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Jól sikerült a falusias életet
bemutató falunap

Szeptember 5-én és 6-án megpezsdült a község, érdekes
és újszerű falunapot szervezett a táplánszentkereszti
önkormányzat. Igazi falusias
falunappal kápráztatták el
az itt lakókat és távolabbról
érkezőket.
Az ötlet még nyáron született, a faluban élők közül
már sokan nem emlékezhetnek arra, milyen volt az élet
korábban, milyen állatokat

tartottak, növényeket termesztettek, milyen eszközöket használtak. A falunapon
állatokat lehetett simogatni,
régi eszközöket, traktorokat
mutattak be kicsik és nagyok
örömére. Nyárson ökröt sütöttek (a polgármester felajánlása volt), a kertekben termett
gyümölcsökből készült házi
lekvárokat, szörpöket, pálinkákat lehetett kóstolgatni, és
bőven jutott kulturális programokból is a résztvevőknek.

Kiállításmegnyitó: Tersztyánszky Krisztina (jobbról) és
Cserkuti Veronika

Vágómarha a borjával

Az időjárás is kegyeibe fogadta a rendezőket, verőfényes őszi napokon időzhetett
és mulathatott a falu aprajanagyja. Szeptember ötödikén,
pénteken az iskola és művelődési ház kulturális csoportjai,
sportolói (balettosok, rokisok,
hip-hop táncosok, karatésok)
bemutatójával kezdődtek a
programok, este Peltzer Géza
és Horváth Meggie szórakoztatták a nyolcvanas évek sláge-

reivel a közönséget, sötétedés
után fáklyát gyújtottak.
Falusias falunap volt a mottója az idei falunapnak. Bár első
olvasatra paradoxon ez a megfogalmazás, tartalmában mégis
helytálló. Ugyanis az volt a cél,
hogy a másfél napos rendezvényen a falusi jelleg és életmód
domborodjon ki, pontosabban
minden a faluról szóljon.
Folytatás a 2. oldalon

Tanévnyitó: újra megszólalt az iskolacsengő
Bizakodva és derűs hangulatban nyitották meg a 2014/2015ös tanévet a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János
Általános Iskolában augusztus
30-án. Az ünnepségen részt
vettek az önkormányzat és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi
Járási Hivatalának képviselői
is. A tanévnyitó végén az első

osztályosok almafát ültettek
az udvaron.
Az iskola tornacsarnokát
megtöltötték az ünneplőbe
öltözött, zsibongó diákok és
hozzátartozóik. A szokásokhoz híven, külön csoportban
ültek az első osztályosok.
Folytatás a 4. oldalon
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A Lanz Bulldog kiemelkedik a többi traktor közül

Jól sikerült a falusias életet bemutató falunap
Folytatás az 1. oldalról
Jól érzékelhette ezt V.
Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős államtitkár, aki szombaton ellátogatott az eseményre, és
átadta a rajzverseny helyezetteinek díjait.
A tűzoltószertár mögötti
rendezvénytéren kaptak helyet a gépek és állatok. Sokféle
mezőgazdasági gépet állítottak ki, köztük matuzsálemi
korú traktorokat is. A legnagyobb sikere az 1930-as
években gyártott, kurblival
indítható, fából készült kormánykerékkel ellátott, de még
működőképes Lanz Bulldog
traktornak volt, amelynek
kényelmes, minden bizon�nyal már felújított ülésében
a gyerekek is szívesen tartózkodtak. De volt ott jó hírű, a
múlt század elején gyártott
Steyr traktor is. Elsősorban
a kicsik örömére vonultattak
fel karámokban, ketrecekben,
szalmabálák között háziállatokat, amelyeket a kisebbek és
a nagyobbak is megsimogat-

hattak, bár meglepő módon
ezt kevesen merték megtenni.
Volt ott tehén, marha, borjú,
disznó, liba, juh, tyúk, kecske,
nyúl, szamár, sőt még galamb
is. A zöldterületen a lovakat
pedig meg is lehetett ülni.
Nos, ezt a kisebbek és nagyobbak is szívesen megtették.
A szombati falunapi ebéd
pedig a szabadtéren sütött,
több mint 400 kilós ökör húsa
volt káposztával, kenyérrel
szervírozva. Az egészséges táplálkozás jegyében meg lehetett
kóstolni különböző ízű házi
lekvárokat is, köztük levendulás szilvalekvárt, rumos-mazsolás szilvalekvárt, galagonyalekvárt, vagy éppen szeder-banán
lekvárt. Aki akart, fűszer- és
gyógynövényeket is megízlelhetett. Kapcsolódott a falusi
életmódhoz a kézműves vásár
is. A kastélyokhoz folyamatosan indult hintójárat, amelyre
nem kellett lasszóval fogni az
utasokat. Kiállításokban sem
volt hiány. Kora délután a polgármesteri hivatalban Kissné
Nagy Ilona, az általános iskola igazgatója nyitotta meg
Sulyok János népi fafaragó

művész tárlatát, akinek szobrai
több helyen is megtalálhatók
Táplánban. Megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a természetközeli ember különleges szerepet tulajdonít a fának. Sulyok
János is a fa szerelmese lett.
Autodidakta módon képezte
magát, alkotásai számtalan
helyen láthatók. A művész
szinte életre kelti a holt fát.
Miközben a jelenlévők a tár-

De érdekes állatok!

latban gyönyörködtek, megszólaltattak egy darabokból
összerakott öreg citerát. A művelődési házban Tersztyánszky
Krisztina újságíró méltatta, és
Cserkuti Veronika szakkörvezető mutatta be zenei aláfestés kíséretében a Sárkány
Klub-Foltvarró Kör munkáiból készült kiállítást. Előbbi
elmondta: minden évben izgatottan várja, hogy mi lesz a
tematika. Most elég színes a
kép, de mintha visszakanyarodtak volna az óvodás gyer-

mekekhez. Látható, az alkotók
sokféle technikát alkalmaztak.
Utóbbi felhívta a figyelmet
arra, hogy a kiállításon egy
teljes élet szakaszait lehet nyomon követni, valóban sokszínű
technikával létrehozva. Azt is
megtudhattuk a megnyitón,
hogy jelmezeket is készítettek
már, így a kőszegi ostromnapokra és a Savaria Történelmi
Karneválra is. „Az én falum”
címmel meghirdetett gyermekrajz-pályázat alkotásaiból is kiállítás nyílt a kultúrházban. A
tűzoltók – életüket bemutató
tárlat mellett – azzal is méltóak
akartak lenni a 115. évfordulójukhoz, hogy oltási bemutatót
is tartottak. Egy jócskán kiégett, de még lángoló kocsira
zúdították a vizet, nagyszámú érdeklődő jelenlétében. S
persze a falunaphoz sokszínű,
minden réteg érdeklődését kiváltó kultúrműsor is tartozott,
amelyben nagy szerepet kaptak a helyi fellépők, szereplők
is, így az ifjúsági fúvószenekar,
a Tápláni Gyöngyvirág Dalkör,
a Tavaszi Szél citerazenekar.
Akár falusiasnak nevezzük,
akár nem, az idei falunap bizonyára emlékezetes marad a
résztvevők számára.

