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Tisztelet a bátraknak!
A forradalom és szabadságharc emlékére
Táplánszentkereszten március 13-án tartották az 184849-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulóját. A
szokásokhoz híven az iskolai
és községi megemlékezést a
tornacsarnokban rendezték,
majd megkoszorúzták a faluban lévő negyvennyolcas
emlékművet.

Az ünnepség résztvevőit
Kissné Nagy Ilona, az Apáczai Csere János Általános
Iskola igazgatója ezekkel a
szavakkal köszöntötte: Tisztelet a bátraknak, tisztelet 1848
hőseinek! A Himnusz elhangzása után dr. habil Murber
Ibolya a Nyugat-magyarországi Egyetem Történelem

Tanszékének tanára mondott
beszédet.”Március tizenötödike, talán a legkedvesebb
nemzeti ünnepünk, egybeesik
a tavasz ébredésével, a kikelettel. Százhatvanhét évvel
ezelőtt borongós napra ébredtek elődeink, mégis ez volt
az a nap, amelyen lefektették
a modern, polgári társadalom

alapjait. Az évek múlásával
mindig mást jelentett ez a
nap, de Petőfi és Kossuth,
a márciusi ifjak a szabadságért, a polgári átalakulásért, a
nemzeti összefogásért küzdve,
megteremtették a modern
társadalom alapját.
Folytatás a 2. oldalon

Jól megfért a medvehagyma-program a költészettel
Rendhagyó módon a költészet
napjához, József Attila születésnapjához kapcsolódott az
idén április 11-én a hagyományos táplánszentkereszti
medvehagyma fesztivál. Jól
megfért egymással a gasztronómia és a költészet.

Kisebbek és nagyobbak szorgoskodnak

A Magyar Költészet Napjához kapcsolódóan rendezték
meg a hagyományos medvehagyma fesztivált a Jókai Mór
Művelődési Házban, és medve-

hagymával benőtt környékén.
Délelőtt és délután is voltak
programok. A szabadtéren
felállított asztalokhoz már
kora délelőtt érkeztek a házi
medvehagymás finomságok,
az idén helyben, frissen sütött
lángost is lehetett fogyasztani,
aminek igen nagy volt a keletje.
A gyúródeszka és a gáztűzhely
körül egy idősebb házaspár
sürgölődött, de a séf a férj volt.
Folytatás a 3. oldalon
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Az ünnepség szónoka,
Murber Ibolya

Tisztelet a bátraknak!
A forradalom és szabadságharc emlékére
Folytatás az 1. oldalról
1848 megítélése sokszor változott, a szabadságharc bukása után tilos volt ünnepelni, a
kiegyezés után megtűrt ünnep
volt, 1948 után a kommunista
uralom se tartotta ünneplésre
méltónak. Az 1990-es rendszerváltás után, a törvényalkotók jóvoltából, újra nemzeti
ünneppé válhatott”.
A szónok beszédében kitért
arra, hogy a közösségeknek
szükségük van ünnepekre,
közös rituálékra, amelyek az
együvé tartozást, az erős identitást szolgálják. A magyar nemzet hagyományait, tiszteletét, a
történelmi múlt megbecsülését

is szolgálja ez az ünnep. Erőt,
hitet, élményt is jelent az országnak és a magyar népnek.
Az ünnepi beszéd után az
iskola 5. osztályos tanulóinak
színvonalas műsora emelte az
est fényét. A diákok felelevenítették az egykori eseményeket, és Petőfi Sándor életének
utolsó időszakát mutatták be, a
műsort Szakál Szilvia és Geröly
Krisztina tanárnők tanították
be. Ezt egészítette ki az elsősök ötletes és színes, táncos
műsora, melyet Borosné Pethő
Gabriella tanítónő tanított be a
gyerekeknek. Janászek Ferenc
tanár és karnagy vezényletével
az énekkar és a fúvószenekar
is közreműködött. Az igénye-

sen elkészített, szép díszlet
Leginszky Ágnes és Kutosné
Tóth Hajnalka tanárnők munkája volt.
A Szózat elhangzása után az
önkormányzat és intézményei,

valamint a civil szervezetek a
helyi emlékműnél koszorúzással tisztelegtek a szabadságharc hősei előtt.
(t. m.)
Fotó: Apáczai iskola
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Jól megfért a medvehagyma-program a költészettel
Folytatás az 1. oldalról
Nem volt meglepő, hogy
díjazták is őket. Arra, hogy
mennyi mindent lehet medvehagymával ízesíteni, azzal szolgáltak bizonyítékul a
táplániak, hogy a „Medvehagymás finomságok” versenyre negyvenen neveztek,
igaz, egyes ételféleségek-

Medvehagyma Medvével, és
a kíváncsiak megnézhették a
medvehagyma növekedését
bemutató fotós tablókat.
A Magyar Költészet Napja
alkalmából József Attila volt
a középpontban, az ő verseit
szavalták és munkásságát elemezték az olvasókörben Láng
Gusztáv irodalomtörténész
irányításával. Az olvasókör va-

Sül a friss medvehagymás lángos

Medvehagymás kecskesajt

ből többfélét is készítettek.
Hoztak pogácsát, lángost,
muffint, kalácsot, húsos ételt,
sós stanglit is. Lehetett kóstolni, de jelképes összegért
vásárolni is. Egy fiatalember
a kecskesajtba keverte a medvehagymát. S ha már kecsketejet használt fel, a gyerekek
legnagyobb örömére elhozta
egyik kecskegidáját is. Nagy
sikere volt a kézműves foglalkozásnak és a játékoknak.
Újra lehetett fényképezkedni

Kátai Zoltán énekmondó
műsora

lóban az volt, hiszen a kultúrház előtt kör alakban lehetett
helyet foglalni, nemcsak olvasóköri tagoknak. A kör egyre
bővült, ami az érdeklődést is
elárulta. Volt, aki fejből, más
könyvből olvasva mondta el
egy-egy kedvenc József Attila
versét.
– Miért is olvassuk József
Attilát, ki mit szeret benne? –
tette fel a költői kérdést Láng
Gusztáv. Többen is úgy fogalmaztak, hogy verseiben benne
van minden, amit az életről
tudni kell, az élet összefoglalását adja. Az irodalomtörténész
szerint a vers nem attól szép,
hogy mond valamit az életről,
hanem, hogy hogyan mondja.
Utalt arra, hogy más nemzetek
ilyen napot nem ünnepelnek.
Ez azt is mutatja, hogy nálunk
a költészet kitüntető helyet
foglal el. Igaz, a magyar költők
késéssel vették át az európai
áramlatokat, de akkor nagyot
alkottak. Sajnos Európa nem
ismeri és értékeli a magyar
költészetet érdemének megfe-

lelően. Szólt arról is, hogy voltak József Attilának is olyan
versei, amelyek kimaradtak
a rendszerváltás előtt megjelentetett verseskötetekből.
Aztán eljátszott a gondolattal, miért éppen József Attila
nevéhez kötjük a költészet
napját, miért nem például
Arany Jánoshoz vagy Petőfihez. Mint mondta, ennek

