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A májusfát felállították, a retró felvonulást elmosta az eső
Táplánszentkereszten csöpöré
szett az eső, az időjárás nem
kedvezett a hagyományos má
jusfaállításhoz és retró majális
hoz április 30-án késő délután a
faluközpontban.
Markos kezű férfiak szorgosan munkálkodtak a tekintélyes méretű májusfán, míg kisebb-nagyobb gyerekek, lányok,
asszonyok azon voltak, minél
díszesebb legyen a koronája.
Szatyornyi szalag mellett borosüveg is került az ágakra. A
hűvös, esős idő ellenére több
tucat érdeklődő is megjelent,
akik – retró majálisról lévén
szó – a felújítás alatt álló kultúrház felől régi mozgalmi dalokat
hallgathattak a Jókai parkban.
Az eseményen jelen volt Perl János polgármester és dr. Kovács
László alpolgármester is, aki a
húzókötél végéhez is odaállt. Fiatalabb, idősebb férfiak serege
kötelekkel és létra segítségével

biztonságosan helyére emelte
az égbe magasodó gallyaitól
megfosztott májusfát, amely
ettől fogva a település dísze
lesz. Az „Éljen május elseje!”
jelmondattal meghirdetett, mindig látványos retró felvonulást
sajnos elmosta az eső.
Azért még folytatódott a program, védett helyre, a könyvtárépületbe vonultak a majálisozók, ahol Halvax Ágnes üdvözölte a megjelenteket, örömét

fejezve ki, hogy a rossz időjárás
ellenére sokan eljöttek a rendezvényre. Sör és virsli helyett
egyebek mellett lilahagymás,
piros paprikás zsíros kenyérrel
és borral is kínálta a kis helyre
szorult helyieket, akik meghallgathatták dr. Nagy László és
Bertók Ferenc történelmi vis�szaemlékezését arról, hogyan
és kinek állítottak májusfát az
egykori legények. Laci bácsi
mondandója elején meg is je-

Nagy a készülődés a fa körül

gyezte, hogy akkora méretű
fát, mint most, nem állítottak
a múltban, s a maga részéről ekkorát nem is igényelne.
Az estébe hajló rendezvény kötetlen beszélgetéssel ért véget,
amelyen előjöttek emlékek az
egykori május elsejékről is.
l. e.
Képes beszámoló a 3. oldalon

Kossuth-díjat kapott Kátai Zoltán énekmondó
Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk,
március 15. alkalmából Kossuth-díjat adományozott
Kátai Zoltán énekmondó, zeneszerző részére a
Kárpát-medence magyarságának összetartozásérzését, nemzettudatát a régi magyar zene és
irodalom népszerűsítésével, valamint a régi magyar
krónikás énekek élményszerű megjelenítésével erősítő több évtizedes, példaértékű és hiteles történeti
énekmondói pályafutása elismeréseként.
Kátai Zoltán március 15-én, a nemzeti ünnepen
vette át a kitüntetést Budapesten a Parlamentben,
2011-től él Táplánszentkereszten.
(Életútját a következő lapszámunkban ismertetjük. A szerk.)

