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Az olimpia beköszöntött a faluba
Az idei falunapon szinte min
den az olimpiáról szólt. Alig
fejeződött be a nyári világver
seny Rio de Janeiróban, Táplán
szentkereszten szeptember
2-án és 3-án filmvetítéssel,
sportversenyekkel és számos
olimpiát idéző történéssel kel
tettek olimpiai hangulatot. A
falunapi hagyományt követve
volt polgárrá fogadás, és soksok kulturális műsor is.

nyitotta meg. „Történelmi pilla- részt akartak venni a prognat részesei lehetnek a részt- ramokon. Reggel jól illett az
vevők, Táplánszentkereszt, olimpia jegyében rendezett
Budapestet megelőzve, szervezte
meg falusi olimpiáját, amelynek
összes költségét
nem mérik súlyos
milliókban, az önkormányzat lehetőségeihez mérten
gondoskodott arról,
Fellobbantották a lángot
hogy a faluban élők
Szeptember 2-án az eső sportosan töltsék
elől a nagysátorba menekültek a falunapot, kelleaz érdeklődők. Az olimpiai öt mesen szórakozva
karika díszítette a pódiumot. legyenek együtt,
Este a nyolc magyar olimpi- fiatalok és idősebai aranyról vetített filmekkel bek. A táplánszent
kezdődött a program. Majd kereszti olimpiát
fölsorakoztak a helyi olimpiai ezennel megnyicsapatok. Az önkéntes tűzoltók tom!” – fejezte be
segítségével föllobbantották a köszöntőjét a polOlimpiai láng a sátor alatt
táplánszentkereszti olimpiai gármester.
falunaphoz a Borbás Tibor vezette falufutás, amely 8 kilométeres körút megtételét
jelentette a jelentkezőknek.
Megtelt a rendezvénysátor a
„szabadtéri” szentmisén, miközben a sátor hátsó részénél
már kellemes illatok terjengtek
a „tábori konyha” felől. Bár
megfelelő számú jelentkező
híján ezúttal a főzőverseny
elmaradt, de a falu népe nem
maradt finom ebéd nélkül. A
séf szerepét Molnár István
Rúgták a lasztit az élő csocsóban
önkormányzati képviselő töllángot. Elhangzott az olimpiai
Időközben elvonultak a fel- tötte be, aki elmondta, hogy
himnusz, és esküt is tettek a hők, este a Revans Rock Band, a bográcsgulyásba még egy
versenyzők.
termetes mangalicacsülök is
és a PNR adott koncertet.
A táplánszentkereszti olimpiAz időjárás szombaton nem kerül.
Folytatás a 2. oldalon
át ifj. Perl János polgármester tartotta vissza azokat, akik

A Savaria
karnevál
tortája
Harmadik alkalommal hirdették
meg a szombathelyi Savaria
Történelmi Karnevál tortaverse
nyét. A Karnevál tortája címet
a táplánszentkereszti Cake Art
Desszertműhely és Csokolá
démanufaktúra Savaria kincse
elnevezésű tortája nyerte el.
A szakmai zsűri elnöke, a
verseny díszvendége Szó Gellért
salgótarjáni cukrász volt, aki
Magyarország tavalyi és idei
tortájának megalkotója. A verA győztes torta:
Savaria kincse

seny történetében most először
kapta meg kétszer egymás után
ugyanaz a cukrász az ország
tortájának kitüntető címét.
Folytatás a 9. oldalon
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Az olimpia beköszöntött a faluba
Ehhez aztán ügyesség kell

Folytatás az 1. oldalról
A szomszédos üstben pedig
bakonyi betyárleves gőzölgött.
Az pedig már az ebédnél derült
ki, hogy a finom szilvás gombócok az olimpiai öt karika színeire
voltak megfestve ételszínezékkel.
Időközben már előkészítették a játékos olimpiai versenyszámokat, mint például az élő
csocsót, a gladiátorjátékot, a
szumót, és a honvédő íjászatot.
Megmérettetett erő, bátorság és
ügyesség. Mivel az előzetesen
jelzettnél jóval több, 11 csapat
nevezett, nem volt könnyű dolguk
a szervezőknek, amíg elkezdődhettek a küzdelmek. A csapatok
vegyes összetételűek voltak.
Valóban jó vetélkedés alakult
ki a sátor és a kultúrház közötti területen. Lazításként pedig
meg lehetett hallgatni a Tápláni
Gyöngyvirág Dalkört, és meg lehetett nézni a Pink Panther Rock
and Roll csoport bemutatóját. Jó
ebédhez szólt a nóta Peltzer Gézával, és a finom ebéd is hamar
gazdára talált.
A kora délutáni program része
volt a látványos tűzoltó bemutató
a szertárnál.
A Sárkány klub kiállítása
Kora délután a Sárkány Klub
(foltvarrók) hagyományos kiállítását nyitották meg a művelődési

házban, amelyen ugyanúgy ott
volt a község vezetése – ifj. Perl
János polgármester és dr. Kovács
László alpolgármester –, ahogy
a többi rendezvényen is. Meskó
Krisztián, a művelődési ház vezetője felhívta a figyelmet arra,

szó, ami megfelel a klasszikus
népművészetnek is. Az itt látható
alkotásokban is visszatükrözõdik
a kreativitás, az ötletesség, s
magukon hordják az alkotójuk
személyiségi jegyeit is. A tápláni
hölgyek visszatértek a szabadidő
hasznos és alkotó eltöltéséhez a
tévé rabsága helyett, s számukra
a közös munka örömöt jelent.
A klub tagjai büszkék lehetnek
arra, amit bemutatnak ezen a
kiállításon is.
Cserkuti Veronika, a klub vezetője úgy vélte, ehhez a munkához
elengedhetetlen a közösség, az
önkormányzat, a polgármester
támogatása, s ezért mindenkinek köszönetet mondott. Utalt rá,
hogy soha ennyi közös munka

Tóth Csaba nyitotta meg a kiállítást

hogy jövőre már 20 éves lesz a
Sárkány Klub, amit méltó módon
szeretnének megünnepelni. A
kiállítást Tóth Csaba Munkácsydíjas festőművész nyitotta meg.
Elmondta, hogy gyermekként,
iskolásként sportolt, versenyzett
Táplánban, innen a kötődése.
Korábban textiljátékokat, bábukat
is készített, s a családjában is
több textiles található. A kiállítás
azt bizonyítja, hogy át kell értékelni a népművészet fogalmát,
s bővíteni kell újabb népművészeti ágakkal is. Ezekről a kézzel
varrott, hímzett munkákról van

nem került a kiállításra. Ezek
más hatást keltenek, mintha
egyéni készítésűek lennének.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy
egyre több keresztszemes munkát is készítenek. Elmondta,
hogy új tagokkal is bővült az
egyesület, szívesen együtt dolgoznak más szervezetekkel,
intézményekkel is. Az általános
iskolának például Süsü sárkány-

maszkokat készítettek, s ezeket
most ki is állították.
Táplánszentkereszt
ifjú polgárai lettek
A táplánszentkereszti falunap
kedves színfoltja a polgárrá fogadás. Az egy éve született gyermekeknek adnak névre szóló
dokumentumot. Ifj. Perl János
polgármester köszöntötte őket,
hangsúlyozta, örömteli, hogy a falunak nem csökken a lélekszáma,
az idén 24 gyereket (köztük egy
ikerpárt) fogadhatnak polgárrá.
Táplánszentkereszt fejlődésének
záloga az új nemzedék. Egészséges, vidám gyerekek járhatnak
a bölcsődébe, óvodába, iskolába,
akik majd felsőbb iskolákba kerülve is szívesen jönnek haza a
szülőfalujukba. A polgármester, dr.
Kovács László alpolgármester és
Tőke Mónika védőnő adta át a gyerekek szüleinek a dokumentumot.
A gyerekek, kihasználva a szép
napsütést, a füves részen felállított játékokon ugráltak, lovagolhattak is.
A sátorban a Tápláni Karate
Sportegyesület tartott bemutatót,
a Tavaszi Szél Citerazenekar, a
Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar, a Karak zenekar és
a Big Mouse Band adott műsort.
Este a SamBrasil – szambashow, capoeira – volt a karnevál
fináléja, a táncosok és énekesek
elkápráztatták a közönséget.
A kőszegi Ataru Taiko dobszínház társulatának fellépése,
tűzijáték és bál zárta az első
táplánszentkereszti falusi olimpiát.
( l. e. t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Táplánszentkereszt

