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Hazánkban az 1989-es rend-
szerváltást követő hatodik 
országgyűlési választást tar-
tották 2014. április 6-án. A Fi-
desz-KDNP elsöprő győzelmet 
aratott, megszerezte a kéthar-
madhoz szükséges szavazato-
kat. Táplánszentkereszten a 
pártlistás szavazást szintén 
a Fidesz-KDNP nyerte, egyé-
niben V. Németh Zsoltnak, a 
Fidesz-KDNP jelöltjének sza-
vaztak bizalmat a választók, 
listáról Bana Tibor, a Jobbik 
szentgotthárdi képviselője 
jutott be az országgyűlésbe. 

A választásról Családi Anita 
jegyzőt, a helyi választási iro-
da vezetőjét kérdeztük. 

A 2014-es országgyűlési 
választás számos változást 
hozott, először szavazhattak 
a külhonban élő magyar ki-
sebbségek közül azok, akik 
állampolgárságot szereztek, 
először lehetett nemzetiségi 
listára voksolni, és huszon-
öt év után most először volt 
egyfordulós a szavazás. Az 
új választási törvénnyel meg-
változtatták a megye déli vá-

lasztókerületét is (Vas 03. 
OEVK), a korábbinál népe-
sebb lett, 126 településsel, 
köztük 5 várossal, egyben az 
ország második legnagyobb 
választókerülete. 

A Fidesz-KDNP elsöprő 
győzelmet aratott, megszerez-
te a kétharmadhoz szükséges 
133 mandátumot, az MSZP-
nek 29, a Jobbiknak 23, az 
LMP-nek 5, az Együtt PM-
nek 4, a Demokratikus Koa-
líciónak 4, a Magyar Liberális 
Pártnak egy képviselője lehet 
a parlamentben. 

Táplánszentkereszten 18 
pártra és 18 párt 16 kép-
viselőjére voksolhattak a 
választók. A részvétel az 
országos átlagnak megfe-
lelő, 62 százalékos volt. A 
községben a megszokott sza-
vazókörökben járulhattak az 
urnákhoz a lakók. Családi 
Anita jegyző elmondta, áp-
rilis 4-én 16 óráig lehetett 
átjelentkezni a szavazóknak 
más körzetbe. 

A FIDESZ-KDNP fölényesen nyert  
a választáson

Táplánszentkereszten már-
cius 14-én este emlékeztek 
az 1848-as forradalom és 
szabadságharc 166. évfor-
dulójára. Az Apáczai Csere 
János Általános Iskola tor-
nacsarnokában telt ház előtt 
léptek föl az iskola diákjai. 
Az iskola és a művelődési 
ház által szervezett ünnep-
ség végén megkoszorúzták 
a centenáriumra felállított 
emlékművet a falu központ-
jában. 

A faluban szép hagyomány, 
hogy felnőttek és gyerekek 
közösen ünneplik az 1848-as 
márciusi forradalom évfor-
dulóját. A forradalmat jelké-
pező kokárdát a résztvevők is 
kitűzték és a nagy színpadon 
is kifeszítették, nemzeti színű 
zászlók lobogtak, a gyerekek 

eljátszották és megidézték 
a március idusának magyar 
hőseit. 

A Himnusz elhangzása 
után dr. Kovács László, a 
táplánszentkereszti önkor-
mányzat alpolgármestere lé-
pett a mikrofon elé. „Ma a 166 
évvel ezelőtti bátor hazafiakra 
emlékezünk. Az emlékezés 

öntörvényű, gyermekkori 
emlékeink összemosódnak 
olvasmányaink élményével, 
gyakran ellentétes tartalmak-
kal, kokárdák tiltásával, majd 
kisajátításával, szólamok han-
goztatásával és csöndes igaz-
ságokkal. 

1848-ra emlékeztek Medvehagyma-
virágzás 
ünnepén

Április 26-án rendezték 
meg az immáron hagyo-
mányossá vált medve-
hagyma-virágzás ünne-
pét a táplánszentkereszti 
Jókai Mór Művelődési 
Házban és környékén, s a 
terület valóban virágba is 
borult, most azonban nem 
szállták meg a kis ligetet 
a medvehagymagyűjtők. 
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Folytatás az 1. oldalról

Táplánszentkereszten 13 át-
jelentkező volt, a helyiek közül 
pedig több mint 20-an kérték, 
hogy ne az állandó lakóhe-
lyükön kelljen szavazniuk. A 
választást intéző munkatár-
sak feladata volt, hogy ellen-
őrizzék a nyilvántartásokat, a 

névjegyzékeket, a központi-
lag biztosított nyomtatványo-
kat, anyagokat, átszámolják 
a szavazólapokat. Mindezt 
pénteken és szombaton, a 
rendelkezésre álló néhány óra 
alatt, a szokásos feladataik 
elvégzése mellett. A helyi vá-
lasztási iroda munkatársaival, 
megfeszített munkával tudták 

csak teljesíteni az elvá-
rásokat. 

A szavazás április 
6-án rendben lezajlott 
mind a két szavazókör-
ben, a Fidesz-KDNP 
mindkét szavazókörbe 
delegált bizottsági ta-
got, az Összefogás pe-
dig az iskolában elhe-
lyezett szavazókörbe. 
Táplánszentkereszten 
két szavazni akarót 
azért kellett visszauta-
sítani, mert nem hozta 
el a szükséges okmá-
nyokat (lakcímkártya, 

A FIDESZ-KDNP fölényesen nyert  
a választáson

Egyéni listás szavazás  
eredménye Vas megye 3-as számú 

választókerületében

Választásra jogosultak száma: 67 752
Szavazók száma: 42 074 (62, 1 %)
V. Németh Zsolt: 57, 25 %
Fidesz-KDNP
Bana Tibor: 21, 98 %
Jobbik
Wrzava Pál: 14, 77%
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
Baracska Péter: 3, 05 %
LMP

Egyéni listás szavazás eredménye 
Táplánszentkereszten

Választásra jogosultak száma: 2062 fő
Szavazók száma: 1239 fő (60, 1 %)
V. Németh Zsolt: 676 szavazat (54, 6 %)
Fidesz–KDNP
Bana Tibor: 236 szavazat (19 %)
Jobbik
Wrzava Pál: 221 szavazat (17, 8 %)
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

személyi igazolvány, 
jogosítvány, útlevél), 
vagy azok nem voltak 
érvényesek. Ezt zokon 
is vették, mondván, 
úgyis ismerik őket, de 
a törvényt nem szeg-
hették meg… Reggel 
hattól hétig alig jöttek 
szavazni, mise után és 
estefelé éltek a leg-
többen állampolgári 
jogukkal. Az országos 
számítógépes rendszer 
jól vizsgázott, a szava-
zás lezárása után bon-
tották a borítékokat 
és számlálták össze 
a voksokat, készítették el a 
jegyzőkönyveket.  

A 2014-es országgyűlési vá-
lasztás érdekes eredményt 
mutat Táplánszentkereszten, 
mind az országos listán, mind 
egyéniben tarolt a Fidesz-
KDNP, a szavazókörökben a 
Jobbik stabilan a második he-

lyet foglalta el, noha szentgott-
hárdi képviselőjük első körben 
most se jutott mandátumhoz. 
Az újonnan alakult pártok kö-
zül több olyan van, amelyik a 
faluban se pártlistán, se egyéni 
képviselőjelölti listán nem ka-
pott egyetlen szavazatot sem. 

