
Táplánszentkereszt
Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H A V I L A P

VIII. évfolyam • 4. szám • 2018. szeptember

Könnyebbé vált a munka a felújított iskolakonyhán Részletek az 5. oldalon

Szeptember elsején tartot-
ta tanévnyitó ünnepségét a 
táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskola. 
A 2018/2019-es tanévben 227 
diák, köztük 28 első osztályos 
kezdte meg a tanévet. 

Szeptember elsején délelőtt, 
az iskola szépen feldíszített 
tornacsarnokában tartották 
az ünnepséget, amelyen részt 
vettek a község önkormányza-
tának és az iskola társintéz-
ményeinek képviselői is. Az 
elsősök tanítóik, Borosné Pe-
thő Gabriella és Kustosné Tóth 
Hajnalka kíséretében vonultak 
be és foglalták el helyüket.

A gyerekek verssel, tánccal 
kedveskedtek a jelenlévők-
nek, majd Kissné Nagy Ilona 
igazgató köszöntötte a diáko-
kat, tanárokat és a szülőket.   
„A gyermek a legtökéletesebb 
teremtmény, mert egyedül ő 

tudja megalkotni saját egyé-
niségét. A gyermek lelke lágy 
viaszhoz vagy fehér papírhoz 

hasonló, ahová magának a 
gyermeknek kell belevésni 
a képzeteket .” Montessori 

gyönyörű soraival kezdte be-
szédét.  

Folytatás a 2. oldalon

Megnyitották a 2018/19-es tanévet, 
érkezik a digitális napló

Falunap: egy ikerpárt is 
üdvözölhettek a falu legifjabb 

polgárai között
Táplánszentkereszten szep-
tember elsején tábori misével 
kezdték a falunapot a rendez-
vénysátorban. Az esőre fordult 
idő miatt a szabadtérre tervezett 
programok ezúttal elmaradtak, a 
hagyományos polgárrá fogadás 
és a kulturális műsor a sátorban 
volt, a kiállításoknak az óvoda és 
a könyvtár adott helyet.

A falunap délelőtti és dél-
utáni programjai között lehe-
tett elfogyasztani az önkor-
mányzat „tábori konyháján” 
a térítésmentesen kapható 
ünnepi ebédet, még azoknak 
is bőven jutott, akik a délutáni 
órákban érkeztek az ünnep-
ségre. 

Folytatás a 3. oldalon

Bevonultak az elsősök

A 15. polgárrá fogadás volt az idén
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Folytatás az 1. oldalról
Külön szeretettel köszöntötte 

az első osztályosokat, akiknek 
először szólt a csengőszó.

„Ez a nyári szünet is olyan 
gyorsan múlt el, mint a többi. 
Azért remélem, hogy mindenki-
nek sikerült kipihennie az előző 
év fáradalmait, és energiával 
megtelve, újult erővel, tele tu-
dásvággyal, tenni akarással 
vág neki a következő tanév-
nek. Ismét zajos lesz iskolánk 
valamennyi osztályterme is, 

mindenki elfoglalhatja a ked-
venc padját, melyben 181 napot 
fog eltölteni. A nagyobbak már 
ismerősként léptek be az ajtón, 
tudják mi vár rájuk, de a legki-
sebbek még csak kóstolgathat-
ták, hogy milyen is az iskola.”

Az igazgató külön figyelmet 
szentelt az első osztályosoknak. 
„Nyár elején elköszöntetek az 
óvodától, az óvó néniktől, és ma 
első alkalommal ültök itt közöt-
tünk. Sok élmény, új barátok vár-
nak rátok, ugyanakkor elkezdő-
dik egy mindennapi kötelesség 
is: a tanulás. De biztos vagyok 
abban, hogy Gabi néni és Hajni 
néni – és természetesen mind-
annyiunk – segítségével, vala-
mint szüleitek támogatásával 
kinyílik számotokra egy új és 
izgalmas világ. Szeretném, ha 
ez a felfedezés, ez a csoda egy 
életen át kísérne benneteket. 
Nézzetek előre, bízzatok ma-
gatokban, hiszen most már az 
Apáczai Iskola diákjai vagytok!”

Az ünnepség kedves jelenete 
volt, amikor három-három el-
sősnek átadta az igazgatónő az 
ABC színes kezdőbetűit, illetve 
az első három számot.

„Kedves kis elsősök! Életen át 
tartó tanulásra buzdítalak ben-
neteket! Biztos vagyok benne, 
hogy tanító néniitek segítségé-
vel könnyedén tanuljátok meg 
a betűket, játékosan fedezitek 
fel a számokat, és megannyi 
örömteli percet fogtok átélni itt a 
táplánszentkereszti iskolában.”

A hagyományokat követve 
az iskola polgáraivá fogadott 
minden elsőst, a gyerekek meg-
kapták az iskola kitűzőjét, és a 
diákigazgatótól a Szülői Szer-

vezet ajándékát. Míg átadták az 
ajándékokat, egyenként fölso-
rolták az elsősök nevét.  

Kissné Nagy Ilona az ötödi-
kesek életében bekövetkező 
változásokra is fölhívta a figyel-
met. A nyolcadikosok számára 
nem lesz könnyű ez a tanév, 
hiszen felvételezni fognak, az év 

végén kompetenciamérés is vár 
rájuk. Sokat kell tenniük ahhoz, 
hogy terveiket valóra váltsák, 
hogy abba a középiskolába 
járhassanak, amit választanak. 
A pedagógusok segítenek, kérte 
a szülők bíztatását, megértő 
támogatását is. 