Önkormányzati havilap
Felelős kiadó:
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: ifj. Perl János • Felelős szerkesztő: Treiber Mária
E-mail: taplanujsag@gmail.com
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely

Polgárrá fogadás
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Tanévnyitó műsorral és faültetéssel
Vakációt búcsúztató műsor, az is
kolai szalag feltűzése és faültetés
is szerepelt a táplánszentkereszti
Apáczai Csere János Általános
Iskolában megrendezett tanév
nyitó ünnepélyen.
Csodálatos nyári időben sereglett a település apraja-nagyja
a tanévnyitó ünnepélyre, zsúfolásig megtelt az általános iskolai

amely komoly munkára hívja
a kisebbeket és nagyobbakat.
Megannyi feladat, megannyi
élmény vár mindenkire. Az új
tanévben 218 diák 13 osztályban és 5 napközis csoportban
bővítheti ismereteit, fejlesztheti
képességeit. Megnyugtató, hogy
a javító, osztályozó vizsgát mindenki sikeresen teljesítette. Az
eredményes munkához jól kép-

Feltűzik a szalagot az iskola új polgáraira

tornacsarnok. Az eseményen
jelen volt ifj. Perl János polgármester és dr. Kovács László alpolgármester, és az önkormányzati képviselők is. Az iskola új
polgárait a tanító nénik vezették

zett, hivatástudattal rendelkező
pedagógusokra és segítőkész,
gyermekeikre figyelő szülőkre,
családokra van szükség. Az új
törvények átszervezték az eddigi intézményfenntartó közpon-

A kis elsősök
évesekhez is szólt, mondván, díjas éveket kívánt. A tanévnyitó
hogy ugyanúgy figyelnek rájuk, ünnepélyen feltűzték az iskola új
mint a kis elsősökre. Ami az polgáraira az iskola szalagját, s
iskolaépületet illeti, a nyáron átadtak hozzá a kicsiknek a tamegtörtént a festés, karban- nulás során majd jól hasznosíttartás, takarítás, a munkákhoz ható kis ajándékcsomagot. Ezt
kapott segítségért, a
Az igazgatónő tanévnyitó
támogatásért köszöbeszédét tartja
netet mondott. Külön
öröm, hogy még mindig közlekedhet az
iskolabusz. Újdonság,
hogy az udvaron egy
újabb mászófalat alakítottak ki.
Az igazgató bemutatta az új kollégákat,
és elmondta, hogy
visszatérő pedagógus is van, aki a gyed
mellett folytatja oktató
munkáját. A szülőktől az iskolai munka
támogatását kérte,
majd nagy taps kíséretében követően az épület mögötti füajándékkal búcsúztatta Mol- ves területen közösen elültették
nár Istvánt, az iskola eddigi az újabb, a mostani elsősöknek
gondnok-karbantartóját, akinek emléket állító almafát.
lendvai
hosszú, nyugodt, örömteli nyug-

Készülődés
az almafaültetéshez
fel a színpad előtti padokhoz,
majd a tanulók tantermet imitáló
színpadi képpel, kis műsorral
búcsúztatták a két és fél hónapos vakációt, és köszöntötték a
2016/17-es tanévet.
Tanévnyitó beszédében Kissné Nagy Ilona igazgató azzal
kezdte: ismét szól a csengő,

tokat, közelebb kerültek a döntések a diákokhoz, szülőkhöz.
Külön köszöntötte a két első
osztály tanulóit, akik előtt egy új
világ tárul ki. Nekik azt kívánta,
hogy öröm legyen számukra a
tanulás, s a tanévnyitón elültetett fával is vigyék tovább az
iskola hagyományait. A felsőbb

A vakációt búcsúztatták a tanulók
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
NÉPSZÁMLÁLÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi
Statisztikai Hivatal 2016-ban
mikrocenzust tart, amely mintájába bekerült Táplánszentkereszt község is.
A mikrocenzust, más néven
kis népszámlálást a 2015.
évi X. törvény rendelte el, az
adatfelvétel részleteit pedig
a 65/2015 (III.25) számú kormányrendelet tartalmazza.
Az adatfelvétel ideje: 2016.
október 1. és november 8. között.
A mintavételre kiválasztott
háztartások és intézetek címeire 2016. szeptember 30-ig
értesítőt küld a Központi Statisztikai Hivatal.
A mintába került háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező.
2016. október 1. és 9. között
a kijelölt címeken élőknek lehetőségük lesz arra, hogy a
kérdőívet interneten keresztül
önállóan töltsék ki.
Amennyiben az önkitöltés
lehetőségével nem élnek, akkor 2016. október 10. és nove
mber 8. között a számlálóbiztos keresi fel a háztartást,
hogy felvegye az adatokat.
További részletes információk
találhatók a mikrocenzussal
kapcsolatban a Központi
Statisztikai Hivatal weboldalán: http://www.ksh.hu/
mikrocenzus2016/
Kérem a fentiekkel kapcsolatban szíves együttműködésüket!
Tisztelettel: Családi Anita
jegyző

- 9:00 órakor: a Tűzoltószertár előtt (Fő út)
- 10:00 órakor: Malom utca
és a Dózsa utca kereszteződésében,
délután:

- 15:00 órakor: a Petőfi Sándor utca 20. szám előtt,
- 15:30 órakor: a Tűzoltószertár előtt (Fő út)
-16:00 órakor: Malom utca
és a Dózsa utca kereszteződésében.
Pótoltás ideje:
2015. október 12-én, szerdán
délután :
- 15:00 órakor: a Petőfi Sándor utca 20. szám előtt,
- 15:30 órakor: a Tűzoltószertár előtt (Fő út)
- 16:00 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.

Eboltás 2016.

BURSA Hungarica 2017.

Értesítjük a község lakosságát, hogy a 2016. évi veszettség elleni kötelező eboltás
a következő helyszíneken és
időpontokban lesz:
2016. október 5-én, szerdán
délelőtt:
- 8:00 órakor: a Petőfi Sándor utca 20. szám előtt,

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a felsôoktatásban tanuló, a pályázati feltételeknek
megfelelő, táplánszentkereszti

diákok támogatását továbbra
is fontos feladatának tartja a
képviselő-testület.
Táplánszentkereszt Község
Ö n ko rm á ny za t a a z Em b e ri
Erőf orrások Minisztériumával
együttűködve kiírja
a 2016. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a településen
állandó lakóhellyel
rendelkező, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók
(„A” típusú pályázat), illetve
felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára, a 2016/2017.
tanév második és a 2017/2018.
tanév első félévére vonatkozóan. A pályázat beadása elektronikus rendszerben történik, a
Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése. A
pályázati űrlapot feltöltés után
kinyomtatva és aláírva – a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt – a települési önkormányzatnál kell benyújtania a
pályázónak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázat
rögzítése és az önkormányzathoz történő benyújtása 2016.
november 9. napjáig lehetséges, az önkormányzathoz való
benyújtás javasolt személyesen 08:00–16:00 óra között és
pénteken 8:00–12:00 óra között. A pályázat elbírálásának
határideje: 2016. december 7.
A részletes „A” típusú és „B” típusú pályázati kiírás az alábbi
linkekre kattintva érhető el: „A”
típusú pályázati kiírás: http://
www.emet.gov.hu/felhivasok/
bursa_ hungarica6/ „B” típusú
pályázati kiírás: http:// www.

emet.gov.hu/felhivasok/bursa_
hungarica7/
Zöldhulladék, nyesedék
elhelyezése
A SZOMHULL Nonprofit Kft.
minden páros hét szerdáján
biztosítja a ZÖLDHULLADÉK
ingyenes átvételét a Szombathely, Körmendi úti hulladékudvaron az alábbi nyitvatartási
időben:
március 16-tól november 14ig: 6:00 – 18:00
november 15-től március 15ig: 7:00 – 17:00.