 (treiber)
Bana Tibor

V. Németh Zsolt

2014-ben május 22-től má-
jus 25-ig európai parlamenti 
(EP) választásokat tartanak 
az Európai Unió (EU) min-
den tagállamában. Közülük 
Magyarországon erre 2014. 
május 25-én kerül sor. A meg-
adott határidőig 9 párt és 2 
pártszövetség adta le az alá-
írásgyűjtő íveket, de a JESZ, a 
MOMA[8] és az ÚMP eseté-
ben nem volt meg a szükséges 
20 000 érvényes támogató 
aláírás. Így csak az alábbi 8 
lista közül lehet választani 
(zárójelben a szavazólapon 
szereplő sorrend): A Haza 

Nem Eladó Mozgalom Párt 
(4.), Demokratikus Koalíció 
(8.), Együtt – A Korszakváltók 
Pártja–Párbeszéd Magyar-
országért Párt (7.), Fidesz – 
Magyar Polgári Szövetség–Ke-
reszténydemokrata Néppárt 
(3.), Jobbik Magyarországért 
Mozgalom (5.), Lehet Más a 
Politika (6.), Magyar Szoci-
alista Párt (1.), Seres Mária 
Szövetségesei (2.)

Táplánszentkereszten szin-
tén május 25-én, a megszokott 
időben reggel hattól este hétig, 
két szavazókörben járulhatnak 
az urnákhoz az állampolgárok.

Május 25.: európai parlamenti választás
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A forradalom hívószava ma 
is a pesti Pilvax kávéház, Lan-
derer és Heckenast nyom-
dája, Táncsics börtöne, a 12 
pont, lánglelkű poéták, haza-
fiak, követelések és remény, 
remény”. 

A szónok egy ismeretlen 
48-as honvéd keserű szavait 
idézte: „Volt idő, midőn a 
cselszövények átkos szelle-
me szállott közénk, s annyira 
vitte fondorlatait, hogy az 
egymásért és a közös hazáért 
élni-halni hivatottat, testvért 

testvér ellen uszítva, a véres 
polgárháború rettenetes szel-
leme járta be a földet”.

Hazánk, amely 300 évig 
védte az országot és Európát 
a török hódításaitól, önálló-
ságra és szabadságra vágyott. 
Kossuth Lajos a forradalom 
napjaiban egyik beszédében 
ezt így fejezte ki: „Magyarok! 
Ami most történik, ez minden 
időkre szól! Óh nemzetem, 
hogy szeretném, ha az em-
beriség egy hatalmas szikla 
volna, melybe örökre bevésik 
a magyarok nevét”. 

Az 1848-as forradalom és 
szabadságharcot leverték, de 
példája, diadal és kudarc, és a 
jelentős katonai túlerő se öl-
hette ki a szunnyadó reményt, 
hogy képesek vagyunk föl-
épülni, hogy képesek vagyunk 
megkülönböztetni az illúziót 
és a valóságot, a fontoskodást 
és a cselekvő gondolkodást, 
a latolgatást és a döntéské-
pességet, a hunyorgást és a 
szembenézést. 

Vegyünk példát a 166 évvel 
ezelőtti bátor ifjaktól, merít-
sünk erőt hazaszeretetükből, 

fejezte be mondandóját dr. 
Kovács László. 

Az általános iskola tanárai 
- Pappné Nagy Judit, Perlné 
Lakatos Ildikó és Szabó And-
rásné - által felkészített diá-
kok, kicsik és nagyok „Vannak 
napok, mik nem szállnak el” 
címmel rendkívül színvonalas 
és változatos műsor-összeállí-
tást adtak elő, közreműködött 

a Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar, Janászek Fe-
renc karnagy vezetésével.

Az ünnepség után szülők és 
diákok átvonultak a faluban 
lévő emlékműhöz, majd az 
önkormányzat, a közintéz-
mények és civil szervezetek 
képviselői koszorúkat, virá-
gokat, zászlókat helyeztek a 
talapzatra.

(t.m.)
Fotó: Táplánszentkereszti 

Apáczai János általános iskola

1848-ra emlékeztek

A Táplánszentkereszti Pol-
gárőr Egyesület az idén is ak-
tív szereplője a falu életének. 
Kapui Károly alelnök elmond-
ta, az áprilisi Medvehagyma 
ünnepen segédkeztek, fel-
ügyelték a játszóteret (voltak 
olyan játékok, amik a legki-
sebbeknek veszélyt jelent-
hettek volna), és több társuk 
pedig autóval járta a község 

utcáit. A nagyobb rendezvé-
nyeken mindig járőröznek 
a faluban, nehogy valaki ezt 
használja ki, hogy a házakba 
betörjön, amíg a tulajdonosok 
távol vannak. 

A polgárőrök a Tánlánszent-
kereszti FC kérésére kéthe-
tente felügyelik a meccseket, 
vigyáznak arra, hogy ne legyen 
rendbontás.

Húsvétkor Táplánszentke-
reszten és Vasszécsenyben 
is közreműködtek a nagy-
szombati esti körmenetnél, a 
rendőrök mellett útlezárással 
biztosították az ünnep zavar-
talanságát. 

Az április végén, Szombat-
helyen rendezett Herényi Vi-
rágútnak is állandó segítői, for-
galmat irányítottak az idén is. 

A Vas Megyei Polgárőr 
Szövetség két táplánszent-
kereszti polgárőrnek, Kiste-
renyei Ervinnek és Somogyi 
Károlynak adományozott 
kitüntetést munkájuk elis-
meréseként. 

Kapui Károly elmondta, a 
faluban valaki rendszeresen a 
régi vasútvonal mellé hordja 
a szemetet, holott rendszeres 
szemétszállítás és lomtalaní-
tás is van a faluban, a polgár-
őrök megkísérlik figyelemmel 
kísérni a régi vasútvonal kör-
nyékét. 

A  Táp lánszentkeresz -
ti Polgárőr Egyesület kéri a 
lakosságot, hogy adója egy 
százalékával támogassa az 
egyesület munkáját. Adó-
s z á m u k : 1 8 8 9 2 8 3 9 - 1 - 1 8 , 
bankszámlaszámuk:Rum és 
Vidéke Takarékszövetkezet, 
Tanakajd, 72700239.10005800.

A polgárőrök a rendezvények alatt is járőröznek
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Az egyik padon üldögélő 
hatalmas Medvehagyma Med-
vének viszont nagy sikere volt, 
a kicsik szívesen üldögéltek 
az ölében, simogatták. A dél-
előtti program is elsősorban 
a gyerekeknek szólt, hiszen 
a Tarisznyások együttes be is 
vonta őket a játékos-zenés 
műsorába. Vezényszóra tap-
soltak, énekeltek, kiabáltak az 
alkalmi nézőtéren helyet fog-
laló gyerkőcök.  Közben volt 
népi kézműves foglalkozás is, 

a kisebbek-nagyobbak ügye-
sen dolgoztak, s népszerűek 
voltak a szabadtéri játékok 
is. A felnőttek a medvehagy-
más finomságokat mustrál-
ták. Kínáltak egyebek mellett 
pogácsát, kolbászos-hagymás 
tekercset, tepertőkrémes ke-

nyeret, pizza ízű medvehagy-
más kiflit, de lehetett kapni 
kis üvegben medvehagyma 
eszenciát is. Kora délután 
a rendezvényre látogató ifj. 
Perl János polgármester sem 
tudott ellenállni a hívogató 
étkeknek, amelyeket a helyiek 
készítettek, és folyamatosan 
biztosították az utánpótlást. 
Mint megtudtuk, az önkéntes 
szakácsok között voltak fia-
talabbak és idősebbek, olya-
nok is, akik már korábban is 
vállaltak ilyen feladatot, de 
„újoncok” is akadtak. 