Beszéde végén számot adott 
az iskola tárgyi feltételeinek 
javulásáról, megköszönte a 
táplánszentkereszti önkormány-
zatnak, hogy felújították a kony-
hát, megújult a kerítés a kisisko-
la és az óvoda között, a Szom-
bathelyi Tankerületi Központ 
jóvoltából korszerűsíthették az 
intézmény fűtési rendszerét.

Az iskola éves programja tele 
lesz értékteremtő környezetvé-

delmi, egészségmegőrző, kultu-
rális és sportrendezvényekkel. 
A harmadikosok és ötödikesek 
az idén is tanulhatnak úszni, az 
ötödik évfolyamosok tabletet 
kapnak, mely segíti majd min-
dennapi tanulásukat, az alapve-
tő műveltség elsajátítását.

Az igazgató a pedagógusokat 
kérte, hogy igazi gyöngyhalász-
ként segítsék elő, hogy a valódi 
értékeket közvetítsék, és a le-
hető legtöbbet, legjobbat hoz-
zák elő a gyerekekből. Alig van 
változás a tantestületben, csak 
a fizikatanár új: Imre András 
matematika-fizika és technika 
szakos óraadóként dolgozik, az 
alsó tagozatban Fehérné Kovács 
Éva tanító segíti a munkát. Eb-
ben a tanévben újdonság lehet 
a szülőknek, pedagógusoknak 
is a digitális napló (Kréta-napló) 
bevezetése. 

Kissné Nagy Ilona megnyitot-
ta a 2018-19-es tanévet, majd 
a hagyományokhoz híven az 
iskola udvarán az elsősök fát 
ültettek. Egy szilvafát tettek az 
ültetőgödörbe. Az iskola életé-
ben ez volt a nyolcadik faültetés. 

(t. m.)
Fotó: Szabadosné Hencsei Eszter

Felelős kiadó:  
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: Perl János • Felelős szerkesztő: Treiber Mária

E-mail: taplanujsag@gmail.com
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely

Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

Megnyitották a 2018/19-es tanévet, érkezik 
a digitális napló

Szilvafát ültettek az udvaron

Kissné Nagy Ilona átadta a betűket

Az első osztályosok
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Folytatás az 1. oldalról
Aki pedig már túl volt az ebé-

den, átruccanhatott a rendez-
vénysátorból az óvodába, ahol 
a foltvarrók kiállítása nyílott meg 
(erről külön is írunk). 

A színes, változatos kultúrmű-
sorban föllépett a Gyöngyvirág 
Dalkör, a Táplánszentkereszti 
Ifjúsági Fúvószenekar (a Tavaszi 
Szél Citerazenekar fellépését 

a rossz idő miatt el kellett ha-
lasztani).  Különösen nagy sikert 
aratott a Galaxy Rock and Roll 
csoport különböző korosztályos 
táncosainak bemutatója. Ahogy 
a slágeregyveleg előadása is 
régi, népszerű dalokból. 

A délután fő attrakciója a ha-
gyományos polgárrá fogadás 
volt. Ezúttal dr. Kovács Lász-
ló alpolgármester köszöntötte 
a megjelenteket, köztük Perl 
János polgármestert és Tőke 
Monika védőnőt. Emlékeztetett 
arra, hogy befejeződött az orvosi 
rendelő felújítása, és a védőnői 

szolgálat is a mai kornak megfe-
lelően felszerelt és berendezett 
helyiségben működhet. Mint 
mondta: Táplánszentkereszten 
hagyományossá vált a falunapon 
az elmúlt egy évben született 
kicsik polgárrá fogadása. Ez 
immáron a 15. alkalom. Az ön-
kormányzat ezzel a gesztussal 
elkötelezi magát a családok 
védelme és a gyermekvállalás 

mellett. Örvendetes, hogy az 
elmúlt egy évben 31 gyerek szü-
letett a községben, 15 fiú és 16 
leány, köztük egy ikerpárt, Vivient 
és Jázmint is regisztrálhatták. 
Az újszülöttek által is erősödik a 
település, amelynek bölcsődéjét 

és óvodáját az önkormányzat 
működteti. Ezzel szemben az 
általános iskola fenntartása 
már állami hatáskörbe került. 
A falu lakóinak száma elérte a 
2613 főt, ebből 20 százalék 18 
éven aluli. A születések száma 
az országos átlag felett van. 
Talán ez azért alakult így, mert 

szeretnek itt élni az emberek, s 
ehhez az önkormányzat minden 
segítséget meg is ad. 

A köszöntő szavak után ki-
sorsolták a Sárkány Klub által 
felajánlott gyermektakarót, majd 
Perl János polgármester, dr. 

Kovács László alpolgármester 
és Tőke Monika védőnő köz-
reműködésével megkezdődött 
a polgárrá fogadás. Sajnos az 
égiek ebben nem voltak partne-

rek, s bizonyára az esős, borús 
idő volt az oka, hogy kevesebb 
szülő vette át a helyszínen az 
emléklapot és az ötezer fo-
rint „életindítási támogatást”, 
mint a korábbi években.  A hi-
vatalos gesztus után további 

falunapi szórakoztató prog-
ramok is ott marasztották a 
táplánszentkeresztieket a ren-
dezvénysátorban.  (l. e.)

Fotó: Pint Ferenc

Falunap: egy ikerpárt is üdvözölhettek 
a falu legifjabb polgárai között

Dr. Kovács László, Perl János

Az alpolgármester köszöntötte a szülőket

Csepregi Éva

Fotózás és mulatság

Koncert a sátorban
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

Eboltás 2018.