Meskó Krisztián, a művelődési ház vezetője fiatalokkal
több József Attila-verset is
szavaltatott, s persze ehhez
a naphoz népies műsor is dukált, fellépett Kátai Zoltán
énekmondó, a Tavaszi Szél
Citerazenekar és a Háncs
Néptánccsoport is.
Jó időbe tellett, mire a zsűri
dönteni tudott arról, hogy hat

Olvasóköri foglalkozás Láng Gusztávval

ideológiai oka is lehet, hiszen
mikor elindították a költészet
napját, József Attilát proletár
költőnek kiáltották ki. Igaz,
fiatalos hévvel megpróbált
verseivel fegyvert kovácsolni,
de ahogy idősödött, úgy vált
számára már csak a szeretet
fontossá. Láng Gusztáv értékelése szerint József Attila
munkássága lényegében a
kulturális evolúcióról szóló tanítást foglalta össze. Többféle
hatás érte, többféle irányzatot,
technikát alkalmazott, így
lehet mondani, hogy összefoglaló költészetet alkotott.

kategóriában kik érdemlik ki
a sütő-főző verseny tárgyjutalmait, a többi házi szakács
pedig emléklapot kapott. Ott
volt a rendezvényen ifj. Perl
János polgármester, dr. Kovács László alpolgármester
és Családi Anita jegyző is (a
Medvehagymás Finomságok
verseny egyik díjazottja), és
a képviselő-testületi tagok
is megjelentek. A történteket szemlélő hatalmas plüss
„Medvehagyma Medve” elégedett lehetett a programokkal és az érdeklődéssel.
(l.e.)
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Kaleidoszkóp a falu jövőjéhez
Mit szeretnének 2020-ig?
Táplánszentkereszten január
26-án a Jókai Mór Művelődési
Házban tartották a „Képzés
a Konvergencia Régiókban
Lévő Önkormányzatoknak”
projekt záró találkozóját.
Ezen a szakterületek témafelelősei számoltak be a közös
munka eredményeiről.
Ifj. Perl János polgármester köszöntőjében „vegyes
érzelmeinek” adott hangot,
mert a meghívott környező
településekről alig volt érdeklődő (csak a vépi polgármester
és a művelődési ház vezetője jött el). A polgármester
megköszönte az intézmények
vezetőinek és mindazoknak
a segítségét, akik a projekt,
és Táplánszentkereszt jövője
tervezésének részesei voltak.
Tudásuk, tapasztalatuk sokat
segített. Külön megköszönte
dr. Malomsoki István (Ács
jegyzője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem trénere) közreműködését a tréningen.
Családi Anita jegyző foglalta
össze a projekt lényegét. Tavaly
77, 5 ezer főnél kevesebb lakosú
településnek indították a programot. „Úttörő vállalkozás,
magunk se tudtuk, mibe ugrunk
bele”. Az önkormányzatoknál
olyan tudásbázis rejlik, amit
nem mindig ismernek föl. A
jó gyakorlatokat érdemes egy-

mástól ellesni, átvenni. Vas
megyéből Oszkó, Rönök és
Őriszentpéter csatlakozott a pályázathoz. Célja az önkormányzat stratégiai tervezésének javítása. A táplánszentkeresztiek
rendkívül interaktívak voltak,
segítették egymást, teljesen új
ötletekkel is előálltak.
Rétiné dr. Tóth Anikó ismertette a gazdasági platform
javaslatait. Az alternatív energiák használatát el kellene
terjeszteni (napelemes pályázatokkal). További ötletek:
a közlekedés fejlesztése, a
szombathelyi iparterületek
könnyebb elérhetősége (a
buszok más irányba járnak), a
kerékpárutak további fejlesztés a szomszédos településekkel közös eszközbeszerzés a
hóeltakarításra, a Gyöngyös
patakon kisvízi-erőmű létrehozása, iskolakert kialakítása,
a kiskertek megművelése, a
helyi termékek népszerűsítése, pályázatfigyelő működtetése, az építési hulladék
irányított elhelyezése, a helyi
vállalkozók erőteljesebb bevonása a falu közéletébe.
Cserkúti Veronika a Turisztikai platform ötleteit mondta el.
Tegyék vonzóbbá Táplánszentkeresztet. Tájékoztató táblákkal jelezzék a nevezetességeket, a falu összképét javítaná,
ha a lakók „örökbe fogadná-

nak” bizonyos közterületeket
és gondoznák azokat, virágosítanának, a kastélyok látogathatósága, vagy alkalmankénti
megnyitása a közönség előtt,
a helyi értéktár összeállítása, a
táplánszentkereszti kulturális
és sportprogramok népszerűsítése a környező településeken
és az interneten, a kerékpáros
turizmus és a bakancsos turizmus idecsalogatása, ezekhez
pihenőhelyek kialakítása.
Kövesdi Gáborné az Intézmények, Civil Szervezetek
platform javaslatait adta elő.
A faluban 12 civil szervezet
és 7 intézmény van, nincs közöttük állandó, koordinált
kapcsolat. Frissíteni kellene
az adatokat, konzultálni a vezetőkkel, hogyan segíthetnék
az információk áramlását.
Kapcsolattartókat kellene választani, nyílt napokat lehetne
tartani a civil szervezeteknél,
a vonzó programokra talán
eljönnének a fiatalok is. Az
önkormányzat koordinálhatná az intézmények és civil
szervezetek együttműködését.
A helyben lakók megszólítása
nagyon fontos.
Meskó Krisztián a Kultúra
és Sport platform véleményét
közvetítette. Sürgető lenne a
művelődési ház színháztermének bővítése, a fiataloknak való kisebb klubtermek

kialakítása.
Egy szabadtéri kondi-park
kialakítása vonzaná az ifjabb
korosztályt, jó lenne a sportöltözők bővítése, korszerűsítése.
A falu központjában lévő őspark növényvilágát fel kellene
tárni, a nevezetes növényeket,
fákat táblákkal jelezhetnék.
További ötletek és tervek: az
Endrődy-kastély kihasználtságának javítása, Széll Kálmán
emlékszoba kialakítása, testvértelepülések felkutatása,
a Szentkereszt nevű településekkel fel lehetne venni a
kapcsolatot, helyi értéktár létrehozása, az Országúti temető
anyakeresztjének felújítása,
kulturális fórum létrehozása.
Iszakné Koszorús Judit, a
vépi művelődési ház vezetője
gratulált a szerteágazó, tartalmas programhoz, és sok sikert
kívánt a megvalósításához.
Simon Zoltán, a TIT megyei
igazgatója szintén elismerését
fejezte ki és elmondta, sajnálja, hogy a környéken lévő
települések nem járnak be
hasonló utat.
A projekt utolsó összejövetelét ifj. Perl János polgármester közös ebéddel zárta.
(Cikkünk terjedelmi okok
miatt nem fért korábbi lapszámunkba.)

