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A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett könyvbemutatókat
a táplánszentkereszti
Jókai Mór Művelődési
Ház és Könyvtár. Az elsőt
január 22-én, a kultúra
napjának estjén tartották.

Napsütésben vonultak
a maskarások
Táplánszentkereszten verőfényes napsütésben vonult
végig a vidám farsangi menet
március elsején, a negyedik
rönkhúzáson. A télnek se híre,
se hamva, de ez csöppet se
zavarta a télűzők mulatságát.
A tavaszt idéző napsütés
kicsalogatta a falu aprajátnagyját. A táplánszentkereszti
művelődési ház, az önkormányzat és számos civil szervezet segítette a farsangi népszokás felidézését. Negyedik
éve fognak össze, és elevenítik

fel a rönkhúzást, ki-ki tehetsége és adottsága szerint fűszerezi a bolondozást. Felnőttek
és gyerekek is beöltöztek, a
rönköt meg pokrócba bugyolálták, és színes szalagokkal
ékesítették. Egyedül Rudi, az
öreg ló baktatott egykedvűen,
a mögé kötött szekéren a zenészek húzták a talpalávalót,
és jó torkú énekesek fokozták
a hangulatot. Szokás szerint
kikiáltással kezdődött a mulatság, ezúttal is Mesko Krisztián, a művelődési ház vezetője
vállalta a vőfély szerepét.

Végighaladtak a Fő utcán,
kis közjáték szakította félbe
a menetelést, rendőrnek öltözött maskarások követeltek
mindenféle igazolást, hivatalos dokumentumot a lótól és
gazdájától. A „közegtől” nem
is lehetett egyszerűen szabadulni, a sorból előcibálták az
alpolgármestert, aki unokáját
odahagyva, kellő komolysággal igazolta, hogy a ló és gazdája jogszerűen tartózkodik
az úton, és húzza a szekeret.
Folytatás a 2. oldalon

Hótorlaszok és vízzel elöntött utak
2013 az önkéntes tűzoltók rendkívüli éve volt
A 2013-as esztendő komoly
kihívás elé állította községünk
önkéntes alapon szerveződő
és működő tűzoltó egyesületét. Az év januárjától április
elejéig több elemi erővel is

fel kellett venni a harcot a
lakosság életének, anyagi javainak védelme érdekében.
Míg januárban és februárban
a rendkívüli hóhelyzet, addig
márciusban és áprilisban már

a sok csapadék idézett elő
veszélyhelyzetet. Legtöbbször
önállóan kellett felszámolnunk a faluban a károkat,

Mintegy kéttucat érdeklődő jött össze Döme
Zsuzsa „Verset ír a nagymamám” című gyermekkötetének bemutatójára
a könyvtárban. Az eseményt Meskó Krisztián, a
művelődési ház vezetője
nyitotta meg. Elmond-

A szerző a verseskötet
születéséről beszél
ta, ebben az évben két
napon tartják a Magyar
Kultúra Napjával kapcsolatos megemlékezést. Két
könyvbemutatót terveztek, az első a gyermekközönséget célozza meg,
de a kötet szól a szülőkhöz, a felnőttekhez is.
Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 6. oldalon
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Napsütésben vonultak
a maskarások
A maskarások között láttunk kommandóst, Rex kutyának maszkírozott hölgyet,
pörge kalapos ifjakat és ledér
hölgyeket, akik amúgy persze
az erősebb nem képviselői vol-

nagyon iparkodott a hangját
is elnőiesíteni. A főút mellett
még történt egy kis gikszer, az
egyik autós megállt, és elrabolta a menyasszonyt, azonban
sokáig nem lelhette kedvét
benne, hamarosan vissza is
szolgáltatta.

tak. Sokan öltöttek parókát,
nem volt könnyű kideríteni ki
rejtőzik a hajzuhatag, a csiricsáré ruha alatt. A templom
előtt a „püspök” áldoztatott,
„occsó, a Pennyből van”, felkiáltással zacskóból osztogatta
a csipszet…
Szokás szerint a bolt előtt
kellett kikérni a vőlegényt,
Szalonnás Szabolcskát az
örömszülőktől. Ezúttal egy
hölgy játszotta a szerepét,
miként az örömszülők férfi
tagja is törékeny, kalapos nő
volt. A menyasszony, Tejfelképű Timea pedig a fátyol
és hosszú ruha mögé rejtette
férfias báját, a tréfa kedvéért

A Széll Kálmán utcán és a
Széchenyi utcán visszatért a
bolond menet a művelődési
házhoz. Az udvaron összegyűlt
a násznép és a bolondpüspök
összeadta az ifjú párt, csúfondáros mondásokból, tréfákból
nem volt hiány. A rönköt elárverezték, és kezdődhetett a
mulatság.
Időközben elkészült a gulyás, és farsangi fánkból se
volt hiány.
A telet megint jól elűzték
a táplánszentkereszti maskarások, de lehet, úgy megijedt,
hogy magától is odébbállt.
(t. m.)
Fotó: Pajor Zoltán Attila

Folytatás az 1. oldalról
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Tűzifát kaptak a
szociálisan rászorulók
Táplánszentkereszt önkormányzata 50 köbméter tűzifára pályázott az ősszel megjelent BM rendelet alapján. A
rendelet meghatározta azt a
maximális mennyiséget, amit
az önkormányzatok igényelhettek. A mennyiség meghatározásakor figyelembe vették
a település munkanélküli,
segélyezett lakosainak számát,
valamint a lakásfenntartási támogatásban részesülők
adatait is. Ennek alapján a
település 28 köbméter tűzifa
vásárlására kapott támogatást, melyet a Szombathelyi
Erdészeti Zrt.-től szereztünk
be. Az önkormányzat több
százezer forinttal, s a korábban már máshonnan kapott
famennyiséggel is megtoldotta
a központi keretet.
A szociális tűzifa program
a rászorulók részére a fűtés
megoldásában jelent segítséget. Sokan vannak a faluban,
akiknek problémát jelent a téli
tüzelés. A házi gondozók közreműködésével folyamatosan
figyelemmel kísérjük az időskorúak, családosok helyzetét,
s a legegyszerűbb módon, egy
tányér meleg étellel, egy kulló
fával mindig tudunk segíteni,
a jelenlegi támogatással szélesebb kört tudtunk segíteni.
A fát még december végén
szállították az önkormányzatnak. Láthatták a hivatal udva-

rán a nagy mennyiséget, s azt
is, hogyan lett a leborogatott
rönkökből szépen összerakott,
hasábra vágott tűzifa. A tűzifát
– egy kölcsönkapott géppel – a
közmunkások hasogatták szét.
A hivatal karbantartói egy részét motorfűrésszel felaprították, így azoknak, akik magatehetetlenek, kályhakészen szállítottuk házhoz a tűzrevalót.
A kiszállításban saját traktorral Török István és Mészáros György segített. Köszönjük segítségüket. A kisebb mennyiséget, végszükség
esetén, kullóval hordták ki a
közfoglalkoztatottak.
Az önkormányzat egyéb
helyről begyűjtött vagy adományként kapott fájával
együtt közel 30 család jutott
1-2 köbméter tűzifához, amely
6-12 q tűzifát jelentett.
Szemmel látható, hogy a hivatal udvarán még vannak tartalékaink. Számítva az elhúzódó hidegekre, önkormányzati
segély helyett, természetbeni
juttatásként még tudunk tűzifát adni.
A tűzifa mellé, a folyamatosan nehéz helyzetben lévők
részére, életvezetési tanácsokat is tudunk a családsegítő
szolgálaton keresztül nyújtani,
hogy jövő télre könnyebb legyen a tüzelő beszerzése.
Családi Anita
jegyző