Az ebédidő utáni délutáni 
program Meskó Krisztián 
köszöntőjével kezdődött, 
aki ismertette a kora estig 
tartó kínálatot, majd a med-
vehagyma fotó- és rajzpá-
lyázat eredményhirdetéssel 
folytatódott. Kissé meglepő 

volt, hogy a díjat nyert gye-
rekek közül csak egy vette 
át személyesen az oklevelet 

és a hozzá járó kis ajándé-
kot. Díjazásban részesültek 
fotó kategóriában: Könyves 
Ferenc, Ódor Bianka, Szita 
Gergő, Kis Bianka és Görcsi 
Milán, míg a rajz kategóri-
ában: Forgács 
Bianka, Török 
Vi r á g ,  B a r a -
n y a i  N o e l  é s 
Bol la  Emí l ia . 
Az alkotásokat 
a  m ű v e l ő d é s i 
házban lehetett 
megtekinteni. 
A  d í j á t a d á s 
előtt és után a 
gyarapodó kö-
zönség a Capito 
Gitárklub elő-
adásában hall-

gathatott meg régi, népszerű 
slágereket, majd fellépett a 
rendezvényen a Tejút együt-

tes  i s .  A jó  hangulathoz 
hozzájárult a szombathelyi 
Ferrum Színházi Társulás is 
a Házasulók című komédia 
előadásával.  

  L.E.

A gyerekeket is aktivizálták a Tarisznyások

Az érdeklődőknek ízlettek az ételek

Virágba borult a kultúrház környéke

Medvehagyma-virágzás ünnepén
Folytatás az 1. oldalról

A fotó- és rajzpályázat alkotásai Török Virág veszi át a díját Meskó Krisztiántól



2014. MÁjus 5Táplánszentkereszt

Két templomról is gondos-
kodik Jánosi Károlyné, Fili 
néni, a táplánszentkereszti 
sekrestyés. Édesanyjától meg-
örökölte a feladatot, és hálás 
a sorsnak, hogy így alakult, 
szolgálhat a templomokban. 
Táncsics utcai, csendes és de-
rűs otthonában beszélgettünk.

Jánosi Károlyné, született 
Imre Filoména negyvenhat 
évig a falu boltjában szolgálta 
ki az embereket, végigélte a 
kereskedés minden örömét 
és bánatát, és legfőképpen 
sok-sok változását közel fél 
vszázad alatt. Táplánszent-
kereszten született, mélyen 
vallásos családban nevelke-
dett. Alig harmincévesen az 
egyházközség tagjai közé vá-
lasztották, ez akkor nagy szó 
volt, a katolikus egyházban 
először lehettek nők is tagjai 
az egyházközségnek. Nagy 
lelkesedéssel vetette bele ma-
gát a munkába, renoválták a 
templomot, rengeteg feladat 
adódott, férje sokat segített, 
fiai, ahogy cseperedtek, szin-
tén derekasan helytálltak. 

Hogyan lett Fili néniből 
sekrestyés? Meghatódva kezd 
bele az emlékezésbe. A szülői 
ház a szentkereszti templom 
szomszédságában állt, édes-
anyja ötvenöt éven át volt 
sekrestyés. Elérzékenyülve 
gondol vissza édesanyjára: - 
Habár külsőre nem látszott 
rajta, de testileg, lelkileg na-
gyon erős, jó szándékú és lel-
kiismeretes asszony volt. So-
káig jó egészségnek örvendett, 
hirtelen kezdett elgyengülni. 
Már bottal járt, de még mindig 
teljesítette a feladatát a temp-
lomban. Sokszor elkísértem, 
segítettem neki, szinte észre-
vétlenül tanultam meg tőle, 
mi a dolga a sekrestyésnek 
(korábban templomszolgának 
is nevezték). 

 Két kemény év követke-
zett, dolgozott az üzletben, 

segítette az édesanyját, és 
mellette lelkiismeretesen el-
végezte a sekrestyésre kirótt 
penzumot, tisztán tartotta a 
templomokat, kimosta, vasal-
ta a terítőket, miseruhákat, 
a ministránsok öltözékét, az 
ünnepnek megfelelő díszbe 
öltöztette az oltárt, virágokat 
hozott, tavasztól késő őszig 
rendszeresen szellőztetett, 
esküvőre, keresztelőre, teme-

tésre készült. „Reggel négytől 
este kilencig talpon voltam, 
sok volt. Alighogy eljöttem 
nyugdíjba, két hónap múlva 
meghalt az édesanyám. A fér-
jem alig hatvanévesen távozott 
el örökre, egyedül maradtam”.  

Jánosi Károlynét két évvel 
ezelőtt, édesanyja halála után, 
hivatalosan is fölkérték, vál-
lalja el, hogy a két templom 
sekrestyése lesz. Szeretettel és 
szívesen elfogadta, úgy érez-
te, a megpróbáltatások után 
a gondviselés rendelkezett 
így vele. Fiai megnősültek, 
elköltöztek, önálló életet él-

nek. Vissza-visszajárnak a 
szülői házba, három unokája 
derűt és jókedvet hoz az éle-
tébe. Hatvankét éves, szívesen 
megy emberek közé, szereti 
a templom körül kialakult 
vallásos közösséget, de annak 
is tud örülni, ha néhanapján 
a nem vallásos emberek be-
néznek a templomba és azt 
mondják:nem is tudtam, hogy 
ilyen szép. Keddenként össze-

jön az imacsoport a plébánián, 
hét asszony és egy férfi, ilyen-
kor a falu lakóiért, és hogy 
békességben, szeretetben, 
megértésben tudjanak élni, 
ezért imádkoznak.  

Tíz-tizenkét állandó minist-
ránsuk van, olykor csintalanok 
is, de színt és jókedvet hoznak 
magukkal, van köztük, aki már 
egyetemista, de amikor haza-
tér, visszajár hozzájuk. Merkli 
Ferenc atya a vasszécsenyi plé-
bánián lakik (a táplánit most 
újítják fel), nagyon jól szervezi 
az egyház ügyeit, összetart-
ja a közösséget. Az idén ha-

marosan százan kirándulnak 
Burgenlandba, nyáron pedig 
negyvennyolcan indulnak el 
együtt Erdélybe. 

A faluban élők megbecsülik 
a sekrestyés munkáját, va-
lamelyik nyáron éppen nem 
volt virága, biciklire pat-
tant, megállt az egyik kert 
előtt, ahol gyönyörű rózsák 
nyíltak, bement. Az összes 
rózsát odaajándékozták a 

templomnak…A falubeliek 
általában a nagyobb ünnepek-
re hoznak virágot a templom-
díszítésekre, azonban van egy 
család, amelyik rendszeresen 
gondol rá. 

