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A polgárőrök
hozzátartoznak
a faluhoz
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület 2012-es munkájáról tartottak beszámolót az
egyesület közgyűlésén.

Az iskolát továbbra is
az önkormányzat működteti
A táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános
Iskola működtetését továbbra
is az önkormányzat vállalta.
Az új köznevelési törvény
szerint a háromezer fő alatti
települések iskoláinak fönntartását 2013. január elsejétől
automatikusan átvállalta az
állam. A 2500 lakosú Táplánszentkereszt helyhatósági

képviselői ennek ellenére úgy
döntöttek, hogy 2013. január
elsejétől továbbra is vállalják
az iskola fönntartását.
Januártól az új köznevelési törvény értelmében a
pedagógusok és az oktatást
közvetlenül segítő szakalkalmazottak bérét a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
(KIK) fizeti, szakmai munká-

jukat a tankerületi felügyelők
ellenőrzik és segítik.
Kissné Nagy Ilona, a
táplánszentkereszti Apáczai
Csere János Általános Iskola
igazgatója elmondta, az átszervezés a tanulók esélyegyenlőségét növeli, a magas színvonalú közoktatást segíti elő.
Folytatás a 3. oldalon

Kajcsos Lajos, az egyesület
elnöke elmondta, tavaly jelentős pályázati munkát végeztek, felújították a játszóteret,
a teleházat és a művelődési
ház előtti parkot. A sikeres
uniós pályázaton 45 millió
645 ezer forintot nyertek erre
a célra.
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület tavaly húsvétkor is biztosította a körmenetet. Júniusban a faluban
rendezték a megyei polgárőr
napot, jól sikerült.
Folytatás a 2. oldalon

Nőnapi
köszöntés
A táplánszentkereszti Jókai Mór Művelődési Házban
nőnapi köszöntésre várják a
lányokat, asszonyokat március 10-én 15 órára.

Bajbajutottakat mentettek a hóban
Nyolc személyautó és egy
lengyel kamion is az árokba
csúszott a januári és februári nagy havazások idején a
87-es számú főúton Táplánszentkereszt határában. A
Táplánszentkereszti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjai is
kivették részüket a mentésből. Amíg Szombathelyről a

helyszínre érkeztek a tűzoltók, irányították a forgalmat,
segítettek a bajba jutott autósoknak, amit tudtak, saját
eszközeikkel is megoldottak.
A helyi önkéntes tűzoltók a
falut is végigpásztázták, ahol
olyan idős embereket találtak,
akik nem tudták eltakarítani a
havat, segítettek nekik.

Az önkéntes tűzoltók számos
versenyen vettek részt tavaly,
a megyei versenyen az ifjúsági
csapat első helyezést ért el.
A falu életében aktívan részt
vállaltak (falunap, rönkhúzás). Tavaly vasat gyűjtöttek, az
idén is kérik a lakók segítségét.
Folytatás a 2. oldalon
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Bajbajutottakat mentettek a hóban
Folytatás az 1. oldalról
Pályázaton 200 ezer forintot
nyertek, a pénz értékéért eszközöket kaptak. Sajnos tavaly
a falu közepén, a sportpályán
álló, nagy víztároló vaskádat
ellopták, pedig a gyakorlásokhoz nagy szükségük lenne erre
az eszközre.
Telefonszámok: A szombathelyi tüzoltóság mellett a helyben lévő önkéntes tűzoltókat
is hívhatják. Tancsics József
tüzoltóparancsnok telefonszáma: 06/30/ 969-3664.
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület kéri

a lakókat, hogy adójuk 1%-át
ajánlják fel az egyesületnek.
Adószámuk: 18 88 86 61 1-18
Fotó: Halvax Ágnes

A polgárőrök hozzátartoznak
a faluhoz
Folytatás az 1. oldalról
Közreműködtek a fúvóstalálkozón, a falunapon, az
országos karateversenyen.
Évek óta segítik a postásokat,
nyugdíjosztáskor felügyelnek
a biztonságukra, mint ahogy
az óvodai, iskolai étkezések
befizetések idején is jobban
figyelnek.
Iskolakezdéstől, szeptember
elsejétől október közepéig
a falu közintézményei előtt
forgalomirányítást végeztek,
kerékpárosokat ellenőriztek a
helyi körzeti megbízott rendőrrel közösen. Az alsós iskolásoknak százhúsz fényvisszaverő karpántot tudtak adni.
November elsején a temetők
környékén tartottak fokozott ügyeletet, karácsonykor

az éjféli mise alatt autókra
felügyeltek, és két kocsival
járőröztek a falu utcáin.
Tavaly közel ezerötszáz órás
szolgálatot teljesítettek (ebből
a rendőrökkel közösen 116
órát), a szolgálati autójukkal
2790 kilométert tettek meg.
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület megköszöni
az adó 1 %-át, tavaly 20 ezer
553 forintot kaptak, amit működési költségekre használtak
fel. 2013-ban is megpróbálnak
a korábbi színvonalon dolgozni, ehhez támogatókat várnak
és pályázati lehetőségeket is
keresnek majd.
Az idén is számítanak a
támogatásra, aki számukra
ajánlja fel az adó 1 %-át, az
a 8892839-1-18-as számlaszámon megteheti.