A sportcsarnokban ünnepelték a medvehagymát Részletek a 6. oldalon
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Nemzeti ünnepünkön az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcra emlékeztek
Táplánszentkereszten a hagyo
mányokhoz híven, március 14-én
tartották az 1848/49-es forra
dalom és szabadságharc tiszte
letére rendezett ünnepséget az
Apáczai Csere János Általános
Iskola sportcsarnokában. A meg
emlékezés után a faluban lévő
1848-as emlékműnél rótták le
tiszteletüket a helyi önkormány
zat és intézményei, valamint civil
szervezetek képviselői.
Az alkalomhoz illőn, szépen
feldíszített sportcsarnokban
gyűltek össze az ünneplők. A
felnőttek és a diákok is kokárdát
viseltek. Az ünnepség a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével, a
Himnusz hangjaival kezdődött,
majd Perl János polgármester
köszöntötte a résztvevőket.
A községben az is hagyomány, hogy a 3. osztályos diákok adnak műsort ilyenkor, ők
idézik fel a Pesten és Budán
történt eseményeket. Fölelevenítették a Pilvax kávéházban és
a Landerer nyomdában történteket. Ma már örökbecsű kincsünk a forradalom hevületében
született Nemzeti dal, Petőfi
Sándor tollából, a tizenkét pont,
amely összefoglalta a magyar
nemzet követeléseit, olthatatlan
szabadságvágyát. (A műsoros
összeállítást Perlné Lakatos
Ildikó és Törökné Ferenc Éva
tanította be, a táncos jelenetekhez Fehérné Kovács Éva nyújtott
segítséget.)

Az est ünnepi szónoka dr.
Czetter Ibolya, az ELTE Savaria
Egyetemi Központ adjunktusa
volt. Beszédét azzal kezdte,
hogy élete máig ható, legemlékezetesebb március 15-i ünnepségét Szombathelyen élte
át 1989-ben, a rendszerváltás
előtt. A reménység és a felszabadultság és a fiatalok összefogásának ünnepe volt az akkor. A
nemzeti történelem a viták hevében is emberi sorsok történetén át ismerhető meg legjobban.
Ungváry Krisztián történész a
forradalom hőseinek és szerep-

sait, ha több mint öten jönnének egyszerre a nyomdába,
dobják ki őket, és megtagadta
a nyomtatást. Mielőtt azonban
bezáratta magát, előtte persze
figyelmeztette őket, foglaljanak
le egy „sajtógépet”. A nagy napon, ebéd után 10 ezer ember
tolongott a pesti utcákon, és
a közvélekedéssel ellentétben,
Petőfi nem szavalta el a Nemzeti
dalt a Nemzeti Múzeum előtt,
a tömeg Nyári Pál vezetésével
megindult Budára, Táncsics kiszabadítására. Estére kelve magyar és német, fiatal és idősebb

lőinek korabeli levelezéseiből
írt könyvéből idézve mutatta be,
hogy a mikrotörténelem meglepő összefüggéseket képes
feltárni múltunkból. Petőfi, naplója szerint március 13-án, Deák
utcai lakásán írta a Nemzeti
dalt, kinyomtatása előtt nem
vitték a cenzorhoz, mivel eleve
elutasították a cenzorság intézményét… A Landerer nyomda
vezetője utasította munkatár-

nemzetiszínű kokárdát öltve
éltette a magyar szabadságot.
„Szabadság, szerelem, e kettő
kell nekem” – írta Pefőfi, és ezen
a napon lobbant szerelemre Jókai Mór, a nála sokkal fiatalabb
Laborfalvy Róza, a kor ünnepelt
színésznője iránt. A forradalmi
hősök emberré váltak, nem
tévedhetetlen bálványokká. Dr.
Czetter Ibolya hangsúlyozta,
nem ünneprontás őket közelebbről megismerni, hiszen ők
voltak azok, akik a magyar történelem legfényesebb lapjait
írták akkor, a modern, polgári
Magyarország megszületése
mellett bábáskodtak. Márci-

us idusa a fiatalok és az utca
ünnepe, tettrekészsége volt.
Noha a magyar történelem a
sikerek és kudarcok végtelen
sorozata, és minden történelmi
eseménynek van üzenete a mának is, 1848. március 15. az elnyomás elleni küzdelem örökös
jelképe. A magyar szabadság
fogalma – élet, halál kérdése –
már-már hitté vált, mint ahogy
Petőfi költészete is hitté vált. A
szabadság, emberi méltóság,
egyenlőség, a közös jövőben
való bizakodás és reménység
győzött a megalkuvás fölött.
Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság,
egyenlőség! – hirdette a 12.
pont. A törvényes rendet, jogállamiságot ma is így lehetne
megfogalmazni, fejezte be beszédét a szónok.
A beszéd elhangzása után a
Szózat hangjaival ért véget a
sportcsarnokban az ünnepség.
Az ünneplők ezután átvonultak
az 1848-as emlékműhöz, és a
fúvószenekar előadása közben elhelyezték koszorúikat
a talapzatra. Az iskolások kis
nemzetiszínű papírzászlócskákat tűztek le.
(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt

Táplánszentkereszt

Önkormányzati havilap
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Benke Éva tartott előadást a magyar költészet napján
Táplánszentkereszten április
10-én az iskolában ünnepelték
a költészet napját. Benke Éva
Radnóti-díjas, nyugalmazott fő
iskolai tanár tartott érdekfeszítő
előadást József Attiláról és a
magyar költészetről.
Dr. Kovács László alpolgármester Balogh József versrészletével nyitotta meg a rendezvényt, majd bemutatta Benke
Évát, a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Főiskola Radnóti-díjas
pedagógusát, népművelőjét,
irodalmi színpadának vezetőjét.
Benke Éva József Attilához és
másik kedvenc költőjéhez, Nagy
Lászlóhoz „igazodva” beszélt a
szépséges magyar nyelvről, a
költészet erejéről.
József Attila késői versének
idézésével kezdte: „Ki-be ugrál
a két szemem, úgy érzem. Ha
megbolondulok, ne bántsatok.
Erős karokkal fogjatok le szépen: ha majd egész valómmal
kancsítok, ne mutassatok öklöt, úgy se látom. A semmiből
vissza ne rántsatok. Gondoljátok meg: ezen a világon nincs
senkim, semmim. S mit úgy
hívtam: én, az sincsen.” Azt,

aki ilyen sorokat ír, nem lehet
nem szeretni. József Attilát jól
értik, vagy félreértik, gyönyörű
versek sora tanúskodik arról a

mérhetetlen fájdalomról, hogy őt
gyermekkorától nem szerették.
Ő volt az a gyermek, akit vertek,
megaláztak, akinek a nevét is
elvették (öcsödi nevelőszülei
Pistának szólították), aki egész
életében áhítozott a szeretetre.
Benke Éva erről a szinte fölfoghatatlan szeretetéhségről
beszélt akkor is, amikor a költő
életét meghatározó nőkről szólt.
Nyomorúságos körülmények
között tengődő édesanyjáról, a

mamáról, akitől szerette volna
szinte kizsarolni az odafigyelést
(„hagyja a dagadt ruhát másra,
engem vigyen föl a padlásra!). Kamaszkorában egyszer
már képes lett volna eldobni
az életét, lúgkövet akart inni,
szerencsére keményítő volt az
üvegben…
Ez a szinte fölfoghatatlan
és mérhetetlen szeretetéhség
követhető nyomon a költő életében a szerelmeihez – Vágó

tollából, az elvesztett, a végig
nem élt szerelmek fájdalmas
történései, emlékei nyomán is.
Négy szép és okos nő nem tudta visszatartani elhatalmasodó
betegségétől, tragikus sorsa
beteljesülésétől. 1937. december 4-én, Balatonszárszón lépett
egy tehervonat elé.
Benke Éva mondandójához
illő versek előadásával tette
teljessé a költészet napját az
1905. március 11-én született

Márta, Gyömrői Edit, Szántó
Judit, Kozmutza Flóra – fűződő
viszonyában. A stabilitást, a valakihez való biztonságos tartozást és kötődést kereste egész
életében. Világirodalmi színvonalú versek születtek a költő

József Attila emléke, és a magyar költészet előtt tisztelegve.
Nagy László: Öregasszonyok
című versével fejeződött be az
előadás.
(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

A májusfát felállították, a retró felvonulást elmosta az eső
A település fölé magasodó
díszes fa