L.E.

Táplánszentkereszt
Táplánszentkereszti havilap

Kissné Nagy Ilona (jobbról a második), mellette Sulyok János
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„Polgárőr Község” cím,
115 éves tűzoltók, 17 új polgár
Szeptember 5-én és 6-án megpezsdült a falu, érdekes és újszerű falunapot szervezett az
önkormányzat. Igazi falusias
falunappal kápráztatták el a
táplánszentkeresztieket.
Szombaton a rendezvénysátorban tartották a hagyományos ünnepi eseményeket.
Meskó Krisztián, a művelődési
ház vezetője köszöntötte az
érdeklődőket, majd ifj. Perl
János polgármester átadta a
Táplánszentkereszti Polgárőr
Egyesület elnökének, Kajcsos
Lajosnak a „Polgárőr Község”
zászlót azzal, hogy fogadják
azt a megbecsülés és a tisztelet jeléül. A zászlóra Családi

el lehet mondani, hogy példamutató az önkormányzat és a
civil szervezetek összefogása.
Az országos polgárőr szövetség
most olyan polgárőr szervezetnek ítélte oda a címet, amely az
elmúlt évek munkája alapján
valóban kiérdemelte. Ebben
benne van az is, hogy sikerült
egyre több fiatalt megnyerni
ehhez a tevékenységhez. Kérte,
hogy a polgárőrök a jövőben
is nagyon figyeljenek oda a
település közbiztonságára,
különösen a legkiszolgáltatottabb korosztályra, az idősekre.
Ezt követően köszöntötték a
115 éves Táplánszentkereszti
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.
Ifj. Perl János polgármester

A plébános megszenteli az új autót

Anita jegyző kötötte fel az
önkormányzat szalagját. Ezt
követően Merkli Ferenc plébános megáldotta a zászlót, és
megszentelte a sátor mellett
parkoló, pályázat útján kapott új polgárőr autót is. Krug
Gusztáv, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke beszédében hangsúlyozta: ha valahol,
akkor itt Táplánszentkereszten

örömét fejezte ki, hogy a faluban két olyan egyesületet is
lehet ünnepelni, amelyek a település életében meghatározó
szerepet töltenek be.
– Boldog lehet az a község, ahol annyi tevékeny, tettre kész lakó található, mint
Táplánban. Tizenkét éves a
polgárőr egyesület és 115 éves
az önkéntes tűzoltóság, ami

Ifj. Perl János átadja a „Polgárőr Község” zászlót.
Középen Krug Gusztáv

Tancsics József az emlékplakettel

tekintélyt parancsoló szám.
Mindig képes volt megújulni,
legújabb megújulása Tancsics
József parancsnoksága alatt
zajlott le. Az önkéntes tűzoltók nemcsak szabadidejük jó
részéről mondanak le, de mindig készen állnak a bevetésre,
ha szükség van rájuk. Ők akár
a biztonságukat is kockáztatják, ha segíteni kell – mondta,
majd hozzátette, hogy bízik
abban, hogy a település lakossága értékeli ezt az önzetlen
munkát. Vannak kritikus hangok is velük kapcsolatban. Ha
ezek alaptalanok, akkor nem
kell mellre szívni, ha pedig
van némi alapjuk, akkor azt
meg kell szívlelni. Majd annak emlékére, hogy 115 éves
lett az önkéntes tűzoltóság,
munkájuk megbecsüléseként
átadta az önkormányzat emlékplakettjét Tancsics József
egyesületi elnöknek. Mielőtt
megtörtént volna a hagyományos polgárrá fogadás aktusa,
Krug Gusztáv gratulált a pol-

gárőr egyesület női csapatának, amely az idei megyei
polgárőr napon I. helyezést
ért el, s átnyújtotta az ezért
járó díjat.
Tizenhét idén született gyermeket fogadtak
táplánszentkereszti polgárrá,
szüleik vették át a tápláni ifjúsági fúvószenekar fanfárhangjai mellett ifj. Perl Jánostól és
dr. Kovács László alpolgármestertől az emléklapot és az
önkormányzat pénzbeli útravalóját. Tőke Monika védőnő
az eseményhez kapcsolódóan
emlékeztetett arra, hogy négy
éve ültették a születés fáját az
orvosi rendelő elé, s ezúttal is
fel lehet rá kötni a gyerekek
nevét tartalmazó szalagokat.
A falunapi ünnepség alatt
még egy különleges eseményre került sor, a faluközponton
hosszú dudálással vonult végig
egy esküvői kocsisor, amely a
szépen felújított Széll-kastélyban első alkalommal rendezett lakodalomra tartott.

