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A magyar kultúra napján a polihisztor
Pásti Jánosra emlékeztek
Január 21-én ünnepelték Táplánszentkereszten a magyar
kultúra napját. A Jókai Mór Művelődési Házban tartott ünnepségen a polihisztor néhai Pásti
Jánosra emlékeztek, akinek hagyatékából ősszel kiállítást rendeztek be a táplánszentkereszti
Erdődy-kastélyban. Az előadások után az érdeklődők elmentek a kastélyba is.
A Himnusz eléneklése után
Meskó Krisztián, a művelődési
ház vezetője köszöntötte a megjelenteket, köztük Pásti János
családtagjait. Elmondta, Kölcsey
Ferenc 194 éve, január 22-én
fejezte be a Himnuszt, az évforduló tiszteletére 1989-től ünnepeljük a magyar kultúra napját.

Elsőként Wiktora Antal, a falu
szülötte emlékezett meg Pásti
Jánosról. Elmondta, a Táplán-

kíváncsisága, természetszeretete tette polihisztorrá, a gombák, gyógynövények, csillagok,

Pásti János családtagjai is
részt vettek az ünnepségen

szentkereszten tartott Pátria
Nap után született meg a gondolat, a falu lakóinak is be kellene mutatni Pásti János munkásságát. Jókötésű, jókedvű, kicsit
különc ember volt, olthatatlan

ásványok tudora is volt, ismereteit szívesen megosztotta gyerekekkel, felnőttekkel.
Szombathelyen született, apját
korán elvesztette.
Folytatás a 3. oldalon

Tavaszias farsangfarki télbúcsúztató
A február 25-ei időjárás inkább hasonlított tavaszköszöntőre, mint télbúcsúztatóra. Kicsik és nagyok közül
sokan voltak kíváncsiak a
táplánszentkereszti farsangfarki rönkhúzásra.

A művelődési ház környékén
kora délután már zajlott az élet,
különböző maskarákba – kalóz,
cigánylány, betyár, testőr és
egyéb – öltözött férfiak, nők, alkalmilag nőknek öltözött férfiak,
és férfiakká vált nők, ifjabbak és

éltesebb korúak gyülekeztek,
ugratták egymást. A teremben
szorgos kezek készítették elő a
lakodalmi fogásoknak valókat,
a hátsó bejáratnál bográcsban
fortyogó csülkök illata szállt. A
kultúrház ajtajában láthatólag
jókedvűen nézett a tömegre
testén átvetve a nemzeti színű
szalagot az ifjú anyakönyvvezető, aki azt is elárulta, előző este
volt a szalagavatója…
Pergett a dob, majd a kisbíró
hangja töltötte be a teret, akinek
láthatólag fel volt adva a lecke, a
cirádás mondatokkal megfogalmazott szöveg felolvasásával.
Folytatás az 5. oldalon

Szombathelyen adtak koncertet

Közmeghallgatást
tartottak 2016-ról
Közmeghallgatást tartott december 16-án a táplánszentkereszti
önkormányzat a Jókai Mór Művelődési Házban. Perl János
polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, majd kérdésekre is
válaszolt.
A művelődési ház majdnem
megtelt az esti órákra. A képviselő-testület tagjai és Családi
Anita jegyző is részt vett a közmeghallgatáson.
Perl János polgármester röviden összefoglalta a 2016-os
év önkormányzati történéseit. Elmondta, 357 millió forint
bevételt és kiadást terveztek,
október 31-i adatok szerint 314
millió forint bevétele, és 269
millió forint kiadása volt a falunak, 40 millió forintot állami
kincstárjegyben lekötöttek. Az
önkormányzat helyi iparűzési
adóból 29 millió forinthoz jutott
(6 milliós a hátralék), gépjárművek súlyadójából 8,4 milliós, a
tavaly kivetett települési adóból
4,1 milliós bevétele származott.
Az önkormányzati hivatalban
20-an dolgoznak, 7-en főállásban,
és a művelődési házban is van
egy alkalmazott, 10 közfoglalkoztatott segítette a községben a
munkát. A hivatal fenntartására
33 millió forintot fordítottak.
Folytatás a 2. oldalon
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Közmeghallgatást
tartottak 2016-ról
Folytatás az 1. oldalról
(A 2700-as lakosú településen lehetne több alkalmazott,
de ezzel is szeretnének takarékoskodni.)
Az önkormányzati hivatal
Söptével közös óvodafenntartási
társulással 86 millió forintból
működteti a helyi óvodát és
bölcsődét és a söptei tagóvodát.
Egyre több olyan környező község van, amely nem a szombathelyi Pálos Károly Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálattal,
hanem a táplánszentkereszti
Mikrotérségi Társuláshoz csatlakozva látja el a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat (Balogunyom, Kisunyom,
Gyanógeregye, Sorkikápolna,
Nemeskolta, Vasszilvágy). A
mikrotérségnek 7 alkalmazottja
van, állami és saját bevételből
33 millió forintból gazdálkodhatott, az önkormányzat közel 22
millió forintot költött erre a célra.
A zöld területek karbantartására 5 milliót, közvilágításra és a táplánfai problémák
megoldására közel 6 milliót,
a temetőkre közel 2,5 milliót,
utak felújítására közel 4 millió
forintot költöttek. A művelődési
ház fenntartásához 6,3 millió
forinttal járultak hozzá. Szociális
feladatok ellátására 16,3 millió
forintot fordítottak.
Az önkormányzati konyha
felújítása 18,5 millió forintba, az
óvoda kifestése 1,4 millió forintba került. Új mászó falat kapott
az iskola 2,8 millió forintért,
fűkaszát vásároltak.
Beruházásokra, fejlesztésekre 27-28 millió forintot költöttek. Támogatták a középiskolás és felsőfokú iskolás
táplánszentkereszti diákokat
(800 ezer Ft), segítették az első