Dr. Nagy László (szemben) emlékezik a múltra a könyvtárban
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
A lomtalanítás margójára
Az idén április 2-án és 30-án
volt a lomtalanítás, amely most
sem múlt el kellemetlen érzések
nélkül. Nagy gondot jelentenek az úgynevezett „lomisok”,
akik tájékozódva a SZOMHULL
honlapján – betéve tudják, hol
és mikor van a lomtalanítás –
rendre megjelennek azokon a
helyeken, ahol felgyülemlik az
elszállításra váró kacat. Nem
kevésbé bosszantó, hogy a
lakók veszélyes hulladékokat is
az utcákra hordanak a lomtalanítás során.
A lomtalanítás napján folyamatosan figyelemmel kísértük a közterületeket. Egy-egy
helyen hatalmas kupacokban
tornyosultak a különféle limlomok, bútordarabok, elhasznált
tárgyak, miegyebek. Körülöttük
pedig a már említett „lomisok”
tanyáztak, akik turkáltak a
lomok között, értékesebb darabok után kutatva. Voltak házak,
amelyek előtt kazal nagyságban állt az elszállításra váró
holmi. Ez nem a klasszikus
lomtalanítás, hanem egy ingatlaneladás során vagy haláleset után keletkező felesleg
teljes körű kirámolása. Nem
biztos, hogy ez a lomtalanítás
igazi célja, de legalább ez
nem a mezei árokpartokra
kerül. A lakosságot a település
honlapján, szándékunk szerint minden házhoz eljuttatott
szórólapon, plakátokon és a
facebook-on is tájékoztattuk,
bízva abban, hogy a hír valamely csatornán keresztül
mindenkit elér.

Tájékoztatást adtunk arról is,
hogy mely hulladékok helyezhetők el, s mi van a tiltólistán.
Ennek ellenére jól látható volt,
hogy veszélyes hulladéknak
számító festékeket, gyógyszereket, gumiabroncsokat, elektronikus hulladékot is kitettek az
emberek.
Az elektronikus hulladék elszállításáról, amennyiben a
SZOMHULL ezt biztosítja, a későbbiek során, várhatóan ősszel
értesítjük önöket.
Még mindig szemét-ügy
A tél végi mezei bejárás során teljesen megrökönyödve
találtuk magunkat szembe a
Táplánszentkereszt-Vép közötti
út mellé lerakott hulladék men�nyiségével.
Ezen a területen ipari méretekben történik a hulladék lerakása! Körülbelül teherautónyi
gumiabroncs, illegális gépkocsi
bontásból származó maradékok,
építési törmelék. Mindez akár a
Sárdi ér élő vízfolyásába borogatva… Elképesztő, mást nem tudok
rá mondani. Hulladékos zsákban,
darabokra vágott gallyak is ki
vannak dobva. Minek? Ha már az
illető összevágja, bezsákolja és
kiviszi az árokpartra. Tökéletes
gyújtós lehetne.
Mindezt látva feljelentést tettünk illegális szemétlerakás
miatt ismeretlen tettesek ellen.
Az illegális autóbontóra és a
kiszállított építési törmelékre
vannak már gyanúsítottak. Ellenük az eljárás folyik.
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata és Vép Város