A megjelölt időpontokban
a szerződéssel rendelkező
táplánszentkereszti ingatlanhasználók 1 alkalommal max
1 m 3 zöldhulladékot helyezhetnek el a hulladékudvarban.
Itt a lehetőség, aki nem akar
komposztálni! Akár többen
is összeállhatnak, s egy-egy
alkalommal felváltva bevihetik
a zöldhulladékot.
Nem kell égetni, vagy a vasúti töltésre, árokpartokra, kertek alá hordani.
A zöldhulladék illegális elhelyezése is köztisztasági szabálysértés, amely eljárást von
maga után, amennyiben az elhelyező személyére fény derül.
A közösségi együttélés
szabályairól
Közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő esetek, visel
kedések, magatartások
– avagy hol felejtettük el azt,
ami nagyszüleink idejében
még természetes volt, mi is
az a szokásjog, vagy a józan
paraszti ész?!
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Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselőtestülete rendeletet alkotott a
közösségi együttélés alapvető
szabályairól. A rendelet 2016.
november 1. napján lép hatályba. Terjedelmi okok miatt a
lap hasábjain nem közöljük, a
honlapra hamarosan felkerül.
Írásunkkal az a célunk, hogy
áttekintsük a szabályozás
szükségességét, lehetőségeit.
A rendelet célja az, hogy
megállapítsa azokat a magatartásformákat, amelyeket
egymással szemben, mint
közösségben élők, a kellemes
élettér, a komfortos lakhatás, a
vagyonvédelem, a környezetés egészségvédelem érdekében joggal – legfőképpen szabályozás nélkül – elvárhatnánk
egymástól.
A rendelet megalkotásával
a lakosság nyugalmát zavaró
magatartások szankcionálhatók lesznek, ami elősegíti a
jogkövető magatartás érvényesülését.
A szabályozás a lakosság
által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést elősegítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó
szankciókat tartalmazza majd.
Az együttélés normái a közösség által elfogadott szabályok összességét jelenti. Vannak egyértelműen törvénybe
foglaltak, mint a ne lopj, ne ölj,
és társaik, vannak azonban
olyan normák, amelyeknek
megszegése a jogot nem, csak
a jóérzést, vagy erkölcsöt sérti.
Optimális eset az, amikor
mindenki az általánosan elfogadott normák, szabályok
betartására törekszik. Ez
mindannyiunk közös érdeke, mert így valósulhat meg
egy közösség, község, utca,

a szomszédság harmonikus
együttélése. A szabályok tehát a konfliktusok elkerülését
szolgálják.
Az egyén amikor egy közösség tagjává válik, vállalja
a közösség által kialakított
normák átvételét.
A rendelet – szándékunk
szerint – azt segíti elő, hogy e
szabályok (vagy inkább elvárások) nem teljesítése esetén
felelősségre vonást alkalmazhasson az eljáró szerv.
Nagyon sokan nem ismerhetik az érvényes jogi szabályozást, sok esetben a Polgármesteri Hivatal tanácsát vagy
eljárását kérik, holott erre már
nincs jogszabályi felhatalmazása a helyi közigazgatási
szervnek.
Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül áttekintést adjunk az alábbiakban
a leginkább érintett területek
kapcsán.
A helyi rendelet keretében
állapíthatta meg a képviselőtestület:
- házszámtáblák elhelyezésével,
- a közterületek használatával,
- a köztisztasággal és
- a zajvédelemmel kapcsolatos egyes részletszabályokat,
melyeket törvény, vagy kormányrendelet nem szabályoz.
A képviselő-testület szabályozási körében tiltotta volna
a helyi utak állagának védelme
érdekében azt, hogy az érintettek 3,5 tonna összsúlyt meghaladó gépjárművet, pótkocsit,
vontatót, nyerges vontatót,
vagy általában vállalkozási tevékenységhez használt gépjárművet közterületen tároljanak.
Több alkalommal utaltunk
már arra, hogy nagyon sokan

Apróhirdetés
„Táplánszentkereszten 900 m2-es építési telek 3970 Ft/
m2 áron eladó. Közművek az utcában. Telefon: 70/3791765.”
„2400 m2 területű kert eladó. Szerszámos házzal, termő
gyümölcsfákkal, veteményes területtel, kúttal, szalonnasütővel. Érdeklődni: 06-94/319-449, 06-30/3723-507.”

az utcán parkolnak. Letapossák az útpadkát, az út szélét.
Mindenhol van kapubejáró,
telek, amelyeken az ingatlanhasználó tulajdonát képező
járművet tárolni lehet és kellene. Ezt a közúti törvény szabályozza, annak szellemében
fogunk eljárni.
A köztisztasághoz kapcsolódó szabályozások nagy részét
a hulladékgazdálkodási törvény szabályozza, hulladékgazdálkodási bírság kiszabását teszi lehetővé.
A temető használatával kapcsolatos magatartási szabályok megsértése szabálysértésként kezelhető.
Ugyancsak sok esetben keresnek bennünket az állattartásra vonatkozó kifogásokkal.
Az önkormányzat az állattartást nem korlátozhatja, nem
tilthatja. Az állategészségügyi
szabályzat alapján állatvédelmi bírság szabható ki, eljárás
indítására járási hivatali szinten van lehetőség.
A kedvtelésből tartott állatok
tartására vonatkozó szabályok
megalkotásával lehetne a kutya- vagy macskatartást szabályozni, de ez a „ganajszag”
ellen nem orvosság.
A másik sokak által kifogásolt cselekmény az égetés.
Az önkormányzat rendelete
szeptember 1-től április 30-ig,
hétfőtől péntekig 10-l8 óráig
teszi lehetővé a kerti hulladék
égetését.
E szabályok megsértése
esetén azonban nincs lehetőségünk a számonkérésre.
A tűzvédelmi feladatok a katasztrófavédelem hatáskörébe
tartoznak. Amennyiben valaki
zavaró, ismeretlen eredetű
füstöt tapasztal, vagy a füst
szagából arra következtet,

hogy nem égethető anyagot,
pl. műanyag flakont égetnek,
hívja a tűzoltókat. Indokolt
esetben ők szabhatnak ki tűzvédelmi bírságot. Bővebben e
szabályokról olvashatnak az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tolmácsolásában.
Elgondolkodtunk a közparkok, a medvehagyma élőhelyének védelme érdekében is a
szabályok meghatározásán, de
a természetkárosítást a természetvédelmi bírsággal sújtják,
az eljárásra a kormányhivatal,
esetenként a jegyző köteles.
Örök téma, hogy a Széchenyparkban, a sportpályán és a
játszótereken kutyákat sétáltatnak, vagy a temetőkbe is
beviszik őket. Tilos! De hiába,
nincs foganatja. Jogos a felháborodásunk, ha a gyermekünk
a homokozóban kutyagumit
fogdos, vagy ha a parkban
elesik, épp abba tenyerel vagy
lép bele. Az még rosszabb, ha
a gyermek fél is a kutyától, s
megkeseríti a felhőtlen játszadozást, levegőzést.
Legyünk tekintettel egymásra a felsorolt, vagy az élet hozta egyéb esetekben egymás
jogos érdekeire, elvárásaira.
Ha mi másnak borsot törünk
az orra alá, talán fel sem tűnik,
ellenben ha velünk történik
hasonló, már panaszkodunk,
veszekedünk.
Kis odafigyeléssel mindez
elkerülhető. Fejlesszük közösen magunkban, egymásban,
egymás érdekében egy kicsit
a közösségi mivoltunkat.
A végére egy nemrégiben
olvasott szösszenet:
„Mindenkit szeretni túl kön�nyű feladat. Szeresd a szomszédod, aki folyton füvet nyír.”
Családi Anita
jegyző