Március tizenötödikei ünnep
Sok szeretettel hívjuk és várjuk önt és kedves családját az Apáczai Csere János Általános Iskola és Táplánszentkereszt község
közös ünnepi megemlékezésére, mely 2014. március 14-én 17
órakor kezdődik az iskola tornacsarnokában.
Az ünnepély után koszorúzás a helyi 1848-as emlékműnél.
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Az unokák ihlették a kötetet
Folytatás az 1. oldalról
Meizner Ferencnét, Döme
Zsuzsát már korábbról ismeri, ezért is ajánlja jó szívvel a
kötetét. Saját gyermekeinek
is olvasott fel belőle, nagyon
tetszettek nekik a versek.
A szerző, Döme Zsuzsa
utalt arra, hogy az alkalomhoz
illően előre készült a mondanivalójával, de aztán úgy
döntött, azt némileg lerövidíti.
Kicsinek tartja magát azokhoz képest, akik a magyar
kultúra asztalára jelentős,
maradandó műveket tettek le,
nem is akarja ezekhez mérni
magát. A világot sem akarja
megváltoztatni a műveivel,
de annak örülne, ha a versei

pedig a könyvtári időszakában
„fertőzte” meg. Amikor ment
az utcán, akkor is témákon
gondolkodott, verssorokat
duruzsolt. Tudatosan nem fogalmazódott meg benne, hogy
költő, vagy író lesz. Eleinte
forgatókönyveket írt ünnepségekhez. (Egyet át is adott belőlük. A táplániak nevében dr.
Kovács László alpolgármester
vette át.) Ezekben jelenetekbe
formálta a magyar történelem jelentős eseményeit. A
diákszínpadosaival igyekezett
minél több időt együtt tölteni. A szereplőknek színlapot
készített, s azt előadás után
mindenki aláírta.
A szerző arról is beszélt,
hogy több kézirata még ki-

A címlapon a család
göllek orrba, ahogy jöttök
sorba”.
Aztán egyre jobb versikék
születtek, melyekkel megtelt
az immáron negyedik kötete,
amely magánkiadásban jelent
meg. Azt is elárulta, hogy a
könyv címe egyik unokája
kézírása, a kötetben lévő illusztrációkat pedig leánya
készítette. Önmagát, unokái
nevében egyetlen versszakban
jellemezte:
„A nagymamám elég vékony,
Ráadásul találékony.
Magától is kitalálja,
Hogy a papát hogy szekálja.”
Ezután Döme Zsuzsa további ízelítőt adott a kötet-

ben lévő versekből. Benne
van az „Ázott mackó, a Volt
egyszer egy kutyaház, a Meseváron mesekapu”, Álomtündér (ez a kedvenc verse).
Megjegyezte, hogy nagyobb
helyre és nagyobb érdeklődésre számított, de az nem
baj, ha egy könyvbemutató
családias légkörben zajlik.
Ezt követően a jelenlévők
belelapoztak a kötetbe, elbeszélgettek az írójával, és
vásároltak is. Másnap este
Pék Tibor: A (mitől vagy
kitől) változó klíma? című
kötetét mutatták be a könyvtárban. Ezt a kötetet is helyben meg lehetett vásárolni.

L. E.

Részlet a kötetből
megmaradnának az olvasók
emlékezetében. Teljes nevét,
a Döme Zsuzsannát rövidítette írói névként. Nyugdíjas
pedagógus, de mindhárom
korábbi munkahelyén sok
töltődést, biztatást kapott.
Ha hívták, ment, és igyekezett
a lehető legjobban ellátni a
feladatát. Abban a szerencsés
helyzetben van, hogy neki a
munkája volt mindig is a hobbija. Külön megemlékezett a
diákszínpad működtetéséről,
mert onnan indult a szerzői
korszaka. A könyvek szeretete

adóra vár. Számos lapban is
jelentek meg meséi. Örül,
hogy el tudtak jönni a könyvbemutatóra az unokái is, mert
a gyermekverskötetet lényegében nekik köszönheti, ők
adták hozzá az ihletet. Az unokákkal átélteket írta meg versekben. Amikor kicsik voltak,
babakocsiban tologatta őket,
miközben állandóan beszélt
hozzájuk, s kicsit bugyutának
tűnő versikéket, mondókákat
talált ki.
Egyik például így szólt: „Én
vagyok a Dorka, úgy dön-

A közönség egy része
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Gyermekparadicsomba várják a kicsiket
Három éve nyitotta meg kapuját a táplánszentkereszti
bölcsőde. Az idén húsz gyermeket látnak el a tágas és jól
felszerelt szobákban, hamarosan szeretnék bővíteni a
létszámot.
Tizenegy óra körül csivitelő gyerekcsapat érkezik az
udvarról. A kis padokon a
csizmácskájukkal bibelődnek,
a gondozónők kedvesen terelgetik őket. Hamarosan ebédelnek, két várakozó szülővel
is sikerült szót váltani.
Molnár Mónika a két és
fél éves Olivér édesanyja.
Nagyobbik fia már iskolás, ő
Szombathelyen a postán dolgozik. Azt meséli, hogy sokkal
könnyebb a faluban, helyben
bölcsődébe hozni a kisfiát,
mintha Szombathelyre kellene
vele utazni. A nagyobbikkal
próbálta, van összehasonlítási
alapja. Az itteni bölcsőde kisebb, és sokkal családiasabb.
A kisfia reggelente szívesen
jön, hamar beszokott, vidáman indul a társakhoz. A gondozónők mindent megtesznek
azért, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, bármikor fordulhatnak hozzájuk a szülők
a kérdéseikkel, meghallgatják
őket, tanácsokat is adnak.
Oláru-Lujf Hajnalka kislánya. Milla kétéves. Október
óta bölcsődés. Édesanyja azt
mesélte, hogy szerette volna,
ha picit előbb kerül közösségbe, mint az óvodáskor.

Kíváncsi is volt rá, hogy viseli
a gyerektársaságot, nem volt
semmi gond a beszoktatással
sem. Egyelőre félnapos, ebéd
után hazaviszi, otthon altatja.
Kicsit később próbálkoznak
azzal, hogy délutánra is a bölcsődében hagyja. Hajnalkáék
tavaly júliusban költöztek
Táplánszentkeresztre, a fiatalasszony örül a bölcsődének.
Kislánya sokat tanult a többi
gyerektől is, és észrevette,
hogy sokkal önállóbb lett.

hároméves korig tudjuk fogadni a kicsiket, nemrégen
kaptunk egy féléves babát,
most ő a legkisebb, a többiek
másfél, kétéves kor körüliek.
Néhányan már érdeklődtek,
szeretnének a gyed mellett
dolgozni, de a munkáltatóktól
is függ, hogy vissza tudnak-e
menni.
A bölcsődében a gyerekek
testi, lelki, biológiai szükségleteinek ellátása, a jó közérzetük biztosítása a célunk.

Pungorné Grebenár Katalin, intézményegység-vezető:
– A bölcsődében húsz gyerek
fér el, most teljes a létszám. Az
igényekhez igazodva szeretnénk, ha bővíthetnénk a bölcsődét, az intézményfenntartó
önkormányzat már beadta a
kérelmet, huszonnégy gyereket szeretnénk fogadni és ellátni. A bölcsődések többsége
tápláni, de van szentkirályi
gyerekünk is. Öt hónapostól

Ügyességüket, alkotó tevékenységüket fejlesztjük sok
játékkal, változatos programokkal. Az óvoda tornatermét is használjuk, és sokat
vagyunk a szabad levegőn az
udvaron. Külön szolgáltatásként kínáljuk az ugribugri
tornát és a cirógatót (ölbeli
játékok, bábozás, mese, mondókák). Ezeket a foglalkozásokat hetente egyszer, délután
tartjuk. A bölcsődében is nagy