Értesítjük a község lakossá-
gát, hogy a 2018. évi veszettség 
elleni kötelező eboltás a követ-
kező helyszíneken és időpon-
tokban lesz: 

2018. szeptember 27-én csü-
törtökön délelőtt: 

-  8:00 órakor: a Petőfi Sándor 
utca 20. szám előtt,

- 9:00 órakor: a Tűzoltószertár 
előtt (Fő út) –

- 10:00 órakor: Malom utca 
és a Dózsa utca keresztező-
désében, 

délután:
- 14:30 órakor: a Petőfi Sándor 

utca 20. szám előtt, 
- 15:00 órakor: a Tűzoltószer-

tár előtt (Fő út)
- 15:30 órakor: Malom utca 

és a Dózsa utca keresztező-
désében.

Pótoltás ideje:
2018. október 4-én csütörtö-

kön délután: 
- 14:30 órakor: a Petőfi Sándor 

utca 20. szám előtt, 
- 15:00 órakor: a Tűzoltószer-

tár előtt (Fő út) 
- 15:30 órakor: Malom utca 

és a Dózsa utca keresztező-
désében. 

Az oltás díja: 3. 500 Ft eben-
ként, ami tartalmazza a féregte-
lenítő tabletta árát is. Az oltási 
könyvet mindenki hozza magá-
val! Veszettség ellen minden 3 
hónaposnál idősebb ebet köte-
lező beoltani. Az ebek oltás alól 
való kivonása hatósági eljárást 
és bírságot von maga után.

Felhívás árkok és átereszek 
tisztítására

A falunapi hétvégén leesett 
nagy mennyiségű csapadék 
következtében megtapasztal-
hattuk, milyen fontos lehet az 
ingatlan előtt az árkok és az 
átereszek tisztása, hogy a csa-
padékvizet elvezessék. 

A településen járva megál-

lapítottuk, hogy sok helyen az 
ingatlanok előtti árkok, a gép-
járműbehajtók és gyalogos hi-
dak alatti átereszek nincsenek 
kitisztítva, helyenként azokat 
jogellenesen megszüntették, 
betöltötték. 

 
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzatának helyi kör-
nyezet védelméről, a közte-
rületek és ingatlanok rendjé-
ről, a település tisztaságáról 
16/2001. (XII. 14.) önkormány-
zati rendelete szerint az in-
gatlan előtt lévő vízelvezető 
árok karbantartása, rendszeres 
tisztítása az ingatlan hasz-

nálójának (tulajdonos, kezelő, 
haszonélvező, bérlő, stb.) kö-
telessége. 

Ez a kötelezettség a bekerí-
tett, vagy be nem kerített, üre-
sen, illetve használaton kívül 
álló ingatlanra, telekre is ki-
terjed. 

Kapubejáróknál, az árkokban 
a vízátfolyást áteresszel kell 
biztosítania a használónak. 
Ezek karbantartása szintén a 
használók kötelessége.

Az árkokból kitisztított hor-
dalékot és egyéb szemetet úgy 
kell elhelyezni, elteríteni, hogy 
a csapadékvíz közútról árokba 
lefolyását ne akadályozza (az 
útpadka feltöltése tilos). 

 
Kérjük, hogy a minden itt élő 

számára és élvezhető lakó-
környezet fenntartása, anyagi 
javaink megóvása érdekében 
szíveskedjenek rendeletben 
előírt kötelezettségeiket telje-
síteni és az  Önkormányzattal, 
a leírtak szerint együttmű-
ködni.

BURSA HUNGARICA Ösztöndíj-
pályázat 2019.

Kedves Egyetemisták, Főis-
kolások!

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata Képviselőtes-
tülete 2019. évre is csatlakozott 
a Bursa Hungarica ösztöndíjpá-
lyázathoz.

Kérjük, kísérjétek figyelemmel 
a település honlapját /www.
taplanszentkereszt.hu/, mert 
október elején ott és a település 
hirdetőtábláin tesszük közzé a 
pályázati felhívást.

Családi Anita 
jegyző

Közérdekű telefonszámok
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
Szombathelyi orvosi ügyelet (Szelestey út 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: 06/30/621-0689, 06/30545-4904
Tűzoltóság: 06/30/969-3664
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Iskolai hírek

Jelentősen megújult a falu köz-
étkeztetésében is részt vállaló 
iskolakonyha épülete és belső 
berendezése, felszereltsége. 
Ehhez 24.784.547 forint pá-
lyázati pénzt nyert a fenntartó 
táplánszentkereszti önkor-
mányzat, amelyet 24.406.733 
forinttal egészített ki. 

Éppen a délelőtti munka kel-
lős közepén néztünk körül a 
konyhában. Kántor Györgyné 
élelmezésvezetőtől – aki kilenc 
éve dolgozik itt – megtudtuk, 
hogy a konyhát felújították, ki-
csit át is alakították, tataroz-
ták. Kicserélték az elektromos 
hálózatot, a világítótesteket, a 
radiátorokat, az étkezőben új 
kézmosót szereltek föl, újak 
a járólapok is. Rozsdamentes 
tárolók, munkaasztalok felelnek 
meg a kor követelményeinek. 
Új, korszerű berendezéseket, 
gépeket állítottak üzembe, köz-
tük két 250 literes főzőüstöt, 
hűtőládákat, egy sütő-pároló 
berendezést, amely az egész-
séges táplálkozást szolgálja. 
Konyhai eszközökkel, edények-
kel, szekrényekkel gazdagodtak 

a tálaláshoz, étkeztetéshez. 
A mosogatógép óriási segít-
ség, megkönnyíti, megrövidíti a 
munkát. Szintén időt takarítanak 
meg a dagasztógéppel, amely 
homogenizálásra is alkalmas. 
Szeptembertől 30-40 gyerekkel 
nőtt az étkezők száma. Az ebé-
den kívül itt készül a bölcsőde 
és az óvoda tízóraija, ahogy 
uzsonnát is összeállítanak. Je-

lenleg összesen heten dolgoz-
nak itt, a szakácsok megfelelő-
en képzettek. A legtöbben sok 
éve dolgoznak együtt. Főznek a 

konyhán az időseknek is, s aki 
igényli, annak ki is szállítják az 
ételt. A külső étkezők körülbelül 
egyharmada viszi el személye-
sen az ebédet. Csak elvitelre 
főznek nekik, helyi étkezésre 
nincs lehetőség. 