Köszönöm!
Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik december 13án a tápláni bolt közelében történt balesetemnél (kartörés) önzetlenül segítettek. A tápláni COOP bolt összes dolgozójának,
Molnár Bélánénak, Németh Lászlónak, a szakszerű ellátásomban részt vevő Kovács Lászlónénak, Balázs Szabolcsnak.
Köszönöm, hogy elősegítették gyógyulásomat.
Tisztelettel: Gergácz Jenőné

Táplánszentkereszt kultúrájáért
A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület
kéri, hogy adójuk egy százalékának felajánlásával támogassák
az egyesület munkáját, célkitűzéseinek megvalósítását.
Az egyesület adószáma: 18899733-1-18

Színházbusz
2013. február 27., szerda
19 óra – Némberköztársaság
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ
Jegyár: 1.200 Ft
Határ Győző: Némberköztársaság, mulattató játék
Határ Győző műfaji és stílusbeli szempontból beskatulyázhatatlan színpadi játéka
bővelkedik fordulatokban és
mesés izgalmakban. Valóság
és valótlanság, ésszerűség és
a fantázia merész szárnyalása, intimitás és cirkuszias
harsányság, a halálosan komoly és a nevettető pillanatok
minduntalan váltakoznak. A
szerző jóval a posztmodern

korszak beköszöntése előtt,
a Ferrum pedig a jelenlegi
eklektikus világban, a színház
gazdag eszköztárából merítve,
egy kötéltáncos bátorságával
próbál egyensúlyt teremteni a
tragikum és komikum szélsőséges pólusai között.
Indulás Táplánszentkeresztről, a művelődési ház
elől 18.15-kor.
Jelentkezési határidő:
2013. február 25.
Érdeklődni és jelentkezni
Meskó Krisztián népművelőnél lehet a művelődési
ázban, illetve a könyvtárban,
valamint a 06-30/659-0275-ös
telefonszámon.

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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Az iskolát továbbra
is az önkormányzat
működteti
Folytatás az 1. oldalról
Az iskola életében a diákok,
tanárok, szülők alig vehették
észre a szervezeti változást,
zökkenők nélkül folytatódott
a tanítás a központi iskolában
és a söptei, vassurányi, váti
tagiskolákban is. (A tagintézmények teljes egészében
állami fenntartásba kerültek.)
A táplánszentkereszti önkormányzat rendkívül fontosnak tartotta, hogy továbbra
is szerepet vállaljon a faluban lévő iskola (mint szellemi műhely) fönntartásában,
a jövő nemzedék oktatását,
nevelését szem előtt tartva,
megfelelő körülményeket teremt a zavartalan munkához.
Ugyanúgy jár az iskolabusz,
mint tavaly, a napköziben a
szülők biztonságban tudhatják
gyermekeiket, étkeztetésükről
is gondoskodnak.

Az igazgatónő elmondta, az
önkormányzat méltányolja a
kéréseket, az eddigiekhez hasonlóan, gyorsan, rugalmasan
tudják orvosolni a problémákat. Az iskola alapdokumentumait, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát hamarosan
módosítják, a közigazgatási
változások nem befolyásolják
működésüket.
A táplánszentkereszti önkormányzat, a sokféle központi elvonás ellenére, vállalta az
anyagi terheket (a háromezer
lakos alatti települések között nem sok ilyen akadt, Vas
megyében ők az egyedüliek).
Az iskola épületeinek karbantartása, működtetése és a
technikai személyzet bérköltsége terheli az önkormányzat
kasszáját.


(t. m.)

Remek eredmények
a versenyeken
A magyar kultúra napjához kötődően rendezték
meg Rumban a kistérségi
komplex tanulmányi versenyt, melyen az apáczais
diákok szép sikert értek
el. A 8. osztályosoknál
a Gombos Réka, Görög
Patrik, Kovács Anna és
Mátyás Elizabet összetételű csapat az összetett
versenyben a 2. helyet
szerezte meg. Az említett
négy diákunk magyar nyelv
és irodalom, valamint történelem tantárgyakból is
első helyezést ért el. Az
alsó tagozatosoknál a 4.
osztályosok csapata a dobogó 3. fokára állhatott
fel az összetett verseny
értékelésén. A Fatér Jáz-

min, Nagy Mihály, Tima
Gergő és Kiss Roland ös�szetételű csapat kiválóan teljesített a különböző
tantárgyakból. A másik
4. osztályos csapatunk –
Karvalics Dániel, Palasics
Dorina, Erdélyi Anna és
Horváth Mónika – holtversenyben 2-3. helyezést
értek el matematikából.
Másnap a kézműves versenyen az elsős Szalai Zsófia
szerezte meg a 2. helyet. A
többi diák mellett büszkék
lehetünk Tölgyes Patrik 6.
osztályos tanulónkra is,
aki a Natur Kulinárium
elnevezésű rajzpályázatra
beküldött „Disznóvágás”
témájú alkotásával különdíjban részesült.

Szép este
a karácsonyról
Az alkalomhoz illő díszben
fogadták a karácsonyi ünnepségre érkezőket az Apáczai
Csere János Általános Iskola sportcsarnokában. Alig
lehetett üres helyet találni.
Jordán Tamás színművész
némi humort is becsempészve
jó hangulatot varázsolt a közös versmondással, bár kissé
hosszúra húzódott a felvezetés, a betanítás. A felsősök
Ady Endre „Karácsony” című
versét mondták a szombathelyi színház igazgatója után,
majd angyalkáknak öltözött
diákok gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáit. Négy
angyal az adventről beszélt.
Nagy tetszést arattak az alsósok, zömében kis elsősök,
azaz „hópihék” a táncukkal.
Ezután minden osztályból
egy-egy tanuló szép karácsonyi gondolatokkal lépett
színpadra. A Jókai Mór „Melyiket a kilenc közül” című

novellája nyomán írt színpadi produkció elismerésre
méltó bemutatóját láthatta
a közönség. A műsort, s egyben az egész estét a zenekar
és az énekkar szívből szóló
karácsonyi dalai, dallamai,
egy-egy vers, a sok-sok gyertya és a csillagszórók fénye is
emlékezetessé tette.
Weöres Sándor gondolatai
jól illenek a karácsonyi ünnepség hangulatához, meghittségéhez:
„Úgy áradjon a szereteted,
mint a tűz fénye, melege:
mindenre egyformán. Akik
közel jönnek hozzád, azokra
több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs
szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid, s
a hozzád fordulók olyanok
legyenek számodra, mint a
kályhának a szoba, melynek
melegítésére rendelik.”