lakáshoz jutó fiatal párokat (1,25
millió Ft), a hideg téli hónapokban szociális tűzifát kaphattak a
rászorulók (711 ezer Ft).
Az önkormányzatot se tavalyelőtt, se tavaly nem kényeztették el a pályázatok kiírói, több
pályázatuk (kültéri fitnesz park,
a művelődési ház felújítása, az
önkormányzati hivatal fűtéskorszerűsítése, a csapadékvíz
elvezetése stb.) vár elbírálásra.
Perl János polgármester beszámolóját azzal zárta, az önkormányzat továbbra is megfontoltan
és takarékosan szeretne gazdálkodni, az intézmények működését
fenntartva, kultúrára, jóléti és
szociális kiadásokra költeni.
A kérdezők az óvoda és iskola
környékén a reggeli és délutáni közlekedési anomáliákról,
az adókat be nem fizetőkről,
a csapadékvíz elvezetéséről,
az utak állapotáról, az utcán
kóborló ebekről kérdezték az
önkormányzatot.
Perl János polgármester és
Családi Anita jegyző válaszolt a
kérdésekre. Az óvoda és iskola
körüli autós közlekedésről azt
mondta, korábban a polgárőrök
segítették a helyzet megoldását,
sajnos kevés a polgárőr, az önkéntes feladatot egyre kevesebb
helyben lakó vállalja az egyesületben. Az árkok tisztítását, a
csapadékvíz elvezetését nemcsak a hivatalos szervezetektől
kellene várni a lakóknak. Az
adóhátralékosokkal a végtelenségig nem lehet toleráns
az önkormányzat, törvények
által adott kereteken belül intézkedhetnek és behajthatják a
kintlévőséget. Az utcán kóborló
ebekről bejelentést lehet tenni,
ha szükséges, intézkedhetnek.
(t. m.)
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Ezer torokból szálljon az ének!
Különleges programra, magyar
rekord felállítására készülnek
április 30-ára Táplánszentkereszten. Azt szeretnék elérni,
hogy a Táplánszentkereszti
Ifjúsági Fúvószenekar kíséretével egyszerre 1000 ember
énekeljen együtt a falu futballpályáján.
Janászek Ferenc, a Táplánszentkereszti Fúvószenekar
karnagya elmondta, régóta
dédelgette az ötletet, meg
kellene énekeltetni a falu népét, s mindazokat, akik kedvet
kapnak a közös élményhez.
Három szám indította cselekvéshez, az idén 15 éves az ifjúsági zenekar, 50 tagjuk van,
és 1000 önkéntes énekest
szeretnének megnyerni az
ügynek, hogy felállíthassák a
magyar rekordot. Regisztráció
és jegyzőkönyv is készülne
a különleges programról, az
„Együtténeklés fúvószenekari
kísérettel” magyar rekordkísérletről.
A karnagy olyan zeneszámokat tervez, amiknek a dallamát mindenki jól ismeri, a
szöveget pedig minden jelenlévő kézbe fogja kapni.
Himnuszok: Boldogasszony
anyánk (Magyarország korábbi himnusza volt), Beethoven:
Örömóda (az Unió himnusza), a Székely Himnusz, a
Magyar Himnusz. A fennkölt
és komoly himnuszok után
a könnyedebb műfajú és jól
ismert dalok következnek: a
Nyisd ki babám az ajtót (népdal), a Honvéd banda szól a

Stefánián (katonanóta), a Sej,
haj Rozi (polka).
Kodály Zoltán híres mondása volt: A zene mindenkié. Az
idén a zeneszerző halálának
50. évfordulójára is készül az
ország, a táplánszentkereszti
énekléssel a zeneszerző és
népdalgyűjtő emléke előtt
is tiszteleghetünk. Janászek
Ferenc elmondta, mindenki
énekelhet, az is, akit nem áldott meg a legjobb hanggal a
teremtő, a közösségi éneklést
régebben szívesen gyakorolták az emberek, összetartó
erejét sokan ismerhették.
Próbálják meg Táplánszentkereszten!
Az 1000 ember együtténeklésének híre már a megye
országgyűlési képviselőinek,
és más közéleti embereknek
az érdeklődését is felkeltette.
A táplánszentkereszti önkormányzat a rekord felállításához segítséget nyújt.
A focipályán énekelhetnek
együtt a jelentkezők. Rossz
idő esetén az Apáczai János
Általános Iskola tornacsarnoka ad helyet a rendezvénynek.
Táplánszentkereszten április 30-án 15 órakor kezdődik
a program. Fölállítják a májusfát a Jókai parkban, majd
vidám nosztalgiafelvonulással
ünneplik május elseje közeledtét. Kulturális műsorral
köszöntik az érkezőket, 18
órakor kezdődik a magyar
rekordállítás.
Énekelni jó! Énekeljünk
együtt!
(t. m.)

Áprilisi előzetes!
Április 8. – Medvehagyma Virágzás és a „Gyógyító fa” Ünnepe
Ebben az évben rendezvényünk középpontjába a méltán
népszerű medvehagyma mellé a páfrányfenyő (ginkgo biloba) is
csatlakozik, hogy még tovább színesítsük programunk kínálatát.
Április 13. – Húsvéti Játszóház
A tavaszi szünet első napján kaláccsal és sok-sok játékkal
Április 17. – Húsvéti hagyományőrző locsolás
Házrólházra, a hagyományt őrizve
Április 22-23. – VAS-FILM 13 – Vas megyei Függetlenfilm
Fesztivál
Országos filmes találkozó két napon át a művelődési házban
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A magyar kultúra napján
a polihisztor Pásti Jánosra emlékeztek
Folytatás az 1. oldalról
A szombathelyi Faludy gimnáziumban érettségizett, Miskolcon kohómérnöki diplomát
szerzett. 1956-ban, mint oly

Gyöngyössy Péter erdőmérnök, a Kerekerdő Alapítvány
elnöke több mint húsz esztendőn át ismerte és dolgozott
Pásti Jánossal, „szinte több

Az előadók: Pődör György,
Gyöngyössy Péter, Wiktora Antal

kíváncsi fiatalok előtt. Feneketlen, ormótlan nagy táskájában
állandóan ott lapultak a könyvek
és feljegyzések.
Gyöngyössy Péter fotókat és
filmeket vetítve idézte fel Pásti
János alakját.
Pődör György mérnök-tanár,
nyugalmazott iskolaigazgató,
a vasszécsenyi ásványmúzeum alapítója és működtetője
is visszaemlékezett a különös,
tudós emberre, és jó barátra.
Alapító tagja volt a megyei

Jó kedélye, vidámsága, végtelen türelme magával ragadott
mindenkit.
Pődör György is segítette a
táplánszentkereszti emlékmúzeum létrejöttét, berendezését.
A megemlékezések után
Pásti János családtagjai közül
Németh Győzőné megköszönte
az előadásokat és azt, hogy
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata lehetővé tette
az emlékmúzeum létrehozását
az Erdődy-kastélyban.
Pásti János egy erdei túrán,
elmaradhatatlan táskájával

sokan, ő is elhagyta az országot, meg se állt Új-Zélandig.
1964-ben visszatért Magyarországra, úti élményeit fotók
sokasága őrzi (az előadás végén láthattunk közülük). Halála
előtt még magnóra énekelte
a Bányász Himnuszt, Wiktora
Antal fölvette, az előadásának
kezdetén meg is hallgathatták
az érdeklődők. (Kérésre a kastélyban lévő múzeumban is le
tudják játszani.)

időt töltöttem vele, mint édesapámmal”. Visszaemlékezését
egy pokrócba csavart tárgy,
egy második világháborúból
„megmentett” hatástalanított
ágyúlőszer megmutatásával
kezdte. Pásti János gyűjtötte be
a szombathelyi 11-es huszárlaktanya területéről, egy rakat
lövegből szedte ki…
1993-ban ismerkedtek meg,
olyan embert keresett, aki jól
ismeri a természetet, növénye-

Koch Sándor Ásványgyűjtő
Körnek. A régi Savaria Múzeum, később a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat (TIT)
megyei szervezete fogadta be
az ásványgyűjtő civil szervezetet. Pásti János mindig két

Perl János, Táplánszentkereszt polgármestere válaszolt,
elmondta, hogy Wiktora Antal
önként vállalta a küldetést, hogy
a hagyatékból múzeumot hozzon létre. A falu újabb látványossággal gyarapodhatott.