Az élelmezésvezető arról 
is beszélt, hogy a gyereke-
ket csak fokozatosan, kis lé-
pésekben lehet rászoktatni 
az egészségesebb táplál-
kozásra, az úgynevezett re-
formétkezésre. Sok függ attól 
is, otthonról milyen étkezési 
szokásokat hoznak maguk-
kal. A süteménynek minősülő 
tésztafélék közül szívesen 
fogyasztják a buktát, a ka-
kaós csigát. Naponta egyféle 
menü készül, legfeljebb a böl-
csődének kell ettől némileg 
eltérni. A konyha kapacitása 
370 adag, ennek nagyjából 90 
százaléka kihasznált. Ebből 
165 az iskolás étkező. Mindig 
friss alapanyagokkal dolgoz-
nak, egy héten minimum két 
napon gyümölcsöt is adnak. 
Mindehhez az önkormányzat 
nagyon lelkiismeretes, segí-
tőkész fenntartónak bizonyul. 

S hogy mi volt az aznapi 
menü? Májgaluskaleves, pa-
rajfőzelék törtburgonyával és 
főtt tojással. Amúgy külsőleg 
is megújult az épület, egyebek 
mellett szigetelés, vakolás, 
térkövezés is történt. 

Könnyebbé vált 
a munka a felújított iskolakonyhán

Kívül is megújult az iskolakonyha

Az új sütő-pároló berendezés

Készül az ebédhez a parajfőzelék



2018. SZEPTEMBER6

Táplánszentkereszten a falunap-
hoz úgy hozzátartozik a Sárkány 
Klub (Foltvarró Kör) kiállítása, 
mint gomb a kabáthoz. Idén 
szeptember 1-én rendhagyó 
volt a helyszín, a művelődési 
ház felújítása miatt az óvodában 
fogadták az érdeklődőket. 

A szelektálás ellenére is gaz-
dag tartalmú, szebbnél szebb 
alkotásokat felvonultató kiállítás 

kora délutáni megnyitója előtt lát-
ványos néptáncos műsor kötötte 
le a jelenlévők figyelmét, majd az 

óvoda vezetője, Szőnyéné Kovács 
Ívett kért szót. Visszapillantott a 
Sárkány Klub múltjára, kiemelve, 
hogy ebben a közösségben kü-
lönböző korosztályok találhatják 
meg a szabadidő hasznos eltöl-
tésének lehetőségét, a munka 
eredményét, a siker ízét. A klub 
aktívan részt vesz a falu életében 
is. A sikerüket bizonyítja, hogy 
igen sok helyre kapnak meghí-
vást. Részesei az óvoda életének 

is, hiszen tombolatárgyakat aján-
lanak fel, ahogy az adventi vásár 
kínálatát is gazdagítják. 

Cserkuti Veronika, a Sárkány 
Klub vezetője utalt arra, hogy 
azért változott a helyszín, mi-
vel a művelődési házat felújít-
ják. Az óvoda méltó helyszín 
ehhez a kiállításhoz, amelyen 
sok az újdonság, hiszen lénye-
gében mindig mindent újra-
gondolnak, s kissé módosítva 
alkotják azokat meg. Például 
a városépítési projekthez kap-
csolódóan is szép új munkák 
születtek. Karácsonyi téma-
körben most a nyulakra kon-

centráltak. A tombolatárgyakra 
vonatkoztatva megemlítette, 
hogy nincs olyan kisorsolandó 
tombolatárgy, amely fél óránál 
rövidebb ideig készült volna. A 
megnyitón kiderült az is, hogy 
a klub már saját köténnyel is 
rendelkezik. 

Aki körbejárt a teremben, az 
kreatív, gondos és szép mun-
kákkal szembesülhetett az asz-
talterítőktől a táskákon keresz-
tül, egészen a kis állatfigurákig. 

(l. e)

Szebbnél szebb hasznos tárgyak, 
vidám figurák a foltvarrók munkáiból

„A színész minden művészek kö-
zött a legősibb, legkezdetlegesebb 
módon hosszabbítja meg gyermek-
korát. Tovább játszik.”

Tehát: Játszásra fel! – akár ez 
is lehetne a jelmondat, ugyanis 
a táplánszentkereszti Anduska 
Katalin (aki az Apáczai Csere 
János Ált. Isk. alsó tagozatos 
tanítója) szárnyai alá vett, s las-
san már egy éve (2017 novem-
berében) újjáalakult Egy vérből 
Társulat idén márciusban – több  
mint félszáz pályázó közül kivá-
logatva műsorukat – meghívást 
kapott a Vasvári Nemzetközi 
Színjátszó Fesztiválra.

Az erdélyi, szlovák, georgiai 
(grúziai) és hazai szereplőgár-
dák mellett beválasztották a lel-
kes amatőr csapatot júniusban 
a Vasi Hegyhát kultúrberkeiben 
megrendezett eseményre.

A négy napig tartó színját-
szásból kettőn vették ki ré-
szüket. Három helyszínen (két 

faluban és a városban) ad-
ták elő műsorukat a szép 
számú közönségnek.

