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Húsvétkor
hömpölygött
a víz a faluban
A márciusi bőséges havazás
és a kitartó eső Táplánszentkereszten is átrendezte több
család húsvéti ünnepét. Az
árkok megteltek, több helyen
kiöntöttek, házakhoz, pincékbe tört be a víz. A rendkívüli
helyzetre azonnal megoldást
kellett találni.
Perl János polgármester a
húsvétvasárnapi misére indult
családjával, amikor megcsörrent a mobiltelefonja.
Folytatás a 4-5. oldalon

Dr. Vér Iván, V. Németh Zsolt és ifj. Perl János avatta föl a kerékpárutat

A kerékpárút
a városig nyújtózott
Április tizenkettedikén ünnepélyes keretek között fölavatták a Táplánszentkeresztet
Szombathellyel összekötő kerékpárutat, amely a 87-es főút
mentén vezet a város határáig.
A Bogáti fasor közelében
tartották az ünnepséget. A
Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar muzsikája hívogatta a vendégeket. Az ünnepségen részt vettek mindazok,
akik a sikeres önkormányzati
projekt megvalósításában közreműködtek és segítettek.
V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár avatóbe-

szédét azzal kezdte, hogy az
utak is abba a sorba tartoznak, amik az emberek funkcionális igényét kielégítik.
„Az utak is haladnak velünk,
mi is haladunk az utakkal.
Táplánszentkeresztről immár
kerékpáron is megközelíthető
Szombathely. A kerékpárút
nemcsak ezt a környezetbarát
és sportos közlekedést népszerűsíti, hanem a turizmust
is szolgálja. Hamarosan akár
a Jeli arborétumot is el lehet érni két keréken gurulva.
A forgalmas főút mentén a
közlekedők biztonságát szolgálja az új kerékpárút. Táp-

lánszentkereszten számos
fejlesztés valósult meg a közelmúltban, sportcsarnokot,
bölcsődét építettek, fölújították és bővítették az óvodát.
A község példát mutat arra,
hogyan lehet élhetőbbé tenni
a vidéket.”
A kerékpárút két oldalát
összekötő nemzetiszínű szalagot V. Németh Zsolt államtitkár, ifj. Perl János polgármester és dr. Vér Iván, a KIKSZ
Zrt. vezérigazgatója vágta át.
Az ünnepség a polgármesteri
hivatalban folytatódott.
Folytatás a 2. oldalon

Sok tehetséges
alkotó
az ifjú filmesek
fesztiválján
Április közepén újra szárnypróbálgató filmesek találkozóhelye volt a Jókai Mór
Művelődési Ház. A kilencedik
táplánszentkereszti Vas-Film
Fesztivál zsűrije szerint idén
erős volt a mezőny, és főleg az
ifjú hölgyek teljesítettek jól.

Az első sor jobboldalán
Horváth Erika
Aranymedve-díjas
Folytatás a 3. oldalon
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A kerékpárút a városig nyújtózott
Folytatás az 1. oldalról
I f j . Pe r l J á n o s p o l g á r mester megköszönte az Új
Széchenyi Terv pályázaton
elnyert támogatás megvalósítását, majd röviden ös�szefoglalta a történteket. A
táplánszentkereszti önkormányzat 2011-ben közel 95
millió forintot nyert az önerőt
nem igénylő pályázaton. A
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. közreműködésével
dolgoztak a majdnem másfél
kilométeres kerékpárút létrehozásán. A tervező Somlai Péter, a műszaki ellenőr
Horváth László, a kivitelező
a BIT-ÉP Bt. (amely azóta
székhelyét is a községbe telepítette át). Két éve, 2011
szeptemberében fogadták be
a pályázatot, tavaly nyáron, a
közbeszerzési eljárás lezárása
után kezdődött az építés. A
határidőket betartva, tavaly
novemberben volt a műszaki
átadás, idén március végén
zárult a projekt.
A polgármester megköszönte a képviselő-testület
bizalmát, és a falu lakóinak
türelmét, hogy elviselték azokat a kellemetlenségeket,
amik az építkezéssel jártak.
Táplánszentkereszten 2003
óta szisztematikusan építik
ki a kerékpárút-hálózatot,
így érték el azt, hogy Tana-

kajdtól Szombathely határáig
jutottak. A falu keleti részén
akadt olyan forgalmas szakasz, ahol még járda se volt, a
gyalogosok biztonságán is javítani kellett. Hét pályázatot
nyertek, amikor az egyikkel
végeztek, már terveztették a
következőt, várva a kedvező
kiírásra. Volt, hogy hatvan,
hetvenöt, kilencvenszázalékos támogatást nyertek,
legutóbb százszázalékost,
2003-tól összesen 282 milliós
pályázati pénzt tudtak erre a
célra felhasználni, négy és fél

kilométeren lehet a faluban
kerékpárúton közlekedni.
Céljuk a biztonságos és környezetbarát közlekedés erősítése, a kerékpáros turizmus
fejlesztése, szeretnék elérni, hogy a falu kiérdemelje a
„Kerékpárosbarát település”
címet, valamint csatlakozni kívánnak a Kerékpáros Magyar-

ország Szövetséghez is. Szerették volna, ha a megyeszékhellyel közösen pályáznak,
és a Bogáti fasortól továbbvezetik a táplánszentkereszti
kerékpárutat, de Szombathely
elzárkózott, nem csatlakozott
az ötlet megvalósításához.

(t. m.)
Fotó: (cs. a.)