(t. m.)

Tetőfelújítás az iskolában
Táplánszentkereszt Önkormányzatának sikeres KEOP2014-4.10.0/N pályázata lehetővé tette az Apáczai Csere
János Általános Iskola 40 éves
tetőszerkezetének felújítását,
valamint alternatív energia
felhasználását.
A napelemek felrakása, üzemeltetése nagyban megkönnyíti
az iskola energiafelhasználásának biztosítását, hiszen a technológia energiaforrása, a Nap
ingyenes, és jelenlegi tudásunk

szerint belátható időn belül
kifogyhatatlan. A napelemek
megjelenésükben illeszkednek majd a tetőfedő anyaghoz,
azokkal a tetőn egységes felületet képeznek, ugyanakkor
strapabíró és korszerű műszaki
megoldást is nyújtanak. A tető
felújításával megszűntek az
addigi beázások is.
Az önkormányzat ezzel a
49 millió 989 forintos beruházással (8 millió forint volt
az önrész) zöldebbé tette kör-

nyezetünket és letette pozitív
ökológiai lábnyomát, hiszen
a megújuló energiák felhasználásával olyan megoldást választott, ami az egészséget sem
rövid, sem hosszú távon nem
károsítja, ugyanakkor tartós,
gazdaságos és környezetbarát. A felújított tetőszerkezet
elkészültével a faluközpont
egységes arculatához is jobban
illeszkedik az intézmény.
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzatának és ifj.

Perl János polgármester úrnak
az iskola tanulói és dolgozói
nevében köszönjük a pályázat
előkészítése és a megvalósítása során tanúsított áldozatos
munkáját, és azt, hogy az eddigiekhez hasonlóan szívükön
viselik a táplánszentkereszti
ifjúság sorsát, fontos számukra, hogy a gyermekek korszerű
környezetben sajátíthassák el
a kor kívánalmainak megfelelő ismereteket.
(Apáczai iskola)
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Kilencven év a gabonakutatás
szolgálatában
Kilenc évtized egy ember életében is jelentős idő, de egy
intézmény történetében sem
lebecsülendő időszak. A szegedi székhelyű Gabonakutató Nonprofit Kft., amelynek
része a táplánszentkereszti
Növénynemesítő Állomás, tavaly ünnepelte fennállásának
90. évfordulóját.
A gabonakutató 1924-ben
kezdte meg tevékenységét, s
az elmúlt évtizedek alatt több
fenntartóváltáson, szervezeti
átalakításon ment keresztül.
2013 szeptemberétől százszázalékos állami tulajdonban az
agrártárcához tartozik, önálló
gazdasági társaság a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs
Központ (NAIK) hálózatában. A gyakorlati termesztés
versenyképességének javításához jelenleg 22 növényfajból
hazánkban 120, külföldön
pedig mintegy 60 minősített
fajtával, hibriddel áll a köztermesztés rendelkezésére.
A gabonakutatóhoz tartozó
táplánszentkereszti állomás
története 1959-ig nyúlik vissza,
amikor is az Agrobotanikai
Intézet létesített itt telepet.
Jánossy Andor és Deutsch
Miklós a növénynemesítést
előtérbe helyezve, a telepet
kutatóhellyé fejlesztette. Ennek köszönhetően az 1970ben Szegeden létrehozott
Gabonatermesztési Kutató
Intézethez csatolták a tápláni

Kutató Állomást is. Dr. Beke
Ferenc az ország egyik legismertebb búzanemesítője volt,
1970 és 1980 között vezette
az intézetet, tevékenységét
Kossuth–díjjal is elismerték.
A növénynemesítő állomás jelenlegi vezetője, Balassa György elmondta, hogy
2003-ben került kukoricane-

rült Szegedre. Hagyományosan a legerősebbek szója- és
kukoricanemesítésben, de
fontos a repce is, hiszen magyar repcenemesítéssel csak
Táplánszentkereszten foglalkoznak. Ezért telepítették
ide a kutatóállomást, mivel a
megyében Táplánszentkereszt
környékén a legjobb a ter-

Az ünnepélyes átadáson ifj. Perl János, V. Németh Zsolt és
Szilágyi László vágja át a szalagot (balról jobbra)

mesítőként ide, s négy éve
irányítja az intézményt, ahol
most 30-an dolgoznak, de a
rendszerváltás előtt ennek
többszöröse is volt a létszám.
Igaz, akkor még kisebb fokú
volt a gépesítettség, így több
kézi munkára volt szükség.
Foglalkoznak búza- ,kukorica
-,repce,-szójanemesítéssel is,
ahogy alternatív növények
(vöröshere, köles, mohar és
pohánka) nemesítésével is.
Korábban ide tartozott az
árpanemesítés is, ami átke-

mőföld, s itt lettek kialakítva
a kísérleti táblák. Az intézet
fennállásának kilencvenedik

A korszerű, 500 négyzetméteres vetőmagraktár

Kérjük, hogy támogassa egyesületünk munkáját,
célkitűzéseinek megvalósítását adója 1%-ának
felajánlásával!
Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Közhasznú Egyesület
Adószám: 18899733-1-18

évfordulóját tavaly év végén,
Szegeden több rendezvén�nyel ünnepelték, meghívást
kaptak az egykori munkatársak is. Az ünnepségsorozathoz kapcsolódóan december
12-én a tápláni állomáson
átadtak egy 44 millió forint
saját forrásból létrehozott 500
négyzetméteres, hőszigetelt
vetőmagtárolót, amelynek
avatásán ott volt V. Németh
Zsolt államtitkár Ifj. Perl János, Táplánszentkereszt polgármestere, és Szilágyi László,
a gabonakutató kft. ügyvezetője. Balassa György arról
is beszámolt, hogy jó a kapcsolata a táplánszentkereszti
önkormányzattal és a polgármesterrel, amiben tudnak,
együttműködnek, például
pályázatok kapcsán is. Ők
is szeretnék jó hírét vinni a
falunak, amikor valahol jár,
nem szegediként, hanem
táplánszentkeresztiként emlegeti a növénynemesítő állomást.
(L. E.)                                                   
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A táplánszentkereszti önkormányzati
hivatal tájékoztatja a lakosságot
Szerveződik a települési
értéktár
Táplánszentkereszten is
Épített környezet, természeti, gasztronómiai, kulturális
értékek, tárgyi és szellemi
emlékek, ipari és műszaki
megoldások – többek között
ezekbe a kategóriákba sorolhatók azok az értékek, amelyek bekerülhetnek a most
szerveződő értéktárakba.
Az Országgyűlés 2012.
évi XXX. törvénye a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról rendelkezik.
Megállapítja, hogy az összetartozás és a nemzeti tudat
erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékeket
pedig ápolni, védelmezni és
támogatni kell. Örökségünket,
a magyar kultúra évezredes
értékeit, a magyarság szellemi
és anyagi alkotásait, ember
alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell
összesíteni.
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselőtestülete 62/2013. (VI.27.) sz.
határozatával döntött arról,
hogy települési értéktárat hoz
létre a község és közigazgatási
körzete nemzeti értékeinek
feltárására, gyűjtésére, rendszerezésére és őrzésére.
A Táplánszentkereszti Települési Értéktár elsődleges – és
a törvényben meghatározott –
céljának tekinti a településen
fellelhető nemzeti értékek
feltárását, azonosítását, illetve a már ismert értékek
összegyűjtését, rendszerezé-