Fili néninek karácsonykor 
tetszik legjobban a templom 
és húsvétkor, a szentkereszti 
templom harangjának csengő 
játéka a szívébe lopta ma-
gát (nemrégen újították fel), 
de a Szent Lőrinc templom 
harangjának messze bongó 
komolyságát is nagyon-nagyon 
szereti.  

(t. m.)

Köztünk élnek

Fili néni két templom szolgája

Jánosi Károlyné unokáival 
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 Nyakunkon a nyár!
Intézményeink nyári nyitva 

tartása: Lezárás? Szünet? 
Felügyelet? 

Próbálkozzunk közösen, 
hogy gondtalan lehessen a 
nyár

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete az idén első 
alkalommal úgy határozott, 
hogy nem járul hozzá az 
óvoda nyári lezárásához. Az 
óvodában ennek ellenére ha-
gyományos nyári szünet lesz, 
hiszen az óvodai dolgozóknak 
is szabadságra kell menniük, 
vannak olyan tennivalók – 
nagytakarítás, karbantartás, 
szükség esetén festés, felújí-
tás – amelyek elvégzését a 
szünet idejére kell ütemezni.

A gyermekeknek is „sza-
badságra kell menniük”, hogy 
kicsit kiléphessenek a koruk-
ra jellemző malomkerékből, 
önfeledten tölthessenek hosz-
szabb időt szüleikkel, a közös 
szabadság alatt.

Azonban azt is mérlegelni 
kell, hogy a szülők szabadsága 
korlátozott, a munkahelyük 
nem minden esetben teszi 
lehetővé – sőt, a munkahely 
féltése miatt -, nem akkor 
és annyi időre vehetnek ki 
szabadságot, amikor nekik 
jólesik, vagy teljes mértékben 

az óvodai szünethez tudná-
nak igazodni.

A fiatal, sok esetben még 
dolgozó nagyszülők sem tud-
nak unokáik felügyeletében 
részt venni.

Ezért a gyermekek elhelye-
zéséről egész nyáron gondos-
kodniuk kell az intézmények-
nek. Az óvoda és a bölcsőde 
épületében – akár felváltva 
- egész nyáron lehetővé tesz-
szük a gyermekek elhelyezé-
sét, valamint a szombathelyi 
óvodákba járó gyermekek 
számára is nyitva áll az óvo-
da kapuja.  Kötetlenebbül, a 
létszám ismeretében egy vagy 
több összevont csoportban 
tartjuk a nyári felügyeletet. 
Ezért is ütemeztük a nyári 
szünetet a két intézményben 
különböző időpontokra, hogy 
egyik mindig nyitva álljon az 
igénylők előtt. 

 A leendő létszám tervezése 
érdekében tisztelettel kérjük, 
hogy ez irányú szándéku-
kat, az igénybevétel tervezett 
időtartamát szíveskedjenek 
az óvodában, a bölcsődében 
vagy a polgármesteri hivatal-
ban jelezni.

A nyári szünidő egy részé-
ben az iskola is szervez prog-
ramokat tanulói részére.

Az önkormányzat – ha-
gyományokhoz híven – az 
idei évben is biztosítja a rá-

szoruló gyermekek nyári 
étkeztetését. Az étkeztetés 
az önkormányzat konyhá-
ján történik, elvitelre nincs 
lehetőség. Az idén először 
nemcsak az ebédeltetést, 
hanem az igénybevevők és 
rajtuk kívül minden érdeklő-
dő számára a Gyermekjóléti 
Szolgálattal, az iskolával és 
a művelődési házzal együtt-
működve, szabadidős prog-
ramokat is kínálunk az ét-
keztetés mellett, megoldva 
ezzel a gyermekek napköz-
beni felügyeletét. Tervezett 
szabadidős programjaink: 
tematikus táborok, foglalko-
zások, kirándulások, túrák, 
hasznos és kellemes, értel-
mes időtöltések.

Tisztelettel kérjük, hogy a 
nyári étkeztetésre és prog-
ramjainkra a polgármesteri 
hivatalban szíveskedjenek 
jelentkezni.

Keressük az önkényes lom-
talanítás ellenszerét

Sajnálattal tapasztaljuk, 
hogy újra megsokasodott a 
szemetelés a külterületeken. 

Siralmas állapotban van a 
szánkódomb környéke, vagy 
a nemrégiben rendbe tett 
Táplánszentkereszt-Vép ösz-
szekötő út környéke, a vasúti 

töltésen is sok minden van, 
ami nem odavaló.

A környezet védelme közös 
ügyünk, ezért az önkormány-
zat képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy együttmű-
ködést köt a külterületek fo-
kozott ellenőrzése, az illegális 
szemetelés megelőzése és a 
szemetelők számonkérése, 
a mezőgazdasági termelők 
védelme érdekében a helyi 
polgárőrséggel és az önkéntes 
tűzoltó egyesülettel.

Az Országos Polgárőr Szö-
vetség 2014-15 években külön 
hangsúlyt fektet a külterüle-
tek biztonságára. 

Télen a falopások, nyáron 
a terménylopások, a szeme-
telés a jellemzők, ezek visz-
szaszorítása közös érdekünk. 
Az egyesületek képviselői-
vel közösen alakítjuk ki az 
együttműködés lehetőségeit, 
területeit. Szívesen várjuk 
ötleteiket. Ugyancsak várunk 
önkéntes környezetvédő ak-
tivistákat, mezőgazdasági 
területek tulajdonosait, akik 
a munkába szívesen bekap-
csolódnának, véleményükkel, 
javaslataikkal segítenék az 
együttműködést.

A környezetünk megóvása 
és biztonsága közös ügyünk, 
településeink „élhetősége”, 
életminőségünk és a környe-
ző táj alakulása hű lenyoma-

A Táplánszentkereszti Polgármesteri           Hivatal tájékoztatja a lakosságot

Gyerekek! Engem olyan 
büszkeséggel és örömmel töl-
tött el, amikor nyáron szorgal-
mas munkátok, a lelkesedése-
tek, a  vidámságotok szebbé 
tette a lakók mindennapjait. 
A József Attila utcai busz-
megállónál naponta találkoz-
hatunk kezetek fáradságos 
munkájával! Itt egy újabb 
remek lehetőség! Lakótársak, 
aki szívesen művelne kisker-

tet, de nincs rá helye, most 
megteheti!

 A Táplánszentkereszti 
Mikrotérségi Társulás, épüle-
téhez kellemes udvar tartozik. 
Az Önkormányzat karbantar-
tója a földet gazdálkodásra 
megművelte. Sajnálnánk, ha 
parlagon heverne és csak fű 
lepné be. Arra gondoltunk, 
meg kellene művelni, kere-
sünk vállalkozó kedvű felnőt-

tet, gyermeket, aki mindezt 
megtenné. A palántákat, ma-
gokat a Társulás rendelkezésre 
bocsátja, és a megtermett ha-
szon azé, aki dolgozott rajta, 
a feleslegeset megkapnák a 
rászorulók, és az intézménye-
ket ellátó konyha.

Érdeklődni és jelentkezni: 
Huszárné Török Katalin csa-
ládgondozónál lehet. 