gondot fordítunk a művészeti nevelésre, az egészséges
életmód megismertetésére,
betartására, gyümölcsnapokat
tartunk, párologtató-légtisztító készülékeket mi is kaptunk
ajándékba.
Kövesdi Gáborné, a Táplánszentkereszti Hét Kastély
Kertje Művészeti Óvoda és
Bölcsőde vezetője elmondta,
három éve működik a bölcsőde, jól felszerelt és barátságos. A szülőknek segítenek
azzal is, hogy reggel fél héttől
délután ötig tartanak nyitva.
A gyerekeknek az is jó, hogy
megismerik egymást, az óvodába már együtt mehetnek. A
község számára is nagy előny,
hogy minden gyermekintézmény helyben megtalálható,
és a bölcsőde, az óvoda és az
iskola alkalmazottai is ismerik
egymást, családias légkört tudnak kialakítani, együttműködnek, és kölcsönösen támaszkodhatnak egymás szakmai
munkájára, hasznosíthatják a
tapasztalatokat. A szülők és a
munkáltató is elégedettségét
fejezte ki a bölcsődei szakmai munkáról, a gyerekek
ellátásáról. Március 25-26-án
délelőtt 9.30-tól 11-óráig nyílt
napot tartunk a bölcsődében.
A bölcsődenyitogatóra várják a szülőket és gyerekeket,
ahol megismerkedhetnek a
bölcsőde életével, és választ
kaphatnak kérdéseikre.
(t. m.)
Fotó: bölcsőde
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Az Apáczai Csere János Általános Iskolában történt
Székesfehérváron jártunk
A táplánszentkereszti
iskolások 27 tagja 2014.
február 6-án reggel Székesfehérvárra utazott. A csoportvezető Meskó Krisztián
volt, aki a TÁMOP 3.2.1312/1-2012-0439 Kulturális
élet a sulin-ovin kívül, élet a
kultúra nélkül mit sem ér –
Közművelődési programok
Táplánszentkereszten és
térségében iskolai és óvodai
együttműködésben című
pályázat megnyerésével lehetőséget nyújtott arra, hogy
diákjaink egy része ingyenesen részt vegyen ezen a
kiránduláson.
Székesfehérvár volt a
magyarság első, valódi városa. Ennek megfelelően
történelmi látnivalókban
igen gazdag. Először a királyparkban sétáltunk, ahol
magyar királyok és Géza
fejedelem faragott szobrait
tágas park, illetve a palotavárosi horgásztavak veszik
körül. Megcsodáltuk a belváros különleges és értékes

köztéri alkotásait: a Városház teret az Országalmával
és a Püspöki Palotával, a
Romkertet és a Szent István
Bazilikát. Jártunk a Szent
István Király Múzeumban,
ahol az állandó régészeti
kiállítást tekintettük meg.
A gyerekek számára nagy
élményt jelentett a Hetedhét Játékmúzeum, amely a
város leggyönyörűbb épületében, a Hiemer-FontCaraffa épülettömbben
található. A múzeum két
gyűjteményből létrejött állandó kiállítása a gyermeki
lét varázslatos világába kalauzolt bennünket. Szabó
Andrásné, Ildikó néni sok
történelmi ismeretanyaggal,
Szakál Szilvia tanárnő pedig
irodalmi vonatkozásokkal
bővítette a séták, kiállítások
során tanulóink tudását.
Délután a gyerekeknek szabad programot is biztosítottunk. Sok élménnyel gazdagodtunk ezen a tanulmányi
kiránduláson.

Dobd a kosárra!
A tehetségek korai felismerése értékként fogalmazódik meg intézményünkben. Iskolánkban ezért a
foci népszerűsítésén túl
törekszünk más sportágak
alapos megismertetésére is.
Így történik ez a kosárlabda
tekintetében is, mely játékot a Falco és a Körmend
nemrég még aktív játékosa,
jelenlegi testnevelő tanárunk, Gráczer Zsolt tanár
úr oktatja.
Fontos szempont számára
a mozgás megszerettetése,
egészségtudatosságra nevelés
játékos formában, valamint
a tehetségkutatás és versenyeztetés iskolai és szélesebb
körben egyaránt. Célja, hogy
a gyerek számára minél ma-

gasabb szinten adja át kosárlabdáról szerzett ismereteit
és tapasztalatait. Igyekszik a
fiatalokat a becsületes, fairplay játékra ösztönözni, motiválni rendszeres testmozgásra,
valamint nevelési feladatának
tartja a vereség és győzelem
tanítását. Gyerekközpontú
szemléletmódja, változatos
edzései jó alkalmat nyújtanak a kosárlabdához kedvet
érző gyerekeknek a szabadidő
hasznos eltöltésére.
Kapcsolódtunk a „Dob
a kosárra!”országos programhoz is. Az apáczais diákoknak lehetőségük van
részt venni Jamboree-kon,
ahol megmérettetik magukat más települések ifjúságával.

Vidám farsang az iskolában
A farsang 2014-ben is beköszöntött a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János
Iskolába. Nagy készülődés
folyt a falak között több
héten keresztül. Az alsós
osztályok jelmezversenyre
készülődtek, míg a felsősök azt a feladatot kapták,
hogy zenés, táncos és vicces
produkcióval lepjék meg a
farsangra ellátogató közönséget a tornacsarnok színpadán. Az alsó tagozatban
évfolyamonként az első 3
helyezettet díjazták, viszont
a 4. évfolyamon kétharmadik
és két második helyezett is
lett. A díjazottak egy tábla
csokit és egy díszes oklevelet
kaptak. Sok érdekes otthon

elkészített jelmez közül kellett választani a zsűrinek.
Nagyon nehéz dolguk volt,
hiszen a csuhébaba, a gólya,
a szultán, a Spongya Bob
éppúgy arra vártak, mint
a lexikon vagy a szív, hogy
megnyerjék a jelmezver-

senyt. Az alsósok farsangja
után a színjátszó kör előadással készült erre az alkalomra, melynek része volt
egy bohóctréfa Szamóca,
mint Eprecske címmel. Hatalmas sikert aratott a picik
körében ez a jelenet. Majd a
helyi hipp-hopp tánccsoport
színes bemutatója következett. Aztán elkezdődött a
felsősök versenye. Minden
osztály azt tűzte ki célul,
hogy a dobogó felső fokára
állhasson. A gyerekek örömmel nézték egymás produkcióit. Az alsósok sokat nevettek a felsősök műsorain,
nagyon élvezték a különféle
előadásokat. A műsorok
bemutatásának és értékelésének végeztével következett
az est utolsó programja, a
tombola. A Szülői Szervezet
asztalán sok értékes csomag
foglalt helyet. Akik vásároltak tombolaszelvényeket,
szép ajándékok tulajdonosai
lehettek. A farsang végeztével a vendégek jó hangulatban, mosollyal az arcukon
és csomagokkal a kezükben
tértek haza.
Köszönet a szülőknek és
a Szülői Szervezet tagjainak
a színvonalas szervezésért,
a támogatásért és a diákok
megvendégeléséért.
Fotó: Apáczai iskola
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Hótorlaszok és vízzel elöntött utak
Folytatás az 1. oldalról
hogy minden lakos időben
kaphasson szakszerű segítséget. Tűzoltóink tisztességesen
helytálltak, amikor hóban
elakadt, balesetet szenvedett
járműveket mentettek, idős,
egyedülálló lakosokat keres-

tek fel, és biztosítottuk a település határában veszteglő
járművek és utasaik koordinálását, akkor, amikor a közlekedés a 87. sz. főút Csempeszkopács-Táplánszentkereszt szakaszán a hatalmas hótorlaszok
miatt órákra megbénult.
Az önkormányzattal, polgárőrséggel, civil segítőkkel
karöltve, sikerült megoldani
a sok csapadék miatt előállt
veszélyhelyzeteket, biztosítva
ezzel a táplánszentkereszti lakosokat arról, hogy van olyan
helyi erő és összefogás, mely

megfelelő eszközökkel, ismeretekkel és hozzáállással tud
segítségükre sietni a nehéz
órákban. Külön eredményként könyvelhetjük el, hogy a
rendkívüli időjárásból adódó
káresemények mindegyikét
sikerült a helyi tűzoltóknak
önerőből felszámolni, nem

volt szükség a hivatásos tűzoltó egységek, illetve a katasztrófavédelem hatósági
beavatkozására. A megfeszített munka áldozatokkal járt,
mind anyagi, mind erkölcsi értelemben, azonban rendkívüli
erőt, összetartást, és szakmai

mokkal is alátámasztja, hogy
különösen mozgalmas évet
zártunk.
Műszaki mentéseink kiugróan magas számát a hóhelyzet,
valamint a rendkívül gyorsan
lehulló sok csapadék okozta, kisebb számban volt ezen
kívül még viharkár, pl. kidőlt
fa eltávolítása lakó, és melléképület tetőszerkezetéről.
A rendezvényeken – legyen
szó települési, vagy tűzoltó
szakmai rendezvény – szintén
kivettük a részünket.
Tűzoltó egyesületünk szakmai téren is több elismerést
vívott ki 2013-ban. Példaértékű együttműködésben
dolgozunk a felettünk szakmai irányítói jogkört gyakorló Szombathelyi Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksággal,
valamint a megyei szinten
supervisor-i hatósági jogkörökkel felruházott Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Szakmai elismerésként
értékelhető, hogy alapító tag-