Rendezvények, klubok
2016. szeptember 29. – Szent Mihály-nap
2016. október 22. – Községegyesítés Ünnepe
2016. november 1. – Mindenszentek napi műsor
2016. november 25. – Szépkorúak Napja
Továbbra is várja új tagjait az Olvasókör és a Bridzs Klub.
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Iskolai hírek

A Táplánszentkereszti
Apáczai Csere János Általános Iskolában történt
Az idén nyáron is segítették a
szülőknek gyermekeik ellátását
a szünidőben. Nyitott kapuk,
iskola címmel hirdették meg a
programokat.
A tanítás befejezése után
még három hétig fogadták a diákokat a nyári iskolai táborban.
Kissné Nagy Ilona, a táplán

a tápláns zentk ereszti önkormányzat jóvoltából nem kellett
fizetni az ellátásért. Szűkebb
és tágabb környezetben tettek
látogatásokat a gyerekekkel.
Megnézték a helyi Széll-kastélyt, a Szécsen-kastélyt, a
Perl-malmot, Szombathelyen a
Múzeumfalut, a Csónakázótó
melletti fitnesszparkot, végigjár-

Együtt sütötték a palacsintát

Az új mászófal
szentkereszti iskola igazgatója
elmondta: 61 tanuló vett részt
a programokon, a napközisek
háromszori étkezést is kaptak,

ták a Szent Márton útvonalat a
városban. A szülők és gyerekek
kívánsága volt, hogy látogassanak el Nyőgérbe (tavaly sikert

Sorozatfüggők előnyben!
Ha kedvenc sorozatodat
szeretnéd együtt nézni azokkal, akik ugyanazt a televíziós filmsorozatot kedvelik és
utána még meg is beszélnétek a fejleményeket, akkor
nálunk a helyed.
Legyen a sorozatfüggők
találkahelye is a könyvtár!

2016. október 3-tól várjuk
a jelentkezéseket, az igényeket az alábbi elérhetőségeken:
Meskó Krisztián
94/577-072
30/659-0275
taplankke@gmail.com

aratott a kezdeményezés), ahol
a gazdaság állatait, növényeit
ismerhették meg.
A gyerekek az iskolában és
a tornacsarnokban sok játékkal, mozgásos feladatokkal
tölthették az időt. Könyvtári és

udvarán. A gyerekek már használatba is vehették.
Augusztus 31-én tartották
a tanévnyitó ünnepséget (Külön cikkben tudósítunk erről. A
szerk.).
Az iskolában szeptember
19-étől kezdődtek
meg a fogászati
szűrések.
Az óvodával régóta együttműködik
az iskola, a szokásokhoz híven, október 18-án látogatnak el a nagycsoportos óvodások, a
leendő első osztályosok az iskolába.
Októberben elviszik a negyedikes
tanulókat Tömördre, meglátogatják a
madárvártát.
Október 21-én
megemlékeznek az
október 23-i forraDesszertre várva
dalom és szabadmesefoglalkozás, filmvetítés, ságharc évfordulójáról.
rejtvényfejtés, rajzolás, sátorOktóber 22-én a tanárok és
építés, közös sütés-főzés, kéz- diákok részt vesznek a Faluműves foglalkozás színesítette egyesítés ünnepségén.
a nyári napközit.
November 11-én lesz az ŐszA nyáron új mászófalat építte- ünnep – Márton-napi vígassátett az önkormányzat az iskola gokkal.

Továbbra is nyitva az Ifjúsági és
Gyermek Baráti Klub
Folytatódik a klubalkalmak sora, továbbra is a könyvtárban
és a művelődési házban. Keres etek minket bizalommal!
Helye: Jókai Mór Művelődési Ház és Könyvtár
Ideje: péntekenként 14 és 18 óra között
Amit kínálunk:
– citeraoktatás
– gombfocizás
– társasjátékozás
– izgalmas közösségi játékok
– kibeszélő beszélgetés
– s még igényektől függően sok minden más….
Gyere el, és alakítsuk együtt ezeket a délutánokat!
Ha társaságra vágysz, ha értelmesen szeretnéd eltölteni
a délutánt és új barátokat szeretnél szerezni, akkor köztünk
a helyed!
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Táplánszentkereszt helyi értékei (1.)
A Szécsen-kastély, Fő utca 4.
A falu központjában álló kastély
sorsa kalandos történetek soro
zata. A párkák már fonták sors
fonalának legeslegvégét, amikor
jött valaki, és 1991-ben verseny
tárgyaláson (!) kiharcolta, hogy
megvehesse azt a romhalmazt,
ami megmaradt belőle. Kiste
renyei Ervin restaurátor vette
vállára a többször átépített, ro
mantikus stílusú kastély további
sorsának igazgatását. Megmen
tette Táplánszentkeresztnek a
pusztulásra ítélt műemléket a
falu közepén.
Jöjjön csak, szívesen elmesélem, hogy a magyar történelem
számos alakja megfordult itt,
invitált szívélyesen a házigazda,
Kisterenyei Ervin. A tekintélyt
parancsoló egyemeletes épület
visszafogott, világos színeivel,
zsalugáteres ablakaival hívogat,
gondozott parkja, sok virággal, a
közelben csacsogó Gyöngyössel csalogat. A kastély belseje
még felújítás alatt van, földszint-

azonnal fizetett. Versenytárgyalás után jutott hozzá, volt valaki,
aki üzletet látott volna a kastély
anyagában…

zatos lőrésablakokkal (előtte a
mai is használatos kút). 1697ben bizonyos Horváth Jánosné
(férje főispán volt) elcserélte

Széchenyi Jenő gróf kastélya Szt-Lőrinczen
A budapesti Szekér György
építész tervezőmérnök, művészettörténész tervei nyomán
kezdték el sziszifuszi munkával a felújítást. Harminchét
ZIL-billencs kocsival vitték el
a szemetet. Az akkor még
meglévő Országos Műemléki

Tiborcz Lászlóval. Lakóhely és
birtokközpont is lehetett. A
Mikos, Inkey, Batthyány, Széchenyi, Sigray, Vetsera,
Szécsen család is
birtokolta. Táplánszentkeresztnek
azon kastélya, ami
a legtöbbször cserélt gazdát, eredetileg nem volt
emeletes. Az évszázadok meghatározó magyar nemesi családjai
birtokolták. A 19. század elején
alaposan átépítették, nyugat
felé megnagyobbították, nyári
szárnyat, kocsialáhajtót, tornácot kapott. Keleti oldalán kis
házikápolnát emeltek, ezt is
lerombolták (Kisterenyei Ervin

szeretné visszaépíteni). Sajnos
már csak régi képeslapokról
csodálhatjuk a gyönyörű parkot,
ami a kastélyhoz tartozott.
A II. világháború idején az
oroszok katonai kórházként is
használták. Az 50-es években
államosították, óvoda, iskola
volt benne, és az emeleten
szolgálati lakásokat is kialakítottak. A kastély nyugati felét
műszaki okok miatt lebontották. A régi berendezésnek,
irattárnak, könyvtárnak a háború után nyoma veszett. Egy törött cseréppipát, pár kerámiadarabot és némi falmaradványt
tudott mutatni a tulajdonos a
régi kastélyból. Maroknyi emléket őriz a fiókjában… És egy
régi, opálos ablaküvegdarabot,
bontás közben találták, szerencsére be volt falazva.
Kisterenyei Ervin
szívós munkával,
sok utánjárással kutatta a kastély történetét is, megpróbált
kapcsolatba lépni
a Szécsen-család
még élő leszármazottaival, nem sok
sikerrel járt. A rendszerváltás után szerették volna
visszakapni a tulajdonukat, talán
a sértettség és a fájdalom emelt
falat a régi kastélylakók és az új
kastélymentő közé.
(treiber)
(A fotókat Kisterenyei
Ervintől kaptuk)