Új polgárt köszönt a polgármester és az alpolgármester
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Tanévnyitó: újra megszólalt
az iskolacsengő
Folytatás az 1. oldalról
A Himnusz eléneklése után
az iskolai életből vett vidám
jeleneteket, humoros „diákbeszólásokat” mutattak be a
tanulók. A közönség jót derült, az elsősök között volt
olyan, aki majd leesett a padról, úgy nevetett.
Kissné Nagy Ilona, az iskola igazgatója köszöntötte
a vendégeket, ifj. Perl János
polgármestert, dr. Kovács
László alpolgármestert, az
önkormányzati képviselőket, Sámuel Máriát, a KLIK
szombathelyi tankerületének
tanügyi referensét, Kövesdi

Gábornét, az óvoda vezetőjét.
Az igazgató beszédét Márai Sándortól vett idézettel
kezdte: „Arra kell nevelnünk
eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban,
a környezetben, a mindennaposban is látni tudjuk az
egyszerit, a csodálatosat és a
látomásszerűt”.
Majd így folytatta: „Ünnep
van ma, a szép ruha, az új iskolatáska, a találkozás a régen
látott iskolatársakkal, a szépen
díszített osztály, az új tanulók,
a jövővel kapcsolatos elvárások, kíváncsiság, félelmek
– ez mind, mind különleges
és egyszeri. Az alkotó, kreatív
ember képes befogadni az új

dolgokat, hogy azokat a már
ismertekkel vegyítve új értéket
hozzon létre, képes megtalálni
azt, ami előre visz, örömöt
szerez. Az iskolában a folytonosságot a fák jelképezik,
amelyek gyenge csemetékből
nőnek, erős gyökeret eresztenek. Ugyanúgy a folytonosságot képviselik az iskolánkban
nevelkedett alkotó fiatalok,
akiknek igyekszünk megadni
a szilárd alapokat ahhoz, hogy
a világba kilépve megállják a
helyüket”.
Kissné Nagy Ilona kedves
szavakkal fordult az elsősökhöz, elmondta, hogy nagyon
várták őket, és sok izgalmas

dolog vár rájuk a számok és
betűk birodalmában. Az óvodában már sok mindenre megtanították őket, a tanító nénik
segítenek nekik. Figyeljenek
rájuk, és szerezzenek sok piros
pontot, szüleik örömére is.
A beszéd végén az igazgatónő az iskola polgáraivá fogad-

ta az elsősöket, emléklapot és
kitűzőt kaptak.
A ceremónia után az iskola
többi tanulójához fordult a szónok. Pedagógustársai nevében
is megígérte, mindent megtesznek tudásuk bővítésére,
elvárják a becsületes munkát,
illedelmes viselkedést. Figyeljenek egymásra és segítsenek
társaiknak. Az új tanévben az
iskola bekapcsolódhat a Teis
elnevezésű uniós projektbe,
ennek megvalósítása az önkéntességen múlik, számítanak
a tanulókra. A tanév során
nagy változásokra nem lehet
számítani, a 6. és 8. osztályosok
tudásszintjét tavasszal fölmérik
az egész országban.
A szülőktől azt kérte, hogy
meleg családi háttérrel, biztonságos környezettel segítsék
gyermekük fejlődését. Kérte,
ha bármi gondjuk, problémájuk adódna, forduljanak az
iskolához. A nevelő és oktató
munkáról, aktuális iskolai
hírekről az intézmény hon-

lapján apaczaiiskola.hu-n is
tájékozódhatnak.
A pedagógusoktól pedig azt
kérte, hogy az értéket és mértéket tartsák szem előtt a napi
munkában, és azt szeretné, ha
mosolygós gyermekarcokkal
találkozhatnának egész tanévben.
Az igazgató végül megköszönte az iskola fenntartójának, Táplánszentkereszt
Község Önkormányzatának, a
polgármesternek és képviselőtestületi tagoknak az anyagi és
személyi segítségét. „A frissen
festett falak, az udvari videokamera-rendszer, a gondozott
környezet és egyéb tervezett
fejlesztések azt mutatják, hogy
az itt felnövő ifjú generáció
sorsát szívén viseli az önkormányzat”.
A Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános
Iskolába szeptembertől 201
tanuló jár, az első osztályt
húszan kezdték el. Tizenkét osztályban, öt napközis
csoportban tanulhatnak, a
tantestületnek tizenkilenc
pedagógus és három egyéb
alkalmazotti tagja van.
Az ünnepi beszéd után az
udvaron az első osztályosok
fát ültettek. Ez a negyedik
ilyen alkalom volt, ezúttal almafacsemetét raktak a földbe.
(t. m.)
Fotó: Apáczai iskola
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„Hej, óvoda, óvoda, ki a csuda jár oda?”
A Táplánszentkereszti Hét
Kastély Kertje Művészeti
Óvoda és Bölcsőde óvodája
idén nyáron nem zárt be, a
szülőknek segített a gyermekek ellátásával.
Az óvoda kapuja nyáron
mindennap nyitva állt, jöttek
gyerekek, hol többen, hol kevesebben. Az óvónők, dajkák
mindig szeretettel fogadták
őket, s gondoskodtak arról,
hogy vidáman, sok játékkal, tevékenységgel teljenek a napok.
Meglátogattak bennünket a leendő ovisok, köztük a bölcsisek
is. Folytatva a tavasszal megkezdett „OVIKÓSTOLÓT”,
ismerkedhettek szüleik, kisgyermeknevelőik kezét fogva
az óvodai élettel. Az óvodába
szeptember elsejétől 91 gyermek jár, közülük 17 új óvodás.
A nevelési évben még érkeznek
már beíratottak, s olyanok is,
akiknek a szülei még ezután

döntenek arról, hogy ide szeretnék hozni csemetéjüket. Ez
lehetséges, hiszen a felvétel
folyamatos. Már egyre kevesebb a sírás, azt tapasztaljuk,
a befogadás a szülőket viseli
meg jobban. Ahogy bezárul az
ajtó, az óvónők kedves szavai,
a nagyok bátorítása hamar
megnyugtatják a kesergőket, s
már kezdődik is a játék.
Mindjárt év elején több
programunk is volt. Augusztusban az iskolai tanévnyitó
ünnepélyre az óvónők kísérték
át az elsősöket, s együtt izgulták végig velük az első iskolai
közös együttlétet. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk a tanító nénik, szülők visszajelzései,
élménybeszámolók alapján.
Az augusztus 26-án tartott
előzetes szülői értekezleten
általános tájékoztatást, majd
hasznos információkat kaptak a „kezdő” és a visszatérő
szülők az óvodáról. A család-

látogatásokon meghittebb,
közelebbi ismerkedésre kerülhetett sor.
Megtörtént a 36 nagycsoportos gyermek logopédiai
és iskolai alkalmassági szűrővizsgálata, ez alapján tudatosan felkészülve, ha szükséges,
szakember segítségével végezzük a fejlesztőmunkánkat. Az
öt tehetséggondozó műhely is
megkezdte munkáját a szervezéssel, gyermekek ráhangolásával.
Kirándultunk is már: pályázat kezdeményezettjeként
ellátogattunk a szombathelyi
Múzeumfaluba, ahol sok érdekességgel ismerkedtünk, jókat
játszottunk.
A hétfői Látványszínpad
előadásával folytatódnak a
programok, melyek az előző
évekhez képest még gazdagabbak és érdekesebbek lesznek.
Óvodáskorban a legfontosabb
azonban a játék, a játékos