L. E.
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Búszalasztó rönkhúzást
tartottak a faluban
A metsző hideg szél se tartotta
távol a táplánszentkeresztieket
a rönkhúzástól. A faluban immár harmadszor keltek útra a
feldíszített rönkkel, nyomában
a lovas kocsival, lovas kocsin
a zenészekkel és gyerekekkel a
maskarások, hogy télűző mulatságként végigvonuljanak a
falu utcáin.
Február kilencedikén délután a művelődési ház előtt
gyülekezett a sokadalom, s
bizony erősen meg kellett nézni, mire rájöhettünk, kit is rejtenek a jelmezek. Senki nem
lehetett biztos abban, hogy az
urak valójában urak, a hölgyek
pedig nők, vagy fordítva. A
rönköt legelöl például két jól
megtermett, kikent-kifent
némber húzta.vonta, egyikük,
odahagyva a Molnár kocsmát,
megpróbálta fölkínálni bájait
az éppen arra autózóknak...
Sajnos hoppon maradt, éles
autótülkölés vetett véget szemérmetlen útszéli ajánlkozá-

persze, a szintén érces hangú
kisbíró személyében, aki fölolvasta és kikiabálta a falu
összes bűnét. Tűzoltók, bohém

sának. A nézők persze dülöngéltek a nevetéstől.
Meskó Krisztián már-már
nélkülözhetetlen „kelléke”
a rönkhúzásnak. Azon túl,
hogy a szervezés dandárja is
rá vár, vőfélyként is tisztességgel helytállt. Segítője is volt

lányok, takarítónők, és a népes
közönség masírozott a farsangi
csúfolódós menettel (a farsangi népszokást valamikor csak
akkor lehetett megtartani,
ha abban az évben egyetlen
esküvő se volt a faluban). Az
idén Sündörgős Sanyikát és

Tarhonyás Teodórát hozta
össze a jó sors és a jókedvű
násznép. A menyasszonynak
mintha kissé megcsappant
volna az értéke, tavaly még
egy vemhes kancáért kínálták,
idén pedig „csak” pálinkáért.
Sündörgős Sanyikát ismét elő
kellett keresni rejtekhelyéről,
viszont kimondottan szép tarka csokrot rejtegetett a háta
mögött. A pálinkát infúzióban
kapta, gumicsizmás lábával a
táncot meg ugyanolyan vidáman járta, mint 2012-ben…
Feltűnően hasonlított az ifjú
pár a tavalyira, mondhatnám,
hogy szinte szakasztott mása
volt (egy év alatt semmit se
öregedtek ezek a fiatalok,
hogy csinálják, ki tudja).
Számos állomáson megállt a
vidám sereg, bort, pálinkát és
jóféle süteményeket kínáltak
a jelmezeseknek és nézőknek.
Öreg este lett, mire visszaért a
menet a művelődési házhoz,
megtartották a bolondesküvőt,
elárverezték a rönköt.
A talpalávalót már odabenn

húzták a zenészek. Elkészült a
hatalmas kondér gulyás is, és
hozták a szép szalagos farsangi
fánkokat. Táplánszentkereszt
civil szervezetei és az önkormányzat újra összefogtak,
hogy együtt űzzék el a telet,
a komor gondolatokat és farsang farkán csak a vidámságnak adjanak helyt.

(t. m.)
 Fotó: Pajor Zoltán Attila

Táplánszentkereszt

2013. február

5

Programok az idén:
a fúvósok a faluban és
máshol is népszerűek
Az idén is számos érdekes
programot kínál a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar. Janászek Ferenc karnagy tájékoztatta lapunkat a
zenekar terveiről.

Farsang az iskolában
Ebben az esztendőben a témahetünket a farsangi ünnepkör köré szerveztük a február
4-8. közötti időszakban. Nagy
készülődés, ráhangolódás tette izgalmassá diákjainknak
ezeket a napokat. A kicsiktől
a nagyobbacskákig mindenki
felfrissítette és gyarapította új
ismeretekkel a már meglévő
tudását.
Osztályfőnöki és magyarórákon ismerkedtünk a farsangi rönkhúzással és álmenyegzővel, a kiszebáb hagyományával, a busójárással;
matematikaórákon szöveges
feladatokon keresztül foglalkoztunk a farsang és a
számok kapcsolatával; technika és rajzórákon magunk
készíthettük el a legkülönlegesebb álarcokat; énekórán
az Itt a farsang… kezdetű
dal mellett ismerkedtünk
más népdalokkal, kiszézési
népszokásokkal.
Ezen a héten minden osztály játékos vetélkedőkön vehetett részt osztálydélután
keretében, ahol összegeztük a
tudásunkat, kirakós játékkal
mutattuk meg, hogy nemcsak
felismerjük a helyesen kirakott képet, hanem mesélni is
tudunk róla, keresztrejtvényt
fejtettünk, akadályokat küzdöttünk le.
Ennek a hétnek a megkoronázásaként csütörtökön
izgalmas átváltozás után birtokba vehettük a tornacsarnokot. A másodikosok csúfolókkal és vicces jelenetekkel

megtűzdelt hagyományőrző
műsora után következett
a jelmezesek felvonulása.
Igazán színesre sikeredett
az idei felvonulás, cicától
elkezdve a dinoszauruszon
keresztül pókemberig mindenféle jelmezes felvonult,
nem is beszélve a lánynak
öltözött fiúról, a kéménnyel
közlekedő kéményseprőről,
a finomnak tűnő tortáról, a
néger bébiről és más kreatív
jelmezesről.
Hagyományainkhoz híven
a felső tagozatosok vidám
– többnyire zenés-táncos –
jelenettel készültek a farsangi
vigadozásra. Természetesen
itt is a mókázás velejárója, a
maskarába öltözés adta a rövid
kis műsorok velejét.
A hálás közönség kitörő
lelkesedéssel fogadta a 8.-osok
tavalyi év eseményeit felvonultató parádéját csakúgy, mint
az 5. osztály cowboy-táncát.
Nem volt könnyű helyzetben
a zsűri, amikor győztest kellett
hirdetni. Végül a 6. osztály
vitte el a pálmát a Madagaszkár c. rajzfilm egy jelenetének
parodizálásával.
A jó hangulat betetőzéseként nagy izgalom kísérte a
tombolasorsolást. Rengeteg
kisebb-nagyobb ajándéktárgy
talált gazdára – köszönet érte
a felajánlóknak.
Köszönet az iskolai Szülői
Szervezet lelkes tagjainak,
akik idejüket és erejüket
nem kímélve tevékeny szervezői voltak az eseményeknek.