2013. évi esemény statisztika – Táplánszentkereszti ÖTE
Tűzeset Műszaki mentés Rendezvény Téves jelzés Összesen
1
17
9
1
28
Átlagos létszám eseményenként: 6 fő
tapasztalatot is nyújtott, amit
később is felhasználhatunk.
A 2013. évi statisztikánk szá-

jai vagyunk a 2013. május 11én megalakult Szombathely
járási Borostyánkő mentő-

csoportnak. A kiváló szakmai
együttműködést mutatja, hogy
egyesületünk nagyon jó eredményekkel tudott részt venni
az OKF által meghirdetett
önkéntes tűzoltó egyesületek
részére támogatást nyújtó pályázatokon. Egyéni védőeszközökre, szakfelszerelésekre
pályázhattunk, valamint kisgépeink, járművünk fenntartásához igényelhettünk támogatást. Az év során összesen
692.104 Ft. értékben nyertünk
eszközöket, felszereléseket,
képzéseket, és hozzájárulást
a szertárunk korszerűsítéséhez. Egyesületünk tűzoltó tagságának hozzáállása,
képzettsége, felszereltsége,
segíteni akarása rendelkezésre
áll, azonban ez önmagában
kevés a biztos működéshez,
ezért nagy szükségünk volna
legalább a korábbi években
megszokott önkormányzati
támogatásra. Bízunk abban,
hogy beszámolónk alátámasztja, hogy az önkéntes tűzoltó
egyesület működése elősegíti
az önkormányzat és a lakosság
biztonságát.
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága képviseletében:
Tancsics József
parancsnok

Táplánszentkereszt Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány 2013-as gazdasági éve
A Táplánszentkereszt Egészségügyéért Alapítványt Tóth Sándor,
szombathelyi magánszemély alapította. Fő tevékenysége: a Táplánszentkereszten élő és egészségügyi ellátásukat az Empátia Kft.
orvosától váró polgárok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése,
a gyógyítás és egészségügyi rehabilitáció során használt eszközök,
berendezések beszerzése, továbbá
az orvosi rendelő épületének karbantartása, felújítása, betörésvédelmi berendezések vásárlása és
üzemeltetése. Mindazon eszközök,
berendezések, folyóiratok és könyvek beszerzése, melyek a fenti
közösség egészségügyi ellátását
szolgálják.
2013-ban 1 067 ezer Ft adományból származó bevétele volt az

alapítványnak.
Ennek 26,2 %-a - 280 000,- Ft
társas vállalkozásoktól,
27,4%-a - 292 500,- Ft magánszemélyek befizetéséből,
46,4%-a - 494 679,- Ft a lakosság adójának 1 %-ából származik.
2013-ban 588 ezer Ft anyagi
jellegű ráfordítása volt az alapítványnak:
Bankköltség: 15 ezer Ft,
Vakutrainerek a vérvételekhez,
tesztcsíkok: 157 ezer Ft,
Postaköltség: 47 ezer Ft,
Sárga csekk gyártási költsége:
68 ezer Ft
2 db Samsung lézernyomtató:
129 ezer Ft
kötszerek, ollók csipeszek, daganatszűrő tesztek: 172 ezer Ft
értékben

Vas megyében a táplánszentkeresztin kívül mindössze egy körzet van, ahol az orvos mellett két
ápolónő dolgozik. Az OEP finanszírozás egy orvos és egy ápolónő
létszámra van beállítva. Emiatt az
Empátia Kft. működése 2013-ban,
a magánorvosi tevékenység bevételét leszámítva, ráfizetéses volt. A
kuratórium ennek korrigálására a
következő pénzösszegek célzott átadását határozta el az alapítványtól
az Empátia Kft.-nek:
Injekció, tű, fecskendő, kesztyű
és gyógyszerköltségre, EKG szalagokra: 600 000,- Ft
Orvosi Rendelő energia költségére: 307 000,- Ft
Telefonköltségre: 110 000,- Ft
Az elvégzett karbantartásokra:
200 000,- Ft

Összesen: 1 millió 217 ezer Ft.
Személyi jellegű kifizetés sem
az előző években, sem 2013-ban
nem volt.
A könyvelési munkákat az
alapító Tóth Sándor könyvelő
irodája társadalmi munkában
végezte.
Az adományozó cégek részére
az előírt igazolásokat kiállítottuk
és elküldtük.
Köszönjük mindenkinek a támogatást akár az 1%-on keresztül, akár csekkes befizetéssel
tör tént. Mindenkinek kívánunk
eredményes gazdasági évet és jó
egészséget!
Az alapítvány kuratóriuma
Táplánszentkereszt,
2014. febr. 21.
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Árpád fejedelem
alkotó művésze
Tavaly október 26-án, a faluegyesítés napján avatták fel
Sulyok János harmadik, fából
faragott szobrát Táplánszentkereszten. Az autodidakta,
népi fafaragó művésszel az
avatás után beszélgettünk.

Óvodai hírcsokor
A Táplánszentkereszti Hét
Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde a Matehetsz
Nemzeti Tehetségprogram
pályázatán egymillió forintot
nyert fejlesztő játékokra és
égetőkemencére. A játékokat
és eszközöket januárban birtokba vehették az óvodások.
Az óvoda nagycsoportosai autóbuszos kiránduláson
vehettek részt egy pályázat
révén, január 21-én Veszprémben. Megnézték a várat és az
állatkertet.
Januárban a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János
Iskola tanítói látogatták meg
az óvodát, a leendő első osztályosokkal ismerkedtek, foglalkozásokon vettek részt. A
látogatás után tapasztalatcserét tartottak, a pedagógusok
elégedettek voltak, véleményük szerint az óvodásokat
jól fölkészítették a jövőbeli
iskolai feladatokra.
Február nyolcadikán az óvoda és a bölcsőde dolgozói a
szülőkkel közösen szervezték
a farsangi bált a művelődési
házban. A száztíz résztvevő a
jól sikerült bál támogatását az
Egyesület a Táplánszentkereszti Óvodáért, Bölcsődéért
civil szervezetnek ajánlotta fel.
Az óvoda vezetői, dolgozói
kiemelt feladatnak tekintik az
egészségfejlesztést, ezért újraélesztési gyakorlaton vettek
részt a Jókai Mór Művelődési
Házban. Egészségnap keretében Tőke Monika védőnő az
egészséges táplálkozásról, a

fogmosásról, a gyerekek biztonságáról tartott előadást és
bemutatót. A gyerekek egészséges ételeket is kóstolhattak.
Az óvoda valamennyi csoportszobájában felajánlásként kapott párologtató készülékeket
is el tudtak helyezni, ezeket
nagyon köszönik, a gyerekek
egészségesebb környezetben
tölthetik el az idejüket.
Az óvodai farsangot február
14-én tartották, egész napos
programon szórakozhattak a
gyerekek, eszem-iszom, zene
és tánc szolgálta a jó hangulatot.
Ovi-kóstoló. Március 19-én
és 26-án délután 16 és 17 óra
között a leendő óvodásokat és
szüleiket várják az óvodában.
Ölbeli játékokkal, mondókákkal, énekekkel várják a
kicsiket, a szülőket tájékoztatják az intézményben zajló
tevékenységről. Április első
hetében, délelőtt pedig nyílt
napon, a csoportokban, a
már óvodába járó gyerekek
között ismerkedhetnek a jövőbeli óvodások és szüleik
az óvodai élettel. A beíratás
április 20. után várható, a
szülőket az óvodai honlapon,
az önkormányzati hivatalban
és az óvodában értesítik az
időpontról.
A Táplánszentkereszti Hét
Kastély Óvoda és Bölcsőde
honlapja megújult. Elérhető
a www.hetkastelyovoda.hu
címen és a facebookon is. A
friss információkat és képeket
folyamatosan feltöltik.

kán adódik olyan alapanyag,
hogy a tápláni szobrokhoz
hasonló nagyságúak kerülhetnek ki vésője alól. A nyolcvanas évektől több kiállításon is
bemutatkozott, számos díjat
is szerzett. A Szombathelyi
Szent György napi Kézműves
Vásáron 2002-ben és 2005-ben
elnyerte a Nagydíjat, az ország
több városában találhatók
köztéri szobrai (Fonyódon,
Balatonfenyvesen, Szombathelyen), de kisebb falvakban
is díszítik a tereket, utcákat.