Fellépésükért oklevéllel 
és gyönyörűen kivitelezett 
üveg pla kettel díjazták őket. 
Valamint külön ajándékban 
is részesültek: meghívást 
kaptak a Szarvas József 
színművész által vezetett 
Viszáki Pajtaszínházba.

Pár nap erejéig a színház 
iránt rajongók Mekkájává avan-
zsált településen zajló törté-

nések elvarázsolták a társulati 
tagokat, akik élményekkel gaz-
dagon, tapasztalatokat gyűjtve 
más társulatoktól, és a neves 
zsűri értő, segítő kritikájától fel-
töltődve tértek haza, hogy újabb 
lendületet kapjanak következő 
darabjuk elkezdéséhez, ami a 
mostani Anno Domini, avagy 
nekünk 8száz-hoz hasonlóan 
megdolgoztatná a közönség 
rekeszizmait. Hiszen továbbra 
is követnék a bohózat és népi 

tréfa vonalat, hogy 
egyetlen szem se 
maradjon szára-
zon. De nemcsak 
Táplánban, hanem 
a környező vidéken 
is, mert a társulat-
nak jó híre terjedt, 
így sokfelé hívják 
őket. 

(A. K.)

A tápláni amatőr színjátszók Vasváron is bemutatkoztak

Szőnyéné Kovács Ivett nyitotta meg a kiállítást

Sokan voltak kíváncsiak az alkotásokra
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A táplánszentkereszti önkor-
mányzat augusztus 4-én este 
zenés nyári piknikre hívta a 
falu lakóit. A faluban a júniusi 
rendezvények után sok hét el-
telt, úgy vélték, jó lenne olyan 
alkalmat keresni, amikor a köz-
ség lakói találkozhatnak, kelle-
mesen együtt tölthetnék az időt. 

A nagy meleg után jólesett 
a Jókai park árnyas fái alatt 

üldögélni, beszélgetni, voltak 
olyanok, akik pokrócot is hoz-
tak magukkal. Idősebbek és fi-
atalabbak is jöttek, a gyerekek 
belepték a közeli játszóteret, a 
sötétség beállta után kigyúltak 
a kis lampionok, külön han-
gulatot varázsoltak a lurkók 
legnagyobb örömére.

Kolbászokat, hagymát gril-
leztek, italokról is gondoskod-
tak, senki nem maradt éhen. A 
táplánszentkereszti hölgyek, jó 
szokásaikat megtartva, süte-

ményekkel is hozzájárultak az 
est sikeréhez.

A hangulatot erősítette a Red 
Rouge együttes és énekesük, 
Papp Piroska, kellemes ze-
néjükkel, latinos dallamokkal 
szolgálták a nyári pikniket. Aki 
eljött, biztos, hogy nem bánta 
meg a nyáresti ellazulást, csil-
lagos ég alatti kikapcsolódást.

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Hangulatos nyári este volt
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Szeptember elején hirtelen nagy 
mennyiségű eső esett a térség-
ben. Táplánszentkereszten az 
óvoda, iskola előtti részen megállt 
a víz, zavarta a járókelőket, köztük 
az iskolába, óvodába érkezőket. 
Az önkormányzat hamarosan 
gondoskodik a probléma megol-
dásáról. 

Perl János polgármester el-
mondta, tavaly megépítették a 
plébánia, az óvoda és az iskola 
előtti parkolókat. A kivitelező 
gondot fordított arra is, hogy a 
csapadékvíz el tudjon szivárog-

ni, szikkasztó árkokat alakítottak 
ki. Azonban az árkok rövid időn 
belül eltömődtek, fölteltek, az 
áfész-bolt és a kocsma közötti 
területnek itt, ez a legmélyebb 
pontja. A hirtelen jött nagy eső 
– majdnem egyhavi mennyiség 
hullott le – nem tudott elfolyni, 
a plébánia előtt megállt a víz, a 
járdát is elborította. 

A táplánszentkereszti önkor-
mányzat már szeptember előtt 
több mérnöki szakvéleményt 
kért, hogyan lehetne a gondokat 
orvosolni. A megoldást nehezíti, 
hogy az érintett területen az út, 

az állami közútkezelő 
birtokában van, az ő 
szakmai véleményüket, 
megoldási javaslatu-
kat is ki kellett kérni. 
Az önkormányzat már 
az őszi nagy eső előtt 
terveket készíttetett a 
csapadékvíz elvezeté-
sére, augusztus 23-án 
a közúttól megkapta 
a mérnöki tervet, még 
az őszi nagy esőzé-
sek előtt szeretnének 
megoldást találni a víz 
elvezetésére.   (t. m.)

Az önkormányzat megszünteti az intézmények 
előtti járdák elöntését

A nyugat.hu szeptember 4-én 
közölt egy olvasótól kapott képet 

az elöntött járdáról 

Szeptember elején visszaköltö-
zött a felújított helyiségekbe a 
védőnői szolgálat Táplánszent-
kereszten. Akadálymentesített 
feljáró, a babakocsiknak fedett 
tároló is szolgálja a babák és a 
mamák kényelmét. 

