és jólesett a
figyelem.
Negyvenöt évet dolgozni
egy munkahelyen hosszú
idő, remek munkatárs volt
emberileg és szakmailag is.
Nagyon köszönöm Marikának az együtt végigküzdött
harmincnégy évet, és köszönöm az egész falu nevében a negyvenöt év alatt
tanúsított lelkiismeretes
munkáját.
Kívánjuk, hogy jó egészségben és még sokáig élvezhesse a nyugdíjas éveket!
Reméljük, hogy továbbra is
tevékenyen részt vesz a falu
életében!

Dr. Teleki György

háziorvos
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Mozgalmas ősz
az Apáczai iskolában
Az Apáczai Csere János
Általános Iskola eseménydús
őszt mondhat magáénak.
Szeptemberben TÁMOP
3.1.4-es pályázat fenntartásának keretében az 1. osztályos tanulóink úszásoktatáson, az 5. és 6. évfolyamos diákjaink pedig erdei
iskolai táborban vehettek
részt. Szabadidejükben a
tanulóink terménybáb-készítő versenyen mutathatták
meg ötletességüket, fantáziájukat. Lelkes pedagógus
kollégáink osztályprogram
keretében a Balatonra és
Nyőgérbe vitték osztályaikat
élményszerzésre.
Októberben méltó módon
emlékeztünk meg a nemzeti
gyásznapunkról és az 1956-os
forradalomról. Nyolcadikosaink a pályaválasztásra készülve ellátogattak a képzési
vásárra, tájékozódtak a középiskolák felvételi rendszeréről. Ebben az időszakban
a középpontba a gyermekek
biztonságát helyezte az intézmény, a helyi rendőrök és
polgárőrség közreműködésével megtörtént a tanulóink
kerékpárjainak átvizsgálása
és az ifjúság figyelmének
felhívása az őszi időszak
közlekedési veszélyeire. 6.
osztályosaink részt vehettek
a Magyar Katolikus Kultúra
elnevezésű programsorozaton. Szent László szentté
avatásának 820. évfordulója
kapcsán egy rendhagyó tör-

ténelemórán a gyerekek életkorának megfelelő, színes
előadás keretében pillanthattak be a kódexírás titkaiba, a
lovagkirályról szóló legendákba és az Egyházmegyei
Könyvtár gyűjteményébe.
Olyan információkkal lettek
gazdagabbak, amelyek elsajátítására, elsajátíttatására
nincs lehetőség az iskolai történelemórákon. Az őszi szünet előtt a Szülői szervezet
az apáczais diákoknak vidám
Pizsi partyt és Halloween
délutánt rendezett.
Novemberben az egészségnevelésé volt a főszerep.
A gyerekeink előadásokat
hallhattak az iskola tanáraitól, a védőnőtől és az ÁNTSZ
orvosától a szenvedélybetegségekről, a prevencióról.
Salátakészítő versenyünk
is az egészséges ételekhez
kapcsolódott. A szülők nyílt
napokon tájékozódhattak az
iskola életéről, gyermekeik
haladásáról. Látogatást tettek
intézményünkben a Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda
óvodapedagógusai, és láthatták, hogy az egykori óvodások
hamar beilleszkedtek az iskolai közösségbe. A pedagógusok tapasztalatcserén vitatták
meg az óvoda-iskola átmenet
kérdéseit.
Jelenleg lelkes készülődés
folyik az Apáczai olvasásversenyre, és már folynak a Télapó ünnepély és a karácsonyi
műsor előkészületei.

Revans 10 koncert

Karácsonyi énekek

Jubileumi koncert lesz
a 10 éves Revans Rock
Band tiszteletére a Jókai
Mór Művelődési házban,
december 15-én este 20
órától. Kapunyitás 19 órakor. A koncertet a művelődési ház, a zenekar
és a Táplánszentkereszt
Kultúrájáért Közhasznú
Egyesület szervezi. Belépés ingyenes.

Kátai Zoltán, énekmondó
másfél éve él Táplánszentkereszten, Tinódi Pajzs Hagyomány-és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesületet is alapított.
Elindula Jószef… című karácsonyi CD-je most készült el,
amelyen az adventtől vízkeresztig terjedő időszak ünnepi dalai
hallhatóak, lant, duda, koboz,
fidula hangszerekkel kísérve.
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Fiatalosan az Idősek Napján
Csaknem teljesen megteltek a
széksorok november huszonharmadikán a művelődési
házban az Idősek Napján.
Az önkormányzat a hatvanöt
éven felülieket látta vendégül.
Hagyomány Táplánszentkereszten, hogy az önkormányzat a településen élő hatvanöt

létbizonytalanságban tengetik
életüket. Igaz, manapság a
fiatalok helyzete sem könnyű.
Az önkormányzatra is egyre
nagyobb feladat hárul, amit
egyre kevesebb pénzből kell
megoldani, de bíznak a jövőben, abban, hogy lesz ez még
jobb is. Fontos idős korban is
megőrizni a lelkesedést, ön-