sét, megismertetését a széles
nagyközönséggel. Történeti és
kulturális örökségünk rendkívül gazdag, s a településeknek
saját maguknak kell tisztában
lenni értékeikkel, és tudni,
milyen rejtett tartalékokkal
rendelkeznek, mire lehetnek
büszkék.
A Táplánszentkereszti Települési Értéktár Bizottság kéri
a lakosokat, civil és társadalmi
szervezeteket, hogy a települési
értéktárba felvételre érdemes
értékeket gyűjtsék össze, és
javaslataikat terjesszék a Bizottság elé! Bárki javaslatot tehet
a helyi természeti környezet,
szellemi, anyagi és művészeti
alkotások, hagyományok Települési Értéktárba való felvételére. A javaslattevő a benyújtani
kívánt értéket a könyvtárban
átvehető, ill. a honlapon található formanyomtatványon
adhatja be Táplánszentkereszt
község polgármesteréhez. A
Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, rendszerezi,
illetve a kiemelkedő értékeket
javasolja a Megyei Értéktárba
való felvételre.
A Települési Értéktár jelenleg üres! Töltsük meg közösen
tartalommal!!
Az önkormányzat nevében
2015 januárjában pályázatot
nyújtottunk be a Települési
Értéktár létrehozására. Pályázatunk a 2015. április 17-i döntés értelmében 1 millió forint
támogatásban részesült. A pályázat 2015. május-október hónapokban kerül megvalósításra,
melyről a 2015. évi „Faluegyesítés Ünnepén” tájékoztatjuk
településünk lakosságát.

A szabadtéri tűzgyújtás
szabályai
Az utóbbi időben többen
érdeklődtek a tűzgyújtási szabályokról. Ezért tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy
2015. március 5-én hatályba
lépett az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri
tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének
szabályaira vonatkozóan.
I. Belterületi szabadtéri
égetés
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést
végezni, kivéve, ha azt más
jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik
rendelettel, úgy a belterületi
égetés a nap minden időszakában TILOS! Ez esetben,
amennyiben szabadtéri égetést hajtanak végre belterületen, úgy a tűzvédelmi hatóság
eljárást fog kezdeményezni.
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata képviselőtestületének a helyi környezet
védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 16/2001.
(XII.14.) önkormányzati rendelete szól a helyi égetés szabályairól. Ennek értelmében
égetni csak száraz kerti hulladékot lehet, és az égetés száraz
(csapadékmentes) és szélcsendes időben folytatható,
hétfőtől péntekig 10-18 óráig.

II. Külterületi szabadtéri
égetés szabályairól szóló előírások ismertetésével nem
kívánom olvasóinkat terhelni,
az újságban más fontos információk elől a helyet elvenni.
Legfontosabb tudnivaló,
hogy a külterületen tervezett
égetést 10 nappal előbb a tűzvédelmi hatósághoz – kérelem
formájában, 3 000 Ft illetékbélyeg lerovásával – be kell
jelenteni.
Érdeklődésükre a hivatalban adunk részletes tájékoztatást, kérelem formanyomtatványt.

Újabb lendületet
kaphat a parlagfűirtás!
Gépesítünk!
A táplánszentkereszti Polgárőr Egyesülettel együttműködve pályázatot nyújtottunk
be a parlagfű irtását elősegítendő eszközbeszerzésre.
Évek óta nagy feladatot jelent a megépített kerékpárutak mentén az árokpartok,
rézsük kaszálása. De ha már
egyszer megépítettük, azt fenn
is kell tartani. Télen havat pucolni, nyáron kaszálni.
Pályázatunk 5 millió forint támogatásban részesült,
amelyet közel 2,5 millió forint
önerővel megtold az önkormányzat. Ebből egy rézsűkaszálásra, a későbbiek során
sószórásra, hótolásra alkalmas
traktort tudunk beszerezni,
pótkocsival együtt.
Családi Anita
jegyző

Az önkéntes tűzoltók hírei
A Táplánszetkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjai kérik a lakosságot, hogy
akinek vas-, illetve fémhulladéka van, az a májusi lomtala-

nítás előtt adja a tűzoltóknak,
május 16-án és 17-én házhoz
mennek érte. Kérik, hogy ne
tegyék az utcára, Tancsics
József tűzoltóparancsnok te-

lefonszáma: 06 /30/ 969-3664.
Az egyesület egyik tagja
negyvenórás szakmai tanfolyamon vett részt.
A tűzoltó egyesület ismét

kéri a falu lakóit, hogy adója 1
%-ával támogassa az önkéntes
tűzoltókat, hogy a továbbiakban is sikeresen működhessenek!
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A polgárőrségnél történt

Táplánszentkereszten február14-én tartották a rönkhúzást, a szokásokhoz híven a
Táplánszentkereszti Polgárőr
Egyesület tagjai is szolgálatban voltak, a rendőrséggel
együttműködve biztosították
a közlekedést, irányították a
forgalmat.
A március 13-án tartott
isk o la i é s ö nk o r mán yza ti megemlékezésen szintén
közreműködtek a forgalom
irányításában. A húsvéti nagyszombati körmenet idején is
segítettek, valamint a faluban
is járőröztek.
Vas Megye Közgyűlése április 18-án Szombathelyen a
Vas Megyei Rendőr-főkapi-

tányságon tartott ünnepséget,
ahol több táplánszentkereszti
polgárőr elismerésben részesült. Kapui Károly a Táplánszentkereszti Polgárőr
Egyesület alelnöke a Vas

Megyei Rendőr-főkapitánysággal kialakított eredményes
munkakapcsolat elismeréseként emlékplakettet kapott,
Neválovicsné Polgár Adrienn
alelnök pedig a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát
vehette át.
Kajcsos Lajost, a Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület elnökét megválasztották a Vas Megyei Polgárőr
Szövetség megyei elnökségi
tagjának.
A polgárőrök kérik, hogy
adójuk 1 százalékával támogassák az egyesület tevékenységét. Adószámuk:
18892839-1-18, bankszámlaszámuk: Rum és Vidéke
Takarékszövetkezet Tanakajd,
72700239.10005800.