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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Sok tehetséges alkotó
az ifjú filmesek fesztiválján
Folytatás az 1. oldalról
A független filmeseknek
hirdetett fesztivál híre már
évekkel ezelőtt átlépte a
megyehatárokat, sőt az országhatárt is. Április tizenharmadikán Lovass Tibor, a

Előválogatás után vetítették a dokumentumfilmeket,
animációs és fikciós filmeket.
Az idén Czenki Zsuzsa esztéta (a szombathelyi önkormányzat kulturális és sport
irodájának vezetője), Bollók
Csaba filmrendező, Szilár-

A zsűri: Bollók Csaba, Szilárdi Béla (a zsűri elnöke),
Kálmánchelyi Zoltán, Czenki Zsuzsa
Zalaegerszegi Televízió főszerkesztője nyitotta meg a
kétnapos rendezvényt. „Meskó Krisztián konok és makacs
kitartásának köszönhető, hogy
él ez a filmfesztivál, és megismerkedhetünk a legfiatalabb
nemzedék felfogásával, olyan
alkotásokkal, amelyek nem
vetekedhetnek a kereskedelmi
televíziók filmjeivel, de mégis
más látószögből mutatják a
világot. A zsüri és a filmes társak új impulzusokat adhatnak
a további filmekhez.”
Az idén ötvennégy filmet
neveztek a fesztiválra, huszonkilencet Vas megyéből a
többit Budapestről, Szegedről, Pécsről, Paksról, Egerből
és a vajdasági Zentáról. Az
idén először tápláni filmes is
jelentkezett.

di Béla festőművész, zenész
és Kálmánchelyi Zoltán, a
szombathelyi Weöres Sándor
Színház színművésze volt a
zsűri tagja.
A két napon számos jól
sikerült portréfilmet és érdekes animációs filmeket,
valamint a kisérletező kedvű
fiatalok újszerű megoldásokat
hozó kisfilmjeit is láthattuk
a filmvásznon. A független
filmesek közül sokan olyan
középiskolából, felsőfokú intézményből érkeztek, ahol filmes alkotóműhelyek vannak,
ahol a filmkészítés technikai
hátterét már elsajátíthatták.
A filmfesztiválon izgalmas
szembesülni a zsűri és a társak
véleményével, a filmesek vitája továbblendítheti az alkotókat. Egy-egy vetítési blokkot

Lovass Tibor és Meskó Krisztián a megnyitón

közös beszélgetéssel zártak a
szervezők.
Az idei fesztivál érdekessége, hogy a szervezők
javaslatára nevet is adtak
a fesztivál díjainak. Mivel
Táplánszentkereszt arról is
híres, hogy tavasszal itt terem
a medvehagyma, ezért ezentúl Medvehagyma díjakat
osztanak. A zsűri megosztott
első és második díjat adott
ki. Arany Medvehagyma
díjat kapott Horváth Erika Csak úgy mondom című
portréfilmje és a zentai Bolyai Filmműhelyből érkezett
Kiss Júlia Volt egyszer mozi
című alkotása. Ezüst Medvehagyma díjat vehetett át
Feiner Janka-Garger Henrietta Varjak című filmjéért, és
Pittmann Glória Háborúsfilm
című munkájáért. Különdíjat
érdemelt Boros Ferenc-Rozmán László: Sárga, piros, kék

A zsűri szerint az idén a
csajok teljesítettek jobban,
az információs filmek közül
kiemelkedett a vajdasági pálinkaivás monográfiája, a határélmény, a mostani nemzedéknek a vasfüggöny is mást
jelent, mint az idősebbeknek,
az Ikerváron élő Tábori Ottó
költőről és a Szombathelyen
élő Ferkovics József roma festőről készített portréfilmeket
a közönség is kedvelte.
Az Ikerváron élő Horváth
Erika megosztott első díjat
kapott. Elmondta, először nevezett a tápláni filmfesztiválra.
Tábori Ottót, a faluban lakó
és alkotó költőt egy rendezvényen ismerte meg, annyira
megtetszett a verse, amit ott
és akkor felolvasott, hogy a
könyvtárból elhozta a versesköteteit, majd felkereste, hogy
szeretne róla portréfilmet forgatni. A költő derűsen fogad-

A független filmesek a vetítésen
- Ferkovics József útjai című
portréfilmje és Kabarcz Zsófi
Varázslatos gladiátorok című
alkotása. A legjobb vágásért
járó díjat Kiss Friderika Virág
Lidércnyomás című filmjének
ítélték oda. Papp Melinda
Teljes gőzzel című kisfilmje
elismerő oklevelet érdemelt.
A legjobb művészeti csoport
a szombathelyi művészeti
szakközépiskola csapata, a
legjobb animációs csoport a
szombathelyi Bolyai műhelyből érkezett.

ta, szívesen vállalta a kérését.
Horváth Erika a szombathelyi
művészeti szakközépiskolában
végzett, a filmezés, fotózás a
szenvedélye, most Budapestre jár egy mozgóképkészítő
kurzusra, ahol neves magyar
filmrendezők, operatőrök adják át tudásukat. Az ifjú hölgy
élete első dokumentumfilmjét
készítette a költővel, és az első
filmfesztiválon megosztott
első díjat nyert vele.

(t. m.)
Fotó: Pajor Zoltán Attila
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Húsvétkor hömpölygött a víz
Folytatás az 1. oldalról
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságról hívták
és kérték, intézkedjen, mert
a Kisfaludy utcában házakat
veszélyeztet a víz. A polgármester, mint a helyi védelmi
bizottság vezetője, mozgósította az önkéntes tűzoltókat,
és miután felmérték a kárt,
tudták, nagyobb gépekre, autókra is szükség lesz, hogy a
vizet elvezessék. Főleg a Fő
utca keleti részén, a Kisfaludy
utcában és a bolt környékén
vált kritikussá a helyzet, megteltek az árkok, eltömődtek
az átereszek. A bolt előtti

járdán és a Kisfaludy utca
20. előtti kapubejárónál és a
ház falánál harminc centisre
duzzadt a víz, mindenképpen utat kellett nyitni ahhoz,
hogy elfolyhasson. A vasúti
töltésnél átvágták az utat, a
nyomokból kiderült, korábban itt már volt egy áteresz,
de időközben eltömődött. Az
önkéntes tűzoltók azonnal
megkezdték a mentést, szivattyúzták a vizet pincékből,
árkokból, és segédkeztek a
víz Gyöngyösbe vezetésekor
is. A polgármester hívására a
táplánszentkereszti székhelyű
BIT-ÉP Bt. ügyvezetője azonnal rendelkezésre bocsátott