Tőke Monika

Júniusi 
programajánló:

2014. június 1. 18. 00 - Má-
jusfa-kitáncolás

Kedves Falubeliek,  
vállalkozó kedvű gyermekek!
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A Táplánszentkereszti Polgármesteri           Hivatal tájékoztatja a lakosságot
ta annak, milyen kapcsolatot 
alakítunk ki környezetünk-
kel. Szülőfalunk, települé-
sünk ad teret, biztonságot 
és identitást mindennapi 
életünkhöz. Tegyünk érte 
közösen!

Komposztáljunk!

Táplánszentkereszt Köz-
ség Önkormányzata is részt 
vesz a Nyugat-dunántúli 
Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulásban, 
ezért a hulladékkezelési 
program keretében adódott 
lehetőség komposztáló ládák 
igénylésére. 

A komposztáló ládákat a 
településre szállítják, s azok 
kiosztása, átvétele a polgár-
mesteri hivatal szervezésé-
ben zajlik. Ezek kiszállítása 
a gyártást követően folyama-
tosan történik, reményeink 
szerint hamarosan. Az átvétel 
idejéről és helyéről, igény 
esetén a házhozszállítás le-
hetőségéről az érintetteket 
tájékoztatjuk. 

A komposztálásban az 
önkormányzat és intézmé-
nyei is részt vesznek. Úgy 
tervezzük, hogy azok, akik 
nem kívánnak a komposztá-
lással foglalkozni, vagy kevés 
komposztálható hulladék 
keletkezik a háztartásban, a 

közös komposztálóba beszál-
líthatják a komposztálható 
anyagokat.

Szervezeteink támogatása

Második  éve ,  hogy  az 
önkormányzat közvetlen, 
pénzbeli segítséget nem tud 
nyújtani a településen műkö-
dő egyesületek, szervezetek 
részére, de ez nem jelenti 
azt, hogy nem kapnak támo-
gatást!  Az Önkormányzat 
2013-ban közvetett támo-
gatásként 3 millió 468 ezer 
forintot adott a szervezetek 
részére.

A teljesség igénye nélkül:
Táplán SE: TAO pályázat 

önerő, pályafenntartás, pálya- 
és épülethasználat, közösségi 
busz biztosítása,

Táplán FC: pályafenntar-
tás, pálya- és épülethasználat

Táplán Karete SE: közössé-
gi busz biztosítása, terembér-
let kedvezmény, 

Táplánszentkereszti Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület: 
épülethasználat biztosítása, 
áram- és gázdíj átvállalása

Táplánszentkereszti Pol-
gárőr Egyesület: épülethasz-
nálat biztosítása, áram- és 
gázdíj átvállalása

Táplánszentkereszt Kultú-
rájáért Közhasznú Egyesület: 

épülethasználat, közösségi 
busz biztosítása

Táplánszentkereszti Ifjúsá-
gi Fúvószenekar: próbaterem 
használat és közösségi busz 
biztosítása

Tevékenység Szép Öregség 
Alapítvány: közösségi busz 
biztosítása

Rendőrség: internet előfi-
zetés átvállalása.

Reméljük, ezzel is hozzájá-
rultunk terveik megvalósítá-
sához, feladataik ellátásához.

2014. május 24-én előre-
láthatólag 14.00 órakor a 
szombathelyi vasútállomásról 
indul a „Szombathely-Rum 
Vonatpótló Emlékjárat” a 
rumi vonat megszüntetésé-
nek 40. évfordulója tisztele-
tére. Részletes programról 
hirdetményben adunk tájé-
koztatást.

Mindent a maga helyén

Sajnálatos, de megítélé-
sem szerint jogos panasszal 
keresett meg egyik tisztelt 
lakótársunk. 

Emiatt kerültek ki a teme-
tők kapujára a táblák, amelyek 
azt kívánják jelezni, hogy ku-
tyát a temetőbe bevinni tilos.

Szomorú látvány a teme-
tőben futkosó kutya, még 

szomorúbb, ha kutyapiszkot 
is találunk, de az már felhá-
borító és elkeserítő, ha ezt 
szeretteink sírján találjuk. 
Tisztelettel kérjük, hogy te-
metőlátogatásaik során a 
kutyát a temetőbe ne vigyék 
be magukkal.

A temetőn kívül is több 
olyan hely van, ahol a ku-
tyák jelenléte bizony za-
varó lehet. Biztos, hogy a 
focipályán sem szívesen te-
nyerelnének bele, vagy a 
játszótér homokjában sem 
szeretnénk, ha gyermekeink 
kutyapiszokkal játszanának, 
vagy éppen a medvehagyma 
szedése közben díszelegne 
az orrunk előtt. 

Falun élünk, körülvesz 
bennünket a természet, sok 
csodálatos szép hely van, ahol 
a kutyákkal sétálhatunk anél-
kül, hogy bárkit is zavarnánk. 

Feleslegesnek tartok min-
dent szabályozni, minden-
hova tiltó vagy figyelmeztető 
táblákat kirakni, amelyeknek 
betartását úgysem lehet folya-
matosan ellenőrizni.

Emberek vagyunk, figyel-
jünk egymásra, legyünk belá-
tással egymás iránt, cseleke-
deteinket, viselkedésünket 
bízzuk józan megítélésünkre. 

Családi Anita
jegyző

A bakterház  
nem felejt

Már negyven éve, hogy a Táplánszent-
keresztet, Tanakajdot, Vasszécsenyt, 
Csempeszkopácsot és Rumot a megye-
székhellyel összekötő vasúti szárnyvo-
nalat megszüntették. 1974-ben elment 
az utolsó vonat Csempeszkopácsról, a 
bakterház története azonban máig sem 
ért véget, emlékhellyé vált, amelyet nem-
régiben avattak fel. A beruházás 8 millió 
forint vissza nem térítendő támogatásból 
valósult meg.
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A tizedik Vas-Film Vas Me-
gyei Függetlenfilm Fesztivált 
április 12-13-án tartották 
Táplánszentkereszten a Jó-
kai Mór Művelődési Házban. 
Negyvenegy filmet vetítettek, 
egyéni filmesek és közösségek 
műveit zsűrizték. Ez volt az 
utolsó ilyen filmes fesztivál a 
faluban, az alkotók és a szer-
vezők búcsút intettek. 

Tavaly még lelkesen készül-
tek a tizedik függetlenfilm-
fesztiválra, idén április 12-én a 
művelődési házban a szokásos 
kép tárult a látogatók elé. 
Körben a korábbi fesztiválok 
plakátjai, régi fotók, vetítésre 
kész berendezés, és ugyanazok 
a segítők, akik évek óta áldo-
zatkészen közreműködtek a 
filmes találkozókon. Mégis a 
meglepetés erejével hatott, 
amikor Meskó Krisztián, a 
Jókai Mór Művelődési Ház 
vezetője, miután megnyitotta 
a rendezvényt, a szervezők 
nevében bejelentette, ez lesz 
az utolsó találkozó. 2004-ben 
született meg az ötlet, hogy 
független filmeseknek szer-
veznek találkozást és megmé-
rettetést. 2005-ben tartották 
az első Vas-Film fesztivált. 
– Jelen állás szerint így kerek 
az egész, a csúcson kell abba-
hagyni – mondta a művelődési 
ház vezetője. Megköszönte az 

eddigi bizalmat a résztvevők-
nek és segítőinek. Elárulta, 
hogy a zsűri tagjait a korábbi 
évek zsűrijéből „hívták”, az 
idén Erdélyi János Balázs 
Béla-díjas filmrendező, Zsig-
mond Dezső Balázs Béla-díjas 
filmrendező és Török Gábor 
filmtanár. 