A polgármester is besorolt az idősekhez

éven felülieket év vége előtt
vendégül látja, akiknek jól jött
karácsony előtt a háromezer
forintos ajándék is.
Meskó Krisztián, a művelődési ház vezetője vezette
a programot, üdvözölte a
megjelenteket, és örömmel
nyugtázta, hogy ismét benépesült a kultúrház. Azt kívánta,
olyan legyen a hangulat, hogy
– ahogy mondani szokták –
kirúgják a ház falát.
Ifj. Perl János polgármester
köszöntőjében utalt arra, hogy
ismét eltelt egy év, és sajnos
egy évvel idősebbek is lettünk.
Mint mondta, fejet hajt azok
emléke előtt, akik időközben
elhunytak. Azokról is szólt,
akik valamilyen okból nem
tudtak eljönni a rendezvényre.
Nem csörög ugyan reggel az
óra, nincs munkahelyi kötelezettség, de azért nem gondtalan a nyugdíjasok élete. Mindig
akad valami teendő, s vannak,
akiknek a napi gondokkal különösen meg kell küzdeniük,

becsülést, a fiataloknak pedig
becsülni kell azt az értéket,
amit a múltban az idősek megteremtettek. Polgármesterként
megköszönte a nyugdíjasoknak a dolgos hétköznapokat,
a segítségüket, bölcsességük,

köszöntik a település legidősebb hölgyét, Balaton Gizellát,
és a legidősebb férfit, Pungor
Józsefet, akik sajnos nem tudtak jelen lenni.
A helyi óvodások és általános iskolások színes, érdekes műsora többször ragadtatta tapsra a jelenlévőket,
ahogy nagy tetszést aratott a
Gyöngyvirág Dalkör
fellépése is. Többen
velük együtt énekelték
a közismert dalokat.
Még tartott a finom
eset ebéd, és még nem
rakták asztalra a hangulatfokozó bort, amikor
egyesek a jó zene hallatán máris táncra perdültek. Egyre többen
csatlakoztak hozzájuk
az alkalmi táncparketten. Meg is jegyezte
egy a rendezvényen
első alkalommal részt
vevő hölgy, hogy azt
hallotta, itt mindig jó a
hangulat, s maga is beszállt a táncba, az éneklésbe.
A közelben ülő fiatalos férfi
azt ecsetelte, hogy immáron
ötödik alkalommal vesz részt
az Idősek Napján, s vele együtt
a legtöbben mindig eljönnek.
Persze eltűnnek kortársak,

Tapsot arattak a kis ovisok is

tapasztalatuk átadását. Azt
kívánta a jelenlévőknek, hogy
érezzék a szeretet örömét minden nap, legyenek boldogok,
és élvezzék az élet szépségeit.
Szólt arról, hogy idén is külön

és láthatók új arcok is. Most
is sokan vannak, de két éve
még a színpad elé is székeket
kellett rakni. Az estébe hajló
rendezvény jó mulatság is volt.

L. E.

Fölújították
a művelődési
házat
A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület
sikeres vidékfejlesztési pályázatán tízmillió forintot nyertek és
fordíthattak a művelődési ház
vizesblokkjának és fogadóterének fölújítására. A beruházás
kapcsán az épület mögött rámpa is rendelkezésre áll a mozgáskorlátozottak fogadására.
Továbbra is szeretettel várjuk vendégeinket a Jókai Mór
Művelődési Házba gazdag
kulturális kínálattal!

Meskó Krisztián

népművelő

2013-as
előzetes
2013. január – Hagyományos disznóölés a művelődési háznál
2013. január 19. – Magyar Kultúra Napja
2013. február 1. – Batyus-bál
2013. február 9. – Farsangfarki Rönkhúzás
Továbbá folytatja vetítéssorozatát a Morzsányi
Filmklub.

Adventi
hangulatban
2012. december 14.
14.00 Kézműves birodalom
az advent jegyében
– díszek
– ajándékok
– meglepetések
Finomságok, forralt bor,
ünnepi muzsika.
18.00 Világnak világa – karácsonyi misztériumjáték a
szombathelyi Mesebolt Bábszínház előadásában.
A művelődési házba várunk
minden kedves érdeklődőt,
családokat a közös ünnepi
készülődés jegyében.
A kézműves birodalomban
a részvétel ingyenes, a színházbelépő ára 700 Ft/fő.