tanulás, melyhez minél jobb
feltételeket igyekszünk megteremteni.
Megújult honlapunkon,
facebookon, a helyi, megyei
újságban, az óvodában információs táblákon, és természetesen személyes kapcsolattartással követhetik nyomon az
óvodai életet az érdeklődők.
Az „Egyesület a Táplánszentkereszti Óvodáért és
Bölcsődéért” civil szervezet
tagjainak száma már most is
nőtt. Tisztelettel és köszönettel kérjük a támogatásokat belépéssel, egyéb módon,
hogy a két intézménybe járó
gyermekek számára még több
lehetőséget tudjunk biztosítani a neveléshez, gondozáshoz.
Nyitott rendezvényeinkre
szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Kövesdi Gáborné
intézményvezető
Fotó: óvoda
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Fúvószenekari naplóHosszú tervezések előzték
meg azt a pár napot, melyet
idén augusztus 8-11. között
Krakkóban tölthetett el a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar. Gondolataimat a
köszönetnyilvánítással kezdeném, hiszen az út és a lengyel
városban töltött csodálatos
napok sok segítséggel valósulhattak meg. Köszönet ifj.
Perl János polgármesternek,
aki magánszemélyként jelentősen hozzájárult az utazás,
szállás költségeihez. Köszönet
Janászek Ferenc karnagyunknak a zenei felkészítésért, a
programok megszervezéséért,
és még megannyi mindenért,
amiről nem is tudunk. Köszönet a családoknak, hiszen
többletkiadást jelentett az
utazásunk, továbbá köszönet
azoknak a szülőknek, akik
velünk voltak, gondoskodtak
rólunk. Az indulást követő
percekben úgy döntöttem,
naplót írok; talán így tudom a
legjobban érzékeltetni az átélt
élményeket.
Augusztus 8. – péntek
Izgatottan vártam. Még
gyermekként úgy véltem, hogy
a kirándulás előtti álmatlanságot, a vágyakozást – teljenek
gyorsabban a percek az indulásig –, egy idő után kinövöm,
s a zenekarral tölthető napok
vidáman csengő gondolata

is halványabban szól majd,
de nem… Ugyanazt a pezsgést éreztem magamban, s
miközben a csomagokat pakoltuk, néha elcsíptem mások
szájából is: „Úgy vártam!”,
„Olyan jó lesz!” A busz megtelt beszélgetésekkel, zengtek
a dalok, és az újonnan tanult
lengyel nóták közben ejtett
nyelvbotlásaink megnevettettek. Az idő repült, ahogy a régi
Nagy-Magyarország területén
utaztunk, csodáltuk egykori
várainkat.
Krakkóban idén másodszor

rendezték meg a Summer Arts
Festivált. A fesztivál első napján a záró koncertet a mi zenekarunk adta. A népszerű programban táncoltak, énekeltek a
fogadó ország együttesein túl
törökök, izraeliek, litvánok,
románok, szlovákok. Fellépésünket karnagyunk kedves
lengyel szavai előzték meg,
ez az embereket a színpad
közelébe vonzotta. Indulók
és slágerek, fantasztikus előadás, alig csituló tapsvihar. Az
alkalomra tanult lengyel dalok
közös éneklésekor (lengyelmagyar változatban) éreztem,
egyek vagyunk – a zenekar
és minden jelenlévő. „Rég
éreztem magam ennyire jól!”
– hallottam a fúvósok szájából. „Nem tudtam letörölni a
mosolyt az arcomról!” (N. D.)
Lelkesen, boldogan sétáltunk
a szállodába.
Augusztus 9. – szombat
Délelőtt megismerkedtünk
Krakkó nevezetességeivel
idegenvezetőnk – Aranka
Malkiewicz segítségével. A
történelem ránk maradt örök-

sége ebben a lengyel városban
varázslatos; talán ennek a
helynek éppen ezt a különleges hangulatát érezték meg az
itt hatalomra törő nemzetek,
népek, uralkodók, és vigyázták, őrizték meg az utókornak.
Wawel dombjának kilátása,
a Visztula tekintélye, a székesegyház millió emléke, királyok
sírjai, uralkodók, Krisztus
szobrai, kápolnák és altemplomok, hősök és szentek. A
város, amelynek alapjait még
a Jagellók rakták le, olyan személyeknek adott szülőhelyet,
mint az idén szentté avatott
II. János Pál pápa. A legenda
szerint, aki megérinti a székesegyház tornyában található 13
tonnás harangot, hamarosan
férjhez megy… és a zenekari
lányaink?
Késő délután rövid időre
megpihentünk, felkészülve
esti koncertünkre. A színpadnál a táncos, vidám muzsikát hallgatva alig bírtuk
kivárni, hogy zenélhessünk,
azonban az egyórás programcsúszás után szinte meg kellett
harcolnunk a színpadért. Ti-
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bejegyzések – Krakkó
zenhárom percünk maradt a
koncertre, ugyanis Krakkóban
22 óra után csendháborítást
követ el, aki hangoskodik.
Zeneszámainkba beleadtunk mindent, úgy éreztük,
mint akinek csak ez a pár perce maradt, hogy megmutassa,

mire képes. Azt hiszem, a zenekarnak sikerült! S bár a Pink
éneklése közben kikapcsolták
a mikrofont, csak a taps maradt, a zenekar tombolt az
utolsó szám végéig, zárásként
közös dallal köszöntünk el
rajongóinktól.
Augusztus 10. – vasárnap
Délelőtt feltöltődés és városnézés. Többen úgy határoztunk, keresni fogjuk a háború
nyomait, útnak indultunk a
híres zsidónegyedbe. A városban található Oskar Schindler
„életmentő” gyára, több zsinagóga, a nevezetes gettótér,
holokauszt emléktáblák, kóser
éttermek és kávézók.
Ajándékok után a híres
Cloth Hall óriási piacterében
kutakodtunk, hogy a fotók
bemutatása és az élmények
elmesélése mellett apróságokkal is tudjunk kedveskedni az
otthoniaknak.
Az esti záróünnepségen, a
gálán ismét bemutatkoztak
a fellépők egy hatalmas, elegáns csarnokban. A lelátót

foglaltuk el; a látvány, a táncosok élettel teli muzsikája
fokozta a fellépésünk utáni
várakozás izgalmát, amire
ismét a műsorok végén került
sor, hiszen fúvósaink zárták
e fesztivál utolsó napjának
programját.