Látogatók az emlékmúzeumban

Pásti János bányászsapkája és
feljegyzései a múzeumban
Pásti János halála után Wik
tora Antal Szombathelyen kilincselt, hagyatékából szeretett
volna emlékszobát berendezni,
nem járt sikerrel. Megkereste
szülőfaluja polgármesterét,
Perl Jánost és a képviselőtestületet, így tudták az önkormányzati tulajdonban lévő
Erdődy-kastély földszintjén
megvalósítani a tervet, novemberben megnyitották az
emlékszobát.

ket, állatokat, és a tudását át
is tudja adni. Szombathelyen
a Gyermekek házában, Felsőcsatáron a nyári táborokban
állandó társa és segítője volt a
különleges polihisztor. A szőcei
szénagyűjtő táborok is sok gyereket indítottak el arra, hogy
értsék és figyeljék a természetet. Pásti János nagy tudója
volt a gombáknak, de nem jött
zavarba akkor se, ha az égbolt
rejtelmeit kellett kibogozni a

vödörrel járta a gyűjtőhelyeket,
állandóan tanult, gondosan
rendszerezte és megcímkézte
a begyűjtött ásványokat. Ezt a
tudását is szívesen megosztotta gyerekekkel, felnőttekkel.

A program végén a közönség
a művelődési házból átsétált az
Erdődy-kastélyba, és megnézte
a kiállítást.
(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
Szociális tűzifa
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata az idei fűtési
szezonban is mindent megtett
annak érdekében, hogy a hideg
időben segítse a rászorulókat.
Ennek érdekében, ahogy azt
a decemberi lapszámban megírtuk, a sikeres szociális tűzifa pályázat keretében kapott,
70 köbméter keményfa tűzifát
osztottunk ki a nehéz anyagi
helyzetben lévőknek. A támogatásban 38 család részesült.
A közfoglalkoztatásban részt
vevő munkatársak darabolták a
tűzifát. A korábbi évekhez hasonlóan a hasítógépet a Bit-Ép
bt. bocsátotta rendelkezésünkre
díjmentesen.
A tűzifa kiszállítását Mészáros György és Török István segítette. A munkatársak a tüzelőt
úgy pakolták, hogy megkönnyítsék a mérést, majd segítettek
az utánfutókra felrakni. Az
egyedül élő idősek részére a
munkatársak a fűrészelést is elvégezték, így kályhakész tűzifát
tudtunk biztosítani.
A szociális tűzifa igénylésére
nyitva álló határidő lejárt. Ettől
függetlenül gondokkal küzdő,
rászoruló lakótársainkat kérjük,
forduljanak hozzánk bizalommal. A képviselő-testület és
a Szociális és Egészségügyi
Bizottság is elkötelezett annak
érdekében, hogy megtalálja a
rászorulók számára a leginkább
célravezető támogatási formát
vagy ellátást.
Új intézmény a településen – régi
feladat, megszokott ellátás, új
keretek
A 2017. évi jogszabályi változások kötelezővé tették, hogy
Táplánszentkereszten és a
környékbeli 8 településen a
szociális, családsegítő és gyermekjóléti feladatokat, továbbá a
védőnői ellátást és a gyermekétkeztetést intézményi keretek
között szolgáltassuk.
A társulásban részt vevő
környékbeli önkormányzatok
a Gyöngyös és Sorok patak
mentén helyezkednek el, ezért

kívántuk, hogy az elhelyezkedés teret kapjon az intézmény
nevében.
Az intézmény neve: Gyön
gyös-Sorok menti Szociális
Alapellátó
Székhelye: 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.
Telefon: 94/783-945.
Az intézménynek minden
részt vevő faluban van telephelye. A családsegítő munkatársak Táplánszentkereszten,
a Széll K. u. 4-ben fogadják
az ügyfeleket. A házi segítségnyújtásban tevékenykedő
kolléganők is itt rendezték be
találkozási pontjukat.
A védőnői ellátás megszokott helyén, a Széll K. u. 10-ben
található változatlanul, a gyermekétkeztetés feladatait ellátó
konyha is a szokott helyen áll
rendelkezésükre.
Az intézmény vezetője Zsu
pos-Bereczki Tímea. Következő
lapszámunkban felkérjük bemutatkozásra.
Az intézmény és munkatársai
állnak tisztelt lakótársaink rendelkezésére.
Szívesen vesszük jelzésüket,
ötleteket, javaslataikat. Közös
érdekünk, hogy akár magánemberként, de közösségként is tegyünk azokért, akik rászorulnak
és számítanak a segítségünkre.
Étkezési térítési díjak befizetése
Az intézmény megalakulásával a gyermekétkeztetés és
szociális étkeztetés feladatai is
ide kerültek. Ez magával hozta
az étkezési térítési díjak befizetésének változását is.
Tisztelettel kérjük azokat, akik
a bölcsődei, óvodai, iskolai és
szociális étkezési térítési díj
befizetését átutalással teljesítik,
a 2017. januárjától esedékes
térítési díjat az alábbi számlaszámra utalják: 1091800100000091-15770000.
Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét, hogy a múlt évi
térítési díj hátralékokat még
az önkormányzat 1091800100000073-74060009 számú
számlájára utalják. Köszönjük!

Egyes térítési, bérleti díjak változása
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési
tárgyalása során egyes díjak
emelését határozta el:
A tornacsarnok bérleti díjai:
tornaterem: 6000 Ft/óra.
emeleti kisterem: 1500 Ft/
óra.
A bölcsődei gondozási díjat
napi 500 Ft-ban állapította meg,
a jelenlegi 400 Ft/nap helyett.
Az emelt díjak 2017. április 1.
napján lépnek hatályba.
Március 16.: a gépjárműadó és
helyi iparűzési adó befizetésének határideje
Tájékoztatjuk érintett lakótársainkat, hogy a gépjárműadó I.
félévi, a helyi iparűzési adó 2017.
I. félévi előleg és a települési adó
I. félévi összegének befizetési
határideje: 2017. március 16.
A helyi vállalkozók az iparűzési adóról csekket nem kap-

tak. Az utóbbi időben majdnem
minden vállalkozó átutalással
teljesít, ezért mellőztük a befizetési csekkek kiküldését. Aki
mégsem tud valamely okból
kifolyólag átutalással teljesíteni, kérem jelezze, és küldünk
csekket.
A Polgármesteri Hivatal a
fizetési értesítőket és a csekkeket kipostázta. Határozatot
csak a gépjárműadóban beállt
változás – értékesítés, kivonás,
új gépjármű vásárlása, gépjárműadó mértékének változása –
miatt kaptak az érintettek.
A fizetési értesítő a 2017.
január 31-ig teljesített befizetéseket tartalmazza. Amennyiben
véletlenül nem kapott valaki
csekket, kérjük, jelezze, mert
ez nem mentesíti a befizetési
kötelezettség alól.
Tisztelettel kérjük a fizetési
határidő betartását!
Családi Anita
jegyző