A felújítás előtt a kastély 1991-ben
jén restaurátor műhely, emeletén lakótér. A hatvani származású restaurátor Szombathelyen
a székesegyházban dolgozott,
véletlenül járt erre. Akkor már
éppen le akarták bontani az
évek óta üresen tátongó kastély
főépületét is, oldalszárnyát már
korábban megszüntették. A főépület teteje az egyik bástyánál
beszakadt, az enyészet rágta.
Az önkormányzat túl akart adni
rajta, bizonyos összegért kínálta. A restaurátor ráígért, és

Felügyelőség szigorúan ellenőrizte a felújítást, és igencsak
rövid határidőket szabott. Az
épület 1959-ben olyan rossz
állapotban volt, hogy törölték a
műemlékek listájáról, mígnem
1996-ben visszatették.
A korabeli Szent Lőrinc faluban a török kivonulása után
tesznek először említést a kőből
épült kastélyszerű kúriáról, feltehetően egykor katonai célokat
is szolgálhatott, most is álló
legrégebbi lakótornya, bolto-

A Szécsen-kastély fölújított főépülete 2016-ban
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Anyatejes világhét 2016
Táplánszentkereszten augusz
tus 3-án, a tornacsarnokban
tartottuk az anyatejes világnapi
rendezvényünket, amelyre sok
édesanya eljött szoptatós ba
bájával.
2001 óta minden évben megszerveztük az anyatejes világnapi megemlékezést a faluban.
A rendezvény célja, hogy köszöntsünk minden édesanyát,
mert minden nő, aki gyermeket
szül, képes arra, hogy gyermekét saját melléből táplálja,
kivéve, ha olyan betegsége van,
ami miatt nem szoptathat.
Miért jó az anyatej? Egy ilyen
rendezvényen erről illik beszélni,
bár én sosem teszem, mondom
eleget, ha a családoknál járok,
ezen a napon gyönyörködöm
a gyerekekben, és mamájukban. Mindig készülök apró és
maradandó ajándékokkal, és
vendéglátással. Nagyon vágynak az anyák az elismerésre,

hisz a legnehezebb és legszebb feladattal ismerkednek:
az anyasággal. Munkám során
próbálok segíteni az anyáknak

csecsemőket havonta látogatva,
hónapokig nincs kérdés, probléma, de ez idő alatt megismerjük
kicsit egymást a családdal és

a szoptatásban, a helyes technika megmutatásával, a mellek
felmasszírozásával, de mindez semmit sem ér, ha a lelki
támogatást nem kapják meg.
Minden anya ösztönösen tudja
a dolgát, néha mégis elbizonytalanodik, tanácsra de inkább
megerősítésre van szüksége. A

majd, ha egyszer problémája
van a kismamának, és nem
vagyok ott, fel fog hívni, és kérdezni is mer.
Azért zárszóként mi az az
anyatej? Az anyatejben olyan,
semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a fertőzé-

sekkel szemben, és erősítik
az immunrendszert. Emellett
a szoptatás az anyának is jót
tesz, mert csökkenti a mellrák kialakulásának kockázatát.
Az a legegészségesebb, ha
a csecsemők féléves korukig
csak anyatejet kapnak. A WHO
ajánlása szerint a szoptatás
legalább kétéves korig javasolt,
de ideális esetben addig folytatódhat, amíg a kisbaba magától
abba nem hagyja. AZ ANYATEJ A
CSECSEMŐ IDEÁLIS TÁPLÁLÉKA!
De nemcsak étel, hanem maga
a szoptatás is valóban táplálék,
amelyet csak az anya adhat,
ezzel nemcsak GYERMEKE TESTÉT, hanem gyermeke LELKÉT is
táplálja. Nincs biztonságosabb
érzés egy gyermek számára,
mint átölelve lenni az édesanyja
karjában, szoptatás közben.
(A programon elhangzott köszöntő.)
Tőke Monika
védőnő

Gyakran kerti égetés miatt hívták a tűzoltókat
A Táplánszentkereszti Önkén
tes Tűzoltó Egyesület tagjait
a nyári hónapokban sokszor
azért hívták, mert nagy füstöt
észleltek. A legtöbbször kiderült,
szerencsére nem keletkezett
tűz, hanem kerti égetés okoz
ta a nagy füstöt. Az önkéntes
tűzoltók sem tudhatják előre,
hogy mikor van komolyabb baj
egy-egy telefonos, vagy sms-es
riasztás mögött. A kerti hulladék
égetésének is vannak szabályai,
ezeket jó lenne, ha mindenki
betartaná a faluban.

A nyári hónapokban többször
segítettek vihar után leszakadt
ágak, nagy fák eltávolításával. A Jókai parkban júniusban
és júliusban is leszakadt egyegy nagy faág, utoljára rádőlt
egy padra, és össze is törte. A
könyvtárhoz vezető villanyvezetéket is megsértette. Értesítették a Villkász-t, és az önkéntes
tűzoltók addig biztosították a
helyszínt, amíg a szakemberek
elhárították a hibát.
Június 23-án részt vettek a
Szombathelyi Borostyánkő Men-

Éjszakai gyakorlat a szombathelyi vasútállomáson

tőcsoport éjszakai gyakorlatán.
Szombathelyen, a vasútállomáson tartották a mentési gyakorlatot.
Július 30-án Balatongyörökön
vettek részt tűzoltók találkozóján, több csapattal versenyeztek motorfecskendő-szerelés
gyakorlaton. Főzőversenyt is
szerveztek, ezt a tápláni csapat
nyerte.
Augusztus 30-án Táplánszet
ker eszten a buszfordulóban

kigyulladt egy busz, az utasokat
leszállították a járműről. Az
autóbusz motorterében keletkezett a tűz, senki nem sérült
meg. A tüzet az autóbusz vezetőjének sikerült poroltóval
lokalizálni.
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület a felsőőri
(oberwarti) önkéntes tűzoltóktól
használható eszközöket kapott
ajándékba.
H. Á.
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A kajszibarackos túrótorta volt a Savaria karnevál tortája
Folytatás az 1. oldalról
A szakember még akkor elfogadta a karnevál meghívását,
amikor nem volt ismert az idei
pályázat eredménye.
A zsűri további tagjai: Hujber
Kálmánné mestercukrász, aki
24 éve a szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola szakoktatója;
Somogyi Miklósné mestercukrász, üzletvezető, a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Etikai Bizottságának tagja;
Kovács Vince, a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, és Molnár Barnabás,
az Ireks-Stamag Kft. (sütőipari
alapanyagokat gyártó és forgalmazó cég) szaktanácsadója
és területi képviselője.
A szakmai zsűri mellett diák
zsűri is pontozott, hiszen a
torták legfőbb fogyasztói a
gyerekek. A diák zsűriben olyan
fiatalok ültek, akik az elmúlt
tanévben jó tanulmányi és
sporteredményeket értek el.
Csonka-Gergó Janka, Horváth