A Budapestről érkezett magyarok üdvrivalgása töltötte
be a teret, mikor a színpadon
megkezdődött a zenekar felállása. A számok zengtek, betöltötték a hatalmas csarnok
légterét, a vendégek táncoltak,
s e sok nemzetiségből álló
közönségünk együtt mulatott. – Éljenzés! Tapsvihar.

Ria-ria-Hungária!!. Laci bácsi
később úgy fogalmazott: „Felemelő érzés volt itt magyarnak
lenni!”
A búcsúzás ilyen közegben
örömmel teli, hiszen olyan
emlékekkel és életérzéssel
lehettünk gazdagabbak, ami
nem adatik meg mindenkinek. A buszon és a szálláson
magyar nótáinkat daloltuk,
szinte kezünkben tartva az
ünneplés, a közös boldogság
minden percét, remélve, hogy
így nem ér majd véget.
Augusztus 11. – hétfő
Az ébredés nehézségei, a
pakolás és szendvicskészítés
fáradalmai mellett leginkább a

Krakkótól való elválás tudata
szomorított el. A tegnap pillanatai már kívülről csendesek,
de szívünkben dobog a zene
ritmusa, s néha elmélázva
a reggeli kávé felett érzem,
amit átélhettem, amit közösen
átéltünk, az motivál, biztat, és
erővel tölt fel. Egyek vagyunk,
s erre a lehetőségre, erre a
kincsre vigyáznunk kell.
Hazafelé Pozsony váránál
álltunk meg, hogy megcsodáljuk a magyaroknak méltán jelentős emlékét, s hogy
egy itt készített közös fotóval
zárjuk nyári turnénk utolsó
állomását.
Tornai Katinka
zenekari trombitás
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A Táplánszentkereszti Polgármesteri
Közfoglalkoztatás,
diákmunka
A kormány a helyi önkormányzatok kiemelt feladatává teszi a foglalkoztatási
problémák megoldását. Az
önkormányzati törvényben
szereplő közfeladat, önként
vállalt feladat, illetve közhasznú tevékenység végrehajtása során közfoglalkoztatást szervezhetnek.
Településünk képviselőtestülete továbbra is fontos
feladatának tekinti, hogy
a községben élők számára
munkát, munkalehetőséget
teremtsen. Kiemelt feladat
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
és egyéb regisztrált álláskeresők, köztük a pályakezdő álláskeresők munkába
állítása. A foglalkoztatás
során célunk, hogy minél
több aktív korú, szociálisan
rászoruló ember számára
teremtsünk munkalehetőséget. Ennek érdekében
maximálisan igyekszünk
kihasználni a közfoglalkoztatási lehetőségeket,
elsősorban a hagyományos
önkormányzati (közterületfenntartás, köztisztasági feladatok, intézményi kisegítő
munkák) közfoglalkoztatást
helyezve előtérbe. Foglalkoztatási programjaink a
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatala Munkaügyi Központja
együttműködésével valósulhatnak meg. A programok
szervezésénél, indításánál
elsődleges szempont, hogy
egész évben tudjunk munkalehetőséget adni elsősorban azok számára, akik
élethelyzetükből adódóan
szeretnének részt venni a
közfoglalkoztatási programokban. A programban
részt vevők számára nagyon
nehéz a munkaerő-piaci

elhelyezkedés, évek óta vis�szatérő foglalkoztatottjaink
vannak, akik meggyőződésünk szerint közösségünk
megelégedésére látják el
feladataikat. Segítséget jelentenek a tornacsarnok
takarításában, a konyhán,
a bölcsődében, és legnagyobb számban a közterületek tisztántartásában,
kaszálásában, télen a hó
eltakarításában. A közfoglalkoztatásban részt vevőkkel határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyra
irányuló szerződést kötünk,
a határozott idejű foglalkoztatás hossza minden esetben
a programoktól függ, ez 2-4,
jó esetben 6 hónap. A napi
munkaidő lehet teljes 8 órás
munkaidő, valamint részmunkaidő, amely szintén
programfüggő.
A Belügyminisztérium
2014. június 23-án „Nyári diákmunka elősegítése
2014”címmel munkaerő-piaci programot hirdetett települési önkormányzatok számára. A felhívás után azonnal elhatároztuk, hogy az

volna. Ezzel szemben csak
9 fiatal alkalmazására kaptunk támogatást. A diákok
szorgalmasan dolgoztak a
közterületeken, segítettek
a nyári táboroztatás három
hetében. Megítélésünk
szerint mindkét fél jól járt,
hiszen az önkormányzatnak nem kellett főállású
dolgozót felvenni az idénymunkákra. A diákoknak
pedig jól jön a plusz pénz,
miközben nem kötelezték el
magukat hosszabb időre, és
tapasztalatokat szerezhettek
a munka világáról. Érdekesség még, hogy a jelentkezők
többsége lány volt, a fiúk
talán könnyebben találnak
idénymunkát. A diákok nyári foglalkoztatásában nagy
részt vállalt a helyi gabonakutató intézet is.
Köszönjük, s visszavárunk
Benneteket jövőre is!

Eboltás 2014.
Értesítjük a község lakosságát, hogy a 2014. évi
veszettség elleni kötelező
eboltás a következő helyszí-

dor utca 20. szám előtt,
- 9.00 órakor: a tűzoltószertár előtt (Fő út)
- 10.00 órakor: Malom utca
és a Dózsa utca kereszteződésében,
délután:
- 14.30 órakor: a Petőfi
Sándor utca 20. szám előtt,
- 15.00 órakor: a tűzoltószertár előtt (Fő út)
- 15.30 órakor: Malom utca
és a Dózsa utca kereszteződésében,
Pótoltás ideje: 2014. 10.
08-án szerdán délután :
- 14.30 órakor: a Petőfi
Sándor utca 20. szám előtt,
- 15.00 órakor: a tűzoltószertár előtt (Fő út)
- 15.30 órakor: Malom utca
és a Dózsa utca kereszteződésében.
Az oltás díja: 3. 500.- Ft
ebenként, ami tartalmazza a
féregtelenítő tabletta árát is.
Az oltási könyvet mindenki hozza magával! Veszettség ellen minden 3
hónaposnál idősebb ebet
kötelező beoltani. Az ebek
oltás alól való kivonása hatósági eljárást és bírságot
von maga után!
2014. január 1.-től csak
a chippel ellátott ebek olthatók. Akinél ez még nem
történt meg, az oltás alkalmával a chip behelyezéséről
az állatorvos gondoskodik.