Önkormányzata úgy döntött,
hogy összehangolt együttműködés keretében fog fellépni
a szemetelők ellen. Az út két
végére kamerarendszert építtetünk ki.
De nem is kell kimenni a mezőre! Az is felháborító, ami a
Fő út déli kertalján és a Tappán
birtok között vezető, a Szombathelyi Tangazdaság Zrt. tulajdonában lévő úton található. A
tulajdonos itt is eljárást indított
a roncstelep felszámolása érdekében.
Óvjuk környezetünket, legalább önök, akik e cikket olvassák, ébredjen önökben
felelősség, segítsenek abban,
hogy a szemétlerakást megfékezhessük. Egyébként tehetetlenek vagyunk! Nagyon nehéz
a tettenérés. Környezetvédelmi
eljárás esetén – ha nincs meg
az elkövető – az önkormányzatnak kell a hulladékot elszállítani.
Kicsit más témára kanyarodok, de hasonlóképpen a szemétnél kötök ki.
Szomorúan tapasztaljuk, hogy
az utóbbi időben a temetőkben
is egyre több nemtörődömséget
tapasztalunk. A síremléket felújítók, vagy készítők a bontásból
származó törmeléket a munkavégzés után szépen otthagyják
a temetőben. Érthetetlen az is,
hogy egy síremlék mellől származó betonszegély hogy került
az árokba!?
Nincs arra idő és energia,
hogy folyamatosan ellenőrizzük
a temetőket, láthassuk, hol és ki
végez munkát.

Szívesen biztosítjuk a munkavégzést, de kérjük, mindenki
tekintse szívügyének, hogy a
munkavégzés, legyen az lemosatás, felújítás, átalakítás vagy
új síremlékállítás, rakjon rendet
maga után.
Tartsuk tiszteletben temetőink rendjét, elhunyt szeretteink
környezetét.
Hírek terjedése, terjesztése Kisbírók nélkül, a modern kor
vívmányaival

forrás: MTVA archívum
Önkormányzatunk és a Polgármesteri Hivatal az alábbi
csatornákon próbálja közleményeivel, híreivel elérni a tisztelt
Lakótársakat:
Településünk honlapja: www.
taplanszentkereszt.hu hírek,
programok
Kéthavonta megjelenő „Táplánszentkereszt” újság
Ingatlanonként kézbesített
szórólapok, hirdetmények, meghívók
Település hirdetőtábláira, boltokhoz, postára, intézményekre
kihelyezett plakátok.
Facebook – közérdekű hírek,
programok közlése esetén,
kérjük szíves megosztásaikat.
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Forgalomkorlátozás a Széll
Kálmán-Fő út közötti Gyöngyöshídon
Bizonyára látták már a hídon
elhelyezett forgalomkorlátozó
berendezést és a forgalmi rend
megváltozására utaló közlekedési táblát.
Az út és a híd is a Magyar
Állam tulajdona, kezelője a Magyar Közút Nonprofit Kft. A híd
állapotát felmérve, omlásveszélyre figyelmeztetve hozták
meg a döntésüket.

Nem tudjuk, hogy esetleges felújításra mikor kerül sor.
Biztonságuk, mindannyiunk
biztonsága és a község további zavartalan közlekedése
érdekében, tisztelettel kérjük
a kialakult forgalmi helyzetnek
megfelelő közlekedésüket, odafigyelésüket.
Ismétlés a tudás anyja! – Itt a
nyár, újra időszerű
Tudnivalók a parlagfűirtási és
gyomirtási kötelezettségről
A növényvédelmi, gyomirtási
munkák elvégzésének határideje június 30-a. Pár nap van már
csak hátra, ezért felhívom minden ingatlantulajdonos figyelmét, hogy az ingatlana körül a
gyomtalanítási és parlagfűirtási
munkákat szíveskedjen elvégezni. A parlagfű, s minden gyom
esetén lényeges a virágzás,
magérés megakadályozása, és
a továbbterjedés megelőzése.
A rendszeres kertgondozás és

kaszálás a leghatásosabb védekezés. Szándékunk az, hogy
az önkormányzat területeit is
folyamatosan gyomtalanítsuk.
Nem kis feladat a parkok, intézmények, temetők, kerékpárutak
kaszálása, ezért szíves türelmüket kérjük. A parlagfű veszélyes
gyomnak tekinthető, ezért kötelező az ellene való védekezés!
A parlagfű-mentesítést elmulasztókkal szemben a hatóság közérdekű védekezést
rendelhet el, nemcsak termőföldön – amelybe a zártkertek
is beletartoznak –, hanem egyéb
bel- és külterületi ingatlanon
is. A kényszerkaszálás teljes
költségét a föld tulajdonosa,
illetve használója köteles megtéríteni. A megtérítendő költség
nem azonos a növényvédelmi
bírsággal. 15 ezer Ft-tól 5 millió
Ft-ig szabható ki növényvédelmi bírság azzal szemben, aki
a parlagfű elleni védekezési
kötelezettségét elmulasztja;