Elkészült az új buszváró
A táplánszentkereszti önkormányzat új buszvárót épí-

tett a Fő utca Park utca irányában történő leágazásánál,

a volt gazdasági megállónál.
A korábbi, fémvázas és üveges buszvárót még a hetvenes
évek végén építették, már
rozsdásodott, és az oldalsó
üvegét is sokszor kitörték,
legutóbb már forgácslappal
pótolták. Tájba illő, téglából és gerendából készült
buszvárót emeltek a régi váró
helyén, ugyanolyan lett, mint
a József Attila utcában, és
a Gabonakutatónál lévő kis
épület, így egységesek a buszvárók a faluban. Az önkormányzat 1,9 millió forintot
fordított a beruházásra.
Fotó: önkormányzat
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A Jókai Mór
Művelődési Ház
programajánlója
Május elsejei vigasság
A korábbi évektől eltérően nem április utolsó napján, hanem május
elsején 10 órától állítják
a májusfát (markos segítőket is várnak) a művelődési ház előtt. Délután
15 órakor kezdődik a majális, felvonulás a szokott
útvonalon Coop bolt, Fő
út, Sport tér. Fellépők:
Pink Panther Rock and
Roll Csoport, Tavaszi Szél
Citerazenekar és meglepetés vendég. Büfé is lesz.
Felnőtt néptánccsoportot és színjátszókört
indítanak
A Jókai Mór Művelődési
Ház felnőtt néptánccsoportot szeretne indítani,
továbbá újra fölelevenítenék a falusi színjátszás
hagyományát, ehhez is várják a fiatalok és idősebbek
jelentkezését. Érdeklődni
és jelentkezni Meskó Krisztián népművelőnél lehet
a művelődési házban és a
könyvtárban. Telefonszáma:
06/30/659-0275, e-mail cím:
taplankke@gmail.com
Májusfa-kitáncolás
Május 31-én, 18 órai
kezdettel tartják a májusfa-kitáncolást a művelődési háznál.
Olvasókör
Május 20-án, 17 órai
kezdettel várják a könyvtárba az érdeklődőket,
ezúttal Márai Sándorral
foglalkoznak, Láng Gusztáv irodalomtörténész
professzor vezetésével.
Nyári napközis tábor
A művelődési ház nyáron, a szünidőben napközis tábort tervez indítani
az iskolás gyerekeknek.
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Tavaszi, óvodai hírcsokor
Megyei bázisóvodai
szakmai nap
A Táplánszentkereszti Hét
Kastély Kertje Művészeti
Óvodában és Bölcsődében április 15-én a szombathelyi Mesebolt Bábszínház két kiválósága tartott előadást „A bábok
személyiségformáló hatása”
címmel. A bemutató után a
bábjáték rejtelmeibe vezették
be a megye különböző óvodáiból érkezett óvodapedagógusokat. Kipróbálhatták az
árnyjáték trükkjeit, ötleteket
kaptak, hogyan lehet egyszerű
dolgokból csodát varázsolni,
s azok hogyan hatnak a személyiségre. Újságpapírból
készültek fantasztikus bábok
az óvónénik fantáziájának, s
kézügyességének köszönhetően. A bábok életre is keltek,
kis történet eljátszásával zárták a napot.

Együtt verseltek
Április 10-én vendéget vártak az óvodába. A Költészet
Napján látogatott el hozzájuk
Meskó Krisztián művelődésszervező, aki három verseskötetet is hozott magával. Mesélt
a verseket író bácsikról, nénikről, majd elmondott néhány
érdekes verset. Volt köztük
olyan, amit már ismertek és
hallottak a gyerekek, így hát
bekapcsolódtak a versmondásba. Együtt és nagy örömmel mondták a sorok végén,
hogy „Etye, petye, lepetye”.

Szolnoki konferencia
Szolnokon, két egymást
követő napon, 2015. 04. 2-3,
rendezték meg a „Művészeti nevelési programmal működő óvodák XXI. országos
konferenciáját” és az „Óvodapedagógusok országos tehetségsegítő tanácsának VII.
tehetséggondozó konferenciáját”, melyen részt vett a
táplánszentkereszti bázisóvo-

da három óvodapedagógusa.
A konferencia célja az óvodapedagógusok és a szülők, nevelők kapcsolatának erősítése
az eredményesebb iskolaérettség eléréséhez. Kövesdi Gáborné intézményvezető, felkérésre mindkét nap előadást
tartott a táplánszentkereszti
óvodában működő nevelési
gyakorlatról: „Mit tegyünk
közösen a gyermekek mozgásképességének fejlődéséért”,
valamint a győri óvodások,
óvónőik, szüleik látogatásáról, tehetséggondozásról. A
konferencián testvéróvodai
kapcsolatot létesített a két
gyermekintézmény.

Ovikóstoló 2015
Ovikóstolóra hívták a leendő óvodás gyermekeket
és szüleiket 2015. március
18-án és április 8-án délután.
Kölcsönös bemutatkozás
után a gyermekek által már
ismert mondókákat, énekeket,
ölbeli játékokat játszották.
Nagy élvezettel hallgatták az
óvónénik mesejátékát, majd
ők is kezükbe vehették a mesében szereplő bábokat. Kipróbálhatták a mozgásfejlesztő
eszközöket, és nagy kockákból
építhettek kedvükre. Ízelítőt
kaptak zenés-mozgásos percekből, ahol együtt mozogtak
zenére, kendőt lengetve a
felnőtteket utánozva a kicsik.
Március 25-én Nyílt nap
keretében látogathatták meg
az óvodát az érdeklődő szülők
gyermekükkel, betekinthettek
az óvoda életébe.

Az óvodások így
ünnepeltek
Március 15-ére készülődve
piros-fehér-zöld színbe öltöztették csoportjaikat. Az ünnepi
készülődés verseléssel, énekkel,
képek, könyvek nézegetésével telt, melynek során alkalom nyílt rá, hogy az óvodások
megismerkedjenek az ünnepi

szimbólumokkal, egyet-kettőt
közülük el is készítettek, így a
lányokra párta, a fiúk kezébe
kard, fejükre csákó került, és
a mindenki elkészíthette saját
nemzeti színű zászlóját is. A zenés-mozgásos percek keretében
indulókra meneteltek, mint a
katonák. Az óvodai megemlékezés napján kokárdával díszített ünneplő ruhában érkeztek
a gyerekek az óvodába, és már
reggeltől kezdetét vette az ünneplés. A megtanult dalokra,
mondókákra vidáman meneteltek, énekeltek, meglátogatták a
többi csoportot, meghallgatták
egymás verseit. Délelőtt ellátogattak a falu 1848-as emlékművéhez, és elhelyezték kis
zászlóikat.