Esőzések,
csapadékvíz-elvezetés,
szennyvíz-bugyogás

idei évben is szeretnénk diákokat alkalmazni. Terveink
szerint kétszer 1 hónapon át
10-10 diákot alkalmaztunk

neken és időpontokban lesz:
2014. 10. 01-én szerdán
délelőtt:
- 8.00 órakor: a Petőfi Sán-

A falut és környékét elöntő nyári esők és a különösen csapadékos szeptemberi napok sajnos többször
gondot okoztak. Főként
akkor, amikor mennyisége
jelentősen meghaladta a
szokásos mértéket, vagy
ha az egyébként normálisnak tekinthető csapadék
az átlagosnál lényegesen
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Hivatal tájékoztatja a lakosságot
rövidebb idő alatt esik le, a
talaj nem képes befogadni,
nem tud elpárologni, vagy
természetes úton eltávozni.
A meteorológiai jelenséget
nem tudjuk megelőzni, és
kialakulásának befolyásolására sincs lehetőség, de
károsító hatásai csökkenthetők. Az előrejelzések
szerint az idén és jövőre
további jelentős csapadék
várható, a károk megelőzésére, csökkentésére talán
nem hiábavaló néhány gondolattal utalni.
− A vízelvezető árkok és
átereszek karbantartása,
rendszeres tisztítása megkönnyíti a víz természetes
úton történő mielőbbi eltávozását, ezért annak folyamatos
karbantartásáról az ingatlan
tulajdonosának gondoskodnia kell.
− Meg kell oldani az épületek tetőzetéről a csapadékvíz elvezetését, és az épületek falaitól, illetve alapjától
való távoltartását (de nem a
szennyvíz-rendszerbe történő
bekötéssel!!)
− A talajszint alatti tárolóterek, pincék, garázsok bejáratának kiképzését úgy kell
megoldani (esetleg utólagosan), hogy 10-15 centiméter
magasságú víz ne tudjon behatolni. Ezek a helyiségek
szükség esetén homokzsákokkal is megvédhetők az
elöntéstől.
− Azokban az épületekben,
amelyek járószintje nem, vagy
csak kismértékben magasabb,
mint a talajszint, és fennáll a
vízbetörés veszélye, mindenféle vegyszert, mérget, permetezőszert olyan magasan
kell elhelyezni, hogy a befolyó
víz ne tudja elsodorni, illetve
feloldani azokat.
Külön gondot jelent, hogy
a csapadékvizet sok helyütt a
szennyvízcsatorna-hálózatba
vezetik.

Ha hirtelen nagy men�nyiségű csapadék kerül a
Vasivíz Zrt. által üzemeltetett, szennyvíz összegyűjtésére szolgáló hálózatba, a
kisebb átmérőjű, nem erre
tervezett vezetékrendszer
nem tudja megfelelő ütemben elvezetni, így az esővízzel hígított szennyvíz ki
is önthet az aknából. Ennek már több alkalommal
szenvedő alanyai voltak a
Gyöngyös utca Tanakajd
felőli részén lakók. Tovább
nehezíti a helyzetet, hogy a
vépi és vasszécsenyi szennyvízrendszer is csatlakozik a
hálózathoz, melyet a gabonakutató melletti átemelőnek kellene Szombathelyre
továbbítania. A szabálytalan
csapadékvíz-elvezetés ko-

moly fennakadást okoz az
átemelő működésében, sőt
a szennyvíztelepen is.
Számunkra azonban sokkal nagyobb jelentősége van
annak, hogy az aknákból kifolyó, felbugyogó szennyvíz
környezetromboló hatással is
jár, a lakosok életminőségét
is rontja.
Ezért a fennálló problémáról – fényképek csatolásával – értesítettük a Vasivíz
Zrt. vezérigazgatóját, dr.
Kohut Viktort. Külön kértük, hogy fokozott figyelmet
fordítsanak az illegális bevezetések feltárására. Derítsék fel és számolják fel
azokat a pontokat, ahol a
csapadékvíz bejuthat a hálózatba. E sorok írásakor a
2014. augusztus 15-én elkül-

dött önkormányzati hivatali
megkeresésünkre még nem
kaptunk választ.
A vízelvezetéshez szükséges a „Csordahajtó” néven
ismert út és a Gyöngyös utca
kereszteződésében egy áteresz kialakítása, árkolási
munkák végzése, a probléma megoldására az önkormányzat megoldást keres, a
közeljövőben megkezdődik
a kivitelezés.
Fontos azonban, hogy a
szennyvízcsatornába történő csapadékvíz-bevezetést
kormányrendelet tiltja. Csapadékvíz kizárólag a csapadékvíz elvezető árkokba
kerülhet.
Családi Anita
jegyző

Önkormányzati választás
2014
Október 12-én, vasárnap
tartják a helyhatósági
választásokat hazánkban. Polgármestereket,
önkormányzati képviselőket választanak.
Táplánszetkereszten polgármester-jelöltekre és
helyi önkormányzati képviselő-jelöltekre, valamint
a listát állító pártok és
civil szervezetek megyei
listáira szavazhatnak az
állampolgárok.
Családi Anita jegyző, a
helyi választási iroda vezetője elmondta, október
12-én reggel 6 órától este
7-ig lehet szavazni. A választók érvényes személyi
igazolványukkal, érvényes
útlevelükkel, vagy érvényes, kártya formájú gép-

járművezetői engedélyükkel és lakcímkártyájukkal
igazolhatják, hogy helyi
lakosok, és jogosultak a
szavazásra.
Táplánszentkereszten a
kijelölt határidőig (szeptember 8.) három polgármester-jelöltet és kilenc
önkormányzati képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba a helyi választási
bizottság.
A polgármesteri székért
– a sorsolás sorrendjében
– Murai Szabolcs, Fatér
Péter és ifj. Perl János, a
község eddigi polgármestere indul, mindhárman
független jelöltek.
A választási listán a
jelöltek sorrendjét sorsolással döntötték el. Polgármester és képviselő

az lehet, aki a legtöbb
szavazatot kapja. Táplánszentkereszten hat
önkormányzati képviselőnek szavazhatnak
bizalmat (abc sorrendben a képviselő-jelöltek): Babolcs Ottóné,
Draskovits Norbert, Fatér Péter, Hőbér Józsefné, Iglódi Károly Zoltán, Dr. Kovács László,
Molnár István, Tőke
Monika és Tornai Árpád független jelöltekre
voksolhatnak. A 2014-es
önkormányzati választás
most először öt évre szól,
1990-től a rendszerváltás
után, négyévenként szerezhettek mandátumot a
helyhatósági képviselők.