a növényvédelmi hatósági tevékenységet akadályozza, a
hatóság intézkedését figyelmen
kívül hagyja, az állami vagy közérdekű védekezés végrehajtását
akadályozza.
A Rendezési terv módosításának
előkészítése
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a rendezési terv módosítását valósítja meg a közeljövőben.
Tisztelettel kérjük Lakótársainkat, hogy akinek ötlete, javaslata, elképzelése, kérése van e
tárgykörben, írásban jelezze a
Polgármesteri Hivatal felé 2019.
május 31. napjáig.
A településtervezővel történő
egyeztetés után dől el, hogy
mely kérelmek támogathatóak
és kerülnek a településfejlesztési döntéshozatalba.
Családi Anita
jegyző

Bőséges programmal vágott neki az évnek a fúvószenekar
Összeállították a Táplánszentke
reszti Ifjúsági Fúvószenekar idei
programját. A fellépések zömét
idén is a faluban tartják, de távo
labbi településekre, fesztiválokra
is eljutnak. Júliusban Prága lesz
az úti cél, erre már elkezdték a
gyűjtést a községi bálon, és foly
tatják a hagyományos pünkösdi
hangversenyen.
Janászek Ferenc, a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar karnagya elmondta, januárban az Egy vérbő(l) amatőr
színjátszó csoport vasszécsenyi
premierjén játszottak 2019ben először. Márciusban az
1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójának
ünnepségén hallhatták őket
a helyiek, április 13-án a vépi
művelődési ház meghívására
filmzenéket adtak elő a filmfesztiválon.
Április 23-án a zenekar nyolc
tagjával Ausztriában jártak.
Az Oberwart (Felsőőr) melletti
Markt Allhauban hat település fúvósai vettek részt a „Fú-

vósmuzsika határok nélkül”
programon. Márton Illyés, a
Burgenlandi Fúvós Szövetség
ifjúsági referense hívta meg
őket, nyolc általános iskola és

gek adódtak is. A gyakorlás után
délután közös koncertet adtak
Markt Allhau általános iskolájában. Márton Illyés vezényelte
őket. A község polgármestere

A zenekar nyolc tagja és kísérőik Ausztriában
két középiskola fúvós tanulói jöttek el, Magyarországról
csak a táplánszentkeresztiek.
Regisztráció után kezdődtek a
közös, hangszeres szólampróbák, a zene nyelvén akkor is
értették egymást a fiatalok, ha
időközben némi nyelvi nehézsé-

is köszöntötte a diákokat és kísérőiket. A koncert végén külön
szólították a települések muzsikusait, a táplánszentkeresztiek
is együtt álltak fel a köszöntésre. Janászek Ferenc elmondta, a
diákok még így nem szerepeltek, nagy élményt jelentett nekik