egy nagyteljesítményű munkagépet, Krémin Imre vállalkozó, a Vasi-K-Sped Kft. vezetője pedig a törmelék elszállításáról gondoskodott autójával.
A táplánszentkeresztiek saját
erőből megoldották a katasztrófa elhárítását, a falut átszelő
Fő út a Magyar Közút Kht.
kezelésében van, az állami
szervezet képviselőjétől is
engedélyt kellett kérni a műveletek elvégzéséhez, az út
átvágásához. A közút képviselője támogatta a beavatkozást,
de segítséget nem tudott adni.
Az önkormányzat nevében
a polgármester megköszöni
mindazoknak a közreműkö-

dését, akik a húsvéti ünnepek
alatt is rendelkezésre álltak,
és segítették a baj elhárítását. A táplánszentkereszti
önkormányzatnak az előzetes
kalkuláció alapján négy és fél
millió forintjába kerül a rendkívüli időjárás miatt kialakult
helyzet megoldása.
(t. m).

Fotó: (p. j.)

A reggeli órákban a postánál
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Fő út, kapubejáró átvágás

A Kisfaludy u. 20. számú ház faláig ért az áradat
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Van megoldás a
vészhelyzet elkerülésére!
A településen átfolyó Gyöngyös patak nem okozhat
gondot, hiszen annak vizét a megépült Lukácsházi tározó
felveszi, védi a szombathelyi kórházat, onnan áradást
okozó mennyiségű víz nem érhet a faluba. Ennek ellenére
a húsvétkor tapasztaltak azt mutatják, hogy a lakók nem
megfelelő hozzáállása is okozhat vészhelyzetet. Korosabb
lakótársaink tudják megmondani, hogy ilyen csapadékos
időszak mikor volt utoljára, s a hirtelen olvadás és kitartó
eső mikor okozott olyan mértékű belvizet, amely ingatlanokat veszélyeztetett.
A kialakult helyzet mindenkit kihívás elé állított.
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt sok
helyen problémát okozott a vízelvezető árkok állapota.
A mostani helyzet alkalmas lehet arra, hogy az ingatlantulajdonosokban tudatosuljon, hogy egy-egy áteresz (kapubejárók alatt lévő vízelvezető cső) megszüntetése, árok
lefedése, vagy az árok tisztításának elmulasztása milyen
súlyos következményekkel járhat. Ha az árkok nem tudják
a vizet elvezetni, úgy nemcsak a saját, de mások ingatlana
is kárt szenvedhet!
Táplánszentkereszt község Önkormányzatának
16/2001./XII.14./ önkormányzati rendelete 4. §-a:
„/1/ A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra
terjedően - az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
/2/Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és
tisztán tartása minden esetben az ingatlan használójának,
illetve tulajdonosának kötelessége.
/3/ Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen
történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes
bejelentés alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.”
Az árkok és átereszek megfelelő állapota azt jelenti,
hogy a lefolyást akadályozó anyag (föld, falevél, fű, gaz)
nem akadályozza a víz útját. Két áteresz között az árok
medre egyenes, trapéz alakú, sima felületű, folyamatos
kaszálással, gyommentesítéssel karbantartott. Az áteresz
tiszta, törés- és beomlásmentes, teljes keresztmetszetében
átereszti a vizet, mérete megfelel a csapadékvíz mennyiségének.
Kapubejáró átereszének átépítéséhez, vagy új kapubejáró építéséhez, árok lefedéséhez, új árok létesítéséhez az
út kezelőjének hozzájárulása, illetve engedélye szükséges.
A leírt szabályokat és az elvégzendő munkákat az
önkormányzat a húsvétvasárnap kialakult helyzet megelőzése érdekében folyamatosan ellenőrizni fogja, rendellenességet tapasztalva megteszi a szükséges intézkedést.
Kérjük az érintetteket, hogy az árkok, átereszek kitisztításával biztosítsák a csapadékvíz zavartalan elfolyását.
Mindannyiunk érdeke, hogy az esővíz minél hamarabb
kikerüljön a településről, ezzel elősegítve a talajvíz szintjének csökkenését is.

Családi Anita
jegyző
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Az 1848-as forradalom és szabadságharc
százhatvanötödik évfordulóján
Az 1848-as forradalom és szabadságharc százhatvanötödik évfordulójára emlékeztek
március 14-én Táplánszentkereszten az Apáczai Csere
János Általános Iskola tornacsarnokában.
A rendkívül szeles és téliesre fordult időben is megtelt kokárdás ünneplőkkel a
tornacsarnok. A szokásoktól
eltérően nem tartottak szabadtéri koszorúzást a faluban

(máskor fáklyás menetben
vonultak a negyvennyolcas
emlékműhöz). Az ünnep
előestjén megható jelenet
tanúi lehettek a résztvevők,
legújabb honfitársukat is
köszönthették. Tatár Beáta
Erdélyből, Marosvásárhelyről települt Magyarországra,

Táplánszentkereszten él, és
az ünnepség előtt tette le állampolgári esküjét a falu polgármestere és jegyzője előtt.
Ifj. Perl János polgármester
köszöntötte az új honfitársat,
aki most először már magyar
állampolgárként hallgathatta
a Himnuszt.
A szabadságharc jelképeivel
szépen feldíszített csarnokban
az Apáczai Csere János Általános Iskola tanulói adták
elő műsorukat, a háttérben

kivetítőn pörögtek a korabeli
események megőrzött képei. Dallal, tánccal, versekkel
idézték meg a negyvennyolcas
szabadságharc történéseit.
Közreműködött a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar (karnagy:Janászek
Ferenc).