Az orvosi rendelővel közös 
épületben működött a védőnői 
szolgálat, 2015-tól méhnyak-
rákszűrést is végzett a védőnő. 
Az épület akadálymentesítése 
nem volt megoldott. Pályázaton 
23.620.472 forintot nyert az 
önkormányzat, ehhez 8.089.772 
forint önrész segítségével telje-
sen megújult a környezet, mo-
dernebb, komfortosabb és átte-
kinthetőbb lett, és megtörtént az 

épület akadálymentesítése is.
Tőke Monika védőnő és ön-

kormányzati képviselő elmond-
ta, április 23-án „költözött” ki a 
védőnői tanácsadó, és átadták a 
terepet az építőknek, szeptem-
berben foglalhatták el új birodal-
mukat. A felújítás része volt az 
orvosi rendelő tetőszerkezeté-
nek megújítása és szigetelése. 
A homlokzat szigetelésével és 
színezésével egységessé vált 
az épületkomplexum. Orvosi 
Rendelő-Védőnői Szolgálat- 
Gyógyszertár. Az épület új elne-
vezést is kap: Egészségház lesz 
a hivatalos neve. Napelemeket 
is felszereltek, korszerűsítették 
a fűtést, klímaberendezést rak-
tak föl, kicserélték a radiátoro-

kat és a kazánt is, újrafestették 
a falakat. Új pincelejáratot alakí-
tottak ki. Tágasabb részt kaptak 
a méhnyakrákszűréshez, s ami 
eddig nagyon hiányzott, sze-
mélyzeti mosdónak és zuhany-
zónak is jutott hely. A padlózat 
is új, járólapokat raktak le, végig 
az új részen. Mindemellett a 
gyógyszertár felújítása és aka-
dálymentesítése, tetőcseréje és 
hátsó szigetelése is megtörtént.   

A kismamák és a nehezen 
közlekedő betegek kényelmét 
is szolgálja az akadálymen-
tesített hátsó feljáró, amely a 
patika felőli oldalon vezet föl az 
épületbe. A védőnőhöz érkező 
kisgyerekes szülőknek és cse-
metéiknek nem kell a betegek 

váróján át bejutni. A műszaki 
megoldás másik előnye, hogy 
az épület hátsó traktusában, 
fedett tárolóban tudják hagyni 
a babakocsikat a szülők, nem 
lesznek kitéve az időjárás vi-
szontagságainak. 

Tőke Monika elmondta, a pá-
lyázati pénz mellett az önkor-
mányzat is segítette a felújítást, 
mert a pályázati pénz nem volt 
elegendő. Táplánszentkereszten 
a legfiatalabbak jólétét szolgálja 
a külső-belső renoválás, hiszen 
0-7 év között 190 kisgyerek, az 
óvodában 100 gyerek, az isko-
lában 227 gyerek van a védőnő 
ellátásában. 

(t. m.) 
Fotó: l. e. 

Egészségház kialakítása
Modernebb és kényelmesebb lett a védőnő „birodalma”

A vizsgálóban Tőke MonikaA patika oldalától vezet az akadálymentesített feljáró
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Tűzoltósági felhívás
Tisztelt táplánszentkereszti 

lakosok! Ismét szeretném fel-
hívni mindenki figyelmét az 
égetésre vonatkozó szabályok 
betartására, itt a község te-
rületén. Azért is teszem ezt 
ismét, mivel sajnos vannak 
olyanok, akik nem tisztelik a 
körülöttük élő lakókat, utcabe-
lieket és távolabbi utcákban 
lévőket. Nos, ők azok, akik kora 
reggel, az esti órákban, vagy 
netán egész nap égetik az 
égetnivalójukat, mivel éppen 
így tartja a kedvük. Az égeté-
si tilalom idején is többször 
kaptunk jelzéseket ezekről 
az esetekről. Közzétesszük 
az égetésre vonatkozó sza-
bályokat. 

A nyílt téri, illetve a háztar-
tási tüzelőberendezésekben 
történő ÉGETÉSRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK Táplánszentkereszt 
község területén:

Táplánszentkereszt község 
területén immár mindennapos 
jelenséggé vált, hogy külön-
böző hulladékok égetéséből 
származó sűrű füst borítja be 
a település utcáit, lakóháza-
it, mely mindamellett, hogy 
megkeseríti a lakók minden-
napjait, súlyos környezetkáro-
sító hatással is bír. Mindezek 
tükrében esedékessé vál t 
a lakosság figyelmét felhív-
ni az égetéssel kapcsolatos 
szabályok megismerésére 
és azok mindenkori szigorú 
betartására.

Az égetést szabályozó leg-
fontosabb előírások települési 
szinten az alábbiak:

A nyílt téri ÉGETÉSRE VONAT-
KOZÓ SZABÁLYOK Táplánszent-
kereszt község területén:

A Kormány 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelete a levegő 
védelméről 

kimondja, hogy bárminemű 
hulladék (így műanyag, gumi 
származékok, csomagoló-
anyagok, vegyszer, olaj szár-
mazékok, stb.) égetése mind 
háztartási tüzelőberendezés-
ben, mind szabad téren TILOS, 

e szabály megszegését az il-
letékes megyei kormányhivatal 
súlyos bírsággal sújtja!

A rendelet érvénye alól csu-
pán az avar és kerti hulladékok 
köre képez kivételt, azonban 
ezen hulladékok kezelését 
részleteiben szabályozza:

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzatának 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 (hétfő-
től péntekig) 10-18 óra között 
szélmentes időben megenge-
dett. 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 megenge-
dett. 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 oltá-
sáról 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 

Község Önkormányzatának 
jegyzője jogosult bírság ki-
szabására.

Aki ismeri az égetésre vo-
natkozó szabályokat, s azon 
kívül tapasztalja és zavarja a 
nem megengedett égetés és 
füstölés, az hívja a központ 

segélyhívó 112-es telefonszá-
mát. A helyben lévő önkén-
tes tűzoltó egyesületünk is a 
szombathelyi műveleti irányító 
központ utasítására vonulhat 
ki a helyszínre.

Az egyesület nyári történései
Szeretném megköszönni 

a faluban felajánlott vashul-
ladékot, ezzel is segítik az 

önkéntes tűzoltó egyesület 
működését. 