a közös gyakorlás és zenélés.
Április 30-án a faluban a májusfaállításon és a szokásos
majálisi felvonuláson színesítették a programot, május
3-án, Szombathelyen, a Szent
György napi vásáron magyaros
műsorral szerepeltek. Május
18-án a Szombathely-Rum közötti vasúti közlekedés megszüntetésének 45. évfordulóján
kétszer is fellépnek, 13:45-kor
Táplánszentkereszten a vasúti
emlékhelynél, 16:00-kor Csempeszkopács egykori vasútállomásán zenélnek.
Június 8-án Szentgotthárdra,
a fúvószenekari találkozóra
készülnek, június 9-én tartják
a hagyományos pünkösdi koncertjüket, amelynek bevételével
támogathatja a közönség a zenekar prágai útját és fellépését.
Július 20-23. között lesznek a
cseh fővárosban. A zenekar
nevében Janászek Ferenc hálásan köszöni a márciusban
tartott községi bálon összegyűlt
pénzadományt.
(t. m.)
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A sportcsarnokban ünnepelték a medvehagymát
A medvehagymát ünnepel 
ték április 14-én a községben.
A hagyományos rendezvény –
melyen megjelent Perl János
polgármester, dr. Kovács László
alpolgármester és Családi Anita
jegyző is –helyszíne a műve
lődési ház felújítása miatt az
általános iskolában volt, de az
időjárás amúgy sem kedvezett
a külső programoknak.
A tornacsarnok falain, illetve a beállított tablókon több
tucatnyi, a gyermek-rajzversenyre készült alkotást lehetett
megtekinteni, a hosszú asztalon pedig már gyűltek a finom
medvehagymás ételek, amelyek
jól megfértek az információs
anyagokkal. Aki kimerészkedett
a parkba, akár játszhatott is, de
lehetett fényképezkedni a teremben „trónoló” Medvehagyma
Medvével is.
Miközben dr. Skribanek Annának, a téma avatott szakértőjének vetített képes, kísérletekkel
fűszerezett előadása tartott
a medvehagymáról az egyik
teremben, sorra érkeztek a helyiek által készített medvehagymás ételkreációk, kora délutánra tucatnyi is összejött belőlük

egészségmegőrző szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy sok
zöldet, például medvehagymát
kell fogyasztani, amelynek nagy
az antioxidáns hatása, és sok
vitamint is tartalmaz. Nagy érdeklődést váltott ki, hogy egy
asztalnál a növényekkel, virágokkal kísérleteket is lehetett
végezni, a savas, lúgos hatás
megfigyelésére. Elsősorban a
gyerekek élvezték a kémcsövekben a színváltozásokat.
Kora délután Buday Péter, a
közismert séf mutatta be konyhaművészeti tudását több tu-

Dr. Skribanek Anna
tartja előadását

Munkában a sztár séf

catnyi érdeklődő előtt. Néhány
dolog ugyan hiányzott az előkészített alapanyagokból, eszközökből, de a helyiek szeren-

sokféleképpen használják fel,
hasznosítják a medvehagymát,
de talán ő is tud újat mondani,
mutatni. Felhívta a figyelmet
arra, hogy interaktív bemutatót
tervez, azaz a jelenlévők aktívan
működjenek közre a főzésben,
kérdezzenek, szóljanak közbe.
Húsz-huszonötféle ételhez ké-

szített elő alapanyagot, s a kész
ételeket kis adagokban lehetett
megkóstolni. A főzést a medvehagymás ételekkel kezdte,
miközben például a fokhagyma
igen kedvező élettani hatását
is ecsetelte az alkalmi közönségnek.
A nap folyamán kihirdették
a gyermekrajz-verseny eredm é ny é t , a m e d v e h a g y m á s
ételek készítőinek emléklapot
és emléktárgyat adtak át, az
ételek kóstolására is volt mód.
Nem maradtak el a kulturális
kísérőprogramok sem. Lehetett
hallgatni magyar nótát, műsort
adott a táplánszentkereszti
Tavaszi Szél Citerazenekar és
a Poppies énekegyüttes, de
retró dalokkal műsoron volt a
könnyűzene is.
L. E.

Lássuk csak, milyen színt kapunk?