Táplánszentkereszt

2012. novEMBER

V. ATARASHII
KUPA
Tápláni Karate Sportegyesület 2012. október 6-án ötödik alkalommal rendezte meg
Táplánszentkereszten az iskola
tornacsarnokában az Atarashii
Kupa nyílt Ippon Shobu Karate
Országos Bajnokságot. A verseny célja a gyermek, ifjúsági,
kadet, junior és felnőtt korcsoportban az országos bajnoki
címek eldöntése, valamint az
utánpótlás versenyeztetése
volt. Az ország egész területéről
érkeztek a versenyzők: 21 egyesület 139 karatékája nevezett.
A versenyt dr. Kovács László alpolgármester úr nyitotta
meg, illetve az Ifjúsági Fúvószenekar karatés tagjai játszották el a himnuszt.
A népes mezőny színvonalas
versenyzést hozott, jelen voltak
a válogatott versenyzők is, akik
a december elején Belgrádban
megrendezésre kerülő kadetjunior-felnőtt Európa-bajnokságra készülnek. A Tápláni
Karate Sportegyesület összesen egy aranyat, öt ezüstöt, öt
bronzot és három negyedik
helyezést gyűjtött be.
A tápláni utánpótlás versenyzők közül négyen jutottak be
formagyakorlatban a döntőbe:
Török Balázs harmadik, míg
Ersing Alexander, Várkonyi
Bence és Somogyi Laura negyedik lett. Káldy Lívia övfokozata szerint még utánpótlás,
de mivel ott nem volt elég nevező, a haladók között indult:
katában és kumitében is második helyezést ért el. A kadet
fiú küzdelemben Koós Viktor
viszont szép versenyzéssel jutott
a döntőbe, és ott a dobogó harmadik helyére állhatott fel. A
junioroknál három tápláni fiú is
felállhatott a dobogóra: Habda
Zsolt bizonyult a legjobbnak,
második helyezett Kassai László lett, aki felnevezett kadetből,
harmadik pedig testvére, Kassai Gergely. A lányoknál Kiss
Gréta és Lovranics Alexandra
a junioroknál, illetve a felnőtteknél indult, két-két ezüstöt,
illetve bronzot szereztek.
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MAGYAR BAJNOKSÁG
2012. november 10-én Egerben rendezték meg az Ippon
Shobu Magyar Bajnokságot,
melyre 38 egyesület 300 versenyzője nevezett.
A Tápláni Karate Sportegyesületből Berta Dániel a
13 évesek között katában és
kumitében is döntőbe jutott,
és mindkét versenyszámban
harmadik helyezést ért el.
Gosztom Dániel és Gosztom
Bálint a korcsoportjukban
nem jutottak a döntőig. A
küzdelemben a kadettoknál
Kassai László és Koós Viktor
külön ágon indult. Viktor nem
jutott be a négybe, de Lackó
sorra hozta a meccseit, és egészen a döntőig jutott. Ott egy
mosonmagyaróvári versenyzővel nagy csatát vívtak, és csak
a második hosszabbítás döntött, egy wazarival kapott ki
a tápláni fiú: ezüstérmes lett.
A lányoknál Kiss Gréta és
Lovranics Alexandra a junioroknál ismét egymás ellen

meccselt, de ezúttal a döntőben kerültek össze, ahol egy
ponttal Gréta nyert. A felnőttek között a népes mezőnyben
Szandra a nyolcas döntőig

ról indultak, és két meccset
nyerve a 8 közé jutottak, ott
azonban szoros küzdelemben
alulmaradtak.
A bajnokság újítása volt,

jutott, Gréta viszont a négy
között a későbbi győztestől kapott csak ki, és harmadik lett.
A férfi junior korcsoportban
Habda Zsolt sérülten indult,
de így is sorra nyerte a mérkőzéseit és a döntőig jutott, ahol
hosszabbítás után a dobogó
legmagasabb fokára állhatott. A felnőttek között Kassai
Gergely és edzője, Németh
András indult. 32-es táblá-

hogy a különböző szövetségek
között csapatversenyeket rendeztek felnőtt korcsoportban,
ahol minden kategóriában a
Magyar JKA Karate Szövetség
nyert. A férfi csapatkumite
versenyszámban az MJKA 2.
számú csapatában kapott helyet András és Gergő. Minden
meccsüket megnyerték mindketten, és harmadik társukkal
együtt aranyérmet vehettek át.