(t. m.)
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Az önkéntes tűzoltóknál történt
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület a
hagyományokhoz híven idén
júliusban újra részt vett a
kőszegi ostromnapokon. Az
egyesület tagjai beöltöztek
olyan ruhákba, amiket a törökök viselhettek annak idején.
A szeptemberi táplánszentkereszti falunapon tagjaik főztek, és képkiállítást
is szerveztek a tűzoltóság
történetéből. Fennállásuk

115. évfordulójára meghívták
a szomszédos Vép-Bozzai
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és a szombathelyi hivatásos, állami tűzoltóság tagjait
is. Ők tették lehetővé olyan
technikai eszközök használatát, amikkel remek oltási
bemutatót tarthattak.
A rendkívüli esőzés miatt
szeptemberben Táplánszentkereszten kellett beavatkozni,
de Kenézben és Szombathe-

lyen, a Petőfi telepen telepítettek szivattyúkat, a többi
tűzoltóval közösen segítették
a víz eltávolítását.
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, Tancsics József

szeptemberben ünnepelte
ötvenedik születésnapját, további jó egészséget és erőt
kívánnak neki a helyi önkéntes
tűzoltók.
Halvax Vanessa
Fotó: önkéntes tűzoltók

Táplánszentkereszti polgárőrök: KRESZ-változás
az iskolabuszoknál
Mozgalmas nyári hónapok
után újabb őszi feladatokra
készül a Táplánszentkereszti
Polgárőr Egyesület.
Neválovicsné Polgár Adrienn, a Táplánszentkereszti
Polgárőr Egyesület alelnöke
elmondta, júniusban Vasegerszegen a megyei polgárőrnapon a női csapatuk első, férfi csapatuk negyedik helyen
végzett. Júliusban Csepregen
kispuska-lövészeti versenyen
vettek részt, baráti látogatáson
és tapasztalatcserén jártak a
gencsapáti polgárőr szervezetnél. Júliusban Békéscsabán az
országos polgárőr találkozón
jelentették be, hogy a falu megkapja az Év Polgárőr Községe
címet (falunapi cikkünkben

ezzel részletesen foglalkozunk).
Segítették a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar nyári
menetzenéjét a falu utcáin, a
Tápláni FC-vel kötött megállapodás szerint tavasztól és az őszi
szezonban is biztosítják a hazai
futballmérkőzések rendjét.
A nagyobb iskolai, önkormányzati rendezvények előtt
is mindig láthatjuk a polgárőröket, forgalmat irányítanak,
vagy másképpen segítenek. A
szeptemberi iskolakezdéstől
október 10-ig reggel héttől
nyolcig két-két polgárőr tereli
a forgalmat, segít abban, hogy
ne alakuljon ki tumultus az
iskola és az óvoda előtt.
Polgár Adrienn azt külön
kérte, hogy hívjuk fel a szülők
figyelmét arra, megváltozott

a KRESZ, a gyermekszállító autókat, buszokat nem
szabad kikerülni, nem lehet
mellettük elhaladni, meg kell
várni, amíg elindulnak. Az
új szabály azokra az autókra,
buszokra érvényes, amelyeken
jól látható matrica jelzi, hogy
„Gyermekszállítás”. Sajnos a
faluban nem mindenki figyel
a KRESZ-módosításra, és ha
szólnak nekik a polgárőrök,
sajnos azt se veszik jó néven…
Szeptemberben az iskolarendőrrel közösen bicikliellenőrzéseket tartanak, megnézik,
hogy szabályszerű-e a kerékpárok fölszerelése, akinek hiányzik valami, azt megkérik, hogy
pótolja, például a fényvisszaverő csíkot, vagy egyebet.
Az érettségi előtt álló

táplánszentkereszti fiatalok
figyelmét szeretnék felhívni
arra, hogy az érettségi előtt
kötelező húszórás közmunkát
a Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesületnél is teljesíthetik
(ez új lehetőség).
Neválovicsné Polgár Adrienn elmondta, az egyesület
működésének elősegítésére továbbra is várják a támogatókat,
szponzorokat. (Számlaszámuk:
Tanakajdi Takarékszövetkezet
72700239-10005800)
Egyesületük honlapja a
Facebookon is elérhető, telefonszámok: Kajcsos Lajos
elnök: 06/30/621-0689, Kapui
Károly alelnök: 06/30/5609080, Neválovicsné Polgrá
Adrienn: 06/70/617-8809.

(t. m.)
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Övvizsga

2014. július közepén a
TKSE karatésai övvizsgáztak:
a gyakorlati tudásuk – formagyakorlatok, küzdelem – mel-

lett az elméleti tudásukról is
számot adtak.
Kilencen tettek övvizsgát Németh András (3.dan)
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edző előt t : minda nny i a n
sikerrel vették az akadályt,
és magasabb övfokozatot
kaptak.

Felső sor balról: Kassai László edző, Hajdu Marcell, Berta Dániel, Gosztom Bálint, Káldy Lívia, Németh András edző
elöl: Gosztom Dóra, Berta Botond, Gál Bence, Ersing András, Baranyai Noel

Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek!
Táplánszentkereszti programok
„Mesés ősz”
Az Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! egy
országos kezdeményezés,
melyhez az ország minden
pontjáról csatlakoznak települések azzal a céllal, hogy
megmutassák, milyen szép az
országunk, milyen páratlanul
sokszínű kulturális kincsekkel rendelkezik, és milyen
csodálatos emberek lakják.
A „Mesés ősz” rendezvényünket az összetartozás,
a közösségépítés jegyében
szervezzük.
Településünk 7 településrész egyesítéséből jött
létre. E településrészek ös�szetartozására emlékezve, a
mesével átszőve készülünk.