Ünnepi beszédet mondott Görcz Gyula Csaba, a
Szombathelyi Járási Hivatal
elnöke. „Legyen béke, szabadság, egyenlőség! Százhatvanöt éve ezekkel a szavakkal kezdődött a forradalom,
amely nemzeti harccá nőtte
ki magát. Ünnepünk azonban nemcsak erről szól, az
örökös harcról, a szabadságért elesettekről. Történelmi nagyjaink együtt voltak
abban az időben, a márciusi
ifjak vállvetve küzdöttek országunk függetlenségéért,
a haladásért. Petőfi, Vasvári, Kossuth, Batthyány a
nemzeti egység megteremtésén is fáradoztak, amikor
büszkék vagyunk rájuk, erről
se szabad megfeledkezni.

A márciusi ifjak nem mind
akartak hőssé válni, vidámak
és bohók voltak, szerették az
életet. Békés forradalomról
álmodtak, kerülték a vérontást. Habár forradalmuk
sikeres volt, a szabadságharc mégis elbukott. Magyarország, mint oly sokszor
történelme során, egyedül
maradt. Évtizedek múltán
a gazdasági-társadalmi fejlődés mégis innen indult, és
elvezetett a kiegyezéshez, a
reformkorhoz. Hazánknak
ma is új kiegyezésre, új reformkorra van szüksége”–
fejezte be beszédét a szónok.
Az ünnepség koszorúzással
és a Szózat hangjaival zárult.


(t. m.)
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Óvodából az iskolába
Az iskolába lépés előtt
természetes módon mindig
felerősödik a szülőkben az
aggodalom, hogy vajon érett-e
gyermekük az iskolai életre.
Minden gyermek más adottságokkal rendelkezik, különböző körülmények veszik körül,
ezért fontos az egyénre szabott felkészítés. A családok
szerepe jelentős a példaadással, a következetes neveléssel,
a szeretetteljes légkör megteremtésével.
Az óvodában hogyan készítjük fel a gyermekeket az
iskolai életre? Az egyéni bánásmód, fejlesztés kiemelt
szerepet tölt be nevelőmunkánkban. A leglényegesebb,
hogy azokat a képességeket
fejlesszük, melyek segítik őket
a tanulásban: figyelem, emlékezet, gondolkodás, moz-

gás, kiegyensúlyozott érzelmi,
akarati élet, erkölcsi normák
betartása.
Óvodába lépéstől kezdve
minden gyermek fejlődését
folyamatosan figyelemmel
kísérik az óvónők. Félévente
mindenkiről rögzítik a fejlettségi szintet. Ezek a mérések, megfigyelések pontosan
azokat a szempontokat tartalmazzák, melyek az iskolaérettséghez szükségesek.
Fejlesztési terv készül minden
egyes gyermekről, mely alapján a gyenge területeket fej-

lesztik, a kiemelkedő adottságokat erősítik. Ezekről a
szülők félévente fogadóóra
keretében tájékoztatást kapnak, megbeszélik az óvónők
és a szülők az együtt nevelés
lehetőségeit.
A csoportban sokféle tevékenységet végeznek egyénileg, néhány gyerekkel, illetve
valamennyi gyerek részvételével, amelyek során úgy
fejlődnek, hogy a foglalkozás
élményt is jelent számukra.
Játékos, zenés, mozgásos,
kézműves, verses-mesés foglalkozásokat tartunk. Vegyes csoportok révén a kisebbek nincsenek kizárva a
tevékenységekből, sőt sokat
tanulhatnak a nagyobbaktól,
így gyorsabb a fejlődésük is.
Ugyanakkor a nagyoknak
kínálunk olyan lehetőségeket
is, melyeken csak ők vesznek
részt. Pl. tehetséggondozó
műhelymunka, megfigyelések, ügyességi feladatok,
problémahelyzetek, rajzos
feladatlapok megoldása.
A nevelési tanácsadó szakemberei minden év szeptemberében elvégzik a nagycsoportosok iskolakészültségi
vizsgálatát, amelynek eredményét, a fejlesztési javaslatokat megbeszélik minden
gyerek óvónőjével, szülőjével.
Amennyiben szükséges, az
iskolai beíratás előtt kontrollvizsgálatot készítenek.
Óvodánkban speciális
fejlesztések vannak: Ayres-

terápia, Kulcsár-féle mozgásterápia, logopédia, szükség
esetén gyógypedagógiai ellátás. Fejlesztőpedagógusok kü-

szeresen hozzánk tanulni.
Ebben az évben három szakmai napon közel nyolcvan
pedagógus vett részt nálunk.

lön foglalkoznak a fejlődésben
lemaradt gyermekekkel.
A tehetségígéretek gondozása nem jelent egyet a
tehetséggel. A lehetőséget
szeretnénk biztosítani ezekkel
a tevékenységekkel is arra,
hogy később, már az iskolában, tisztában legyenek ezekkel az értékekkel a gyerekek,
szülők, pedagógusok, hogy ne
kallódjanak el a kiemelkedő
képességű gyerekek.
Adottságainkhoz mérten
minél több továbbképzésen,
tanácskozáson veszünk részt,
tapasztalatokat, ismereteket
szerzünk az eredményesebb
nevelésről. A megyei, országos bázis óvoda, országos
akkreditált kiváló tehetségpont címek elnyerése szakmai
munkánk elismerését jelenti.
Szakemberek jönnek rend-

Májusban Japánból, a Tokiói
Kodály Intézetből óvodai
és bölcsődei szakemberek
látogatnak intézményünkbe
tapasztalatszerzésre.
Azt gondolom, hogy mindezek bizonyítékai annak, hogy
óvodánkban a gyermekek
megfelelő nevelésben, fejlesztésben részesülnek esztétikus környezetben, jó tárgyi
feltételek mellett.
Kövesdi Gáborné
intézményvezető