III. Danók Péter Emlékverseny
2012. október 20-án harmadik alkalommal rendeztek a
fiatalon elhunyt edző, Danók
Péter emlékére nemzetközi
karateversenyt Salgótarjánban, ahol gyermek, ifjúsági,
kadet, junior és felnőtt korcsoportban mérhették össze tudásukat a karatésok: 27 egyesület
203 versenyzője.
A nagy távolság miatt csak
négy versenyző utazott a
Tápláni Karate Sportegyesületből, valamint Németh
András edző, aki a budapesti
TTC Yama színeiben indult:
mindannyian éremmel tértek
haza.

A női kumite mezőnyben szép számmal neveztek:
Lovranics Alexandra és Kiss
Gréta junior korcsoportban
külön ágon jutottak a döntőbe
és mindketten harmadik helyezést értek el. Németh András
edző a felnőtt korcsoportban
is indította őket, ott pedig szép
versenyzéssel mindketten a
döntőig jutottak, és egymás ellen meccseltek. Grétának ment
jobban: egy wazarival nyert.
A fiúknál kadett korcsoportban Kassai László nem bírt mosonmagyaróvári ellenfelével,
és kiesett. A junioroknál két
nyert mérkőzést követően a
négy közé jutott, de
a negyeddöntőben
a másik versenyző
egy kontrollálatlan
rúgást vitt be, amivel sérülést okozott
a tápláni fiúnak.
Ellenfelét leléptették, és megnyerte
a mérkőzést, de a

további meccsekre nem tudott kiállni, így harmadik helyezést ért el. Ugyanebben a
korcsoportban testvére, Kassai
Gergely a másik ágon magabiztosan nyerte a küzdelmeket és
nem talált legyőzőre, a dobogó
legmagasabb fokára állhatott.
A felnőtteknél a szokatlanul
erős mezőnyben Kassai Gergely egy nyert meccs után kiesett, míg Németh András a
négy közé jutott, és harmadik
helyezést ért el.
A népes felnőtt férfi mezőny
lehetővé tette, hogy csapat
kumitében is összemérjék
tudásukat. Kassai Gergely
csapattársa az első mérkőzést döntetlenre hozta, majd
Gergő két wazarival nyert,
azonban harmadik társuk
egy wazarival és egy ipponnal
kapott ki, így kiestek a küzdelemből. Németh András
csapata három győzelemmel
magabiztosan nyerte a csapat
kumite versenyszámot.
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Sikeresen rajtolt az új focicsapat

Az őszi első csapat:
Felső sor: Koósz Ferenc, Molnár Károly, Máté Gyuri, Tamás László, Hegedüs Kristóf, Pogácsás
Szabolcs, Lődör Tibor, Booth Milán, Gergácz Róbert, Vertetics Péter, Berta Tibor, Kölkedi Dániel
Alsó sor: Sipos András, Horváth László, Németh Dávid, Horváth Balázs, Dankovits Zsolt, Horváth László, Draskovits Norbert, Preiczer László, Csatári Marci, Móricz Gergő, Kölkedi Bálint,
Horváth István A képről hiányzik: Németh Bálint, Pados Krisztián
Kisebb vihart kavart a faluban az újabb focicsapat
megalakulása. Molnár Károly
főszervezője volt a most a megyei III. osztályban szereplő
Táplánszentkereszti FC-nek.
– Bármennyire is hihetetlen,
de Borbás Jánosnak, a Tápláni
KSK edzőjének hatására jött
az ötlet az új focicsapat megalakítására. Ő keresett meg
azzal, hogy jó volna, ha a tapasztalataimat, kapcsolataimat felhasználva én is részt
vennék a tápláni fociéletben.
Összefogással ütőképesebb,
eredményesebb csapatot lehetne összehozni. Fogadókész
voltam az ötletre, el is kezdtem a szervezést. Egyetlen
feltételem az volt, hogy szeretném látni a háttérben zajló
munkát is. Aztán valahogy
úgy alakult, hogy az éves beszámoló taggyűlésen már nem
is kaptam szerepet, pedig előtte még úgy volt, hogy én leszek
az egyik vezetőségi tag. Mivel
a gépezetet már beindítottam, nem tudtam, és nem is
akartam visszafogni az eseményeket. Úgy gondoltuk a
barátaimmal, ismerőseimmel,
hogy összehozzuk a csapatot,
amely hetente egy-két alkalommal futballozik. Eredetileg
25-en álltunk össze, fiatalabb
és már rutinosabb játékosok.