A korábbi évek hagyományához híven, Táplánszentkereszten fellépnek a március
tizenötödikei ünnepi megemlékezésen, az április 27-én
tartandó medvehagyma-virágzáson, és a május elsejei majálison. A zenekar és karnagya
nagy megtiszteltetésnek veszi,
hogy május 11-én, Szombathelyen a Bartók Teremben közös
hangversenyt adhatnak az ország egyik legjobb fúvószenekarának tartott Szombathelyi
Ifjúsági Fúvószenekarral. A
Mészáros Balázs karnagy által
vezetett szombathelyi fúvósok
minden évben más zenekart
hívnak vendégszereplésre,
közös fellépésre. A két zenekar tagjai között fűződő baráti
kapcsolatot az is jelzi, hogy
a szombathelyiek farsangi
koncertjén számos tápláni
zenész is ott ült a hallgatóság
soraiban.
Május tizennyolcadikán
egyik táplánszentkereszti társuk, és alapító tagjuk, Horváth Lilla esküvőjén zenélnek.
Május tizenkilencedikén a
pünkösdi hangversenyen lépnek fel, ilyenkor a falu apraja
nagyja részt vesz az ünnepségen, és hagyomány az is, hogy
a furulyások is bemutatkoznak.
Azt tervezik, hogy amen�nyiben megfelelő támogatást
tudnak szerezni, június 22-én
fúvósfesztivált rendeznek,
azzal a hat zenekarral, amelyik
tavaly nyáron is fellépett. A
zenekar tízéves jubileumát ünneplő tavalyi program sikert
aratott, a diákok szülei is sokat
tettek a rendezvény érdekében. Janászek Ferenc köszönettel vette az érdeklődést és

az önzetlen segítséget. Az idén
meglepetéssel is készülnek, de
erről még nem árult el részleteket a karnagy úr…
Nyaranta más településeken
is fellépnek, az idén június
29-re Bozzaiba, július 28-ra
Gencsapátiba kaptak meghívást.
A zenekari tagok kívánsága
volt, hogy ismét szervezzenek
zenetábort (tavaly elmaradt,
és hiányolták), Győrben tartják, augusztus 5.-től 11-ig.
Augusztus 17-én Szentpéterfán adnak koncertet,
szeptember 7-én, a falunapon
Táplánszentkereszten.
Szeptember 28-án a Kőszegi
Szüreten szerepelnek, most
először kaptak meghívást a
rangos kőszegi eseményre.
Október 26-án a faluegyesítés napját színesítik zenéjükkel Táplánszentkereszten.
December 21-én karácsonyi
koncertet adnak a táplánfai
templomban (a zenekari tagok javasolták), december 24én az éjféli misén csendülnek
fel az áhítat hangjai.
A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar kedves
hagyománya, hogy nyáron
alkalmanként menetzenékkel
járják a falu utcáit péntek
esténként, sok helyen már
várták a fiatalokat, behívták
a házakhoz és megkínálták
őket, a gesztussal is azt fejezték ki, hogy a lakók „magukénak érzik” az ifjúsági
zenekart. Az idén július 5-én,
12-én, 19-én, augusztus 2-án,
23-án, 30-án (esőnap, szeptember hatodika), vonulnak,
zenélnek, vidám hangulatot
teremtenek.
Janászek Ferenc karnagy
elmondta, rendkívül sok segítséget kapnak működésükhöz
az önkormányzattól, a művelődési háztól és Meskó Krisztiántól, a falu „kultúrlelkétől”.

(t. m. )
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Rangút-major: a megye legrégebbi
szarvasmarhatartó telepe
Táplánszentkereszt határában található Rangút-major,
ahol jelenleg a Szombathelyi
Tangazdaság Zrt. központja
is működik, és táplániaknak
is ad munkát.
Hámori Róbert vezérigazgatótól megtudtuk, 1961. január elsejétől lett a Szombathelyi Állami Gazdaság, a
későbbi Tangazdaság tagja a
vépi Cukorgyári Célgazdaság,
amelynek telephelyei voltak
Táplánszentkereszt bel- és
külterületén. Ezek közül már
csak a Rangút-major működik,
ami a megye egyik legrégebbi
szarvasmarhatartó telephelye.
Itt 2000 vágómarha tartására
alkalmas tömbösített istállókat létesített a Szombathelyi
Tangazdaság, amely előbb rtvé, majd zrt-vé alakult, és csatlakozott a Mezort-csoporthoz.
Felvásárolták a bikaborjakat,
meghizlalták őket, majd értékesítették Svájcba, az egykori
NSZK-ba, Olaszországba. A
kiváló minőség igen keresetté
tette az itteni hízó marhákat.
Azonban sok betegség felütötte a fejét, amit egy nagygazdaság nehezen visel el,
ezért az 1970-es évek elején a
tömbös marhahizlaló istállók
telephelyét átalakították pihenőbokszos, kötetlen tartású
tehenészeti teleppé. Idővel
a teljes gazdasági központ
ide került. Az 1970-es évek
elején 600 körülire duzzasztották fel a tehenek számát,
ami az 1980-as évekre felment
900-1000-re, majd 800-850-re
apadt. A szaporulattal együtt
az állomány most az 1700-at
is eléri.
A vezérigazgató azt is elmondta, hogy fejlődés mindig
volt, de olyan nagy volumenűre, mint három évvel ezelőtt,
még nem akadt példa. A majorban több mint 500 milliós fejlesztést hajtottak végre
pályázati támogatással. A cél

az volt, hogy a régi mélyalmos
technológiát kiváltsák pihenőbokszossal. A trágyakezelésben is egy új, zárt rendszert
alakítottak ki. Ez volt a legnagyobb és a legköltségesebb
beruházás. Egy 302 férőhelyes
új istálló mellett hat régi, 120
férőhelyes, faszerkezetű istállót is felújítottak. Az istállók
oldalánál automatikus érzékelővel ellátott „függönyrendszert” alakítottak ki, amellyel
a fény- és a levegő-beáramlást
lehet szabályozni. A fejlesztést
további pályázati forrásból
szeretnék folytatni. A Rangút
majori telep tejtermelési kapacitása az ország tíz legjobbja között van, tehenenként
évente csaknem 10 ezer kilogramm tejhozammal. A napi
átlagosan lefejt tej mennyisége
21 ezer liter. A borjaknak külön, speciális lakhelyük van, a
tápláni óvodások, kisiskolások
is szívesen megnézik őket.