Győri óvodások
látogatása
2015. március 11-én az óvoda vendége volt a győri Bartók
Béla Művészeti Bázisóvoda 18
kisóvodása és az őket kísérő
óvónénik, szülők.
A gazdagító program keretében a győri óvoda Ciripelő
tehetségígéreteket gondozó
műhelyének óvodásai furulyázással és közös énekkel örvendeztették meg a vendéglátókat.
Vendégeiknek a „Szállj elő
zöld ág” tehetségígéreteket
gondozó műhelyük gyermekei
Kodály Zoltán Gergely-járás
című előadásukkal, az óvónénik
és a szülők közös kórusa pedig
citerán kísért népdalokkal kedveskedett. A közös érdeklődési
kör és a helyszín alkalmat teremtett egy közös éneklésre a
műsor végén. A program keretében megtekintették a For-

rai Katalin Emlékmúzeumot,
amely a gyerekek és a felnőttek
érdeklődését is fölkeltette.

Új a kapu és a kerítés
Az elmúlt hetekben a bölcsőde kerítését és kapuját teljesen
újra és korszerűre cserélték. Az
óvodát és kisiskolát elválasztó
drótkerítés is felújításra került.
(Dr. Kovács László alpolgármester tiszteletdíjának felajánlásából végezték el a munkát.)

Beíratás
2015. április 20-án és 21-én
tartották a 2015/1016 nevelési
évre való beíratást, 21 szülő jelezte, hogy gyermekét szeretné
a táplánszentkereszti óvodába
hozni. Az óvodai felvétel folyamatos, tehát lehetőség van
arra, hogy év közben is fogadjanak gyermekeket. Szeptemberben várhatóan 96 gyermekkel
kezdhetik meg a nevelési évet.
(t. m.)

Papírgyűjtés
Kedves táplánszentkereszti
lakosok!
A Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde
szülői közössége márciusban
papírgyűjtést szervezett a településen. Ezúton szeretnénk
megköszönni a lakosok felajánlásait, az önkormányzat
támogatását, valamint a lebonyolításban bárminemű segítséget nyújtó óvodai, bölcsődei
dolgozók és szülők segítségét.
Az ebből összegyűlt összeget
a gyermekek javára fordítjuk.
Köszönettel: Tóth Ágnes
Szülői szervezet elnöke
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Továbbtanulás 2015:
a legtöbben
a gimnáziumot választanák
A Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános
Iskola 8. osztályos tanulói
is beadták jelentkezésüket a
középfokú iskolákba.

Fát ültettek
a polgárőrök
Március nyolcadikán volt tizenhárom éves a Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület. Az évforduló tiszteletére a hideg, szeles időben gyűltek össze a polgárőrök
a kastélyparkban és elültették emlékfájukat, amit az
önkormányzat ajándékozott számukra. Hatvannégy,
esővédővel bevont cédulát kötöztek a piros virágú gesztenyesuháng ágacskáira, a cédulákon minden egykori és
mai táplánszetkereszti polgárőr neve elolvasható.
Fotó: polgárőrség

A tanév kezdete óta tudatosan készültek a pályaválasztásra. Ellátogattak a
pályaválasztási és képzési
vásárra, az intézmény vezetői iskolaigazgatókat hívtak
meg, hogy bemutassák iskolájukat, beszélgettek és
kiadványokat böngésztek.
Szerettek volna minél több
hasznos információ birtokába jutni, mégsem volt könnyű
a választás.
A húsz nyolcadikos tanulóból első helyen tízen jelöltek
meg gimnáziumot, kilencen
szakközépiskolát, és csak egy
diák menne első helyen szakiskolába. A gimnáziumok közül
a legnépszerűbb a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázi-

um, majd a Premontrei Rendi
Szent Norbert Gimnázium,
s aztán a Kanizsai Dorottya
Gimnázium. A szakközépiskolák közül a legkeresettebbek a
kereskedelmi, a gépipari, a
műszaki és az élelmiszeripari
képzést nyújtó intézmények,
de örömmel vennék, ha több
diák bejutna a pécsi egyetem
idén induló egészségügyi kihelyezett tagozatára is.
Mindenki a saját képességei
és szorgalma szerint teljesítette a félévet, igyekezett a
tantárgyi jegyekből minél több
pontot szerezni. Január 17-én
hat tanuló írásbeli felvételi
vizsgát is tett, s ezen eredmények tükrében várja nagy
izgalommal, hogy sikerül-e
bejutnia a kiválasztott középfokú intézménybe.
Sok sikert és kitartást kívánunk nekik céljaik eléréséhez!
(Apáczai iskola)

Lomtalanítás lesz
május 18-án és 19-én
Táplánszentkereszt Önkormányzata és a Szomhull
Kft. tavaszi limlom akciót
szervez a községben.
A lomtalanítás idejét az
alábbi napokban jelölik meg.
A Polgármesteri Hivataltól Szombathely felé eső területen május 18-án, hétfőn.
A Polgármesteri Hivataltól Tanakajd felé eső területen május 19-én, kedden.
Az akció során elszállítják
a háztartásokban feleslegessé váló, a rendszeresített
hulladékgyűjtő-edénybe,
méretük miatt, el nem helyezhető holmikat, ha azokat

a lomtalanítás napján reggel
7.00 óráig a szállító járművel
megközelíthető köztérre
kihelyezik.
Az érvényben lévő 2012.
évi CLXXXV. Hulladékgazdálkodási törvény értelmében a lomtalanítási akcióba
a következő hulladéktípusok
nem tartoznak bele, ezért
nem is szállítják el azokat.
– kerti hulladék, nyesedék
(zöld hulladék)
– trágya
– bontásból származó
anyag, autóalkatrész (kárpit,
szélvédő, lökhárító stb.)
– építési törmelék (mosdókagyló, csempe stb.)