Köszöntés
Nagy ünnep köszöntött 2017. február 2-án a Vörösmarty
utcában lakó Mészáros családra. Mészáros Jánosné, született
Magyar Mária e napon töltötte be 90. életévét.
Perl János polgármester és Családi Anita jegyző köszöntötte a település nevében, s átadták Orbán Viktor miniszterelnök
emléklapját.
Mariska néni! Isten éltesse sokáig!
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Tavaszias farsangfarki télbúcsúztató
Folytatás az 1. oldalról
„Közös hírré tétetik ezen a
jeles napon, az Úr 2017. esztendején, böjt előtt havának 25.
napján, lakodalom megrendezésre kerül így farsangfarkán,
farsangnak utolsó szombatján.
Vigadjon a falunak apraja-nagyja, ez van írva ide a papírra” –
hangzott el többek között.
Aztán megindult a tömeg a
vőlegény kikéréséhez a Coop
bolt felé, becsempészve a hagyományba a mai kort is, azaz
a rendőrautós felvezetést. Elöl
húzták a rönköt gyerekekkel

megpakolva, aztán a lovas kocsi
következett, rajta a zenészekkel.
A boltnál Meskó Krisztián, a
Jókai Művelődési Ház vezetője,
ceremóniamester hívta fel az
egybegyűltek figyelmét arra,
hogy: – Ki kéne kiabálni odabentről a drága jó vőlegényt,
akit addig nem fogunk a rönkre
tenni, míg be nem gyűjtötte a
menyasszonyát. Aztán kezdődött a hosszadalmas legényelőcsalogatás ceremóniája.
A kicsalogatáshoz némi „tüzes vízre” is szükség volt. Egy
kis táncbemutató után aztán
hosszú útjára indult a menet a
vőlegénnyel a Molnár Kávézóig, hol hosszabb, hol rövidebb

időre több helyen megállva. A
templom előtt Meskó Krisztián
arra emlékeztette a rönkhúzás

az éppen a Karib-tengerről
visszaérkezett „püspök urat”,
hogy mondjon áldást. Mielőtt

résztvevőit, hogy az első rönkhúzáson éppen a templom előtt
tört ketté a rönk. Mint mondta:

a Török féle (nagykocsma) elé
ért a menet, még megpillantottuk a menyasszonyt, aki a

azóta hagyományosan „áldozunk” a templom előtt, amikor rönköt húzunk. Majd kérte

kocsma falának dőlve, kezében egy korsó sörrel sirathatta lánysága elvesztését. Az

italkimérőnél a tömegből kért
táncos lábúakat a rendezvény
főszervezője egy kis csárdásbemutatóra, a kocsmából pedig
tálcán kínálták a „gyorsítókat”.
A polgármesteri hivatalnál süteménnyel és röviditallal várták
a telet temetőket, még Családi
Anita jegyzőnő is beszállt a
kínálgatók közé. (Az út során
több családi ház előtt is lehetett eszegetni, iszogatni.) A
CBA-nál volt az utolsó előtti,
de nem a legrövidebb elidőzés,
aztán végre beértek a rönkkel a
Molnár Kávézóhoz, ahol szintén
volt mód a hörpintgetésre, s a
vőlegényhez hasonló módon
csalogatták elő a menyas�-

szonyt. Még mielőtt a rönkre
került volna az ifjú pár, biciklire
is kellett pattanniuk. Aztán irány
vissza a művelődési házhoz,
ahol az ál-anyakönyvvezető az
áltanúk társaságában összeadta az álvőlegényt, Kacska
Károlyt, és az ál-menyasszonyt,
Csipás Csillát. A szokásokhoz
híven elárverezték a rönköt,
ezt követően megrendezték a
hetedhét országra szóló lakodalmat.
L.E.
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Jól felszerelt az újonnan beszerzett tűzoltóautó
A Táplánszentkereszti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület újabb szerzeménye, a gépjárműfecskendő,
7 személy szállítása mellett
tűzoltásra, műszaki mentésre
és egyéb kárelhárításra is alkalmas, tájékoztatott Tancsics
József tűzoltóparancsnok.
Tavaly novemberben sikerült
megvásárolni a Szentpéterfai
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől
a STEJER 591-es típusú, nagyon jó állapotban lévő tűzoltó-gépjárműfecskendőt. A
táplánszentkeresztiek alaptőkéje a tulajdonukban lévő
Ford Tranzit volt, amit tavaly
áprilisban sikerült értékesíteni,
a különbözetet saját bevételeikből (tagdíjak, bérmunka,
adó 1%-a, vasgyűjtés és egyéb
támogatások, juttatások) tudták
finanszírozni.
Két évig vártak a vásárlásra,
a novembert megelőző hónapokban fölkészültek a nagyobb
méretű tűzoltóautó fogadására.
Előkészítették a bejáráshoz a

terepet, a garázs padozatát
A táplánszentkereszti gép- Borostyánkő Mentőcsoporthoz,
mélyítették, és a bejáratot is al- járműfecskendőt február 22- amely országos minősítést kakalmassá tették az autó fogadá- én éjjel, a Kőszegi-hegység- pott, tavaly novemberben Körsára. Tancsics József elmondta, ben keletkezett erdőtűz miatt, menden részt vettek egy műegyre jobban érzik, hogy már Szombathely védelmére be- szaki mentő- és kárfelszámoló
kinőtték a jelenlegi helyüszakmai napon, meTancsics József az új szerzemény mellett
ket, eszközparkjuk, felszelyen a Hunor Nemzetrelésük fokozatosan bőközi Mentőcsoport és
Zsömbőlygei Péter
vül, pályázatokon sikerült
számolt be a tapaszmodernebb készülékekhez jutni. A jól felszerelt
talatairól.
fecskendőt persze fenn is
December 9-én a
kell tartani, a tűzoltáshoz,
Szombathelyi Járási
mentéshez szükséges
Borostyánkő Mentőeszközöket pedig időncsoport éves értékeként ellenőriztetni, felüllőjén vettek részt a
táplánszentkereszti
vizsgáltatni kell, mások
és saját maguk biztonsága ér- hívták, ugyanis a megyeszék- önkéntes tűzoltók, és a rádiódekében. A táplánszentkereszti hely állománya és eszköz- forgalmazás szabályairól hallönkormányzattal megállapodást parkja az erdőtűz megfékezé- gattak előadást.
kötöttek az önkéntes tűzoltók sével küzdött.
Az egyesület az idén, az év
által vállalható és elvégezhető
A Táplánszentkereszti Önkén- első felében jótékonysági bál
feladatok ellátásának támo- tes Tűzoltó Egyesület az őszi megrendezését is tervezi.
(A Táplánszentkereszti Öngatására. Ennek fejében az hónapokban többször is vakriönkormányzat hozzájárul a tűz- asztást kapott, a faluban sajnos kéntes Tűzoltóság kéri, hogy
oltószertár állagmegóvásához, nem mindig tartják be a lakosok adójuk 1%-ával támogassák a
civil szervezetet. Adószámuk:
és biztosítja a gépjárműfecs- a tűzgyújtási szabályokat.
Az egyesület három éve csat- 18888661-1-18)
kendő megfelelő működéséhez
L. E.
szükséges átalakítást.
lakozott a Szombathelyi Járási