Óvodai
beíratás
A 2013/2014-es nevelési évre harminc gyermeket írattak be óvodánkba. Valamennyien
táplánszentkereszti
kötődésűek. A bölcsődénkből tíz gyermek
érkezik. A felvételről
április hónapban születik döntés, erről a
szülők írásban kapnak
értesítést. A felvételt
nyert gyermekek 2013.
szeptember másodikán
kezdik meg az óvodai
életet. Sok szeretettel
várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket.
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Jógázók a művelődési házban
A lexikonok tanúsága szerint a jóga a keleti bölcselet
egy formája, ami Indiában
fejlődött ki a hinduizmus és a
buddhizmus kulturális közegében, célja a testi és a szellemi
erők felébresztése. Alapvetően kétféle jógát különböztetünk meg: testit és szellemit.
Szerdánként este hatkor a
táplánszentkereszti művelődési
házban kicsi, de annál vidámabb
csapat gyülekezik jógamatracokkal a kezében, igen vegyes
korosztályt képviselve, hiszen a
húsz évesnél fiatalabbak éppen
úgy tagja kis közösségnek, mint
a hatvan felettiek.
A gerincjóga célja a testtartás javításával a test egészségének megőrzése, vagy helyreállítása. A modern ember figyelme
többnyire a fizikai síkra irányul,
ezért kezdi ezzel a ráhangolódást Marcsi, a mi „jógink”.
Napi gondjainkkal terhelten
megérkezünk, és a bemelegítő gyakorlatok segítségével

a saját testünkre irányítjuk a
figyelmünket: lassul a légzés,
az idegrendszer megnyugszik,
a vérnyomás csökken, oldódik
a feszültség és megindul test
tudatos érzékelése.
Néhány szubjektív tapasztalat a tápláni jógaórákról.
„A nevetés és a humor része
annak, hogy ne csak testileg,
hanem lelkileg is kiengedhessünk a feszültséget és feltöltődjünk ebben a bő egy órában,
ami csak a mienk.” „Azóta tele
vagyok energiával, nem vagyok
folyamatosan fáradt”. „A terhesség nagyon „elnehezített”,
de hála a jógának, már visszatért a rugalmasságom!”„Úgy
indultam neki, hogy az én hátamon biztos nem lehet segíteni,
és sose leszek hajlékony, nem
gondoltam volna, hogy ennyire
jót tesz.”„Korom ellenére is
érzem a nyújtó gyakorlatok hatását, mert jóval rugalmasabb
lettem.”

A tápláni jógacsoport

Új cég szolgáltatja a közvilágítást
A korábbi években sok
panasz érkezett az önkormányzathoz a közvilágítás
miatt. A korábbi szolgáltató gyakran hónapokig nem
cserélte ki a meghibásodott
utcai lámpákat, a lakók gyakran panaszkodtak a sötétbe
borult utcarészek miatt. A
táplánszentkereszti önkor-

mányzat a gyakori panaszok
miatt szolgáltatót váltott. Felmondta korábbi szerződését, április elsejétől a Villkász
Kft. látja el a közvilágítás
karbantartását, javítását a
faluban. A meghibásodásokat
a villkasz@t-online e-mail
címen, illetve a 94/505-100 telefonszámon lehet bejelenteni.

2013. április

Az önkéntes tűzoltók
jelentik
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
megköszöni a község lakóinak, hogy segítettek vasat
gyűjteni. Az egyesület tagjai
húsvétvasárnap megfeszített
munkát végeztek a vízzel telt
árkok szivattyúzásával, a víz
elvezetésével.
Május tizenegyedikén,
Szent Flórián napján megalakul a Szombathelyi Járási
Borostyánkő Katasztrófavédelmi Mentőcsapat, amelynek tagjai lesznek a tápláni,
a bozzai és a vépi önkéntes
tűzoltók. Szombathelyen a

Csónakázótónál alakítják
meg a mentőcsoportot, tizenegyen tesznek esküt, majd
rendszerbeállító gyakorlatot
is bemutatnak. Vas megyében
a kőszegi Írottkő Mentőcsoport után másodiknak
alakítják meg a szombathelyi
egységet, amelynek feladata
a szombathelyi járásban előforduló katasztrófák elhárításának segítése.
A táplánszentkereszti önkéntes tűzoltók közül ketten parancsnoki tanfolyamon
vesznek részt, hogy bővítsék
szakmai ismereteiket.

Májusi-júniusi színházbusz
Mohácsi István és Mohácsi János rendezésében Peter
Schaffer Black Comedy című darabját nézhetik meg a
színházbarátok május 13-án, hétfőn este hét órától. A
művelődési ház színházbuszt indít a Szombathelyi Weöres Sándor Színház előadására. Jegyárak: 2 600 forint,
diákoknak és nyugdíjasoknak 1 900 forint. A jelentkezési
határidő: május 9.
Június 3-án Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját láthatják az érdeklődők. Erre az előadásra is
indít színházbuszt a művelődési ház. Jelentkezési
határidő: május 30. Jegyár:
2 600 forint. Érdeklődni és jelentkezni Meskó
Krisztián népművelőnél
lehet a művelődési házban, illetve a könyvtárban, valamint a 06-30/659-0275-ös
telefonszámon.

A közeljövő
kulturális programjai
április 27.
április 30. 18 óra
május 1.
május 31. 18.30

V. Medvehagyma-virágzás
Ünnepe
Májusfa-állítás
Majális
Májusfa-kitáncolás

Az önkéntességről röviden
A táplánszentkereszti önkormányzat csatlakozott
azokhoz a szervezetekhez,
amelyek az önkéntesség keretében munkát végzők, és