– lapátos hulladék
– veszélyes hulladék (pl.
permetezőszer, göngyölegmaradék, festék-göngyöleg, olajos, üzemanyagos
göngyöleg, gumiabroncs,
akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt
olaj, elektronikai hulladék
(selejtes hűtő, tv, háztartási
gép)
Nyomatékosan kérik, hogy
a fent megnevezett hulladékot ne tegyék ki, mivel azt
nem fogják elszállítani! Ott
maradnak a közterületen!
A ki nem helyezhető
hulladék elszállítása, külön megrendelés alapján, és

díjfizetés mellett történik!
Erről a Szomhull Kft. gondoskodik!
Az elektromos hulladék
elszállításáról is gondoskodnak, a Polgármesteri
Hivatal mellett elhelyezett
konténerbe május 14-én,
csütörtökön reggel 8 órától
16 óráig, május 15-én, pénteken délelőtt 8-tól 12-ig
lehet berakni a feleslegessé
vált elektronikai tárgyakat.
Táplánszentkereszt,
2015. április 13.
Táplánszentkereszti
Polgármesteri Hivatal
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Védőnői méhnyakszűrés
Táplánszentkereszten

Föllélegzett a Gyöngyös,
megszabadították a szeméttől
Április 22. a Föld Napja, erre
az alkalomra időzítették a
táplánszentkeresztiek a Gyöngyös patak és környékének
megtisztítását.
Meskó Krisztián, a Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Közhasznú Egyesület titkára
kezdeményezte, fogjanak ös�sze a civilek, és tegyék rendbe a Gyöngyöst a falu belterületén. A feladat nem volt
egyszerű, elhatározták, hogy
a vízből is kiemelik az eldobált holmikat, ehhez kenut is
használtak. Meskó Krisztián
elmondta, délelőtt a Táplánszentkereszti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjai, a
Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület és a kulturális
egyesület tagjai segítettek.
Akik délelőtt dolgoztak, vagy
iskolában voltak, délután jöttek el. Harminc önkéntessel,
ötven, egyenként százhúsz
literes zsákba való szemetet
gyűjtöttek össze kora estig.
A táplánszentkereszti önkormányzat fél tucat közfoglalkoztatottja is segített,
a helyhatóság adott kesztyűket, zsákokat és eszközöket

a szemétszedéshez, a kenut a
helyszínre hozatták, továbbá
a hulladék elszállításáról is
gondoskodtak.
Elképesztő, mi mindent dobálnak az emberek a patakba
és partjára (a szemét egy része
biztos nem „helyi termék”, a
víz tovasodorja azt Szombathely felől). Összetört bútorok,
gumiabroncsok (traktorgumi
is!), fémből készült eszközök,
lábasok, cipők, műanyagpalackok, szinte fölsorolhatatlan,
mi mindennel csúfítják el a
vizet és a földet.
Az önkéntes tűzoltók a fák
vízre hajló ágait is visszavágták, a kulturális egyesület azt
tervezi, hogy nyáron tábort
szerveznek a gyerekeknek, és
majd kenuzni is viszik őket a
Gyöngyösön.
Meskó Krisztián elmondta,
ezentúl minden évben megszervezik az akciót, lehet, hogy
szerencsésebb lenne szombaton, akkor többen ráérnének,
de a Föld Napja április 22-én
van, és szeretnének ehhez
a dátumhoz ragaszkodni a
jövőben is.
(t. m.)
Fotó: Meskó Krisztián

Táplánszenszentkereszten
is elérhetővé vált a védőnői
méhnyakszűrés. A térítésment es népegészségügyi
szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év
közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel
egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül
sor, így megspórolhatják a
szakrendelőbe utazást és a
várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit
az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal koordinál. Célja a
védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve
hogy javítsa a méhnyakszűrés
elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára Magyarországon naponta
meghal egy nő méhnyakrák
következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti
elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak
rosszindulatú elváltozásait
vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy a méhnyak-daganatos

nők 65%-a egyáltalán nem,
vagy több mint három éve
nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen
fontos, hogy elmenjenek a
szűrésre.
Amennyiben a védőnő a
szűrés során, vagy a laboreredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst
nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük
csütörtöki napokon 15.00 órától 17.00 óráig. Jelentkezni
lehet a védőnőknél személyesen a tanácsadóban, vagy
a 06/70/3793399-es telefonszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott meghívólevelet, várjuk jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen
részt az ingyenes szűrésen,
önmagáért, családjáért.
Tőke Monika
védőnő

Hazai pályán
erős KSK – taroló FC
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Tápláni KSK,
és a megyei II. osztály Szombathelyi csoportjában szereplő
Táplán FC eredményei:
Tápláni KSK – Kőszeg 1-0,
Király SZE – Tápláni KSK 4-0,
Tápláni KSK – Vép 4-2, Bük

– Tápláni KSK 1-0, Tápláni
KSK – Uraiújfalu 3-2
Szentpéterfa – Táplán FC
1-2, Táplán FC – Újperint
3-1, Vasszécseny – Táplán FC
1-3, Táplán FC - Honvéd SÉ
3-0, Torony – Táplán FC 0-1,
Táplán FC – Zanat 3-1

A Községi-Iskolai Könyvtárban a következő folyóiratok
lapozgathatók 2015-ben:
Heti Világgazdaság, Filmvilág, Nők Lapja, Computerworld, Dörmögő Dömötör, Magyar Konyha, Praktika
Jöjjön el, és lapozza nálunk!
Nyitvatartási időben, kellemes környezetben, nyugalomban!
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Bronzérem az Illés Akadémia-Haladásnak
Immáron kétnapos lett, és
további csapatokkal bővült
az idei utánpótlás nemzetközi teremlabdarúgó torna
Táplánszentkereszten. Az
iskolai sportcsarnokban február 21-én az U9-es (2006-ban
születettek), február 22-én
pedig az U8-as (2007-ben születettek) csapatok mérkőzései
zajlottak.
Nagy volt az érdeklődés,
elsősorban persze a gyerekek
teljesítményére kíváncsi szülők, rokonok töltötték meg
a sportcsarnok karzatát is. A
magyar együtteseken kívül
osztrák, szlovák és szlovén
csapatok is érkeztek a kemény
csatákat hozó tornára. Vas
megyét az Illés Akadémia Haladás képviselte, de olyan
neves együttesek is jöttek,
mint a tavalyi győztes Sturm

Graz vagy a Bratislava. Itthonról itt volt a Fradi, az MTK, a
Győri ETO és a Videoton.
Szabó Ákos, a torna főszervezője érdeklődésünkre
elmondta, hogy tavaly rendezték az első ilyen nemzetközi
tornát Táplánszentkereszten,
akkor még csak egy napon és
egy korosztállyal, idén bővítették a programot. Öröm, hogy
ezúttal már a Ferencvárost
is fogadhatták. Szlovákiából
a Terncin is a résztvevők között van, Szlovéniából pedig a
Drava Ptuj érkezett. Az Illés
Akadémia programkoordinátoraként azon van, hogy
Táplánt is bevonja a programokba, ezzel is élénkítve, változatossá téve a helyi sportéletet. Ha csak egy korosztályban
is, de remélhetőleg jövőre is
sikerül itt megrendezni ezt a
tornát.