TÁPLÁNSZENTKERESZTRE IS MEGÉRKEZETT A TELEKOM
LEGGYORSABB INTERNETEZÉST NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE
Két év alatt egymillió további háztartásba jutott el a Telekom szélessávú hálózata. 2017-ben már a táplánszentkereszti
előfizetők is élvezhetik az eddigieknél gyorsabb internet minden előnyét.
Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése országszerte, amelynek eredményeképpen az új hálózat szupergyors, legalább 30 Mbps sebességű internetet,
az interaktív tévézés lehetőségét, széles TV-csatorna kínálatot, több képernyőn
elérhető filmkölcsönzési lehetőséget nyújt az ügyfeleknek. A szélessávú internet
kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik működésük, javul a versenyképességük. A Telekom tapasztalatai
alapján az eddig lefedett területeken élő ügyfelek rendkívül pozitívan fogadják a
fejlesztést, az új hálózaton elérhető termékeket és ajánlatokat, ami visszaigazolja
a hálózatfejlesztés fontosságát.
Táplánszentkereszt lakosait is érinti a fejlesztés, így számos itteni háztartás
számára nyílt meg a lehetőség, hogy használhassa a szupergyors technológiát.
A Magyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját erőforrásból megvalósított
hálózatfejlesztésének eredményeképpen már több mint 2,8 millió háztartásban elérhető a legalább 30 Mbps sebességű vezetékes szolgáltatás a Telekom hálózatán.
Közel 700 ezer háztartásban pedig Gigabit-képes optikai hálózat áll rendelkezésre.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat
bővítése is, amely már elérte a 98%-os kültéri lakossági lefedettséget. A Telekom
otthoni- és mobil internet-szolgáltatásával így már együtt nyújtanak feledhetetlen
élményeket minden táplánszentkereszti számára. A fejlesztések hozzájárulnak
Magyarország digitális fejlesztéséhez, az országos szélessávú lefedettség megvalósulásához.
További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon
olvasható.

Kérdeztünk Halvax Ágnestől
– Miben segít leginkább az internet a napi életben?
– Ma már szinte elképzelhetetlen az élet Internet nélkül. Segíti a tájékozódást, tágabb és szűkebb környezetünkről szerezhetünk információkat,
praktikus ismeretet nyújt (utazás, szállásfoglalás, menetrend, intézmények
nyitva tartása, telefonszámok stb). Segíti a kapcsolattartást, levelezés
a közösségi oldalakon. Informál, híroldalakat lehet böngészni, filmeket,
ételrecepteket letölteni.
– El tudja-e képzelni az életét internet nélkül?
– Éltem és dolgoztam a korábbi, Internet nélküli világban. Hihetetlen
változást hozott az Internet, felgyorsít szinte mindent. Ma már nehezen
tudnám elképzelni az életet Internet nélkül.
– Hol szokott, milyen eszközön a leggyakrabban internetezni?
– Számítógépen dolgozok, levelezek, intézek banki és hivatali ügyeket.
Naponta használom.
– Jó hír-e, hogy gyorsabb lesz az internet a lakóhelyén?
– Nagyon jó hír, örülök a gyorsabb internetnek.
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1%

Ha adójával is szeretné támogatni
a táplánszentkereszti kulturális életet és
szívesen vesz részt a felkínált programokon,
akkor kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa
a Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Közhasznú Egyesületet.

Adószámunk: 18899733-1-18
Köszönjük!

A TÁPLÁNSZENTKERESZTI

OLVASÓKÖR

V. Vas Megyei Gombfoci Bajnokság,
egyéni verseny Junior és Felnőtt
kategóriában
immáron a Magyar Asztali
Labdarúgó Szövetség hivatalos
versenynaptárában szerepelve

2017. március 22-én, szerdán
17.00-tól
várja vendégeit a könyvtárba!

Témáink:
arany jános és reményik
sándor költészete

Minden kedves régi és új, érdeklődő
irodalombarátot invitálunk programunkra!
További információ:

Meskó Krisztián
0630/659-0275
taplankke@gmail.com

VERSENY RENDEZŐJE: Jókai Mór Művelődési Ház – Táplánszentkereszt és a Vasi Gombfoci Egyesület		
VERSENY HELYSZÍNE: Apáczai Csere János Általános Iskola
tornaterme - 9761 Táplánszentkereszt, Fő út 12.
VERSENY IDŐPONTJA: 2017. március 11-12., szombat-vasárnap 9 órától
NEVEZÉS: Nevezni előzetesen a taplankke@gmail.com vagy
az oregon.janos@yahoo.com címeken lehet, ill. a helyszínen
március 11-én 9.00-ig.
NEVEZÉSI DÍJ: 1500 Ft/fő
DÍJAZÁS: Felnőtt és junior kategóriában, serleg, érmek,
oklevelek, legjobb kapus, legjobb góllövő, arany-pálca díj.
ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG: A verseny helyszínén szendvics,
pogácsa, üdítő fogyasztási lehetőség ingyenesen.
A versenyen a sportág iránt érdeklődő, de még versenyezni
nem akaró vendégeket is szeretettel látunk!
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Szombathelyen adtak
koncertet

Morzsányi Filmklub
Jókai Mór Művelődési Ház
Hősök, katonák, harcosok…
Még két film tavasszal a filmklubban!
- 2017. április 4.
18.30 Christopher Nolan:
Csillagok között
– vendég: Vágvölgyi András médiapedagógus

A Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekart decemberben
meghívták a szombathelyi Szent
Kvirin (szalézi templomba. Borsos Miklós kántor és Csány
Péter invitálásának eleget téve
december 17-én, a mise után
adtak koncertet a templomban.
Borsos Miklós kántor Johann
Sebastian Bach d-moll Toccata
és fuga, valamint Lous-Cloude
Daguin X. című művét adta elő
orgonán.