A versenyfilmeket előválo-
gatás után láthatta a közön-
ség és a zsűri. Portréfilmek, 
dokumentumfilmek, ötletes 
és humoros kísérletek szemta-
núja lehetett, aki végigkísérte 
a filmvásznon pergő műveket. 
A szokásokhoz híven, egy-egy 
blokkot értékeléssel, beszél-
getéssel zártak a zsűri tagjai. 

A két napot a zsűri értéke-
lése zárta. Zsigmond Dezső 
elmondta, tíz év alatt készer 
jött Táplánszentkeresztre, 
jó filmes csapat alakult ki, a 
szakmai beszélgetések és az 
együttlét öröme mindvégig 
kitartott, sajnálja, hogy vé-
get ért. Búcsúzóul az Erdélyi 
Jánossal közösen készített 
Vérrel és kötéllel 1989-es film-
jének plakátját adta át Meskó 
Krisztiánnak. 

Erdélyi János kiemelte, több 
olyan filmet látott, ami a pro-
fesszionálishoz közeli színvo-
nalú, de voltak olyanok, amik 
látszólag helyi apró-cseprő 

problémákat dolgoznak fel, 
de a helyi közösség ügyei is 
társadalomformálók lehetnek. 
A versenyzők figyelmét fel-
hívta arra is, hogy sok filmben 
dübörgött, durván hangzott a 
zene, a rendezők ritkán éltek 
a csend üzenetével. 

Török Gábor elmondta, a 
versenyfilmek között volt egy-
perces és négy-öt olyan, ame-
lyik ötven percnél is tovább 
tartott. Sok film foglalkozott 

az elmúlással, mintha csak 
az utolsó tápláni filmfesztivál 
gondolatára is válaszoltak 
volna. 

A zsűri döntése szerint kü-
löndíjat kapott a jáki Hende 
István: Volt egyszer egy torna-
terem című filmje, és a Bolyai 
filmműhely (Zenta), valamint 
a Szombathelyi Művészeti 
Szakközépiskola és Gimná-
zium és Katona Szabolcs: A 
szabadság rabságában című 
filmje. A legfilozofikusabb 
alkotásnak tartották Nagy Ró-
bert-Horváth Gergely: Galate 
kertje című filmjét, a legjobb 
történelmi dokumentumfilm-
nek ítélték Boros Ferenc-Hor-
váth Zoltán-Kozma Gábor: 
Napfényember című filmjét, a 
legjobb fikciós filmeket Nagy 
Judit készítette: Tükröző-
dés, Tetemre hívás. A legjobb 
rendezés díját Zajti Gábor 
dokumentumfilmes vehette át. 

A fesztivál végén Erdélyi 
János filmrendező kiosont a 
teremből, majd néhány perc 
múlva visszatért míves borlo-
vag-öltözetében. Megköszön-

te a táplánszentkereszti és vasi 
filmeseknek a fesztiválokat, 
a szakmai programokat, és 
névre szóló borospalacko-
kat nyújtott át: Török Gábor-
nak, Kozmor Barbarának, dr. 
Kustos Annának, Draskovits 
Norbertnek, Pajor Zoltán 
Attilának és Meskó Kriszti-
ánnak, a filmfesztiválok kita-
lálójának és főszervezőjének. 

(t. m.)
Fotó: Pajor Zoltán Attila

Jubileum és búcsú a filmfesztiváltól

Török Gábor Hende Csabának adja át a díjat

A zsűri tagjai: Török Gábor, Erdélyi János, Zsigmond Dezső

Erdélyi János különleges  
borokkal jutalmazta  

a filmfesztivál szervezőit
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Néhány év alatt pályázati 
támogatással összesen majd-
nem másfél milliárd forin-
tos fejlesztést hajtott végre a 
Szombathelyi Tangazdaság 
Zrt. a Rangut-majori telep-
helyén.

 
A korábbi 500 milliós be-

ruházás után újabb, több 
mint 900 millió forintos fej-

lesztést végzett a Táplán-
szentkereszt határában ta-
lálható Rangut-majori, köz-
ponti állattartó telephelyén 
a Szombathelyi Tangazdaság 
Zrt. Ezzel Rangut-major – 
ahol táplániak is dolgoznak 
- az ország egyik legnagyobb 
és legkorszerűbb szarvas-
marhatartó telephelye lett. 
A Mezort csoporthoz tar-
tozó gazdasági társaságnak 
a cél érdekében mélyen a 
zsebébe kellett nyúlnia, a 
beruházás önrésze hatvan 
százalék volt.

Hámori Róbert vezérigaz-
gatótól megtudtuk, hogy a 
már szinte teljesen megva-
lósult, csaknem egymilliárd 
forintnyi újabb modernizá-
lás révén építettek egy 249 
férőhelyes speciális istállót 

elletőhellyel, valamint egy 
302 férőhelyes termelő is-
tállót. Mindkettő kötetlen 
pihenőbokszos. Elkészült 
egy zöldmezősnek nevez-
hető, 50 állat fejésére alkal-
mas karusszel technológiá-
jú, körbeforgós rendszerű 
fejőház is, ahol óránként 
200-220 tehenet tudnak fej-
ni. Így, megfelelő takarmá-

nyozás mellett, az állomány 
nagyobb hányadát már há-
romszor fejik naponta. Az 
új fejési technológiától jobb 
minőségű tejet várnak, s a 

háromszori fejéssel több 
tejet is kaphatnak. A tömeg-
takarmányt maguk termelik 
meg. 

Az 5800 köbméteres új 
hígtrágya-tárolót már hasz-
nálatba vették. A tavalyi si-
lót a silótároló 3000 tonnás 
kapacitású bővített részében 
tartják. Rövidesen befejezik 
két faszerkezetű, már elavult 
növendékistálló felújítását. 
A vezérigazgató szerint a je-
lentős beruházás nemcsak a 
hatékonyabb, gazdaságosabb 
gazdálkodást szolgálja, ha-
nem már ráérett a felújítás, 
az átépítés erre a telephelyre, 
amely ma már valóban EU-
konform, és megfelel a kor 
követelményének. Most már 
csak ki kell gazdálkodni a 
fejlesztésre fordított összeget.

Azt is megtudtuk, hogy a 
tehenek száma egy év alatt 
20-30-cal nőtt, így a teljes 
állomány 1750, ebből 830-
840 a fejőstehén. A naponta 
átlagosan 21 ezer liter tejet 
fejnek, s igen jó, 3,7-3,8 szá-
zalékos a zsírtartalom. A tejet 
immáron teljes egészében a 
Mizo veszi át.