Sulyok János Szombathelyen él, de anyai ágon kötődik
Táplánszentkereszthez. Keze
munkáját őrzi az általános
iskola névadójának, Apáczai
Csere Jánosnak a szobra az
intézmény udvarán, a Szent
Lőrinc szobor a Szent
Lőrinc templom előtt,
valamint Árpád fejedelem szobra a József
Attila és Deák Ferenc
utca kereszteződésében.
A tavaly szeptember
26-án tartott ünnepség
után meghatottan állt a
leleplezett Árpád szobor előtt Sulyok János.
A falu központjában, a
Széchenyi parkban élt
gesztenyefa törzséből
bontotta ki a fejedeSulyok János a szoborral
lem alakját. Dr. Kovács
László alpolgármester avatta Számos alkotótáborba hívták
fel az alkotást, avatóbeszé- meg. Azt vallja: „A fák holdében kitért arra is, hogy egy tukban is élnek, csak meg kell
ezredév után nehéz közvetlen látni, és ki kell bontani belőkapcsolatot találni Táplán- lük a bennük lakozó lelket. A
szentkereszt és Árpád fejedel- népművészetnek nem szabad
münk között, de tény és való, a kor divatjának lennie, elérhogy a táplánszentkereszti hetőnek, emberközelinek kell
templom 1988-as felújításakor maradnia”.
Árpád fejedelemről sokat
Árpád korabeli vakolatot találtak a restaurátorok. A fafa- olvasott, mielőtt a legutóbbi
ragó elmondta, nagyon örült, táplánszentkereszti szobor
hogy sikerült befejezni az al- elkészítéséhez nekifogott,
kotást és újra nyomot hagyott ráhangolódott a történelmi
a faluban, megélhette, hogy eseményekre, a fejedelem
életéről írott könyvekre és
tárgyi emléket teremthetett.
A művész már gyermekko- úgy képzelte, hogy nyugalmat
rától érdeklődött a népművé- árasztó, fenséges és védelszet iránt, felnőttként fordult mező alakot formál meg, a
a fa megmunkálása felé. Ön- turulmadarat (egyes kutatók
szorgalomból, autodidakta szerint a kerecsensólyom)
módon tanulta ki a faragás a magyarság mitikus totemcsínját-bínját, kedvtelését ad- állatát is kibontotta az öreg
dig-addig gyakorolta, míg igazi gesztenyefából.
(t. m.)
szobrok keltek életre. Kisebb,
Fotó: Pajor Zoltán Attila
nagyobb szobrokat farag, rit-
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„Le a kalappal a közmunkások előtt”
Táplánszentkereszt község
Önkormányzata 2014. március 1.-től egyelőre április
30-ig 11 közfoglalkoztatottat
segít munkához. A jelenleg
folyó – téli közfoglalkoztatás
keretében 3 embert foglalkoztatunk.
Alkalmazásuk a hivatal részéről komoly adminisztrációs és szervezési feladatot,
türelmet, együttérzést, néha
szigort, mérgelődést is igényel, de nélkülözhetetlenek
számunkra. Foglalkoztatásuk
70, 80, esetenként 100%-os
állami támogatással valósul
meg.
Minden igyekezetünkkel
azon vagyunk, hogy a közfoglalkoztatás lehetőségét
maximálisan kimerítsük.
Szükségünk van a jelenlétükre, a munkájukra. A
munka a résztvevők számára

is emberibb élethez ad lehetőséget, a segély helyett.
Írásom címét Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 2014.
február 27-én, a Híradóban
elhangzott nyilatkozatából
idéztem, s őszintén azonosulni tudok vele. Évek óta
alkalmazunk közmunkásokat,
sokat közülük többszörös
visszatérőként.
A férfiakkal nyáron a közterületek kaszálását, télen
a hóeltakarítást, favágást, a
szociális tűzifa összevágását,
kihordását tudjuk megoldani. A jó idő beköszöntével
már metszik a fákat, rendben tartják az intézmények
környezetét, a temetőket, a
sportpályát, részt vesznek
a rendezvények előkészítésében. A hölgyek az önkormányzat konyháján kisegítő
feladatokat végeznek, taka-

rítási, kézbesítési feladatokat látnak el, szükség esetén
segítik a szociális étkeztetésben részesülőknek az ebéd
kiszállítását. Sok-sok apró, jelentéktelennek tűnő feladat,
melyet mind az ő alkalmazásuk kapcsán végeztetünk el.
Amikor szükség van rá, hétvégén vagy kora hajnalba is
munkába állnak, hogy hóesés
esetén eltakarítsák a havat
az intézmények, a buszmegállók környékéről, vagy hogy
a falunap szemetét ne hordja
napokig a szél.
Örömmel tölti el mindnyájukat, ha valaki észreveszi a
munkájukat, és dicséretet
kapnak. Többen sok esetben
lenézik őket. Ilyenkor vigasztaljuk, bátorítjuk azt, akit
sérelem ért. Mindnyájan
megérdemeljük a kritikát,
természetesen, ha rászolgál-

tak, akkor ők is. Amit munkájuk során elvégeznek, a
településért, Önökért, mindnyájunkért teszik.
Számomra ők teljes értékű
munkatársak. Még akkor is,
ha néha végtelenül felmérgesítenek, vagy panasz van
rájuk. Jól összeveszek velük,
s ha kimorogtuk magunkat,
még a munka is jobban megy.
Sohasem tudok rájuk haragudni. Emberek, ahogy
mindannyian azok vagyunk,
hibáinkkal, bajainkkal, jóra
való törekvésünkkel együtt.
Helyet biztosítunk számukra, s közösen örülünk,
ha valamelyikük végleges
munkahelyet talál.
Becsüljük meg az ő munkájukat is.
Családi Anita
jegyző

Házigondozás: az idősebbek válláról
veszik le a gondot
Február elsejétől nem kell
fizetni a házi gondozásért
Táplánszentkereszten. Az
önkormányzat módosította
szociális gondozásra vonatkozó rendeletét, és átvállalta
a költségeket.
Táplánszentkereszt lakosságának tíz százaléka (234) hatvanöt év feletti, az idősebb emberek koruk előrehaladtával
egyre nehezebben küzdenek
meg a napi tennivalókkal. A
2 600 lakosú faluban három
szociális gondozó feladata a
segítséget kérők ellátása. Az
önkormányzat, február előtt
is, szinte jelképes összeget,
óránként ötven forintot kért
az ellátásért.
Dr. Teleki György háziorvos több mint harminc éve
praktizál a faluban, jól ismeri
az idősebb korosztályt, azokat a családokat is, amelyek
igénybe veszik a házi gon-

dozást.
– A falu lakosságának életkora növekszik, az orvostudomány számos olyan betegséget
képes gyógyítani, vagy szinten
tartani, amely korábban halálos kimenetelű volt. A szív
rendellenes működése okozta
vizesedést, az úgynevezett
vízibetegséget, ma már gyógyszerekkel korlátozhatjuk, a
rendszeres vérnyomásméréssel, cukorszint-vizsgálattal, koleszterinszint-méréssel
megelőzhetjük az agyvérzést,
szívinfarktust. Az idősebbek,
amíg csak tudják, úgyis ellátják
magukat, de bekövetkezhet
az, amikor már nem képesek rá. Ha már nem tudnak
kimozdulni otthonról, se a
boltba, se a templomba, se
az orvosi rendelőbe, akkor
kell segíteni. Általában a nők
maradnak egyedül, ha a gyerekek távolabb élnek, csak a
hétvégén jöhetnek. Telefonon