Felkérést kaptunk a Vép-
Bozzai önkéntesekkel együtt, 
vegyünk részt Szombathelyen 
egy műszaki mentési, tűzol-
tási gyakorlaton. A mentők-
kel és a rendőrökkel közös 
gyakorlatot az oladi műve-
lődési központban tartották. 
Szombathelyen, a hivatásos 
tűzoltók felkérésére segítet-
tünk a történelmi karnevál ide-
jén. Felkérésre részt vettünk 
a Vasszécseny, Vassurány 
önkormányzata által tartott 
gyermeknapon is .  Táplán-
szentkereszten a Hősök Em-
lékművénél, az önkormányzat 
kérésére, rendszeresen ön-
töztük a növényzetet a nyáron.

A szélsőséges időjárást te-
tézte egy villámcsapás a Park 
utcai családi háznál. Szeren-
csére nem okozott tüzet, a 
kéményt megrongálta, fóliával 
láttuk el a sérült részt a tetőn. 
A szombathelyi hivatásos tűz-
oltókkal közösen dolgoztunk a 
kárelhárításon. 

A Vas Megyei Kormányhi-
vatal elismerésben részesí-

tette a Táplánszentkereszti 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 
is, amiért nyáron a Vadása tó 
gátjának mentési munkáiban 
részt vettünk, segítettük a 
nagyobb katasztrófa, Hegy-
hátszentjakab elöntésének 
megakadályozását. 

Tancsics József
tűzoltóparancsnok

Az önkéntes tűzoltók hírei

Villám csapott a kéménybe

Tűzoltási gyakorlat
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Bertók Istvánné

Fúvószenei tábor, menetzenék, 
és két faluban, Balogunyomban 
és Bozzaiban is felléptek a 
nyáron a Táplánszentkereszti 
Ifjúsági Fúvószenekar muzsi-
kusai. 

Augusz t u s  1 0 - é t ő l  h á -
r o m n a p o s  f ú v ó s t á b o r t 
szer veztek a f iataloknak a 
táplánszentkereszti iskolában, 
amelyen negyvenen vettek 
részt.  A diákok egész nap 
együtt voltak a hazai pályán, 
csak estére mentek haza. 
Janászek Ferenc, a Táplán-
szentkereszti Ifjúsági Fúvós-
zenekar karnagya elmondta, 
három zenetanárt hívtak meg 
a táborba, Csárics Sándor, 
Kovács Imre és Simon Géza 
Szombathelyről érkezett. Dél-
előttönként három csoportban 
zaj lot tak a szólampróbák, 
délutánonként az idősebb ze-
nekari tagok állították össze a 
programokat. 

A komoly zenekari munka 
mellett játékos feladatokat 
is megoldottak, fúvós kvíz 
kérdésekre válaszoltak. Ér-
dekes volt, hogy a kérdéseket 
a zenekar saját honlapjáról 
„szedték” össze, maga a kar-
nagy is „rácsodálkozott” a 
megfejtésekre (a facebookon 
nyitott honlapjukon időről idő-
re beszámolnak a zenekar 
történéseiről). 

Pénteken és szombaton 
este az iskola udvarán tábor-
tüzet gyújtottak, szalonnát 
sütöttek, énekeltek. Jó hangu-
latban töltötték az időt. 

Vasárnap, a fa lu búcsú-
napján, a délelőtti mise után 
térzenét adtak a fúvósok a 
Szent Lőrinc templom előtt. Az 
alkalmi koncertre sokan voltak 
kíváncsiak. 

Janászek Ferenc elmond-
t a ,  j ó l  s i ke r ü l t e k  a  nyá -
r i  menetzenék,  hat estén, 
hat utcában muzsikáltak. A 
táplánszentkeresztiek öröm-
mel hallgatták őket, tizenhá-
rom ház kapuja is megnyílt, 
süteménnyel, üdítővel kínálták 
meg őket.

Két falunapi ünnepségre 
is meghívták az ifjúsági fú-
vószenekart, Balogunyomban 
és Bozzaiban adtak műsort. 
Szombathelyen, a Sugár úti 
sportcentrumban egy ame-
rikaifoci-mérkőzés előtt is 
szerepeltek. 

(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt

Mozgalmas volt a fúvósok nyara

Térzenét adtak a Szent Lőrinc templom előtt
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Óvodai hírek
Kedves Olvasók!

Óvodánk tartalmas nyár után 
megszépülve, újult erővel kezd-
te meg az idei nevelési évet.

Szeptember elsején az óvó 
nénik átkísérték a „kis elsősö-
ket” – nagy óvodásainkat – első 
tanévnyitójukra.

A nyár folyamán sikerült az 
önkormányzat támogatásával 
felújítani a tálaló konyháinkat, 
a gyerekek új poharakat, tányé-
rokat, evőeszközöket kaptak. A 
Napocska csoport bővült egy 
öltözőszekrénnyel. A folyosókon 
és öltözőkben megtörtént a pa-
rafatáblák cseréje is.

Munkánk elismeréseként 
könyvelhetjük el, hogy az idei 
nevelési évre több gyermeket 
írattak be, mint amennyi elment 
iskolába, folyamatosan várjuk 
az új gyermekeket. Óvodánk-
ban a beiratkozás folyamatos. 
Szeptember 3-ától 103 kis-

gyermektől hangos óvodánk 
épülete, udvara. A kezdeti sírá-
sok mára már halk szipogássá 
szelídültek, megismerkedtek 
az óvó nénikkel, dajka nénikkel 
és a társakkal. Lassan minden 
kisóvodás kipróbálta, milyen 
az ágyikó, mekkorát lehet benn 
aludni óvó nénik meséje és al-

tató éneke után. Megszerették 
a furulyaszót, a mesére hívó 
hangokat.