A helyiek mellett csatlakozott
hozzánk egy szombathelyi és
négy tanakajdi játékos. Olyanok is jelentkeztek, akiket
már nem tudtunk bevenni a
csapatba. Így már érdemes
volt egy új futballszakosztályt
létrehozni, ha pedig ez már
megalakult, akkor benevezni
a megyei III. osztályú bajnokságba, ezzel megteremtettük
a folyamatos játéklehetőséget
és a motivációt – emlékezett
a fejleményekre a labdarúgás
iránt elkötelezett sportember.
Molnár Károly azt is elmondta, hogy nem volt szándékuk a konkurálás a már nagyobb hagyományú, régebbi
csapattal, valójában játéklehetőséget akartak nyújtani
azoknak, akik oda nem fértek
be, vagy nem akartak náluk játszani. A játékosoknak igen jó
a hozzáállásuk, még rosszabb
időjárási körülmények között
is legalább 18-an vesznek részt
az edzéseken, az eredmények
pedig még az előzetes várakozást is felülmúlták. Ami pedig
az anyagi feltételeket illeti:
öccsével együtt besegítenek,
óriási segítség, hogy az önkormányzat a pályát ingyen adja,
szednek tagdíjat, és támogató jegyként hatvan bérletet
értékesítettek. Egy új csapat
indulásánál több olyan költség

is adódik, ami a már működő
egyesületeknél nem jelent terhet. A mérkőzésekre az utazást
egymás között szervezik meg,
vállalva az útiköltségeket. Arra
sem gondoltak, hogy az idegenbeli rangadókra majd 80-100
néző kíséri el a csapatot.
– Ha a tavaszi szereplés is
olyan lesz, mint az őszi, nem lehet kérdéses a feljutás a megyei
II. osztályba. Hogyan tovább?
– Hát ez fogas kérdés, sportnyelven szólva többesélyes. A
bajnokság megnyerése presztízskérdés a csapat számára,
a folytatás azonban sok minden függvénye. Anyagilag is
nagyobb teher egy magasabb
osztályban szerepelni, s persze
mások ott az erőviszonyok is.
Lehet, hogy indulunk, lehet,
hogy nem indulunk, de valóban nincs szükség arra, hogy
egy ilyen kis településen két
azonos osztályban szereplő
csapat versengjen egymással.
Szerepelhetne néhány játékos
a KSK ifi csapatában, de nem
elképzelhetetlen egy esetleges
fúzió sem. Úgy gondolom, a
labda a másik oldalon pattog,
mi nyitottak vagyunk minden
ésszerű, és a település számára hasznos megoldásra, de
azért vannak ennek bizonyos
feltételei.

l. e.

Első és
negyedik helyezés
Tápláni KSK (megyei II.
osztály szombathelyi csoport):
Tápláni KSK–Szentpéterfa
3-1, Honvéd SÉ SE–Tápláni
KSK 4-2, Tápláni KSK–Gyöngyöshermán-Szentkirály 5-1,
Kőszegfalva–Tápláni KSK
4-5, Tápláni KSK–Torony 1-1,
Elektromol-Spari–Tápláni
KSK 6-4, Tápláni KSK–Püspökmolnári 5-1, Balogunyom–
Tápláni KSK 2-1, Tápláni
KSK–Ják 1-1, Tápláni KSK–
Söpte 5-1.
A csapat az őszi szezont a 4.
helyen zárta.
Táplánszentkereszti FC
(megyei III. osztály Szombathely-Dél): Sorkifalud –Táplánszentkereszti FC 2-3, Táplánszentkereszti FC–Alsóújlak
13-2, Gersekarát–Táplánszentkereszti FC 1-5, Táplánszentkereszti FC–Hosszúpereszteg
6-1, Zanat–Táplánszentkereszti FC 2-5, Táplánszentkereszti
FC–Telekes 11-1, Rábatöttös–
Táplánszentkereszti FC 1-2,
Nemeskolta–Táplánszentkereszti FC 2-4.
A csapat 1. helyen végzett az
őszi szezonban.

Európa-bajnokság
December első hétvégéjén
Belgrádban rendezték meg az
ESSKA Karate Európa-bajnokságot. A Tápláni Karate
Sportegyesületből a magyar
válogatott bő keretében öt
versenyző kapott bizalmat: a
kadet korú Kassai László, a
junioroknál Lovranics Alexandra, Kiss Gréta, Habda
Zsolt, a felnőtteknél pedig
Kassai Gergely.
Németh András (3.dan)
edző tanítványai jól szerepeltek a tavaszi és az őszi versenyszezonban is, több országos
bajnoki és magyar bajnoki cím
fűződik a nevükhöz, valamint
a nemzetközi versenyeken is
jól teljesítettek. Eredményeik
alapján az utazókeretbe is beválogatták mind az öt tápláni
karatést!