tarthatják a kapcsolatot, de
azt szoktam mondani, kenyeret, tejet nem lehet telefonon
küldeni. Az idősebbeknek
általában kicsi a nyugdíjuk, a
házigondozásért eddig fizetni
kellett, bizonyára voltak olyanok, akiket ez tartott vissza, és
inkább nem kérték. A másik
ok talán az lehet, hogy úgy
gondolják, elsősorban a leszármazottak, a család dolga az ő
ellátásuk, és szemérmességből nem fordultak senkihez.
A napokban összeültünk a
munkatársaimmal és megbeszéltük az idősebb emberek
helyzetét. Hozzávetőleg harminc olyanról tudunk, akinek
elkelne a segítség. Meg fogjuk
látogatni őket, és fölajánljuk a
házi szociális gondozást. Nem
szeretnénk senkire semmit
ráerőltetni, ha akarja, kérheti.
A gondozók házhoz viszik az
ebédet, bevásárolnak, naponta
bekopogtatnak, sokszor az is

jólesik az idősebbeknek, ha
kicsit beszélgethetnek, az otthoni tevékenységekben annyit
segítenek, amennyit kérnek.
A beteges embereknek is vannak jobb napjaik, rosszabb
napjaik. A hozzátartozókat is
megnyugtathatja, hogy valaki
rájuk néz, ha gondjuk adódik, telefonál. Mivel olyan
emberekről van szó, akik már
nem tudnak a rendelőbe jönni, bizonyos időnként én is
meglátogatom őket, de munkatársaim szakképzett egészségügyi dolgozók, megmérik
a vérnyomásukat, a cukorszintjüket, ha kell, időben jelzik
nekem is, ha valami gond van.
A táplánszentkereszti önkormányzat rendkívül komolyan
veszi, hogy az időseket támogatni, segíteni kell, a februártól érvényes rendeletet teljes
egyetértésben szavazták meg
az önkormányzati képviselők.
t.m.
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Az önkormányzati hivatal tájékoztatja a lakosságot
A nevelőszülői tevékenységről
A parlament módosította
a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
törvényt. A módosítás értelmében 2014. január 1-jétől a
családjukból kiemelt, 12 éven
aluli gyermekeket nevelőszülőnél kell elhelyezni. A nevelőszülői jogviszony a törvény
erejénél fogva ezen időponttól
kezdődően foglalkoztatási
jogviszonnyá alakult át.
Vas megyében évek óta alacsony a nevelőszülők száma,
ezért minden alkalmat szeretne megragadni a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas megyei Kirendeltsége,
hogy a megyei nevelőszülői
hálózatot bővítse.
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét a nevelőszülői
feladatok ellátásában bekövetkező változásokra annak
reményében, hogy minél több
embert elgondolkodtat a nevelőszülői feladatok vállalása.
Érdeklődésük esetén részletes
felvilágosítást a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatalban adunk.
A szabadtéri égetés szabályai
A tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választa-

nak szabadtéri programot és
tevékenységet, ennek során
fokozott figyelmet kell fordítani az évről évre adódó veszélyforrásra: a szabadtéri tüzekre. A szabadtéri égetéssel
kapcsolatban külön szbályozás
vonatkozik a belterületi avar
és kerti hulladék, és a külterületi égetésre. A részletes
szabályozásról szívesen adunk
tájékoztatást.
Ebek nyilvántartása, ös�szeírása
Az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvényben foglaltak
értelmében a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal
ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel háromévente legalább egy alkalom mal ebösszeírást végez. Az
eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.
Az Önkormányzat az
ebösszeírás során felvett
adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást vezet, az állat
tulajdonosa, tartója és más
személyek jogainak, szemé-

lyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi
feladatainak hatékony ellátása
céljából.
Az összeírás alapját a központi ebnyilvántartás adatai
képezik. Ebben a nyilvántartásban a chippel ellátott
ebek szerepelnek. Eszerint a
településen 406 hivatalosan
nyilvántartott kutya van.
Azoknak az ebtulajdonosoknak, akik a kutyájukat
chippel ellátták, jelenleg tennivalójuk nincs. Az adataikat
a települési nyilvántartásba
átvezetjük.
Az elektronikus nyilvántartás folyamatos aktualizálása érdekében, amennyiben
az eb adataiban változás áll
be, akkor jelezzék a hivatalnak.
A nyilvántartás ellenőrzése, a valóságos állapottal
történő összevetés érdekében a Polgármesteri Hivatal által megbízott személy
fogja elvégezni a nyilvántartáson kívül fellelhető ebek
összeírását.
Érdeklődésükre, vagy
amennyiben új eb kerül a tulajdonukba, megváltozik az
eb tartási helye, vagy az eb
elhullik, kérjük, jelezzék hatóságunknál. A bejelentéshez

szükséges nyomtatványt rendelkezésükre bocsátjuk.
Tisztelettel kérjük szíves
közreműködésüket.
Komposztálóláda igénylése
Felhívom szíves figyelmüket, hogy még van lehetőség
komposztálóláda igénylésére.
Amennyiben rendelkeznek
internetkapcsolattal a www.
westhull.hu honlapon rögzíthetik igényüket.
Az igényléshez szükséges
nyomtatvány a polgármesteri
hivatalban is kérhető, de pár
perc alatt igényüket munkatársaimmal azonnal rögzítjük.

Komposztálóládát az önkormányzat is igényelt, mi is
szeretnénk az intézményeinkben és környékén keletkező
hulladékot komposztálni, vagy
azon lakótársaink hulladékát
komposztálni, akiknek ahhoz
helyük vagy kedvük nincs.
Ennek részleteiről tájékoztatást adunk, ha megkaptuk a
ládákat.

Tisztelt Választópolgárok!

Önkormányzati rendeletek

A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása
időpontját 2014. április 6. napjára (vasárnapra) tűzte ki.
A 2014. évi országgyűlési választás az új választási eljárásról szóló
törvény alapján a korábbi szabályoktól eltérően egyfordulós lesz.
Megváltozott az egyéni országgyűlési választókerületek száma és határa
is. 386 országgyűlési képviselő helyett 199 parlamenti képviselő (106
országgyűlési egyéni választókerületi képviselő és 93 országgyűlési
képviselő országos listáról) kerülhet be a választás eredményeként a
Parlamentbe. A 106 egyéni országgyűlési választókerület közül Táplánszentkereszt község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező
választópolgárok a Vas megyei 03. számú országgyűlési egyéni választókerület – Körmend és környéke – képviselőjelöltjeire szavazhatnak.
A Helyi Választási Iroda elérhetősége: 9761 Táplánszentkereszt,
Rákóczi u. 1., tel.: 06-94-577-048, fax: 06-94-577-047, e-mail: jegyzo@
taplanszentkereszt.hu, E-MAIL: ogyvalasztas2014@bp13.HU
Helyi Választási Iroda vezetője: Családi Anita jegyző
Minden, amit a választásról tudni kell: www.valasztas.hu.

Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésén a temetőkről
és a temetkezés rendjéről szóló 19/2013./XII. 17./ önkormányzati rendeletével újraszabályozta a temetkezés rendjét és a sírhely-árakat, valamint a temetkezés
rendjét.
Jogszabályi változások miatt a korábbi szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletet a képviselőtestület hatályon kívül helyezte, és megalkotta az egyes
szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről szóló
18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek 2014. január 1.-én léptek hatályba.
A rendeletek a polgármesteri hivatalban megtekinthetők.
Családi Anita
jegyző
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Iskolai versenyeredmények
A váti Benedek Elek mesemondó versenyen immár hagyományosan jól szerepeltek
az apáczais diákok. Horváth
Olivér 4.a osztályos tanuló 1.,
míg Németh László 4.a osztályos tanuló 2.helyezett lett.
Felkészítő tanáruk: Horváth
Laura
Idén is megrendezték a
Rumi Rajki Napok keretében
a komplex tanulmányi versenyt, melyen szép eredményeket értek el tanulóink. 4. a
osztályosaink Tövismadarak
elnevezésű csapata (Tagjai:
Bokor Levente, Sarkadi Máté,
Szabó Bence és Török Balázs)
az összetett versenyben 2.
helyezést, matematika tantárgyból 1. helyezést értek el.
Felkészítő tanáruk: Horváth
Laura
Ugyanezen a versenyen a
4.b osztály Bajnokok elnevezésű csapata 4. helyezett
lett. (A csapat tagjai: Hittaller
Dorina, Horváth Marcell,
Langbein Laura és Purgai
Mátyás)
Felkészítő tanáraik: Szakál
Szilvia és Kámán Zsuzsanna
A Rumi Rajki verseny vizuális találékonyság elnevezésű
versengésén 1-2. osztályosok
között Szalai Panni 3. helyezést, Szalai Zsófia 4. helyezést
ért el korcsoportjában. Az 5-6.
osztályos korosztályban Fatér
Viktória 5. osztályos diákunk
4. helyezést, Németh Dominika 6. osztályos tanulónk 5.