A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar, Janászek
Ferenc karnagy vezetésével a
Boldog asszony anyánk (korábbi himnuszunk), J. S. Bach III.
Zenekari szvitjét, Charpentier:
Te Deum-Preludiumát, Wim. G.
Golden Ha mindennap jót cselekszem korálját, KeleskVlak My
Seeret Songját, Beethoven IX.
Szimfóniáját és a Csendes éjt
játszották el.
Fotó:Tornai Katinka

Nagy Társasjáték Party
Egy régi jó rendezvényünket felélesztve várjuk a kedves érdeklődőket, komplett
családokat vagy egyéneket
is a Nagy Társasjáték Party-ra
2017. március 25-én,
szombaton 14 órától zárásig
a Jókai Mór
Művelődési
Házba!
Játszani mindenki
szeret, hát mi
most ennek
teret adunk!

Sok-sok játékkal készülünk,
de hozhatsz Te is!
Szívesen látunk egy kis harapnivalót és szörpöt is!
A játékos ember (homo ludens) örökre fiatal marad, és
jó egészségnek örvend!

- 2017. május 9.
18.30 Brian Helgeland:
Legenda

Belépés díjtalan!
Támogatóink:

- főtámogató

Információ:
Meskó Krisztián
30/659-0275
taplankke@gmail.com
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Iskolai hírek

Az Apáczai Csere János Általános Iskola hírei
A jó jelmezben annak érzed magad, akit el kell játszanod.”
(John Boyne)
A februári időszakot, a télzáró
hónapot már megtölti a vigasság
és jókedv. A farsangi időszak
lényege a nevetés, és a színek.
Jelentése, hogy vége a télnek,
minden új életre fog kelni.
A február 10-én megtartott
tavaszköszöntő farsangunk idén
is nagyszerűen sikerült, vidám
hangulatban telt a délután. A gyerekek nagy örömmel és izgatottan öltötték magukra jelmezeiket.
A megnyitót követően alsós
tanulóinknak évfolyamonként
jelmezversenyt tartottunk. Egye-

di, ötletes maskarákban vonultak fel. Mindenkinek volt alkalma
bemutatnia saját magát. Az
első évfolyam első helyezettje

a búvárnak öltözött Kiss Ábel
lett, a második évfolyamon az
első helyet Bíró Belián kapta, aki

vezérként jelent meg. Az első
három helyezetten kívül a zsűri
különdíjakat is osztott. Színes

Hupikék törpikék és a Hófehérke is. Első helyezett a 6.a,
második a 7.b, harmadik pedig

Birodalmi lépegető volt. A harmadik évfolyam első helyezettje
a pulikutya jelmezt magára öltő

és kreatív volt mindenki jelmeze; akadt köztük kéményseprő,
apáca, bárány, Bob mester is.

a 8.a osztály tanulói lettek. Jól
szórakoztatták a szép számban
megjelent közönséget, szülőket,
hozzátartozókat, akiket büfé,
tombola várt még a délután
folyamán. Kicsik és nagyok is
egyaránt jól érezték magukat.
A gyerekek ellátásáról és
szórakoztatásáról a Szülői Szervezet lelkes tagjai gondoskodtak, hálás köszönet érte.

Horváth Helka lett, A negyedik
évfolyamon is igen nehéz volt
a döntés, az első helyet Erős
Dorián kapta, aki Optimusz fő-

A felsősök vidám, zenés-táncos műsorokat adtak elő különböző mesehősöknek öltözve.
Többek között szerepeltek a

Legtöbben a szakgimnáziumokat
választották
Az idei esztendőben is február 15-ig kellett eldönteniük a
végzős diákoknak, hogy mely
középfokú intézményben folytatják tanulmányaikat. A tanulók
többsége a szakgimnáziumban
szeretné bővíteni majd tudását
(19 fő). A szülők is ezt a képzési
formát részesítik előnyben, mert
a szakgimnázium sikeres elvégzése azt jelenti, hogy az érettségi
bizonyítvány mellé egy vagy több
szakmát is kap a gyermekük.
Gimnáziumba idén 6 fő kíván
bejutni. A szakmunkásképzést
mindössze egy diák jelölte meg
első helyen. Hamarosan meg
lehet tekinteni a középiskolák
által nyilvánosságra hozott felvételi rangsort, s ez alapján még a
tanulók szülei változtathatnak a
megjelölt iskolák sorrendjén.
Reméljük, hogy az idei végzős évfolyam diákjai – az előző
évekhez hasonlóan – sikeresen
helytállnak a középiskolákban.
(Információk és fotók:
Apáczai iskola)
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Óvodai hírek

Gyermeknevelés: mit jelent az iskolaérettség? (2. rész)
Az óvodás gyerekek fejlesztéséről, a korosztályt érintő problémákról indítottunk sorozatot a
Táplánszentkereszti Hét Kastély
Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde vezetőjének kérésére. Az
óvodában nemrégen voltak az
iskolaérettségi vizsgálatok.
Sokan azt gondolják, az iskolaérettség egyenlő az okossággal és ügyességgel. Ez azonban
így nem igaz! Mint ahogyan az
sem, hogy 6 éves kor után automatikusan iskolaéretté válik a
gyermek. Az iskolaérettség fizikai és pszichés alkalmasságot
jelent az iskolai elvárásoknak
való megfeleléshez. Az iskolaérettségi vizsgálat célja annak
a felmérése, hogy a gyermek
testileg, lelkileg, fizikailag képes
lesz-e az iskoláskor követelményeinek megfelelni.

Novemberi számunkban pszichológus ismertette az eljárás
lényegét. A gyermek fizikai alkalmasságáról, kognitív (megismerő, gondolati) érettségéről,
pszichés alkalmasságáról írtunk. A gyermek életében nagy
változást hoz az iskola, az óvodából iskolába kerülés.
Óvodából – iskolába
„Én már régóta örültem annak,
hogy iskolás leszek, csak az nem
jutott eszembe, hogy akkor nem
járhatok óvodába, csak látogatóba.”
Iskolaérett az, aki:
Várja az iskolát: játékában
megjelenik az iskola;
Fizikailag alkalmas: 18 kg,
jobb vagy bal kezes – egyértelműen;
Feladattudata fejlett: képes
feladatát egyedül ellátni, megkezdett tevékenységét nem
hagyja félbe;

Farsangi batyus bál
Táplánszentkereszten harmadszor rendezte meg a Hét
Kastély Kertje Művészeti Óvoda
és Bölcsőde Szülői Szervezete a
jótékonysági bált. Február 11-én
az iskola tornacsarnokában tartották a hangulatos mulatságot.
A bált két fiatal, tehetséges
táncos nyitotta meg egy keringővel. Az este sztárvendége Ruben La Voz dominikai születésű
gitáros, énekes volt, aki fantasztikus hangulatot teremtett a kb.
70 fős közönségnek.