A „Szállj elő zöld ág…” műhe-
lyébe járó gyerekek készülőd-
nek a Mihály-napi forgatagra 
egy rövid kis műsorral.

Meghívást kaptunk az UMIZ, 
Alsóőri Magyar Média és Infor-

mációs Központtól, akikkel évek 
óta jó kapcsolatot ápolunk, és 
óvodásaink minden évben kis 
műsorral teszik színesebbé 
könyvbemutatóikat. 

(Információ: Táplánszentke-
reszti Hét Kastély Kertje Művé-
szeti Óvoda és Bölcsőde)

Aki a szeptember 1-jei fa-
lunapon betért a könyvtárba, 
csak ámulhatott és bámulha-
tott. Szebbnél szebb, érdeke-
sebbnél érdekesebb alkotások 
köthették le figyelmét. Ha nem 

tudtam volna, sohasem gondol-
tam volna rá, hogy ezek a nagy 
kézügyességet és fantáziát 
igénylő alkotások a Vas Megyei 
Idősek Otthona lakói körében 
készültek a Tevékenység Szép 

Öregség Alapítvány gondo-
zásában. Szinte csoda, hogy 
sok ikszen túl lévő, akár súlyo-
sabb betegségben is szenvedő 
szépkorúak még mire képesek. 
A kis tárlaton sajnos időközben 

már elhunyt otthonlakók kreáci-
óit is bemutatták. Az alapítvány 
igényli, és meg is érdemli a 
segítőkész adományokat, tá-
mogatást. 

(l. e.)

Idősek munkái a könyvtárban
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Idén is (2018. július 11-14.) 
megrendezésre került a JKA 
Magyar Karateszövetség ha-
gyományos nemzetközi edző-
tábora, a Gasshuku Hungary. 
Az edzőtábort Kurihara Kazuaki 
(5.dan) és Shiina Mai (2.dan) 
mesterek vezették. A TKSE 
sportolói közül is részt vettek 
néhányan a háromnapos edző-
táborban, közös kép is készült 
a japán mesterekkel.

Az edzőtábor utolsó napján, 
szombaton, a szokásoknak 
megfelelően megrendezésre 
került a Shotokan Kupa 2018 
elnevezésű Ippon Shobu ka-
rate bajnokság, mely a férfiak 
küzdelmében egyben EUMS 
kvalifikációs verseny is volt.  
A versenyen Habda Zsolt is 
indult, és a férfi kumite ver-
senyszámot magabiztosan 
nyerte.

A TKSE karatésai 2018-ban másodszor adhattak számot tudá-
sukról, felkészültségükről. A háromnapos edzőtábor zárásaként 
elméleti és gyakorlati vizsgát tettek Németh András (4.dan) vizs-
gáztató előtt: 13 fő léphetett magasabb övfokozatba.

Törökbál inton 2018. má-
jus 12-én rendezték meg a 
korosztályos és felnőtt JKA 
Ippon Shobu Országos Baj-
nokságot, melyre a Tápláni 
Karate Sportegyesületből 5 
versenyzőt nevezett Kassai 
Gergely vezetőedző, mind-

annyian  szép eredményeket 
értek el.

Eredmények: 
Dénes Zaránd kumite 3. , 

Kalmár Zalán kata 3, kumite 
3. ,  Lendvai Tamás kata 4. , 
Anduska-Varga András kata 3, 
kumite 3., Habda Zsolt kumite 1.

Németh András edző, Anduska-Varga András, 
Kalmár Zalán, Habda Zsolt, Dénes Zaránd, Lendvai Tamás, 

Kassai Gergely vezetőedző

Új elnök a KSK élén
Lejátszott már néhány fordulót a 2018/19-es bajnoki 

év őszi szezonjából a labdarúgó megyei II. osztály „Déli” 
csoportjában a Tápláni KSK. Vegyes eredményekkel, de 
bíztató formában. Hír még a csapat háza tájáról, hogy 
a KSK élén elnökváltás történt, az eddigi elnököt, Török 
Zsoltot Kovács Ferenc váltotta. 

Eredmények: 
Tápláni KSK – Körmendi Tégla 2-1
Felsőcsatár – Táplán 3-2
Táplán – Szentpéterfa 1-1 
Őriszentpéter – Táplán 3–1
További őszi mérkőzések:
Szept. 23. Táplán – Bajánsenye 
Szept. 29. Gyöngyöshermán-Szentkr. –Táplán 
Okt. 07. Táplán – Szarvaskend 
Okt. 14. Nádasd – Táplán 
Okt. 20. Táplán – Tutitextil Körmend
Okt. 22. Nárai – Táplán
Okt. 28. Táplán – Tanakajd
Nov. 02. Viszák – Táplán
Nov. 04. Táplán – Balogunyom
Nov. 11. Csákánydoroszló –Táplán 
Nov. 18. Táplán – Rábatótfalu 
Nov. 25. Ják –Táplán

Gasshuku 2018

Berta Dániel, Habda Zsolt, Shiina Mai, 
Kalmár Zalán, Kurihara Kazuaki, Németh András, 

Kassai Gergely

Nyári övvizsga

Balról: hátul: Anduska-Varga András, Németh András vizsgáztató, 
Kalmár Zalán, Lendvai Tamás, Kassai Gergely vezetőedző, 
Léránt Anna, Dénes Zaránd, Berta Dániel, Gerebics Márton

Elöl: Szomor Emma, Németh Bálint, Baranyai Benjámin, 
Hering Enikő, Gombor Amanda, Baranyai Deniza, Hering Karol, 

Desits Botond

Országos Bajnokság