helyezést ért el. A 7-8. évfolyamosok között a győzelmet
Péterfi Barbara 7. osztályos
diákunk, a 4. helyezést pedig
Horváth Noémi 8. osztályos
tanulónk szerezte meg.
Felkészítő tanáraik:
Leginszky Ágnes és Tóth Hajnalka
A VM DASzK Vépi Középiskolája „Hetedhét határban”
címmel pályázatot hirdetett,
melynek célja az volt, hogy
jelenítse meg a diákok véleményét az alkotásaikon keresztül a mezőgazdaságról és
a vidékről.
A pályázaton 1. helyezett
lett Szabó Levente 6. osztályos diákunk a „Mi gazdaságunk” című dolgozatával, 2.
helyezést ért el Bokor Léna
7. osztályos tanulónk a házi
sajtkészítésről készített pályamunkájával.
Felkészítő tanáruk: Góczán
József
Szombathelyen a Bolyai iskolában megrendezésre kerülő
megyei SNI Szépíró versenyen
iskolánkból 1. helyezést ért el
Nádasi Nóra 6. és Miszori Eszter 7. osztályos tanulónk, így ők
képviselik intézményünket az
országos versenyen
Felkészítő tanáraik:
Babinszkiné Kozma Teréz,
Perlné L akatos Ildikó és
Szakál Szilvia tanárnők
Szívből gratulálunk valamennyi versenyzőnek és felkészítő pedagógusaiknak!

Kérjük, hogy támogassa
egyesületünk munkáját,
célkitűzéseinek
megvalósítását adója
1 %-ának felajánlásával!

Tavaszi kulturális
programajánló

Táplánszentkereszt
Kultúrájáért Közhasznú
Egyesület
Adószám: 18899733-1-18

2014. március 9. 15 óra, Jókai Mór Művelődési Ház – nőnapi ünnepség
2014. április 12-13. – VASFILM 10
2014. április 26. – Medvehagyma-virágzás ünnepe
2014. április 30. – Májusfaállítás
2014. május 1. – Majális
2014. május 31.-június 1. –
Májusfa-kitáncolás
2014. június 9. – Pünkösdölés
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A polgárőrök a falu
nyugalmát szolgálják
A Táplánszetkereszti Polgárőr
Egyesület aktív résztvevője a
falu életének. A 2013-as év legfontosabb eseményeit Kajcsos
Lajos, az egyesület elnöke és
Neválovicsné Polgár Adrienn
alelnök és Kovács Andrea
polgárőr foglalta össze.
A táplánszentkereszti polgárőrök tavaly 1 800 órát töltöttek szolgálatban, ebből 70
órát a rendőrökkel közösen.
Szolgálati autójukkal 3 800
kilométert tettek meg.
A polgárőrök együttműködve az önkormányzattal,
az önkéntes tűzoltókkal, a
falu lakóinak biztonságát
szolgálják, tavaly is fokozott
figyelmet fordítottak az idősebb emberek nyugalmának
megőrzésére, a gyerekek és
fiatalok közlekedésének segítésére (rendezvényeken,

segítenének, a rönkhúzáson,
az iskolai és sportrendezvényeken, állami ünnepeken
forgalomirányítással és minden lehetséges módon közreműködnek. A közelmúltban
kötöttek együttműködési
megállapodást a Táplán FCvel, a focimérkőzéseken, a
sportpályán látnak el szolgálatot.
Kajcsos Lajos elmondta,
hogy az egyesület tavaly sikeresen pályázott új szolgálati autóra, amit hamarosan
átvehetnek, és szolgálatba
állíthatnak.
Tavaly az egyesület két
tagja, Neválovicsné Polgár
Adrienn és Kapui Károly „A
2013-as év Kiváló Polgárőre” elismerést kapta, Szombathelyen a Tóvendéglőben
vehették át az okleveleket
február 14-én.

Neválovicsné Polgár Adrienn és Kapui Károly
az átadó ünnepségen
iskolakezdéskor az iskola és
óvoda környékén). Az idősebb embereket felkeresték
a polgárőrök vezetői, amikor
rendkívüli rossz időjárás volt,
fölajánlották, hogy bevásárolnak nekik, felvágják a tűzifát és fölhordják a házba, ha
szükséges, kiváltják a gyógyszereket, vagy elkísérik őket
a faluba.
Tá p l á n s z e n t k e r e s z t e n
nincs olyan közösségi rendezvény, ahol a polgárőrök ne

A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület az idén is
számít a lakosság adójának
felajánlására. Az adó 1 százalékát a 18892839-1-18 számra
kérik.
A polgárőrség honlapja a
Facebookon is elérhető.
Telefonszámok: Kajcsos
Lajos, elnök: 06/30/621-0689
Neválovicsné Polgár Adrienn, alelnök: 06/70/617-8809
Kapui Károly, alelnök:
06/30/560-9080
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Magyar Bajnokság
2013. november 09-én Kecskeméten rendezte meg a Magyar
Karate Szakszövetség megbízásából a Magyar JKA Karate
Szövetség a hazai versenyek közül a legrangosabb megmérettetést, az Ippon Shobu Magyar
Bajnokságot: 39 egyesület 273
versenyzője nevezett. A Tápláni
Karate Sportegyesület 10 fővel
utazott az alföldi városba.
A táplánszentkereszti csapat tagjai közül Somogyi Dávid (9 év) és Káldy Lívia (13

pes mezőnyben sorra hozta a
meccseit, és egészen a döntőig
jutott. Ott egy budapesti versenyzővel nagy csatát vívtak,
csupán egy wazarival kapott
ki a tápláni fiú: ezüstérmes
lett. A lányoknál Lovranics
Alexandra a junioroknál és a
felnőtteknél is indult, és mindkét korcsoportban a dobogó
második fokára állhatott fel. A
férfi junior korcsoportban (1821) Habda Zsolt címvédőként
indult és sorra nyerte a mérkőzéseit és a döntőig jutott, ahol

Karatésok övvizsgája
2014. január közepén a TKSE sportolói közül tizenegyen tettek övvizsgát Németh András (3.dan) edző előtt.
Nemcsak a formagyakorlatokat és a kumite-tudásukat
kellett bemutatniuk, hanem az elméleti tudásukról is számot adtak. Mindannyian sikeresen vizsgáztak, magasabb
övfokozatot kaptak.

Tavaszi bajnoki
mérkőzések

év) a kata versenyszámban bejutott a négyes döntőbe és negyedik helyezést ért el. Takács
Dániel (9 év) küzdelemben
két nyert meccs után a négy
közé jutott és bronzérmes lett.
Berta Dániel a 14-15 évesek
között kumitében a 16 közül
a döntőbe jutott, ott azonban nem sikerült a bravúr,
és a dobogó második fokára
állhatott fel. A kadettoknál
(16-17) Kassai László a né-

hosszabbítás után aranyérmes
lett. A felnőttek (21-) népes
mezőnyében Kassai Gergely
három nyert meccs után egészen a döntőig jutott, és ott
szoros küzdelemben győzött.
Németh András tanítványai
összességében 2 arany, 4 ezüst,
1 bronzérmet, továbbá 2 negyedik helyezést értek el, Ersing
András pedig mint legfiatalabb
nevező különdíjat vehetett át a
verseny szervezőitől.