Czömpöly Eleonórának dr. Puskás Tivadar,
Szombathely polgármestere adta át a díjat
Natália, Kiss Mihály, Éder Máté,
Peitli Viktória, Pozsonyi Judit,
Rabi Johanna. A diák zsűri elnöke a város diák-alpolgármestere, Farkas István volt.
A ve r s e nye n 1 0 0 p o n t o s
rendszerben pontoztak – a
szakmai menetrendet Mészáros Gábor állította össze. A
bírák külön értékelték a látványt
(20 pont), a karneváli jelleget
(20 pont), a textúrát (30 pont)

A polgárőrség nyári
eseményei, kitüntették
a polgármestert
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület nyolc tagja
június 18-án részt vett Sopronban az Országos Polgárőr
Napon.
Július 30-án Viszákon tartotta a Vas Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége
a Megyei Polgárőr Napot. A
táplánszentkereszti egyesület hat tagja is jelen volt az
eseményen. A rendezvényen
számos elismerést adtak át az
eddigi munkák elismeréséül.
A polgárőr mozgalom kiemelkedő önzetlen támogatásáért,
a polgárőr munka megbecsüléséért az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke a Polgárőr
Érdemkereszt Arany fokozatát
adományozta ifj. Perl Jánosnak,
Táplánszentkereszt polgármesterének.

A nyári hónapokban biztosították az utakat, amikor a fúvósok menetzenét adtak.
Augusztus végén a szombathelyi Savaria karneválon
láttak el biztosítási feladatot
a polgárőrök, hatan 99 órát
teljesítettek.
Szeptember elsejétől, az iskolakezdéstől a hónap végéig az
iskola előtti forgalom irányításában segédkeztek, a rendőrséggel együttműködve.
A táplánszetkereszti falunapon a rock koncert biztosítását
látták el.
A Táplánszentkereszti Polgárőr
Egyesület továbbra is várja új tagok jelentkezését. Telefonszámok:
Kajcsos Lajos elnök: 06/30/6210689, Neválovitsné Polgár Adrienn
alelnök: 06/70/817-8809, Kondor
Győző titkár:06/30530-0978.

és az ízek harmóniáját (30
pont).
Az idei tortaversenyre hét
tortával neveztek, profi cukrászatok és hobbi-cukrászok
is jelentkeztek. A torták ér-

tékelése után a diákok és a
szakmabeliek egybehangzó
értékelése alapján a Karnevál
tortája cím 2016. évi nyertese a
Savaria kincse elnevezésű torta
a táplánszentkereszti Cake
Art Desszertműhely és Csokoládémanufaktúra alkotása
lett. A kajszibarackos túrótorta
zöldcitrommal, étcsokoládéval,
vaníliával és omlós vajas keks�szel készült (95,4 ponttal nyert).
Czömpöly Eleonóra, a Cake
Art Desszertműhely és Csokoládémanufaktúra mestercukrásza, desszerttervezője
és szakmai oktatásért felelős
vezetője elmondta, a karnevál
idején kínálták a tortájukat.
Szombathelyi üzletükben (a
gyöngyöshermáni városrészen)
továbbra is készítik a különleges édességet.

Táplánszentkereszt
ifjú polgárai 2016
Név

Születési idő

1.

Andrási Mátyás

2016. 05. 03.

2.

Böröndi Bence

2015. 09. 12.

3.

Buda Zsófia

2015. 11. 02.

4.

Ferenczi Bence

2015. 11. 10.

5.

Horváth Flóra

2015. 12. 24

6.

Horváth Jázmin Csenge

2016. 02. 12.

7.

Kovács Borbála

2015. 09. 16.

8.

Murai Mária

2015. 09. 25.

9.

Kiss Nimród

2016. 07. 18

10.

Németh Bori

2016. 01. 06.

11.

Rauch Lilla

2016. 06. 21

12.

Sárközi Zsolt

2015. 09. 28.

13.

Spaits Ákos

2016. 03. 24.

14.

Spaits Kornél

2016. 07. 28

15.

Szabó Zsófia

2016. 06. 06

16.

Molnár Patrik

2016. 03. 29.

17.

Molnár Alíz

2016. 03. 29.

18.

Szász Olivér

2016. 04. 13.

19.

Szovák Marcell Attila

2016. 04. 20.

20

Vámos Noel Milán

2015. 09. 16

21.

Velladics Márk

2016. 04. 15.

22.

Skultéti Barnabás

2016. 07. 28.

23.

Takács Tekla

2016. 02. 19.

24.

Kiss Léna

2016. 08. 12.

25.

Süle Bence Botond

2016. 08. 30.
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Muzsikáló nyár a fúvósokkal,
jövőre nagy éneklést is terveznek
A Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar mozgalmas nyári
hónapokat tudhat a háta mö
gött. Janászek Ferenc karnagy
elmondta, az idén is utcai me
netzenével szórakoztatták a falu
lakóit. Több meghívásnak eleget
téve, szerepeltek a megyében
működő fúvószenekarok évfor
dulós rendezvényein.
Június 18-án felléptek Kőszegen, a Kőszegi Városi Fúvószenekar megalapításának
150. évfordulóján, Szentgotthárdon június 25-én ünnepelte Szentgotthárd Város
Fúvószenekara alapításának
110. évfordulóját, itt is részt,
vettek a felvonuláson, és több
koncertet is adtak.
A karmester köszöni a polgárőrök segítségét, a nyári menetzenék alkalmával segítették
a közlekedést.

Júliusban a nyár örömteli családi eseményére, Tolnai Katinka
házasságkötésére is meghívást
kaptak Pécsre. A zenekar trom-

Kórustalálkozóra invitálta őket a
sátoraljaújhelyi Intervox Női Kar
vezetője, Majorosné Hódossy
Ilona. Janászek Ferenc elmondta,

A kőszegi fúvósok ünnepén a tápláni zenekar

bitása és szólóénekese fogadott
örök hűséget, és erre az alkalomra várta fúvóstársait is.
Szeptember 16-ától Sátoraljaújhelyre utaztak, a X. Nemzetközi

két éve Krakkóban találkoztak, a
karvezető eljött a tavaszi jótékonysági hangversenyükre és
meghívta a fúvósokat. Három
napot töltöttek a városban és

környékén, többször muzsikáltak, a közönség nagy tetszéssel
fogadta őket. Hat kórus vett részt
a találkozón, Szlovákiából és
Szerbiából is érkeztek vendégek.
A fúvószenekar tagjai szabadidejükben kirándultak a környéken, megnézték a Kazinczy
emlékére berendezett A Magyar
Nyelv Múzeumát és a Kazinczy
Mauzóleumot, valamint Borsiban
a Rákóczi-kastélyt is.
Jövőre lesz 15 éve, hogy
Tápláns zentk ereszten megalapították a fúvószenekart.
Janászek Ferenc karnagy szeretné emlékezetessé tenni az
évfordulót. Szeretné a község
lakosságát közös éneklésre bírni. Az ötlet megszületett, hogy
szabad téren, vagy zárt térben
énekel majd együtt a falu, azt
majd még kigondolják.
(t. m.)
Fotó: fúvószenekar

Élménydús nyári tábor
A Táplánszentkereszti Mikrotér
ségi Társulás Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata nyá
ron két tábort szervezett. Közel
húsz táplánszentkereszti gyer
mek tölthette el kellemesen a
szünidei napokat júliusban és
augusztusban.
Gáspárné Bognár Timea elmondta, július 4-8. és augusztus
1-5. között tartották a táborokat.
Reggel héttől délután ötig foglalkoztak a diákokkal. Iparkodtak
olyan programokat kínálni, hogy

Budapesten a Tropikáriumban

sok mozgással és érdekes látnivalókkal is gazdagíthassák az

általános iskolás gyerekeket.
A faluban, a tornacsarnokban

voltak a sportvetélkedők, kézműves foglalkozások, filmvetítések. Kirándultak Budapestre
a Tropikáriumba, Bükre a Napsugár játszóházba, megnézték a Veszprémi Állatkertet,
a rábahídvégi Csodaszarvas
parkot. A gyerekek bejárták
a tájparkot, kipróbálhatták a
kötélpályát is. Mindkét tábort
úgy szervezték, hogy egy-egy
alkalommal a szabadban főztek,
sütöttek, a táborozók örültek a
bográcsozásnak, kolbászsütögetésnek.