érettségi előtt állók számára
önkéntes munkalehetőséget
kínálnak. Az önkéntes munkáról részletes tájékoztatást
adnak a hivatalban.
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Az Apáczai Csere János
Általános Iskola hírei
A zord, télies időjárás ellenére az Apáczai Csere János
Általános Iskolában felpezsdült az élet a tavasz beköszöntével. Diákjaink számos
programon vettek részt, versenyeken öregbítették iskolánk
hírnevét.
Vegyük sorra, mi történt
iskolánk diákjaival az elmúlt
hónapokban!
Március 14-én megrendeztük a március 15-i ünnepséget.
Diákjaink, felkészítő pedagógusaik segítségével színvonalas műsorral varázsolták elénk
a Márciusi ifjak „örökségét”.
Felidézték a neves nap eseményeit, tánccal, versekkel tették
élményszerűvé a műsort. Az
ünnepi beszédet a Szombathelyi Járási Hivatal vezetője,
Görcz Gyula Csaba mondta el.
Március 19-én leendő kis
elsősök szüleit vártuk, hogy ismerkedjenek az iskolai élettel.
Első és második osztályban
bemutató órákat láthattak.
Ezután a fúvósok Janászek
Ferenc vezényletével ízelítőt
adtak tudásukból. Ezt az iskola bemutatása, majd időszerű
információk megbeszélése
követte.
Április elején huszonkilenc
szülő jelent meg iskolánkban,
intézményünkbe íratta a gyermekét.
Iskolánk fontos feladatának tekinti, hogy tanulóink

megismerkedjenek a színház világával, megtanulják a
színházi viselkedés alapvető
szabályait. Alsós diákjaink
többsége bérletet váltott az
Agora Szombathelyi Kulturális Központ zenés gyermek-

tünk a költészet napjáról. Az
alsó tagozatos diákok Szombathely szülöttjének, Weöres Sándornak életútjával,
munkásságával ismerkedtek
meg. Szívesen hallgatták,
szavalták, vagy énekelték a

szülnek a szebbnélszebb meglepetések is az Édesanyáknak.
Szép eredményeket értek el
az apáczais diákok a különböző megmérettetéseken:
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny Vas megyei fordulóján

darabjaira, melynek keretében márciusban a gyerekek
örök kedvencét, a Micimackót
láthatták, áprilisban pedig
Csukás István: Mirr-murr, a
kandúr mesejátékát nézhették
meg a gyerekek. A felső tagozatos diákok Arany János Toldi című művét nézhették meg
színházi előadás keretében.
Április 11-én megemlékez-

költő műveit, majd rajzórán,
magyarórán illusztrációt is
készítettek valamely alkotásához. A felső tagozatosok
Meskó Krisztián művelődésszervező szavalatait hallgatták meg, aki Tóth Árpád,
Reményik Sándor, Weöres
Sándor és Kosztolányi Dezső
alkotásait adta elő.
Felső tagozatos diákjaink
áprilisban az „Életmód és prevenció” című háromhetes projekten vesznek részt, melynek
keretében különböző előadásokat hallhatnak az egészséges
életmódról, táplálkozásról.
A tanórákon is megjelenik
ez a téma. Összefoglalásként
ezekhez különböző tablókat
készítenek.
Május legnagyobb ünnepére, az Anyák napjára készülődnek most alsós diákjaink.
Lelkesen tanulják tanítóik által kiválasztott verseiket. Ké-

Bokor Levente 3. a) osztályos
tanuló 17. helyezést érte el.
A Víz Világnapja alkalmából
megrendezett képzőművészeti
pályázaton a 22 díjazott egyike
Kovács Dorottya, iskolánk
8.b) osztályos tanulója. Madarak és fák napja országos verseny területi fordulóján iskolánk csapata 3. helyezést ért el.
Csapattagok: Jobbágy Gábor,
Langbein Szabolcs, Bognár
Bence. A Reguly Antal Általános Iskola által rendezett magyar nyelvi versenyen iskolánk
8.a) osztályos tanulója, Kovács
Anna 3. helyezést ért el.
Iskolánk 2. osztályos tanulója, Baumann Noémi, a
2013.03.09-10-én Szolnokon
rendezett Diákolimpia országos döntőjén, kötélugrás
sportágban gyorsasági versenyszámban 1. helyezést,
valamint összetett versenyben
5. helyezést ért el.
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A kukoricanemesítés tápláni
szaktekintélye
Közel a hetvenhez, nyugdíjasként még mindig dolgozik
egykori munkahelyén a Táplánszentkereszten élő, a gyakorlati kukoricanemesítésben
szakmai elismerést kivívó
Pintér Zoltán.
Igaz, nem Táplánszentkereszten, hanem Kemenesmagasiban született
kuláknak minősített
szülők gyermekeként.
Édesapja nem érte
meg fia érettségijét. A
körmendi Mezőgazdasági Technikum elvégzése után, 1962-ben az
Agrobotanikai Intézet
táplánszentkereszti telephelyén kezdett dolgozni, s szolgálati szobát
is kapott a kutatóintézetnél.
– A kukoricanemesítésben Szeged és Táplánszentkereszt egységet
képez, az utóbbi lényegében az előbbi fiókintézménye. Az Angliából
hazatelepült szaktekintély, Németh János az
1960-as években Szegeden lett kukoricanemesítéssel foglalkozó
osztályvezető, ő hívott
a városba, ahol 1974-től
1977-ig dolgoztam. Már
a feleségemmel együtt
költöztem vissza Táplánba,
gyakorlatilag csaknem fél évszázada helybelinek számítok.
Az 1960-as években a kihelyezett kísérletek helyszíne
Táplánszentkereszt volt. Erős
fajtaváltás volt az országban,
az 1970-es években a magyar
kukoricanemesítés megfelelt
az akkori, korszerű kukoricatermesztésnek. – emlékezett
a múltra Kölcsey utcai családi
házukban.
Arról is beszélt, hogy a rendszerváltás után nem csappant
meg a kukorica termésterüle-

te, de azért nem múlt el nyomtalanul ez az időszak. Ekkor
szűnt meg például az együttműködés a Pioneer céggel.
Pintér Zoltánnak jelentős
szerepe volt a GKI kukoricanemesítés szerkezetének,
kísérleti rendszerének a kialakításában. Fő feladata új
beltenyésztett vonalak, va-

mesítéssel együtt jön ki a
nyolcvanöt.
1972-ben szerzett diplomát
a Keszthelyi Agrártudományi
Egyetemen, 1975-ben pedig
a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen „Mezőgazdasági
genetikus” szakmérnöki diplomát vehetett át. 1971-től a
Gabonatermesztési Kutató-