EREDMÉNYEK
Csapat
korcsoport kata
Somogyi Dávid Tápláni KSE III. kcs
4
Takács Dániel
Tápláni KSE III. kcs
Káldy Lívia
Tápláni KSE VII. kcs
4
Berta Dániel
Tápláni KSE VIII. kcs
Kassai László
Tápláni KSE
kadet
Lovranics
Alexandra
Tápláni KSE
junior
		
felnőtt
Habda Zsolt
Tápláni KSE
junior
Kassai Gergely Tápláni KSE
felnőtt
-

kumite
3
2
2
2
2
1
1

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság szombathelyi
csoportjában szereplő csapataink tavaszi mérkőzései:
Tápláni KSK:
Március 2:
Tápláni KSK–Lukácsháza
Március 9:
Honvéd SÉ SE–Tápláni KSK
Március 16:
Tápláni KSK–Felsőcsatár
Március 23:
Vasszécseny–Tápláni KSK
Március 30:
Tápláni KSK–Torony
Április 6:
Táplán FC–Tápláni KSK
Április 13:
Tápláni KSK–Szentpéterfa
Április 20:
Ják–Tápláni KSK
Április 27:
Tápláni KSK–Elektromol-Spari
Május 4:
Csepreg–Tápláni KSK
Május 11:
Tápláni KSK–Újperint
Május 17:
Gyöngyöshernám-Szentkirály–Tápláni KSK
Május 25:
Tápláni KSK–Balogunyom
Június 1:
Tápláni KSK–Söpte
Június 6:
Kőszeg–Tápláni KSK
Táplán FC:
Március 2:
Ják–Táplán FC
Március 9:
Táplán FC–Elektromol-Spari
Március 16:
Csepreg–Táplán FC
Március 23:
Táplán FC–Újperint
Március 29:
Gyöngyöshermán-Szentkirály–Táplán FC
Április 6:
Táplán FC–Tápláni KSK
Április 13:
Söpte–Táplán FC
Április 20:
Táplán FC–Kőszeg
Április 26:
Lukácsháza–Táplán FC
Május 4:
Táplán FC–Honvéd SÉ SE
Május 11:
Felsőcsatár–Táplán FC
Május 18:
Táplán FC–Vasszécseny
Május 25:
Torony–Táplán FC
Június 1:
Balogunyom–Táplán FC
Június 8:
Táplán FC–Szentpéterfa
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Így látják a fociedzők
Március elején indult a
labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonja. Ebből az
apropóból a két tápláni
csapat mestereitől kértünk
értékelést és előretekintést.
Molnár Károly (Táplán
FC): A másfél éve alakult
csapatunk remek teljesítménnyel a dobogón zárta az
őszi szezont. A siker értékét
növeli, hogy teljesen amatőr
módon működünk, csupán
magunkra, szurkolóinkra,
bérleteseinkre, és folyamatosan növekvő számú
szimpatizánsainkra támaszkodunk. Mindenkit dicséret
illet, mindenki hozta a tőle
telhetőt, egyesek még jobbat is. Az egyetlen nehézségünk talán, hogy míg más
csapatok mérkőzésein a
nézőszám megengedi, hogy
akár egy rendező is elég legyen, addig nálunk a nagyszámú érdeklődés miatt
nagyobb létszámú rendezői
gárdát kellett beállítani. Ezúton is szeretnék gratulálni
a másik tápláni csapatnak,
ők is remek szezont zártak.
A két egyesület eredményeit nézve a község igazi focidrukkerei most sajnálhatják
csak igazán, hogy kicsinyes,
saját érdekeket előtérbe
helyező felfogás miatt a két
jó csapatból nem sikerül egy
még jobb, még eredményesebb együttest létrehozni.
Ennek hátterében áll az is,
hogy nem éppen felhőtlen
a viszony a két egyesület
között. Bízom a sikeres
folytatásban, abban, hogy
előbb-utóbb győz a józan
ész. Köszönet mindenkinek,
akik segítik a munkánkat.
Ami a továbbiakat illeti, a
téli felkészülés elsősorban
teremben zajlott. A tavaszi
folytatásban nem a helyezés, hanem a játék, a futball élvezete lesz a fontos,
az, hogy jó hangulatban, jó

mérkőzéseken szolgáljuk
ki lelkes közönségünket.
Minden meccsre győzelmi
reménnyel futunk ki, de a
siker nagyban függ a másik
csapat ellenállásától. Úgy is
mondhatnám, nincs előre
lefutott mérkőzés, és így fogunk készülni mindegyikre.
Borbás János (Tápláni
KSK): Rosszul kezdtük az
őszi szezont, öt meccsből
mindössze egyet sikerült
megnyernünk, a többi
mérkőzésen kikaptunk.
Fordulópontot jelentett a
másik helyi csapat elleni
győzelem, ami még nagyobb
önbizalmat adott a játékosoknak. Sokáig tartott
a lendületünk, hiszen hét
meccset nyertünk, hármat
pedig döntetlenre hoztunk.
A hazai mérleg igazán jónak
mondható, ami betudható a
jó pályának, a megfelelő
körülményeknek is. Elég
sok kockázat van a támadó szellemű játékunkban,
hiszen vállaljuk a bátor,
nyíltsisakos játékstílust.
A tavaszra való felkészülés olyan szempontból
mindenképpen sikeresnek
mondható, hogy sokat játszhattunk műfüves pályán
Bükön és az Illés Akadémiánál, de több felkészülési meccset is beiktattunk,
amelyeken gólerősnek mutatkozott a csapat. Sikerült
egyben tartani a gárdát,
biztató a jövőre nézve az is,
hogy Rajzinger Péter vis�szaigazolt a csapathoz. Vele
még jobb, még eredményesebb lehet a támadójátékunk. Az őszi ötödik helyezésnél rosszabbat nem szeretnénk, de még ennél jobb
helyezés sem elérhetetlen
a csapat formája és hozzáállása alapján. Tavasszal
tizenöt meccsből kilencet
hazai pályán játszhatunk,
ezt ki kell használni.
- lei -

Az osztrákok (fehér mezben) lehengerelték a Sopront

Hengerelt a Sturm Graz
a focitornán
Első alkalommal rendezték
meg február 22-én a Táplán
Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Tornát az U8-as
korosztályban. A győztes az
osztrák Sturm Graz csapata
lett a mezőny fölé nőve.
Bár már többször is rendeztek teremlabdarúgó
tornát, első ízben volt ennek nemzetközi jellege a
táplánszentkereszti iskola
sportcsarnokában. Két, öt
csapatos csoportban rendezték meg a mérkőzéseket. Az
„A” csoportban a Lurkó UFCIllés Akadémia (zöld), a Győri ETO, a Lurkó UFC-Illés
Akadémia (fekete), a szlovén
NS Mura és a Bp. Honvéd, a
„B” csoportban az SC Sopron, az osztrák Sturm Graz,
a Videoton FC, az MTK Mészöly Focisuli, és a Pécsi MFC
lett beosztva. Az osztrákok
már az első meccsen letették
névjegyüket azzal, hogy kön�nyűszerrel győzték le 9-2-re a
soproni „lurkókat”, majd imponáló teljesítménnyel verték
végig a mezőnyt. Az osztrák
srácok nagyon érett játékkal,
kiváló technikai képességekkel és helyzetkihasználással
kiemelkedtek a mezőnyből.

Ha lehet gyerekeknél ilyent
mondani, igazi profi teljesítményt nyújtottak. Érdekes
módon a második helyen a
másik külföldi csapat, az NS
Mura végzett, ami valamit
megmutat abból, hogy hol is
állunk az utánpótlás-képzésben. Pedig a vasi Lurkókon
kívül olyan nagy egyesületek
U8 korosztályos csapata szorult le a dobogóról, mint a
Győri ETO, a Videoton FC
vagy éppen a Bp.Honvéd.
Szabó Ákos, a torna főszervezője elmondta, igen jó
hangulatban, jól szervezetten
zajlott le az első nemzetközi
jellegű torna, amelyet hagyományossá szeretnének tenni.
A gyerekeket sok szülő is elkísérte, így nézőben, szurkolóban sem volt hiány. Bíznak
abban, hogy a jövőben több
külföldi csapatot is fogadhatnak.
A torna végeredménye:
1. Sturm Graz, 2. NS Mura,
3. MTK Mészöly Focisuli, 4.
Győri ETO. 5. Lurkó (zöld), 6.
Pécsi MFC, 7. Lurkó (fekete),
8. SC Sopron, 9. Videoton
FC, 10. Bp. Honvéd. A díjakat
Családi Anita, Táplánszentkereszt jegyzője adta át.

(l. e.)

Lövést véd a Mura ellen
a Lurkó UFC-Illés Akadémia (fekete) kapusa