vendékistálló felújítása, egy
5800 köbméteres hígtrágya
tároló létesítése és a silótároló bővítése. A beruházás
– amelynek megvalósulása
2015 végére várható – önrésze
hatvan százalék.
Hámori Róbert azt is elmondta, hogy a nagyobb havazás, a hófúvás nem kis gondot
jelent. Egyrészt az állatok



Lendvai Emil

A borjak népszerűek a gyerekek körében

A korszerű, új istálló mennyezeti ventillátorokkal

A társaság újabb, mintegy
900 millió forintnyi uniós pályázati pénzt nyert egy nagy,
300 férőhelyes termelő istálló, egy 249 férőhelyes termelő
istálló és ellető kialakítására,
valamint egy 50 férőhelyes,
legkorszerűbb technológiájú fejőház megvalósítására,
amely már lehetőséget ad
napi háromszori fejésre is.
Mindehhez jön még két faszerkezetű, már elavult nö-

takarmányozása igényel külön
munkát, másrészt az utak letakarítására is oda kell figyelni. Ezt a problémát ügyeleti
rendszerrel igyekeznek orvosolni. Komoly gondot okoz a
tartós fagy is. Zordabb időjárás esetén a közelben lakókkal
szervezik meg a műszakokat.

Hámori Róbert vezérigazgató

Látványos a zárt technológiájú trágyakezelési beruházás
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Kiváló Tehetségpont
a tápláni óvoda
Az ország másik három óvodájával együtt kapta meg a
táplánszentkereszti óvoda
az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, amelyet múlt
évben Szegeden vehettek át.
Vas megyében egyetlenként, az országban másik három óvodával együtt nyerte
el három évre a tápláni Hét
Kastély Kertje Művészeti
Óvoda és Bölcsőde az Akkreditált Kiváló Tehetségpont
címet. Az elismeréssel járó
oklevelet és táblát a Szegeden megrendezett Kárpátmedencei Tehetségnapon vehette át Kövesdi Gáborné vezető óvónő Bajor Pétertől, a
Nemzeti Tehetségpont igaz-

gatójától. Ez a legmagasabb
rangú ilyen elismerés, amely
– ha továbbra is megfelelnek
a feltételeknek – három év
után meghosszabbítható. A
táplánszentkereszti óvoda
korábban Regisztrált Tehetségpontként működött, 2010
óta viselték ezt a titulust.
– Nagyon örülünk az Akkreditált Kiváló Tehetségpont
címnek, büszkék vagyunk rá.
Ez a cím feljogosít bennünket
arra, hogy a tehetséggondozásban segítsük a többi óvoda
munkáját. Egy hálózaton keresztül tartjuk a kapcsolatot
a többi tehetségponttal is,
átadjuk egymásnak tapasztalatainkat – tudtuk meg a
vezető óvónőtől.

Apáczai olvasásverseny
Im m á r 1 0 . a l k a lom m al
rendezték meg a táplánszentkereszti általános iskolában
az Apáczai olvasásversenyt.
Az idei megmérettetésen
Szombathely és környéke két
tucat iskolájából – köztük a
tápláni iskolából – vettek
részt 7-10 éves tanulók. A
második, harmadik és negyedik osztályos diákok először

egy szövegértési feladatlap
megoldásával bizonyították, hogy kitűnően olvasnak,
majd ezt a hangos olvasás során is megerősítették. Amíg
a gyerekek a verseny lázában
égtek, addig az őket kísérő
pedagógusok előadást hallhattak Széplaki Erzsébet
tankönyvírótól a kerettantervekről.

Az olvasásversenyt ünnepélyes díjkiosztó zárta.
A verseny eredménye:
2. osztályosok:
1. helyezett: Bukits Balázs (Reményik Evangélikus Á. I.)
2. helyezett: Andor Sára (Brenner János Á.I.))
3. helyezett: Balogh Sára (Gothard Á. I.)
3. osztályosok:
1. helyezett: Heitler Anna (Reményik Evangélikus Á. I.)
2. helyezett: Soós Ákos (Gothard Á.I.))
3. helyezett: Ihász – Kovács Dávid (Felsőbüki Nagy P. Á. I.)
4. osztályosok:
1. helyezett: Tamás Marcell (Rumi Rajki I. Á. I.)
2. helyezett: Váradi Franciska (Brenner János Á.I.)
3. helyezett: Tóth Kitti (Felsőbüki Nagy P. Á. I.)
           Horváth Anna (Sótony)

Batyus-bál
Február 1-jén a már hagyományossá vált Batyus-bállal
köszöntötték a farsangot Táplánszentkereszten. A Jókai
Mór Művelődési Ház asztalai roskadoztak a sok finom
ételtől, italtól, süteménytől. A Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
hangulatos műsora után Csuta zenéje pillanatok alatt a
táncparkettre csalogatta a bálozókat. Közben pihenésképpen lehetett kicsit izgulni azon, hogy kinek fog kedvezni a
szerencse, mert rengeteg tombolatárgy várt kisorsolásra.
Akinek azonban nem jutott nyeremény, az sem búslakodhat,
hiszen gazdagabb lett egy igazán jó hangulatú báli estével.

Ritus
konyhája
Ételben az egészség címmel tart ismeretterjesztő
előadást Szekeres Rita táplálkozási tanácsadó, március
elsején délután 17 órától a
táplánszentkereszti művelődési házban. Az előadáson
ősi, feledésbe merült alapanyagokról lesz szó: a kölesről, amely lúgosít, csökkenti
a koleszterinszintet és a vércukorszintet, a hajdináról,
amelynek magas a vitamintartalma, antioxidáns és immunerősítő. A régi alapanyagok
felhasználásáról, elkészítéséről is kaphatnak információkat és hasznos tanácsokat az
ismeretterjesztő előadáson.