A 2011-es elismeréshez kapott Széchenyi szobrocskával

lamint új kukorica hibridek
előállítása volt. Szabadalmai
közül tizenhét ma is érvényes.
Összesen nyolcvanöt minősített hibridnek a nemesítője,
társnemesítője vagy honosítója.
– NDK-lengyel-magyar
együttműködés keretében
tizenegy hibridnek voltam
társnemesítője, a Pioneer
hibrid honosítás tekintetében tizenkilenc volt ez a
szám, öt közös nemesítésben
vettem részt a Pioneerrel,
a többi magyarországi ne-

intézetben (1997-től Gabonatermesztési Kutató Közhasznú
Társaság, 2009-től Gabonakutató Nonprofit Közhasznú
Kft.) a kukoricanemesítési
osztályon dolgozott. Több
kitüntetés tulajdonosa. 1974ben már a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1980-ban kapta meg a Csongrád Megyei Tanács Alkotói Díját, 1985-ben
a Munka Érdemrend bronz
fokozatát, 1999-ben Baross
László Emlékérmet, 2003-ban
Fleischmann Rudolf Díjat vehetett át. Az utóbbi két szak-

mai elismerés áll legközelebb
a szívéhez. Nagyra értékeli a
Vas Megye Műszaki Fejlesztéséért elismerést, amit 2011ben kapott. Kuriózumnak
számít a keletnémet Aktivist
der Sozialistischen Arbeit
kitüntetés. Több tudományos
cikk társszerzője volt, és szakmai előadásokat tartott.
– Nem vagyok túl elégedett, de nem is panaszkodom – summázza életpályáját. – Mindig elfogadtam, amit a sors kínált, s
örülök annak, hogy azt
csinálhattam, amit szerettem. Külön öröm, hogy
még most is dolgozhatok,
gyakorolhatom a szakmámat. Hálás vagyok azért,
hogy annak idején már
a mezőgazdasági technikumban komoly szakmai
alapképzést kaptam. Nagy
hiba volt a technikumokat
megszüntetni.
Táplánszentkereszten
elsősorban azokkal tartotta a kapcsolatot, akik
a munkahelyén dolgoztak. Egy időben felvetődött, hogy önkormányzati képviselő is lehetne, de
akkor elég sok munkája
volt, s nem akart felelőtlenül elvállalni ilyen
megtiszteltetésnek számító megbízatást. Amit
Táplánszentkeresztért tett,
az abban mutatkozik meg,
hogy többen is megtanulták
kimondani a település nevét
a Volgától a Mississippiig. Feleségével tölti nyugdíjas napjait, fia és lánya
nem vette át tőle a szakmai stafétabotot. Szívesen
kertészkedik a tápláni és
a kemenesmagasi háznál.
Ilyen-olyan okból úgy érzi,
három helyre is hazatér: Kemenesmagasiba, Szegedre és
Táplánszentkeresztre.

L. E.
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Sikeresen szerepeltek a karatésok
2013. február 23-án Budapesten rendezték meg a
III.. ECO LOG Kupa nyílt

Országos Bajnokságot,
amelyre a megszokottól eltérően csak a 14 év felettiek

nevezhettek. A négy korcsoportban (V. kcs., kadet,
junior, felnőtt) 18 csapat 67

Balról jobbra Almási József edző, Kiss Gréta, Lovranics Alexandra,
Németh András edző, Kassai László, Kassai Gergely

versenyzőjének 133 nevezése érkezett be. A verseny
célja az áprilisban Németországban megrendezésre kerülő JKA Junior és Felnőtt
Európa Bajnokságra való
felkészülés volt. A Tápláni
Karate SE négy fővel utazott Budapestre. Németh
András (3.dan) tanítványai
egy első, egy második, és két
harmadik helyezést értek
el, mindannyian kumitében
(küzdelem) indultak.
Eredmények:
férfi kadet: Kassai László 3.
női junior: Lovranics
Alexandra 2.
női felnőtt: Kiss Gréta
1., Lovranics Alexandra 3.

XII. Sárvár Kupa Nyílt
Országos Bajnokság
Március 9-én már tizenkettedik alkalommal rendezte
meg a Sárvári Shotokan Karate Egyesület a Sárvár Kupa
Ippon Shobu Országos Bajnokságot. A Tápláni Karate
Sportegyesület versenyzői a
népes mezőnyben megállták
a helyüket: összesen 1 arany-,
3 ezüst- és 13 bronzérmet sikerült szerezniük. Három új
versenyző is megmérettette
magát: az I. korcsoportban

korcsoport
I. kcs. utánpótlás
II. kcs. utánpótlás
III. kcs. utánpótlás
IV. kcs. utánpótlás
IV. kcs. haladó
Junior
Junior
Felnőtt
Felnőtt
Képaláírás:

(6 év) Ersing András és Baranyai Noel lépett tatamira,
mindketten érmes helyezést
értek el. A felnőtteknél a
frissen átigazolt Almási József versenyzett kumitében,
és harmadik helyezett lett. A
verseny célja az utánpótlás
versenyeztetése, valamint
felkészülés a tavaszi korosztályos és felnőtt európa bajnokságokra.
Eredmények:

Ersing András
Baranyai Noel
Baranyai Kevin
Török Balázs
Takács Dániel
Somogyi Laura
Káldy Lívia
Gosztom Dániel
Kiss Gréta
Lovranics Alexandra
Kassai László
Kiss Gréta
Lovranics Alexandra
Almási József