A Táplánszentkereszti
Ifjúsági FÚVÓSZENEKAR
tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját

PÜNKÖSDI HANGVERSENYÉRE
2015. május 24-én
18 órára
Táplánszentkeresztre,
az Apáczai Csere János
Általános Iskola Sportcsarnokába

A mérkőzéseket nézve az
juthatott a felnőtt focimec�csekhez szokott szurkoló eszébe, hogy ezek a srácok még
szívvel-lélekkel vetik magukat
a küzdelembe, nekik valóban
a labda, és a játék a legfontosabb. No, és az önzetlen
győzni akarás. Szépen helyt
álltak a magyar csapatok, az
Illés Akadémia - Haladás például az U8-as korosztályban
bronzérmet szerzett.
Az U9-es korosztályban a

tornát a Főnix Gold nyerte,
második az SK Sturm Graz
lett, míg a harmadik helyen a
Ferencváros végzett.
Az U8-as korosztályban a
Videoton FC végzett az élen,
második a szlovén Drava Ptuj
lett, míg a harmadik helyet
az Illés Akadémia – Haladás
érdemelte ki.
(Felvételeink a torna egyegy mozzanatát örökítették
meg.)

l. e.

Műsor:
Hector Berlioz: Rákóczi induló, John Williams: Jurassic
park, Vladimir Cosma:
Nadia’s Theme, Jenei Szilveszter-Koltai Gergely: Kell
még egy szó, Pazeller Jakab:
Herkulesfürdői emlék, Chris
Rea- Sztevanovity Dusán:
Kell ott fenn egy ország, Erkel
Ferenc: Hunyadi induló
A hangversenyen közreműködnek az iskola furulyás tanulói
Vezényel: Janászek Ferenc
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Beszámoló a Táplánszentkereszt
Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány
2014-es gazdasági évéről

2015. április

Karatehírek

Európa-bajnokság Prága

Az Alapítvány alapítója Tóth Sándor, szombathelyi magánszemély.
Az Alapítvány 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
belső karbantartása, felújítása, betörésvédelmi berendezések
vásárlása és üzemeltetése. Mindazon eszközök, berendezések,
folyóiratok és könyvek beszerzése, melyek a fenti közösség
egészségügyi ellátását szolgálják.
2014-ben 1 411 ezer Ft adományból származó bevétele volt
az Alapítványnak.
Ennek 19,1 %-a – 270 000,- Ft társas vállalkozásoktól,
38,5 %-a – 543 000,- Ft magánszemélyek befizetéséből,
42,4 %-a – 598 000,- Ft a lakosság adójának 1 %-ából származik. Összességében 2014. év során 1 412 000 Ft adományt
kapott az Alapítvány.
2014-ben eszközjellegű beszerzéseink a következők voltak:
2 db Windows 7 program és 2 db Office 2013 Home program
79 ezer és 127 ezer Ft értékben, továbbá a babavizsgáló asztal
fölé és az EKG készítésére szolgáló vizsgálóasztal fölé infra
panel 2 db 110 ezer Ft összegben.
2014-ben 694 ezer Ft anyagi jellegű ráfordítása volt az
Alapítványnak:
Bankköltség 55 ezer Ft
Vakutenerek a vérvételekhez, tesztcsíkok 38 ezer Ft,
Postaköltség 30 ezer Ft,
Orvosi táska, csipeszek, ollók 73 ezer Ft
Tonerek a nyomtatókba, irodaszerek 498 ezer Ft
Vas megyében a táplánszentkeresztin kívül mindössze egy
körzet van, ahol az orvos mellett 2 ápolónő dolgozik. Az OEP
finanszírozás egy orvos egy ápolónő létszámra van beállítva.
Emiatt az Empátia Kft működése 2014-ben a magánorvosi tevékenység bevételét, a másodállásokat ill. az ügyeletért kapott
bevételeket leszámítva ráfizetéses volt. Azt gondolom, senki
számára nem kétséges, hogy mindkét szakápolónő munkájára
nagy szükség van.
Így is 1-1,5 órával a rendelési időn túl dolgozunk a 90-110
fő/nap forgalmú időszakban.
Nagyon köszönöm az Önök megértését és az 1% számunkra
utalásában megnyilvánuló támogatásukat!!! Ismét hangsúlyozom, hogy senkitől nem vonnak le 1 Ft-tal sem többet, mert
bennünket jelölnek meg az 1% kedvezményezettjeként. A
mindenképpen levont adóból kapjuk vissza a NAV-tól az 1
%-ot. Tartsunk össze továbbra is községünk szintjén, hiszen az
egész közösséget segíti, aki az egészségügyi szolgálatot segíti!
Személyi jellegű kifizetés sem az előző években, sem 2014ben nem volt az Alapítványból.
A könyvelési munkákat az alapító Tóth Sándor könyvelő
irodája társadalmi munkában
végezte.
Az adományozó cégek részére az előírt igazolás kibocsájtásra került.
Köszönjük mindenkinek a támogatást akár az 1%-on
keresztül, akár csekkes befizetéssel történt. Mindenkinek
kívánunk eredményes gazdasági évet és jó egészséget!
Az Alapítvány kuratóriuma
Táplánszentkereszt, 2015. febr. 21.

A Nemzetközi JKA Karateszövetség 2015. március
28-án rendezte meg Prágában
az Európa-bajnokságot kadet, junior és felnőtt korcsoportokban. A Magyar JKA
Karateszövetség válogatottjának utazó keretében két
tápláni fiú is helyet kapott: a
junior korcsoportban Kassai
László, a felnőtteknél pedig
Habda Zsolt.
Egyéniben a Tápláni Karate versenyzői egy-egy nyert
meccs után kikaptak, a nyolc
közé egyikük sem jutott be.

A csapatversenyekben a magyar junior csapatot, ahol
Kassai László is helyet kapott, a „mumus” oroszokkal
sorsolták össze, akik egyébként meg is nyerték a kategóriájukat. A magyar fiúk
helytálltak, de sajnos nem
sikerült a bravúr, 2:0 arányban kikaptak. A felnőtteknél
Habda Zsolt társaival két
csapatot is legyőzve bejutott a négyes döntőbe, ahol
az oroszoktól 2:1 arányban
kikaptak ugyan, de így is a
harmadik helyen zártak.

Sárvár Kupa
A Magyar JKA Karateszövetség első hazai tavaszi, versenyét, mint hosszú évek óta
mindig, most is Vas megyében
rendezte meg. Március 14-én
a Sárvár Kupa Országos Bajnokságon a Tápláni Karate
Sportegyesület vezetőedzője,
Németh András (3.dan) 11
versenyzőt indított.

A TKSE versenyzői négy
bronzérmet és egy aranyérmet
szereztek a nívós megmérettetésen.
Eredmények: 3-as korcsoport: Ersing Alexander 3.,
Takács Dániel 3., 14-15 éves
korcsoportban: Berta Dániel
3., junior: Kassai László 3.,
felnőtt: Habda Zsolt 1.