Az óvónők és a szülők is készültek… boszorkányok árasztották el a tornacsarnokot! Németh István tovább fokozta a
hangulatot jó muzsikájával!
A sok értékes tombolatárgyat
is kiosztottuk a szerencséseknek.
A bál teljes bevételét a gyermekek javára fordítjuk!
Aki eljött, biztos nem bánta
meg, szuper buli volt! Jövőre,
remélem, találkozunk!
Törökné Sebestyén Anita
a Szülői Szervezet vezetője

Szociálisan érett;
Kortársaival képes kapcsolatokat kialakítani és fenntartani;
Megtalálni a helyét és beilleszkedni a csoportba;
Nincs beszédhibája:
Fejlett a kommunikációs
készsége: tud-e, akar-e beszélni;
Az esti mesélés nagyon fontos:
naponta, rendszeresen;
Képes a számok között eligazodni 1-10-ig: társasjátékozni,
kártyázni a gyerekekkel;
Rendelkezik az íráshoz szükséges készségekkel:
Irányok, arányok, méretek
meghatározása, megnevezése;
Mozgáskoordinációs kifinomultság: finommozgások;
Képes a családi viszonyokat
meghatározni + saját név, cím,
születéshely, idő;

Elsajátította a magatartásformákat, illemszabályokat
A NEM szó értelme;
Önfegyelem;
Néhány egyszerű „trükk” a
házi fejlesztéshez:
Sétálás, közben beszélgetés,
beszélgetés, beszélgetés…
Futkározás, akadályok kikerülése
Ugróiskola
Hintázás, különösen egy köteles laphintán
Cipőfűzés, kötés (lassan
már nem is gyártanak fűzős
gyermekcipőt, csak tépőzárast)
Ujjtorna, gyurmázás, homokozás
Labdázás
Egyszerű rajzok másolása,
szabadkézi rajzolás
Mesélés, nem mesenézés
Mondókázás, éneklés

Közérdekű telefonszámok
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
Szombathelyi orvosi ügyelet (Szelestey utca 8.): 94/345-300
ENKSZ (Első Nemzeti Közműszolgáltató) Észak-Dél Regionális
Földgázszolgáltató Zrt.
Ügyfélszolgálat: 06/40/ 474-474,
gázszivárgás-bejelentés éjjel-nappal: 06/80/440-141.
Vasivíz Zrt. 0-24 óráig hívható hibabejelentés: 94/500-245,
06/30/827-4849.
Ingyenesen hívható zöld szám: 06/80/201-232
E-ON Energiaszolgáltató Kft. ügyfélszolgálat: 06/40/220-220.
Hibabejelentés: 06/80/533-533.
Telefonos Lelkisegély-szolgálat: 19 órától másnap 7 óráig,
körzetszám nélkül, mobiltelefonról is ingyenesen hívható
a 116-123-as számon.

Táplánszentkereszti telefonszámok
Önkormányzati Hivatal: 94/577-046
Orvosi Rendelő: 94/577-042
Gyógyszertár: 94/377-264
Apáczai Csere János Általános Iskola: 94/577-055
Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde: 94/377-260
Jókai Mór Művelődési Ház: 94/577-072
Polgárőrség: 06/70/617-8809
Tűzoltóság: 06/30/969-3664
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Három helyi lakos jelentkezett polgárőrnek
Január elsejétől Neválovitsné
Polgár Adrienn lett a Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület
elnöke. Az egyesület terveiről
beszélgettünk.
November 20-án, a közgyűlésen jelentette be Kajcsos Lajos,
a Táplánszentkereszti Polgárőr
Egyesület elnöke, hogy december 31. után nem vállalja tovább
az elnökséget. A közgyűlés
megválasztotta az új vezetőséget, elnöknek Neválovitsné
Polgár Adriennt, a korábbi alelnököt, alelnöknek Németh
Zoltánt, titkárnak dr. Szalai Adriennt. Kajcsos Lajos továbbra
is tagja az egyesületnek, 15
évig volt elnök, a közgyűlésen
örökös tiszteletbeli elnöknek is
megszavazták.
N evá l ov i t s n é P o l g á r A d rienn elnök elmondta, három új polgárőr jelentkezett
az egyesületbe, mindhárman
táplánszentkeresztiek. A korábbi időben gondot okozott, hogy a
tagok közül többen nem laknak

helyben. Az egyesület létszáma
17, akinek jogosítványa van, vezetheti a civil szervezet autóját,
többet tudnak járőrözni a rendőrséggel együttműködve.
Szerencsére Táplánszentkereszt békés falunak mond-

között, de édesapja és több
hozzátartozója is ehhez a közösséghez tartozott, ő is követi
a családi hagyományokat.
Továbbra is folytatják a falu
rendezvényeinek biztosítását,
minden nagyobb eseménynél

ható, régóta nem fordultak elő
komolyabb bűncselekmények,
lopások, rongálások.
Neválovitsné Polgár Adrienn,
noha ő nincs az alapító tagok

jelen vannak, ha szükséges,
irányítják a forgalmat, segítenek
a parkolásban.
Március 8-án lesz 15 éve,
hogy a Táplánszentkereszti

Polgárőr Egyesületet megalapították. Az egyesület március
4-én tartja közgyűlését, beszámolnak az előző év munkájáról és elfogadják az idei
év terveit.
A szervezet már értesítést
kapott arról is, hogy idén nyáron Táplánszentkereszt adhat otthont a megyei polgárőr
találkozónak. A Vas Megyei
Polgárőr Egyesületek Szövetsége kereste meg őket és a
helyi önkormányzatot ezzel a
kéréssel.
Neválovitsné Polgár Adrienn
elmondta, a községben számos
vállalkozó és az önkormányzat is támogatta munkájukat,
köszönettel tartoznak nekik.
Szeretnék ezt a bizalmat megtartani és erősíteni, továbbra is
várják új tagok jelentkezését.
Kérik a lakosságot, hogy adójuk 1%-ával támogassák működésüket!
Adószámuk: 18892839-1-18
Bankszámlaszámuk:
11747006-21370968

A szokásosnál jóval többen voltak influenzások
Február 7-én 158 beteg fordult
meg a táplánszentkereszti háziorvosi rendelőben. Dr. Teleki
György háziorvossal az influenzajárványról beszélgettünk.
Az influenzás megbetegedések száma a korábbi évekhez
képest ugrásszerűen megnőtt,
mondta dr. Teleki György. Közel
negyven éve praktizál, de olyan,
hogy egyetlen napon, a rendelési időben majdnem százhatvan
beteg jelentkezzen, még nem
fordult elő. Február 7-én 158
beteg jött a rendelőbe, de a
korábbi napokban is előfordult,
hogy 90-100 páciens érkezett.
Januártól februárig sokan jelentkeztek influenzás tünetekkel,
főleg gyerekek és harminc év
alattiak kapták el a kórt. Sajnos
a korábbi évekhez képest jóval
hidegebb napok se vették elejét
az influenzavírus terjedésének.