kata
3
5
2
3
3
3
-

kumite
3
2
3
2
3
3
1
3
3
3
3
3

Balról jobbra: Kassai László, Lovranics Alexandra,
Kiss Gréta, Almási József

Hátsó sorban balról jobbra: Gosztom Bálint, Baranyai Kevin,
Török Balázs, Káldy Lívia. Első sorban balról jobbra:
Takács Dániel, Baranyai Noel, Ersing András, Somogyi Laura.
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Medvehagyma-virágzás ünnepe
Táplánszentkereszt, 2013. április 27.
Kulturális-gasztronómiai fesztivál
Helyszínek: Jókai Mór Művelődési Ház és mellette
10.00-tól kézműves foglalkozás és gyermek-játszóház
10.00-tól népi játékok nem csak gyermekeknek –
TKKE fajátékai, kvízjáték a medvehagymáról.
10.00-tól medvehagymás étkek bemutatója, kóstoltatás és vásár
10.00 Öngyógyítás a természet segítségével
Ősi energiaital készítés kóstolással
Előadó: Dr. Dókáné Szekér Ilona természetgyógyász, fülakupunktőr
11.00 A medvehagyma gyűjtésének jogi szabályai
Előadó: Bender Ferenc természetvédelmi őr
11.00 Medvehagyma-séta a medvehagymásban – a
kis kavicsos utak bejárása apró ajándékok megtalálása céljából
15.00 Így fejlődött idén a medvehagyma – Pajor
Zoltán Attila fotói – kiállításmegnyitó
15.30 Színpadi produkciók:
- 15.30 Tavaszi szél Citerazenekar
- 15.50 „Tavasz, tavasz, gyenge tavasz…” – Kátai
       Zoltán énekmondó előadása
- 16.30 Rozmaring Asszonykórus
- 17.00 Just for Fun Linedance Club
- 17.30 Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar

sület által adományozott közművelődési védjegy.”
birtokosa!
Társrendezvényünk a szombathelyi Herényi Virágút
(2013. április 27-28.)

Kísérő medvehagy”másságok”:
Medvehagymapogi-evő verseny
Fényképezkedés Medvehagyma Medvével!
A rendezvény a „Dr. Kiss Gyula Kulturális Egye-

Rendezők:
Jókai Mór Művelődési Ház, Községi-Iskolai Könyvtár és Teleház, Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület

Védik a medvehagyma élőhelyét
Táplánszentkereszten március végétől a levegőben is
érezni lehet a medvehagyma
jellegzetes fokhagymás illatát.
A Széchenyi parkban tömegével fordul elő ez a növény, amit
az utóbbi években szívesen
használnak. Tavaly is megtörtént, hogy az éjszaka leple alatt
a sötétségben keresték föl a
parkot, és zsákszámra vitték
a medvehagymát, amely számos jótékony hatást fejt ki az
egészségre, és az utóbbi években „divatba jött”, piacokon
árulják. A faluban az élőhely
varázsát azzal is erősítik, hogy
medvehagymás napokat hir-

detnek, kóstolóval, kulturális
műsorokkal.
A táplánszentkereszti önkormányzat elejét akarja
venni a medvehagyma-pusztításnak, amit olykor gyökerestül kiásnak, vagy a növény minden levelét letépik,
örökre eltűnik, jövő tavasszal
nem bújik ki a földből. Az
önkormányzat iránymutatása
alapján a jegyző határozatot hozott a medvehagyma
ideiglenes védelméről. A
végleges védettséget kimondó, helyi rendelet hatályba
lépése előtt három hónapra
ideiglenes védelem alá ke-

rült a Széchenyi park területe, a medvehagyma (Allium
ursium) táplánszentkereszti
élőhelye. A növény kíméletesen szedhető, úgy, hogy egy
tövön legalább három levél
maradjon, piaci eladásra nem
gyűjthető. Aki a helyi rendeletet nem tartja be, büntetésre
számíthat.
Együttműködését ajánlotta
fel az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatósága is, akik a természetvédelmi őrökkel szemlézik
a területet, segítik a védelem
alá helyezés biztosítását, és
szükség esetén a szabályszegőket bírságolják.

Gólzáporos csapataink eredményei
A megyei II. osztály szombathelyi csoportjában szereplő
Tápláni KSK, és a megyei III.
osztály Szombathely-Dél csoportjában szereplő Táplánszentkereszti FC tavaszi eredményei:

Újperint–Tápláni KSK 2-1 ,
Felsőcsatár–Tápláni KSK 2-6,
Tápláni KSK–Honvéd SÉ SE
6-0, Gyöngyöshermán-Szentkirály–Tápláni KSK 1-0
Táplánszentkereszti FC–

Oszkó 4-0, Táplánszentkereszti FC–Csempeszkopá cs 5-1, K irá ly SZE–
Táplánszetkereszti FC 1-4,
Táplánszentkereszti FC–Sorkifalud 3-2

Társasági adóból
a sporttelepre
Öntözőberendezésre,
labdafogó hálóra és az
utánpótlás-nevelésre több
mint hárommillió forintot
nyert a TAO pályázaton a
Tápláni KSK. A harminc
százalékos önrészt, 800
ezer forintot az önkormányzat biztosította.
Török Zsolt, a KSK elnöke szerint ez már egy
régi történet, amit már
több helyen is publikáltak.
A pénzt ugyanis már tavaly
szeptemberben nyerték, s
az öntözőberendezést és a
labdafogó hálót idén június 30-ig kell megvalósítani.
A beruházás folyamatban
van. Újabb pályázatot is
beadtak már, de annak
még nem történt meg az
eredményhirdetése.
Molnár Károlytól megtudtuk, hogy a Táplánszentkereszti FC is beadott
hasonló pályázatot, de
nem fogadták el, mivel
még nem működnek hat
éve. Legalább ennyi ideig
kellett volna valamilyen
osztályban játszania a csapatnak. Amúgy az egyéb
feltételeknek megfeleltek,
és biztosítani tudták volna
az önrészt is. Ha sikerül
a pályázat, akkor az elnyert pénzt a polgármester
javaslatára a sporttelep
öltözőjének bővítésére
használták volna fel. Az
nekik is jó, hogy a másik
focicsapat már nyert pályázatot, hiszen a pályát
közösen használják, s minden fejlesztés a település
érdekét szolgálja.
Ifj. Perl János polgármester elmondta, hogy az
önrészt azért vállalta az
önkormányzat, mert azt a
sportegyesület nem tudta
volna előteremteni, s ezzel is támogatták Táplánszentkereszt sportéletét, a
labdarúgást.

l. e.