A Veszprémi Állatkertben

Kalandra fel, Rábahídvégen

Helyszín:
a Jókai
Mór
Művelődési
Ház
a Tündérkert
Helyszín:
a Jókai
Mór
Művelődési
ésés
a Tündérkert
17.00
Tündérkert-látogatás
és Ház
fapótlás
– a tavaly örökbe fog
Program:
fák
megtekintése, újak ültetése – helyszín: a Rákóczi utcai t
Program:
14.00-17.00
Vasi
Őrállók
Alapítvány hagyományőrzőinek
hagyományőrzőinek
szomszédságában
lévő
Tündérkert
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bemutatója:
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íjászat,
valamint
kézműves
foglalkozás
bemutatója:
szablya-használat,
íjászat,
valamint
kézműves
foglalkozás

17.45
Lufi aegyüttes
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– Művelődési Ház
– helyszín:
a Művelődési
Ház
mögött
– helyszín:
Művelődési
Ház
mögött
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utcai
temető
fák megtekintése, újak ültetése – helyszín: a Rákóczi utcai temető
állattartás
rejtelmeiről,
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elHázegy másik, neked
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szablya-használat,íjászat,
íjászat,valamint
valamint
kézműves
foglalkozás
bemutatója:
kézműves
foglalkozás
helyszín:aaMűvelődési
MűvelődésiHáz
Házmögött
mögött
–– helyszín:

(hozdel elmegunt
meguntdolgaidat
dolgaidatés éscseréld
cseréldel elegyegymásik,
másik,neked
nekedtetsző
tetsző
(hozd
19.30
Máglyagyújtás
muzsikaszó
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Ház
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Művelődési
Ház
19.30
Máglyagyújtás
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19.30
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mellett
mellett
Információ:
Meskó Krisztián
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30/659-0275
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17.00 Tündérkert-látogatás
Tündérkert-látogatásésésfapótlás
fapótlás– –a tavaly
a tavaly
örökbe
fogadott
17.00
örökbe
fogadott
fák megtekintése,
a Rákóczi
utcai
temető
megtekintése,újak
újakültetése
ültetése– –helyszín:
helyszín:
a Rákóczi
utcai
temető
szomszédságában
szomszédságábanlévő
lévőTündérkert
Tündérkert

A nyílt téri, illetve a háztartási tüzelőberendezésekben
17.45
– Művelődési
Ház
17.45 Lufi
Lufiegyüttes
együttesgyermekkoncertje
gyermekkoncertje
– Művelődési
Ház
történő
ÉGETÉSRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
18.15
beszélgetés
az az
18.15 Játékos
Játékos állatterelős
állatterelősfeladatok;
feladatok;tehénsimogatás,
tehénsimogatás,
beszélgetés
állattartás
verseny,
csere-bere
vásár
Táplánszentkereszt
állattartás rejtelmeiről,
rejtelmeiről,tejivó
tejivó
verseny,üvegfestés,
üvegfestés,
csere-bere
vásár község területén:

(hozd
neked
tetsző
(hozd el
el megunt
megunt dolgaidat
dolgaidatéséscseréld
cseréldel elegyegymásik,
másik,
neked
tetsző
eszközre),
mustés
borkóstolás,
gyümölcsszemezgetés…Táplánszentkereszt
község
ügyben
elsőfokú
hatóságként
eszközre),
mustés
borkóstolás,
gyümölcsszemezgetés…- (4) É g e t n i c s a k m e g f e l e l ő
területén
immár
Művelődési
Ház mindennapos eljáró – megyei kormányhivatal helyen, a vagyoni és személyi
Művelődési Ház
jelenséggé vált, hogy különböző jogosult.
biztonságot nem veszélyeztető
19.30 Máglyagyújtás
muzsikaszó
hulladékok égetéséből szármaA levegővédelmi
követelmé- módon lehet. Az égetést végző
19.30 Máglyagyújtás
muzsikaszó
mellettnyek megsértéséhez kapcsolódó személy a tűzrakóhely oltásáról
zó sűrű füst borítja be a település utcáit, lakóházait, melymellett
levegőtisztaság-védelmi bírsá- az égetést befejezően köteles
mindamellett, hogy megkeseríti
a lakók mindennapjait, súlyos
környezetkárosító hatással is bír.
Mindezek tükrében esedékessé
vált a lakosság figyelmét felhívni
az égetéssel kapcsolatos szabályok megismerésére és azok
mindenkori szigorú betartására.
Az égetést szabályozó legfontosabb előírások országos, illetve települési szinten az alábbiak:
– A Kormány 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelete a levegő
védelméről
– Táplánszentkereszt Község
Önkormányzatának 16/2001. (XII.
14.) számú rendelete.
Ezen két rendelet egymásra
épülve, illetve egymást kiegészítve tartalmazza a szükséges
égetéssel kapcsolatos előírásokat, mely előírások megszegése
esetére szankciókat is nevesít.
A Kormány 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelete a levegő védel
méről kimondja, hogy hulladék
(így műanyag, – gumi származékok, csomagolóanyagok, vegyszer – olaj származékok, stb.)
nyílt téri égetése tilos! A hulladék
égetése azonban háztartási tüze
lőberendezésben is tilos, a tiltás
alól kivételt csupán a háztartásban keletkező papírhulladék
és veszélyesnek nem minősülő,
kezeletlen fahulladék háztartási
tüzelőberendezésben történő
égetése képez. A rendelet be
nem tartása esetén a szankciók
alkalmazására, egyúttal bírság
kiszabására a - levegővédelmi

gok mértéke:
Információ:
– Bármely anyag a jogszabályi
Meskó
Krisztián
Információ:
előírásokat
megszegve, illetve
30/659-0275
Meskó Krisztián
taplankke@gmail.com
30/659-0275
engedély
nélkül a nyílt téren történőtaplankke@gmail.com
égetése esetén: 100.000 Ft
– Bármely anyag a jogszabályi
előírásokat megszegve, illetve
engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése esetén: 300.000 Ft
– Vonalas létesítmény mentén
növényzet, lábon álló növényzet,
tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése esetén:
500.000 Ft
A rendelet érvénye alól csupán
az avar és kerti hulladékok köre
képez kivételt, azonban ezeknek
a hulladékoknak a kezelését
részleteiben szabályozza Táplán
szentkereszt Község Önkormány
zatának 16/2001. (XII. 14.) számú
rendelete:
/IV. Fejezet Az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetése 18.§/
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
(2) Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül
szeptember 1-jétől április 30-ig,
hétköznaponként (hétfőtől péntekig) 10-18 óra között szélmentes
időben megengedett. Az égetés
max. 60 percig tarthat, tartós
füstölés nem megengedett.
(3) Szeles időben, továbbá
nyári időszakban (május 1-jétől
augusztus 31-ig) kerti hulladék
égetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem megengedett. A
tűzvédelmi szabályok szigorúan
betartandók.

gondoskodni.
(5) Az égetendő hulladék
nem tartalmazhat ipari eredetű
hulladékot (műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, illetve ezek
maradékait).
(6) A hatóságilag elrendelt
általános tűzrakási tilalom alól a
rendelet nem ad felmentést.
A rendelet utasításainak megszegése esetén Táplánszentkereszt Önkormányzata jegyzője
jogosult bírság kiszabására.
Táplánszentkereszt község
területén egyaránt megoldott a
kommunális hulladék és a szelektív hulladék gyűjtése, valamint
az évi szervezett lomtalanítás,
ezért semmi sem indokolja bárminemű hulladék égetéssel történő megsemmisítését.
Ezúton kérjük az előzőekben
ismertetett égetési szabályok
mindenkori szigorú betartását,
védve ezzel egyrészt a levegő
tisztaságát, másrészt a környezetünkben lakók egészségét, továbbá így kerülve el, hogy
felelőtlen cselekedetünket az
arra jogosult szervek bírsággal
büntessék.