Közeljövő kulturális
programjai
március 10. 15 óra Nőnapi
műsor, április 11. Költészet
Napja, április 13-14. „VASFILM” 9., április 27. V. Medvehagyma-virágzás Ünnepe,
április 30. 18 óra Májusfa-állítás, május 1. Majális, május
19. Pünkösdölés, május 31.
18.30 Májusfa-kitáncolás

Meghívó
Táplánszentkereszt Község
és az Apáczai Csere János Általános Iskola szeretettel hívja
és várja a kedves érdeklődőket
az idei 1848-as forradalom
és szabadságharchoz kötődő
emlék-műsorra a tornacsarnokba, majd az ezt követő
koszorúzásra
2013. március 14-én 17.00
órára.

Óvoda–
bölcsőde
nyitogató
A Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde
szeretettel várja a leendő
óvodásokat valamint bölcsődéseket és szüleiket ismerkedő, játékos délelőttre, ahol
betekintést nyerhetnek az
intézmények életébe.
Ideje: 2013.március 12. és
2013. március 13. 9.30 - 11.00
óra
Helye:
– Óvoda: Táplánszentkereszt, Fő u.5/c illetve
– Bölcsőde, Táplánszentkereszt, Fő u. 5/a
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Átalakították a közigazgatást
Ügysegéd veszi át a kérelmeket, hosszabb ügyfélfogadási idő
2013. január 1-jén fontos
pontjához érkezett a közigazgatás átalakítása. Megkezdték működésüket a járási hivatalok. Táplánszentkereszt
község a Szombathelyi Járási
Hivatalhoz tartozik.
A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei
szintnél alacsonyabb szinten
intézendő államigazgatási
feladatok ellátása. Így megvalósul az államigazgatási és
az önkormányzati feladatok
szétválasztása, a járások kizárólag államigazgatási területi
egységet jelentenek majd.
A járási hivatal képviseletében ügysegéd áll a lakosság
rendelkezésére. Az ügysegéd
a polgármesteri hivatalban
fogadja a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben az
ügyfeleket. Elsődleges feladata az ügyindítás, a kérelmek
átvétele, és továbbítása a járási
hivatalba, hogy ne kelljen az
ügyfélnek utaznia. Segítséget
nyújt a nyomtatványok kitöltésében, tájékoztatást ad az
ügyféli jogokról, a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokat érintően az igényelhető
támogatásokról. Járási szakigazgatási szervek hatáskörébe tartozó olyan ügyekben
kérelmeket vesz át, ahol nem
szükséges az ügyfél személyes
megjelenése, a kérelmet továbbítja a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervnek.
Az ügysegédek feladatai közé

tartozik különösen: alanyi
és normatív közgyógyellátás,
ápolási díj iránti kérelmek átvétele, egészségügyi szolgáltatásra
jogosultsággal kapcsolatos kérelmek átvétele. A települési
ügysegéd Táplánszentkereszten Takó Helga. Korábban is
Táplánszentkereszt község
önkormányzatánál dolgozott.
A Szombathelyi Járási Hivatalban 2013. január elsejétől
dolgozik. Ő naponta 8.0016.00 óra között segít a járásokhoz átkerült ügyek intézésében. Kérem, hogy ezekkel
az ügyekkel a továbbiakban
őt keressék. A későbbiek folyamán az ügysegéd hetente
egy alkalommal meghosszabbított ügyfélfogadási időben,
18 óráig áll majd az érdeklődők rendelkezésére. Rajta
kívül a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői is állnak tisztelt
ügyfeleink rendelkezésére.
A járási hivatalhoz kerülő
hatósági feladatok – a teljesség igénye nélkül, a legfontosabban előforduló ügyköröket
áttekintve:
1.) Szociális igazgatási feladatok:
• időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata,
folyósítása
• ápolási díj megállapítása,
felülvizsgálata, folyósítása
• alanyi és normatív alapon
járó közgyógyellátásra
való jogosultság megállapítása
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság meg-

állapítása, erről hatósági
bizonyítvány kiállítása
2.) Oktatással kapcsolatos
feladatok közül:
• a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a
törvény vagy kormányrendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörök
ellátása
• a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő
folytatásának bejelentése
fogadása
• az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a
vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában történő
közreműködés
• az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a vizsgabizottságot működtető
közoktatási intézmény
megbízottjának
3.) A jegyző hatáskörébe
tartozó gyámhatósági feladatok közül a járási gyámhivatalhoz kerül:
• az ügygondnok, eseti
gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának
megállapítása
• a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
(a települési önkormányzat anyakönyvvezetői továbbra is felvehetik a teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozatot)
• a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése
• a szülő azon nyilatkozatának felvétele, melyben
hozzájárul gyermeke is-

meretlen személy általi
örökbefogadásához
• védelembe vételről és
megszüntetésről való
döntés
• családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtásáról való döntés és
a felülvizsgálat
• iskoláztatási támogatás
folyósítása szüneteltetésének kezdeményezése,
a szüneteltetés felülvizsgálata.
2013. február 8-tól megváltozott a Szombathelyi Járási
Hivatal nyitva tartása is: már
tovább, hétköznaponként este
8-ig tart nyitva. Az állampolgárok így munkaidő után is
intézhetik ügyeiket, nem kell
ezért szabadságot kivenniük.
A többség már értesült a változásról, és pozitívan fogadta.
A 2013. január 1-jén hatályba lépő törvényi szabályozás
értelmében Táplánszentkereszt-Vasszilvágy községek
körjegyzősége megszűnt. Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1-i hatállyal
önálló hivatalt hozott létre
Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal elnevezéssel.
A szervezeti változás a település életében semminemű
változással nem jár. Továbbra
is várjuk kedves Ügyfeleinket. Forduljanak hozzánk
bizalommal kérdéseikkel,
gondjaikkal.