Rendezvényünk időpontja
és helyszínei, 2014. szeptember 27.:
Széchenyi Park
15. 00 órától 16. 00 óráig:
Őszi séta a parkban, kézműves foglalkozásokhoz
alapanyagok gyűjtése: vadgesztenye, faágak, falevelek, stb.
Tá p l á n s z e n t k e r e s z t i
Sportcsarnok
16. 00 órától 18. 00 óráig:
Kézműves foglalkozások
7 csoportban, a 7 településrész képviseletében
18. 00 órától kiállítás ös�szeállítása az elkészített
alkotásokból
18.30 órától Mese, nép-

dal, mesejelenetek előadása
a csoportok részéről
19.30 órától Esti mese
a szavazásra bocsátott 7
mesefilm közül legtöbb szavazatot kapott mesefilm
vetítése
Széchenyi Park
20. 30 órakor Országosan
azonos időpontban közös
máglyagyújtás
A máglya körül – a régi
tábortüzek hangulatát megidézve – közös dalolgatás,
gesztenyesütés, zsíros kenyér, borkóstoló
Le gye n ré sze se Me sé s
délutánunknak! Szeretettel
várjuk!

VII.
ATARASHII
KUPA
A Tápláni Karate Sportegyesület 2014. október
19-én, VASÁRNAP 10.00
órai kezdettel rendezi meg
a VII. ATARASHII KUPA
nyílt gyermek, ifjúsági, kadet, junior és felnőtt országos bajnokságot, melyet az
ippon-shobu szabályrendszer
szerint bonyolítanak le. A
megmérettetésre az ország
egész területéről érkeznek
karatékák. A verseny egyben
felkészülés is a novemberben
Svájcban megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra is.
Minden karate iránt érdeklődőt várnak Táplánszentkeresztre az iskola
sportcsarnokába, a belépés
ingyenes.
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Várakozások, eredmények,
sorsolások
A 2014/15-ös labdarúgó-bajnokság elején tartunk. A megyei I. osztályban szereplő
Tápláni KSK, és a megyei II.
osztály szombathelyi csoportjában játszó Táplán FC edzőjét kérdeztük a változásokról,
a várakozásról.
Borbás János (Tápláni KSK):
– Hogy vállaltuk a megyei
I-ben indulást, annak fő oka
az volt, hogy szerettük volna,
ha a meglévő korosztályok
nem vesznek el. Ebben az
osztályban kötelező indítani
az U13-as és az U18-as csapatot is, így még több focistát
tudunk bevonni a helyi labdarúgásba. Az U15-ös korosztály
hiányzott, de azt Tanakajdról
biztosítottuk. Számíthatunk az
utánpótlás-nevelésre felhasználható TAO támogatásra is.
Ebben a polgármester úr is segítségünkre van. Óvodás kortól felfelé, alulról építkezünk,
hiszen a legköltségkímélőbb
saját erőkre alapozni. A nyáron egy játékos távozott a
csapattól Ausztriába, de egy
onnan vissza is tért. Az Illés
Akadémiáról is jött játékos.
A cél egyértelműen a bennmaradás. Az első két fordulóban

az egy győzelem és egy döntetlen nem rossz eredmény,
kár, hogy utána kikaptunk.
Ebben az osztályban minden
meccsen meg kell izzadni a
minél jobb eredményért. Igaz,
nem lesz helyi rangadó, de az
egészségesebb, ha nem egy
osztályban játszik a két csapat.
Molnár Károly (Táplán FC):
– A nyáron voltak játékosaink, akik abbahagyták a labdarúgást, s voltak távozók is, akik
azonban továbbra is segítik a
csapat munkáját. Érkezett egy
támadó, egy középpályás és
egy védő. Az első fordulóban
ugyan nem sikerült nyerni,
igaz, egy igen szervezett, harcos csapat ellen játszottunk.
A második fordulóban aztán
győztünk, a harmadik fordulóban pedig a rendhagyó módon
három belső védővel játszó
Újperintet sikerült megverni idegenben. Szeretnénk a
tavalyinál is jobb helyezést
elérni ebben a bajnoki évben.
Mivel már nem egy osztályban
játszunk a Tápláni KSK-val,
igazából nincs miért rivalizálni,
de mi nem is akarunk a másik
csapattal foglalkozni, csak a
magunk szereplésével.

Tápláni KSK:
Augusztus 17:
Augusztus 23:
Augusztus 31:
Szeptember 07:
Szeptember 14:
Szeptember 21:
Szeptember 28:
Október 04:
Október 12:
Október 19:
Október 26:
November 02:
November 09:
November 16:
November 23:

Tápláni KSK–Kemenesalja
Kőszeg–Tápláni KSK
Tápláni KSK–Király SZE
Vép–Tápláni KSK
Tápláni KSK–Bük
Uraiujfalu–Tápláni KSK
Tápláni KSK–Kemenesmagasi
Szentgotthárd–Tápláni KSK
Tápláni KSK–Celldömölk
Tápláni KSK–Vasvár
Tápláni KSK–Jánosháza
Répcelak–Tápláni KSK
Tápláni KSK–Csepreg
Rábapaty–Tápláni KSK
Tápláni KSK–Körmend

Táplán FC:
Augusztus 17:
Augusztus 24:
Augusztus 31:
Szeptember 07:
Szeptember 14:
Szeptember 20:
Szeptember 28:
Október 05:
Október 12:
Október 19:
Október 26:
November 02:
November 09:
November 16:
November 22:

Söpte–Táplán FC
2-2
Táplán FC–Szentpéterfa
4-0
Újperint–Táplán FC
1-2
Táplán FC–Vasszécseny
4-1
Honvéd Sé SE–Táplán FC
Táplán FC–Torony
Zanat–Táplán FC
Táplán FC–Gyöngyösh.-Szentkirály
Ják–Táplán FC
Táplán FC–Lukácsháza
Tanakajd–Táplán FC
Táplán FC–Felsőcsatár
Herény-Alfavill–Táplán FC
Táplán FC–Elektromol Spari
Táplán FC–Balogunyom

2-1
2-2
0-3
3-2