A nyílt téri ÉGETÉSRE VONATKO
ZÓ SZABÁLYOK Táplánszentkereszt
község területén:
A Kormány 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelete a levegő védel
méről
kimondja, hogy bárminemű
hulladék (így műanyag, gumi
származékok, csomagolóanyagok,
vegyszer, és olaj származékok,

stb.) égetése mind háztartási tüzelőberendezésben, mind szabad
téren TILOS, e szabály megszegését az illetékes megyei kormányhivatal súlyos bírsággal sújtja!
A rendelet érvénye alól csupán
az avar és kerti hulladékok köre
képez kivételt, azonban ezen hulladékok kezelését részleteiben
szabályozza:
Táplánszentkereszt Község Ön
kormányzatának 16/2001. (XII. 14.)
számú rendelete
/IV. Fejezet Az avar és kerti hul
ladékok nyílttéri égetése 18.§/
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
(2) Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül szeptember
1-jétől április 30-ig, hétköznaponként
(hétfőtől péntekig) 10-18 óra között
szélmentes időben megengedett. Az
égetés max. 60 percig tarthat, tartós
füstölés nem megengedett.
(3) Szeles időben, továbbá nyári
időszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig) kerti hulladék égetés
céljából tűzgyújtás szabad térben
nem megengedett. A tűzvédelmi
szabályok szigorúan betartandók.
(4) Égetni csak megfelelő helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon
lehet. Az égetést végző személy
a tűzrakóhely oltásáról az égetést
befejezően köteles gondoskodni.
(5) Az égetendő hulladék nem
tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket, illetve ezek maradékait).
(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a
rendelet nem ad felmentést.
Az önkormányzati rendelet utasításainak megszegése esetén
Táplánszentkereszt Önkormányzata jegyzője jogosult bírság kiszabására.
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Csak a Tápláni KSK a megyei II-ben
Mégsem lesz helyi rangadó a megyei II. osztályú labdarúgó
bajnokság Szombathelyi csoportjában, mert a Táplán SC kihagyja
ezt a bajnoki évet, így a települést csak a megyei I. osztályból
kiesett Tápláni KSK képviseli. Igaz, egyelőre ebben sem lehet túl
sok örömük a szurkolóknak, mert a csapat az első négy fordulót
vereséggel – köztük egy nagyarányúval – zárta, s jelenleg a táblázat
alján kullog.
Eredmények:
Tápláni KSK–Zanat ................................................................................... 1-3
Söpte–Tápláni KSK .................................................................................... 7-1
Tápláni KSK–Gencsapáti ........................................................................ 4-5

Balogunyom–Tápláni KSK ...................................................................... 3-0
Tápláni KSK–Honvéd SÉ SE .................................................................. 2-1
További mérkőzések:
Szept. 25: Bozsok–Tápláni SK
Okt. 02:
Tápláni KSK–Vasszécseny
Okt. 09.
Tápláni KSK–Torony
Okt. 16:
Szhelyi Spari FC–Tápláni KSK
Okt. 22:
Tápláni KSK–Felsőcsatár
Okt. 30:
Szentpéterfa–Tápláni KSK
Nov. 06:
Tápláni KSK–Ják
Nov. 13:
Tápláni KSK–Újperint
Nov. 20:
Tápláni KSK–Tanakajd
Nov. 26:
Gyöngyöshermán-Szentk.–Tápláni KSK

Karatehírek

Németh András 3.dan
A karate oktatása 1996-ban
kezdődött Táplánszentkeresz
ten, amikor is egy szombathelyi
klub keretein belül sportolhat
tak a gyerekek a régi iskola
tornatermében. Ettől a klubtól
érkezett két évre edzősködni
hozzánk az akkor 16 éves Né
meth András, aki egy új, mo
dernebb színt is vitt az addigi
edzések, versenyzések sorába.

is megtanulta a tradicionális shotokan karate alapjait.
Volt, aki csak ennyire vágyott,
de aki versenyezni szeretett
volna, abban is segítette a
Mester. Időközben az egyetemi tanulmányai, később a
munkája, majd a családja is
Budapesthez kötötte, de alig
volt olyan hétvége, amikor nem
jött volna „haza” Táplánszentkeresztre a „gyerekeihez”. Idén
Valószínűleg Németh András ez a korszak lezárult, András
személyisége is hozzájárult sensei „nyugdíjba ment”, átahhoz, hogy 2005-ben néhány adta a stafétát tanítványának,
Kassai Gergelynek (1.dan), ám
továbbra sem
szakad el az
egyesülettől, ha
teheti, visszajön
az edzésekre.
A TKSE valamennyi jelenlegi
és régi sportolója a falunapi
karate-bemutató után „búcsúzKassai Gergely 1. dan, Németh András 3. dan
tatta” a Senseit,
megköszönve
lelkes szülő úgy döntött, hogy neki a sok-sok fáradságot, tükiválik a táplánszentkereszti relmet, kitartást, amivel megcsapat, és új egyesületet tanította őket karatézni, a sport
alapítanak, a Tápláni Karate szeretetére, amit mindig tudSportegyesületet. Ez a döntés nak hasznosítani az életben,
jónak bizonyult, az egyesület bárhová veti is őket a sors.
kiállta az idő próbáját, száAndrás sensei, köszönjük az
mos országos és nemzetközi elmúlt 13 évet, további sikereversenyen értek el a verseny- ket, egészséget kívánunk!
(A TKSE jelenlegi és régi
zői jó eredményeket. András
„szárnyai” alatt több generáció karatésai, illetve családtagjaik)

Nyári edzőtábor és övvizsga
A Tápláni Karate Sportegyesület nyári edzőtáborát és övvizsgáját július második hétvégéjén
tartotta, melyen az egyesület
karatésai számot adhatnak
elméleti tudásukról, állóképességükről, valamint technikai
tudásukról.

Hét sportoló mutatta be tudását: Baranyai Noel, Léránt Anna,
Gosztom Dóra, Kalmár Zalán,
Lendvai Tamás, Anduska-Varga
András és Várkonyi Csanád is
teljesítette a magasabb övfokozathoz szükséges elméleti és gyakorlati anyagot. Gratulálunk nekik!

Karatetoborzó
A Tápláni Karate Sportegyesület már hosszú évek óta működik
Táplánszentkereszten. Versenyzői számtalan hazai és nemzetközi eredménnyel büszkélkedhetnek: országos bajnoki, magyar
bajnoki, diákolimpiai, Európa-bajnoki és világbajnoki győzelmek,
érmek és helyezések.
Ha szeretnél megismerkedni ezzel a tradicionális küzdősporttal, gyere el az iskola sportcsarnokába, és próbáld ki!
Heti három alkalommal vannak edzések: szerda: 18.00-19.30,
péntek: 16.00-17.30, vasárnap: 09.30-11.00
Edző: Kassai Gergely 1. dan.
Információ: www.tkse.hu Telefon: 06-30/378-1554
TKSE