 Lendvai Emil 

A Táplánszentkereszti 
Ifjúsági Fúvószenekar

2014. évi  
programterve

március 14. (péntek): Táp-
lánszentkereszt. Március 15-ei 
megemlékezés 

március  29. (szombat): 
Csempeszkopács. Vasúti em-
léknap. 

június 8.(vasárnap): Pün-
kösd. Közös hangverseny a 
Szombathelyi Ifjúsági Fúvós-
zenekarral

június 21. (szombat): Ják – 
Esküvői menetzene

június 28. (szombat): Doz-
mat – Művelődési Ház - Fa-
lunap

június 28. (szombat): Bozzai 
– Faluház

június 29.(vasárnap): Sop-
ron. Fúvószenekari Fesztivál

július 12. (szombat): Vasszé-
cseny – Pungor Ernő Művelő-
dési Ház – Falunap

augusztus 2.  (szombat): 
Rum, Rumi Rajki István Ál-
talános Iskola

augusztus  8-11.: Krakkó – 
II. Nyári Művészeti Fesztivál.

augusztus  16. (szombat): 
Tanakajd, Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház - Falunap

október: Táplánszentke-
reszt, Faluegyesítés 

december 24.: Táplánszent-
kereszt, Éjféli mise

Menetzenék Táplánszentke-
reszten 2014.                     

július  4.: Fő u. fele, Kisfalu-
dy Sándor u., Petőfi Sándor u., 
Hunyadi János u.  

július  18.: Park u., Gyön-
gyös-parti u. Kossuth Lajos 
u.

július  25.: József Attila u., 
Deák Ferenc u.

augusztus 1.: Arany János 
u., Dózsa György u., Táncsics 
Mihály u.,Rákóczi Ferenc u. 
fele.                             

augusztus  22.: Szél Kálmán 
u. Széchenyi István u. Rét utca 
folyt., Ady Endre u., Szent 
Lőrinc u. 

augusztus  29.: Rákóczi Fe-
renc u. folytatása, Posta u., 
Vasút u. Fő u. folytatása                                              

 Esőnap: szeptember 5.

Rangut-major:  
újabb, csaknem milliárdos 

fejlesztés

Külsőleg is tetszetős az új épület

Látványos a korszerű technológiájú fejőház
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2014. április 28-án rendez-
tük meg már hagyományossá 
vált Apáczai olvasásverse-
nyünket.

Igazgatónőnk köszöntő 
szavai után a furulyások és a 
művészeti kör tagjai adtak kis 
műsort az iskolánkba érkezett 
vendégek számára.  

A verseny két részből állt: 
először Gárdonyi Géza egy-
egy mondája alapján kellett 
a tanulóknak szövegértési 
feladatlapot megoldani, majd 
tízóraizás után hangos olvasá-
sukról adhattak számot a zsű-
rinek. Aki végzett a feladatok-
kal, kézműves foglalkozáson 
tölthette hasznosan az időt az 
eredményhirdetésig.  

A zsűri évfolya-
monként az első 
három tanuló telje-
sítményét értékelte 
könyvjutalommal.

A  k ö v e t k e z ő 
eredmények szü-
lettek:

2. osztály
1 .  h e l y e z e t t : 

Szafián Réka (Dr. 
Tolnay Sándor Á. I. 
Gyöngyösfalu)

2. helyezett: Né-
meth Marcell (Gár-
donyi Géza Általá-
nos Iskola, Sárvár)

3. helyezett: Ka-
pui András (Táp-
lánszentkereszt)

3. osztály
1. helyezett: Borsics Anna 

(Reményik Sándor Evangéli-
kus Á. I.)

2. helyezett: Csóka Réka 
Rebeka (Gárdonyi Géza Á. 
I., Sárvár)

3. helyezett: Kiss Tamás 
(Brenner János Óvoda, Ált. 
Isk. , Gimnázium és Kollé-
gium)

4. osztály
1. helyezett: Szafián Pet-

ra (Dr. Tolnay Sándor Á. I. 
Gyöngyösfalu)

2. helyezett: Szabó Bence 
Benjamin (Reményik Sándor 
Evangélikus Á. I.)

3. helyezett: Hende Sára 
(Gothard Jenő Ált. Iskola)

 Június 14: limlom-akció a faluban

Apáczai olvasásverseny 2014.

Az érvényben lévő, hul-
ladékszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződé-
sünk immáron évente egy al-
kalommal egy limlom-akció 
lebonyolítását tartalmazza, 
amit Táplánszentkereszt 
községben 2014. június 14 -én  
végzünk el. 

Az akció során elszállítjuk 
a háztartásokban felesle-
gessé váló, a rendszeresített 
hulladékgyűjtő edényben 
méretük miatt el nem he-
lyezhető holmikat, ha azo-
kat az akció napján reggel 
7,30 óráig szállító járművel 
megközelíthető közterületre 
kihelyezik. 

Az érvényben lévő 2012. 
évi CLXXXV. Hulladék-
gazdálkodási törvény ér-
telmében a lomtalanítási 
akcióba a következő hulla-
déktípusok nem tartoznak 
bele, s ezért elszállításra 
sem kerülnek: 

- kerti hulladék, nyesedék, 
(zöld hulladék),

- állati tetem, 
- trágya, 
- bontásból származó au-

tóalkatrész (kárpit, szélvédő, 
lökhárító stb.), 

- építési törmelék (mosdó-
kagyló, csempe stb.), 

- lapátos hulladék, 
- veszélyes hulladék (pl. 

permetezőszer göngyöleg 
-maradék, festék, festékes 
göngyöleg, 

- gumiabroncs, akkumu-
látor, neoncső, hullámpala, 
gyógyszer, fáradt olaj, ola-
jos-üzemanyagos göngyöleg 
stb.), 

- bontott elektronikai hul-
ladék (pl. selejtes hűtő, tele-
vízió, háztartási gép). 

Az elektronikai hulladék 
elszállítását június hó 13-án 
7.30-tól tudjuk elvégezni az 
önkormányzat udvaráról, 
ha oda előzetesen a lakos-
ság összegyűjti. E-hulladék 
alatt a háztartásokban el-

használódott, leselejtezett 
bontatlan elektromos be-
rendezéseket értjük: pl. 
mosógép, tv, hűtő, tűzhely, 
számítógép, monitor, mik-
rohullámú sütő, lemezját-
szó, videó, kávédaráló, haj-
szárító, stb. Kérjük, hogy az 
elszállítandó eszközöket ne 
helyezzék ki a lakók őrizet-
lenül közterületre, elkerül-
ve ezáltal a berendezések 
fosztogatását. 

Szombathely, 2014. már-
cius 04. 

Csonka György 
Ügyvezető

Szomhull Kft.

Táplánszentkereszti Tűzoltó Egyesület:  
A vas- és fémhulladékért házhoz mennek

1.) Június közepén a lomta-
lanítás alkalmával az egyesület 
szeretné megkérni a Táplán-
szentkereszti lakosokat, hogy 
akinek vas- illetve fémhul-
ladéka van, az legyen olyan 
kedves, és adja a tűzoltóknak, 
hiszen a működésünkhöz ez 
nagyban hozzájárul. Június 

11-12 (szerda-csütörtökön) 
mennénk a fémhulladékért. 
Mindenki felajánlását előre is 
köszönjük!

2.) Két önkéntes tűzoltónk 
végezte el a 40 órás alaptan-
folyamot kiváló eredmény-
nyel

3.) Hatan vehették át a Tűz-

oltó technikai kezelői iga-
zolványt (fűrész ill. átemelö 
szivattyú). A következö tanfo-
lyamokat is szeretnék megpá-
lyázni és minél több tanfolya-
mon részt venni.

4.) Egy társunk vehette át 
ünnepélyes keretek között 
az önkéntes és létesítményi 

parancsnoki tanfolyam bizo-
nyítványát.

5.) Június 13-14-én 36 órás 
minősítési gyakorlaton vesz  
részt tizenkét tűzoltó, ők a 
Borostyánkő Mentőcsoport 
tagjai. A gyakorlatot Kőszegen 
fogják megrendezni.