Családi Anita

jegyző

Morzsányi Filmklub – 2013. I. félév
Helyszín: Táplánszentkereszt, Jókai Mór Művelődési
Ház
Belépés díjtalan!
II. Valami idebenn
1. 2013. március 1. 18 óra
– Stanley Kubrick: 2001:
Űrodisszeia – amerikai sci-fi
2. 2013. március 22. 18 óra
– J. J. Abrams: Super 8 – amerikai sci-fi
3. 2013. április 5. 18 óra –

Roman Polanski: Rosemary
gyermeke – amerikai thriller
III. Szerelem és más
4. 2013. április 19. 19 óra –
Michel Hazanavicius: A némafilmes – francia-belga dráma
5. 2013. május 10. 19 óra –
Francois Truffaut: Jules és
Jim – francia dráma
6. 2013. május 17. 19 óra –
Gyöngyössy Bence: Papírkutyák – magyar vígjáték

IV. Nyugatról Keletre
7. 2013. május 24. 19 óra
– Fred Zinnemann: Délidő –
amerikai western
8. 2013. június 7. 19 óra –
Ethan Coen – Joel Coen: Nem
vénnek való vidék – amerikai
thriller
9. 2013. június 14. 19 óra
– Zhang Yimou: Hős – hongkongi akciófilm
A filmklub programja a

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg!
Rendező: Jókai Mór Művelődési Ház, Községi-Iskolai
Könyvtár és Teleház, Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Közhasznú Egyesület
Infó: Meskó Krisztián népművelő, 30/659-0275, taplankke@gmail.com
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
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Övvizsga
A január már évek óta azzal kezdődik, hogy a TKSE
sportolói számot adnak
gyakorlati és elméleti tudásukról. Németh András
(3.dan) edző előtt tizenheten vizsgáztak sikeresen:
13-an gyerek övfokozatra,
4-en pedig felnőtt övfokozatra.

Alsó sor balról: Gál Bence, Baranyai Kevin, Török Virág, Ersing András, Mesics Barnabás,
Baranyai Noel, Ersing Alexander, Somogyi Dávid, Káldy Csaba,
Felső sor: Németh András edző, Takács Dánel, Málics Norbert, Török Balázs, Várkonyi Bence,
Nádasdi Nóra, Káldy Lívia, Somogyi Laura, Kassai Gergely edző

Európa-bajnokság
December közepén Belgrádban rendezték meg az
ESKA Európa-bajnokságot kadet, junior és felnőtt
korcsoportban. A Tápláni
Karate Sportegyesületből
öt versenyző kapott bizalmat a Magyar JKA Karate
Szövetségtől és Schvarz Péter szövetségi kapitánytól,
mindannyian kumite-ben
indultak.
Kassai László kadet korosztályban a 64-es tábláról
erőnyerőként indult, majd
egy angol fiúval került össze,
akit legyőzött. Ezután egy
svéd versenyzővel meccselt,
ott azonban alulmaradt és így
nem jutott a 8-as döntőbe. A
tápláni versenyző csapatban

is indult: a svájci csapattól
kikaptak 2:1 arányban.
A juniorok (18-20) között
Habda Zsolt egyéniben egy
belga, majd egy cseh versenyzőt győzött le bírói döntéssel, azonban a 16 között
egy orosz fiú – aki a végén
második helyezett lett – útját
állta. A csapatban először a
cseheket, majd a dánokat
legyőzve a négyes döntőbe
jutottak. Zsolti a dán fiúval
vívott küzdelemben megsérült, így a következő, az
ukrán csapat ellen a tartalék ment helyette, de sajnos
2:1 arányban kikaptak, így a
dobogó 3. fokára állhattak
fel. A lányoknál két tápláni
is érdekelt volt: Kiss Gréta és Lovranics Alexandra.

Balról: Lovranics Alexandra, Kassai Gergely, Kiss Gréta,
Kassai László, Habda Zsolt

Egyéniben a sorsolás nem
kedvezett nekik, nagyon erős
ellenfeleket kaptak, nem
jutottak tovább. Csapatban
azonban javítottak: először
a lengyeleket, majd a házigazda szerbeket győzték le,
a döntőben pedig a svédeket,
és aranyérmet vehettek át!
A felnőtteknél (21-) szintén
indultak a lányok, de ott a
rutin felülkerekedett rajtuk,
nem jutottak tovább, a csapatban viszont az 5. helyig
jutottak. A férfi küzdelemben
egyedül Kassai Gergelyt nevezték egyéniben. Első ellenfele a mezőny legmagasabb
versenyzője (204 cm), egy
belga fiú volt, akit Gergő végül
hosszabbításban egy wazarival
megvert. Ezután egy dán versenyző következett, majd egy
orosz karatéssal vívott nagy
csatát. Végül hosszabbításban
3:1 arányban a bírók a szláv
fiút látták jobbnak, így a magyar versenyző nem jutott a
nyolc közé.
A magyar válogatott összességében 4 arany és 2 bronzérmet szerzett, amiből Német
András (3.dan) tanítványai is
kivették a részüket, és helytálltak a nemzetközi mezőnyben:
két aranyérmet és egy bronzérmet hoztak haza.

TKSE–2012
A Tápláni Karate Sportegyesület 2012-ben a legeredményesebb évet zárta fennállása
óta.
A 2012-es évben sokat utaztak Németh András (3.dan)
tanítványai, három országos
bajnokságon, egy országos
diákolimpián, két nemzetközi
versenyen és három Európabajnokságon vettek részt: 14
aranyérmet, 18 ezüstérmet, 26
bronzérmet nyertek, valamint
16 negyedik és ötödik helyezéssel tértek haza.
Ezek közül is kiemelendő
az Egerben megtartott Magyar-bajnokságról hazahozott
három első helyezés, valamint
az Európa Bajnokságokon
(Párizs, Prága, Belgrád) elért
2 arany és 2 bronz.
Az egyesületből jelenleg
öten a válogatott keret tagjai,
akikre a 2013-as évben is számít a szövetség: idén a három
EB (Németország, Szerbia,
Portugália) mellett Liverpoolban világbajnokság is lesz.
A versenyzők és családjaik
sajnos nem minden versenyt
tudnak anyagilag vállalni –
annak ellenére, hogy az egyesület lehetőségeihez mérten
támogatja őket –, de így is
remélhetjük, hogy sikeres lesz
az idei versenyzésük is.
Sok sikert kívánunk nekik!
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Rajtra készek
a tápláni csapatok
Márciusban kezdődik a tavaszi szezon a labdarúgóbajnokságokban. A megyei
II. osztály szombathelyi csoportjában szereplő Tápláni
KSK és a megyei III. osztály
Szombathely-Dél csoportjában szereplő Táplánszentkereszti FC edzőjét kérdeztük
a felkészülésről és a várakozásról.
Borbás János:
– A felkészülést január 20án kezdte a csapat az időjárási
viszonyok miatt is teremben,
az edzőmérkőzéseket pedig
az Illés Akadémia műfüves
pályáján játsszuk. Heti három
edzés, illetve egy mérkőzés
szerepel a programban. Horváth István és Lődi László érkezett a csapathoz. Bár Horváth Istvánnal az anyagiakban
még nem sikerült megegyezni, remélhetőleg ez megtörténik, és miénk lesz a kiváló
ballábas játékos. Szeretnénk
minél jobban szerepelni a bajnokságban, úgy gondolom, a
dobogós helyezés bravúr lenne ebben a kiegyensúlyozott
bajnokságban. Természetesen
mindent megteszünk ennek
érdekében.