Az Apáczai Csere János Általános Iskolában voltak olyan
napok, amikor az osztályok
egyharmada, a tanárok tíz
százaléka a betegség miatt
hiányzott.
A korábbi három-négy évben
nem volt nagyarányú influenzás
megbetegedés hazánkban, talán ennek is köszönhető, hogy
a védőoltással kevesen éltek
(még azok is, akik ingyenesen
megkaphatták volna). Az oltóanyag háromféle influenzavírus
ellen nyújtott védelmet.
A táplánszentkereszti orvosi
rendelőben 400-an kérték az
oltást. A gyerekek már 6 hónapos kortól megkaphatják a
védőoltást, volt olyan család,
amelyik beoltatta féléves kisbabáját.
Dr. Teleki György elmondta,
az influenza gyakori előfordulása miatt a Vas Megyei

Kormányhivatal Szombathely
Járási Hivatal Népegészségügyi
Intézete (a korábbi ÁNTSZ)
a betegektől soron kívül vett
váladékmintákat (garatleoltás),
amelyeket Budapestre küldött
vizsgálatra. Megállapították,
az influenza „A” vírusa okozta
a megbetegedéseket.
A betegséget magas láz, köhögés, orrfolyás, izom- és végtagfájdalom, nagyfokú elesettség kísérte. Több beteg jelezte,
hogy néhány nap alatt javult az
állapota, majd visszaesett és
újra belázasodott. A lázcsillapítást és gyulladáscsökkentést
javasolta az orvos, Nurophen,
Algoflex, Aspirin, Panadol és
Algopyrin kombinációt is lehet
használni, a gyerekek folyékony Algopyrin származékot is
kaphatnak.
Az influenza szövődménye
tüdőgyulladás és légcsőhurut,

légcsőgyulladás is lehet, szerencsére a táplánszentkereszti
betegek közül nem sokan kapták el a szövődményeket, általában 7-10 nap leforgása után
meggyógyultak. Téli időszakban, a több mint 200 légúti
vírus valamelyikétől, egyetlen
páciensnél többször is előfordulhat influenza-szerű tünetekkel járó megbetegedés.
Dr. Teleki György megerősítette, hazánkban az idei influenzajárvány nyugatról keletre
terjedt, Ausztriából érte el térségünket. Február végére jelentősen csökkent az influenzás
tünetekkel jelentkező betegek
száma a táplánszetkereszti
háziorvosi rendelőben. A háziorvos azt szeretné, ha a következő téli időszakban majd jóval
többen kérnének védőoltást,
megelőzendő a nagyobb bajt.
(t. m.)
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Remélhetőleg kitavaszodik
a KSK-nak is

Karatehírek

Edzőtábor és övvizsga
A Tápláni Karate Sportegyesület a 2017-es évet is
edzőtáborral és övvizsgával kezdte, ahol tizenegyen
adhattak számot elméleti
tudásukról, állóképességük-

Tumultus a kapu előtt egy hazai bajnoki mérkőzésen (Fotó: archív)
A megyei labdarúgó-szövetség február végéről március
elejére tette át a megyei labdarúgó-bajnokságok tavaszi rajtját,
ami jót tesz a pályák talajának
is. A Tápláni KSK a megyei II.
osztály Szombathelyi csoportjában várhatja a folytatást, amely
nem lesz könnyű. A csapat őszi
teljesítménye ugyanis finoman
fogalmazva sok kívánnivalót hagyott maga után. A folytatást a
12. helyen várhatják 12 ponttal és
26-os gólkülönbséggel. Előttük
11. a Felsőcsatár 14 ponttal, 10. a
Zanat 15 ponttal, mögöttük 13. a

Gencsapáti 12, 14. a Torony 11, 15.
az Újperint 11, és 16. a Szentpéterfa 10 ponttal. Az utolsó öt őszi
forduló mérlege négy vereség
és egy győzelem volt. A góllövőlista 22. helyén találunk először
tápláni játékost, aki 5 gólt rúgott.
Igaz, Németh Szabolcs más játékosokkal van holtversenyben
ezen a helyen. Bízunk benne,
hogy a kitavaszodás a Tápláni
KSK számára eredményességben mutatkozik majd meg, és
mielőbb elkerülnek a kiesési
zóna közeléből. Hajrá, Táplán!
l.e.

Ezüstérmes
táplánszentkereszti sakkcsapat
Nyolc település részvételével
zajlott a Települések Vas Megyei Csapatbajnoksága 2017.
sakkverseny február 25-én,
Lukácsházán a Közösségi Házban. A versenyen a Tamás József, Tamás Dániel, Tamás Milán és Janászek Ferenc alkotta
táplánszentkereszti sakkcsapat
ezüstérmet szerzett.
Vas Megye Sakkszövetsége
és a Lukácsháza SE közösen
rendezte a hagyományos sakkversenyt. Izgalmas csatározás
folyt a települések között, szinte
az utolsó pillanatig nem lehetett
tudni, ki nyeri a bajnoknak járó
kupát, és a helyezéseket.

1. Vasszentmihály  18.5
2. Táplánszentkereszt

18.00
3. Vép 
17.00
4. Gencsapáti 
16.00
5. Sitke 
15.5
6. Bük 
10.5
7. Pankasz 
8.5
8. Lukácsháza 
8.00

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

Tábla-győztesek:
1. tábla - Tamás Milán - Táplánszentkereszt
2. tábla - Havasi József Sitke
3. tábla - Hőbér András - Vép
4. tábla - Janászek Ferenc Táplánszentkereszt

Az ezüstérmes táplánszentkeresztiek
Tamás József , Tamás Dániel , Tamás Milán, Janászek Ferenc

ről, valamint technikai tudásukról. Mindannyian sikeres
vizsgát tettek, és magasabb
övfokozatot értek el.
Gratulálunk nekik!

Balról hátul: Németh András (4.dan) vizsgáztató,
Varga Gábor, Lenkay Dorka, Léránt Anna,
Anduska-Varga András, Németh Bálint,
Kassai Gergely (1.dan) edző
Balról elöl: Lendvai Tamás, Kalmár Zalán,
Baranyai Benjamin, Várkonyi Csanád, Dénes Zaránd,
Szomor Emma

MKSZ évértékelő, díjátadó
A Magyar Karate Szakszövetség 2017. február elején
Budapesten tartotta meg az
évértékelő, évadnyitó összejövetelét, ahol díjazták a tavalyi évben kiemelkedőt nyújtó
sportolókat. Dr. Mészáros János elnök mellett jelen volt
Sárfalvi Péter sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Simicskó István honvédelmi miniszter pedig levélben

gratulált a karatékáknak. A
Tápláni Karate Sportegyesület
válogatott sportolója, Habda
Zsolt (1.dan) is meghívást kapott a rangos eseményre, ahol
elismerő oklevelet és tárgyjutalmat vehetett át. Zsolt 2016ban szinte minden versenyét
megnyerte, és nemcsak a
hazai, hanem a nemzetközi
megmérettetéseken is eredményesen szerepelt.

Balról Sárfalvi Péter sportkapcsolatokért felelős helyettes
államtitkár, Habda Zsolt, Németh András (4.dan) edző,
dr. Mészáros János, az MKSZ elnöke.