Halvax Vanessa
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Jelenleg hat tagja van a ci-
terazenekarnak, a 2013-as év 
nagyon mozgalmas volt. 

Febr. 9.: Rönkhúzás Táplán-
szentkereszten

Febr. 23.: Táltos farsang
Àpr. 27.: Herényben fellé-

pés és Medvehagyma ünnep-
ség Táplánszentkereszten

Márc. 1.: Vas megyében 
születtem c. rendezvény, az 
MMIK-ban, pályázat alapján a 
Boglya Együttes meghívására

Jún. 1.: I. Toronyi Népzenei 
Találkozó: kiváló minősítés

Jún. 8.: Szombathelyen a 
Bartók Teremben a Szociális 
Otthon Alapítvány műsora

Júl.: Népzenei továbbkép-
zés: két tag vett részt

Aug. 20.: a szombathelyi 40 
éves Múzeumfaluban fellépés 
és egy órás daltanítás

Szept. 7.: Táplánszentke-
reszti falunap

Szept. 29.: Vassurányban 

A Táplánszentkereszti Tavaszi Szél 
Citerazenekar 2013-as fellépései

fellépés az Òvodai Alapítvány 
által

Nov. 16.: a citerazenekart 
alapító Németh Lajos em-
léknapja, citerazenekari ta-
lálkozó

Nov. 23.: Gencsapáti, Re-
gionális továbbképzés, mind 
oktatóként, mind hallgató-
ként részt vettek a zenekar 
tagjai,  a Vass Lajos Orszá-

gos népzenei szövetség által
Nov. 30.: Sorkifalud: András 

napi fellépés+ Szombathely, 
Fő tér: 1. gyertyagyújtás

Dec. 19.:  Szombathely-
Olad: Karácsonyi műsor

 A 2014-es év is hasonlóan 
mozgalmasnak ígérkezik.

(Tavaszi Szél  
Citerazenekar)
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Dobogós helyen 
csapataink

Büszkék lehetnek a tápláni 
szurkolók, hiszen a megyei II. 
osztályú labdarúgó-bajnokság 
szombathelyi csoportjában a 
24. forduló után mindkét helyi 
csapat a magasan vezető Csep-
reg mögött dobogós helyen állt, 
az FC második, a KSK harma-
dik. Talán nem véletlen, hogy 
az örvendetes módon botrány 
nélkül véget ért tavaszi helyi 
rangadó döntetlenül végző-
dött. Eredmények:

Táplán FC: Ják–Táplán FC 
1-1, Táplán FC–Elektromol-
Spari 4-1, Csepreg–Táplán FC 
3-0, Táplán FC–Újperint 2-3, 
Táplán FC - Tápláni KSK 2-2, 
Söpte–Táplán FC 2-3, Táplán 
FC–Kőszeg 2-0, Lukácsháza–
Táplán FC 1-3

Tápláni  KSK:  Tápláni 
KSK–Lukácsháza 2-2, Hon-
véd SÉ SE–Tápláni KSK 1-3, 
Tápláni KSK–Felsőcsatár 2-1, 
Vasszécseny–Tápláni KSK 
1-1, Tápláni KSK–Torony 3-0, 
Táplán FC–Tápláni KSK 2-2, 
Tápláni KSK–Szentpéterfa 8-0, 
Ják–Tápláni KSK 2-2, Tápláni 
KSK–Elektromol-Spari 1-3

2014. április 5-én Belgium-
ban, Kortrijkban rendezték 
meg a JKA Karate Európa-
bajnokságot junior és felnőtt 
korcsoportokban. A Tápláni 
Karate Sportegyesületből a 
junioroknál Kassai László, 
a felnőtteknél pedig Habda 
Zsolt (1.dan) és Kassai Ger-
gely (1.dan) utazott a magyar 
válogatott tagjaként.  Né-
meth András (3.dan) edző 
tanítványai egyéni és csapat 
kumitében indultak a 21 or-
szág 261 versenyzőjét felvo-
nultató erőpróbán. (A neve-
zések száma 438 volt.)

A felnőtteknél egyéniben 
Kassai Gergely a 64-es táblá-
ról indulva először egy francia 
fiúval mérkőzött meg, akit egy 
ipponnal győzött le. A követ-

kező meccsén egy dán fiúval 
került össze, akitől a hosszab-
bítás utolsó másodperceiben 
kapott ki egy wazarival. Habda 
Zsolt egy litván versenyzővel 
szemben maradt alul mindösz-
sze egy fél ponttal. Csapatban 
a nyolc közé jutásért a dánok-
kal küzdöttek, de 2:1 arányban 
alulmaradtak.

A junioroknál Kassai Lász-
ló olasz ellenfelétől kapott ki, 
de csapatban már jobb ered-
ményt ért el. Az első ellenfe-
lük (erőnyerőként) a szlovén 
csapat volt, ahol a tápláni 
fiú nyert egy wazarival, két 
társa döntetlent ért el, így 
továbbjutottak. A házigazda 
– a későbbi győztes – belga 
csapat volt a következő el-
lenfél, ahol a magyar fiúk 

2:1 arányban maradtak alul, 
de így is a dobogó harmadik 
fokára állhattak fel.

A magyar válogatott összes-

ségében 2 arany-, 3 ezüst- és 
2 bronzéremmel a házigazda 
Belgium után az éremtáblázat 
2. helyén zárt.

Április 26-án Gödöllőn ren-
dezték meg a XI. Ippon Shobu 
Országos Diákolimpiát, me-
lyen majd negyven csapat több 
mint 350 versenyzője nevezett. 
A Tápláni Karate Sportegye-
sület versenyzői közül Németh 
András (3.dan) 11 versenyzőt 
indított, akik iskolájuk színe-
iben versenyezve 2 arany-, 1 
ezüst-, 2 bronzéremmel és egy 
4. helyezéssel térhettek haza.

A 7 éves fiúknál Ersing And-
rás (Bercsényi, Szombathely) 

kata versenyszámban harma-
dik, míg kumitében második 
helyezést ért el. A 14 éves 
lányoknál Káldy Lívia (Apá-
czai, Táplánszentkereszt) a 
formagyakorlatban bejutott a 
döntőbe és negyedik helyezést 
ért el, míg a küzdelemben 
bronzérmes lett.

A junior korcsoportban 
Kassai László (Savaria, Szom-
bathely), míg a felsőoktatási 
kategóriában testvére, Kassai 
Gergely (City College, Szom-

bathely) címvédőként indul-
tak, és mindketten ismét első 
helyezést értek el.

Az egyesület többi indu-
lójának – Somogyi Laura, 
Török Balázs, Mesics Barna-
bás, Gosztom Bálint, Ersing 
Alexander, Berta Dániel, 
Habda Zsolt – sem kell szé-
gyenkeznie, ők is megállták a 
helyüket, de sajnos a négyes 
döntőbe már nem tudtak be-
kerülni.

Balról: Ersing Alexander, Berta Dániel, Török Balázs, Kassai Gergely, Kassai László,  
Gosztom Bálint, Ersing András, Káldy Lívia, Németh András edző

Balról Habda Zsolt, Kassai László, Kassai Gergely

Európa-bajnokság – KORTRIJK

DIÁKOLIMPIA