Molnár Károly:
– Az iskolai tornateremben
kezdtük a felkészülést, hétvégeken pedig a pályamegóvás
érdekében vasárnaponként
idegenben játszottunk, illetve játszunk felkészülési mérkőzést. Ha majd az időjárás
is engedi, akkor a tápláni pályán folytatjuk az alapozást,
és játszunk edzőmérkőzést
is. Ami a játékosállományt
illeti, Pék Ferenc érkezett
Vasszécsenyből, Tóth Péter Nagyrákosról, a másik
tápláni csapatból pedig saját kérésére Maczek János
csatár igazolt át hozzánk.
Távozott viszont a Tápláni
KSK-hoz Horváth István.
Szeretnénk folytatni a jó szereplést, megtartani a kedvező
pozíciót. A fordított sorsolásnál nyolcszor játszunk hazai
pályán és ötször idegenben,
s az sem mellékes, hogy az
erősebb csapatokat itthon
fogadjuk. Hír még, hogy a
településünkön élő dr. Nagy
Lászlót tiszteletbeli elnöknek
kértük fel, amit el is fogadott,
s amit a közgyűlés várhatóan
megerősít.


L. E.

Számítógép-használat alapjai
és nyelvi képzések állami
támogatással Táplánban is!
Most minden eddiginél
kedvezőbb feltételekkel tanulhat nyelvet és sajátíthatja
el a számítógép-használat
alapjait, mert a teljes tanfolyam díjának 95-98%-át
átvállalja az állam.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a fizetendő összeggel
kapcsolatos információkat.
Nem hátrányos helyzetű kistérségben élő személyek számára: 2000 Ft (40 órás tanfolyam
esetén az Ön által fizetendő
önrész), 2500 Ft (50 órás tanfolyam esetén...), 4500 Ft (100
órás tanfolyam esetén...)
Hátrányos helyzetű kistérségben élő személyek számára: 800 Ft (40 órás tanfolyam
esetén...), 1000 Ft (50 órás

tanfolyam esetén...), 1800 Ft
(100 órás tanfolyam esetén...)
A képzésen részt vehet minden magyar állampolgár, aki
• Elmúlt 18 éves,
• Nem áll államilag támogatott tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban,
• Nem vesz részt ezen képzési programmal párhuzamosan más hazai vagy európai
uniós forrásból támogatott
képzésben, valamint
• Vállalja, hogy a képzés
költségeit egy jelképes (2-5%os) önrésszel kiegészíti
• A képzésen maximum
20%-os hiányzással részt vesz
Információ: 30/659-0275,
Meskó Krisztián – népművelő,
taplankke@gmail.com

Elhunyt egy igazi sportember
Elment egy ízig-vérig sportember. Viszonylag fiatalon, 65.
életévében távozott az élők sorából Horváth Árpád, Táplánszentkereszt sportéletének meghatározó alakja. Születésétől fogva szorosan kötődött a településhez, főként annak sportjához. Eredeti
szakmája kereskedelmi eladó volt, le is érettségizett, és megszerezte a boltvezetői képesítést is. Sokáig vezette a táplánszentkereszti
áfész boltot, de volt üzletvezető Szombathelyen is. Nyugdíjba
azonban a Vas Megyei Temetkezési Vállalattól ment, ahol néhány
évet dolgozott. A sport, főként a labdarúgás nem is hobbija,
hanem szenvedélye volt. Diákként Táplánban kezdett focizni, de
már 16 éves korában a jó erőkből álló Szombathelyi SE (SZSE)
csapatának tagja lett. 18 éves korában bevonult a határőrséghez,
s persze akkor is focizott a Szombathelyi Dózsában. Egy térdsérülés törte derékba aktív labdarúgó pályafutását. Nem fordult el
azonban a sporttól, edzősködött a helyi csapatnál a megyei II.
osztályban, majd amikor a csapat a megyei I-ben szerepelt, mi
több, feljuttatta az együttest az NB III-ba. Ezzel az eddigi legjelentősebb siker fűződik a nevéhez a táplánszentkereszti labdarúgásban. Mivel az NB III-as indulást már nem vállalták, edzői
pályafutása is megfeneklett. Sohasem fordított azonban hátat
a sportnak. Játszott az öregfiúk csapatában, huzamosabb ideig
tagja volt a sportköri elnökségnek, s rövid ideig a Tápláni KSK
elnöki posztját is betöltötte. Szerette a tekét és az asztaliteniszt
is, mindkét sportágat hobbiként űzte. Ismert volt lelkesedéséről,
jó szervezőképességéről, céltudatosságáról. Élete utolsó éveiben
már ritkábban járt ki a meccsekre, de voltak még tervei a helyi
foci vonatkozásában.
Két leánya, négy unokája, és természetesen Táplánszentkereszt
sportszerető lakossága gyászolja. Ötödik unokája érkezését már
nem érhette meg. Az égi lelátón azonban minden bizonnyal szorít a tápláni sportolók, a labdarúgók eredményes szerepléséért.
Nyugodjon békében!

L. E.