De szépek ezek a rajzok!
a tornacsarnokban felállított
asztalon. A korábbi években is
már hallottak – a medvehagyma
felépítése, összetétele, gyógyító
hatása és veszélyei – mellett
az előadó új információkkal is
szolgált, szólt más növények
– köztük a vöröskáposzta –

csére készségesen kisegítették.
Elöljáróban elmondta, hogy minden van itt, ami egészséges és
finom. Sokan mondják ugyan,
hogy ami nagyon egészséges,
az drága is, de ami drága, az
nemcsak egészséges, de finom is lehet. Elmondta, sokan,
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Ilyen még nem volt: sztárvendéggel a nőnapon
Meglepetésvendéggel szereztek
különleges nőnapot március
9-én Táplánszentkereszten. Be
reczki Zoltán EmeRton-díjas
énekes és színész varázsolta el
a hölgyeket, akik meg is töltötték
az iskola tornacsarnokát. Elvétve
láthattunk csak néhány férfit a
közönség soraiban.
Március 9-én egy-egy szál
rózsával köszöntötte a belépő
lányokat, asszonyokat az önkormányzat nevében Perl János
polgármester. A hangulat megalapozása után nagy tapssal
fogadták a művészt. Perl János

belüli erőszakra, a munkahelyi
hátrányos megkülönböztetésre
gondolunk.
A továbbiakban a polgármester nőkről szóló komolyabb és
ironikusabb idézetekkel oldotta
a hangulatot, majd fölkonferálta
a szombat délutáni sztárvendéget.
Bereczki Zoltán fehér ingben,
fekete farmerben lépett a publikum elé. Kedvesen üdvözölte az
ünnepelteket. Tegeződhetünk?
– kérdezte, majd választ sem
várva folytatta – úgyis én vagyok az idősebb! Nagy nevetés
hullámzott át a tornacsarnokon.

mesélt a „távoli 80-as évekből”, amikor még nem zenélt a
telefon, nem lehetett letölteni
zeneszámokat, csak bakelit
lemez volt és nagyméretű rádió, magnó, és a Szabad Európa Rádió az akkori legújabb
nyugati zenékkel. A Budapesti
Ifjúsági Parkba jártak a fiatalok, Szörényit, Bródyt, Zoránt
hallgatták. Visszaemlékezett
az egykori Hungária zenekarra,
amely „elképesztő színt hozott
a zenei életbe”. Amikor megtudta, hogy feloszlik a zenekar,
addig könyörgött az apjának
(aki mindenhonnan el szokott

nőnapi beszédében ismertette
a nemzetközi nőnap történetét,
először 1917-ben tartottak ilyen
ünnepet, annak persze más volt
a célja (egyenjogúság, a választójog megszerzése). Magyar-

A következő pillanatban a Szállj
velem-mel kezdődött az előadás. Bereczki Zoltán Magyarország legkedveltebb előadóinak
egyike, aki nemcsak a musicalt
kedvelő közönség körében,

késni), amíg elvitte az utolsó
fellépésükre. Az utolsó dal utolsó hangjaira értek oda, viszont
látták levonulni a zenészeket a
színpadról… idézte föl az akkor
számára nem annyira vicces
történetet.
A közönség kitörő örömmel
fogadta a Hungária Csókkirály
című örökbecsű számát, nem
maradtak veszteg a lábak a
székek alatt és a törzsek a
székek fölött, voltak, akik együtt

országon 1947-ben ünnepelték
először a nőnapot, amely mára
„virágátadásra szelídült”. Az
elmúlt évtizedek után is maradt
még sok probléma, amit közösen kellene megoldani nőknek
és férfiaknak, férfiaknak és nőknek, elég, ha az elmúlt évek zaklatási ügyeire, vagy a családon

hanem a popzene világában
is kiemelkedő sikereket tudhat
magáénak (újabban színészként
sorozatszereplőként is láthatjuk
az egyik kereskedelmi televízióban). A teljes átéléssel, igazi
örömmel és sok mozgással
előadott zeneszámok között
„pihentetőül” rövid történeteket

énekeltek, a hangulat még inkább fölforrósodott. A Magna
Cum Lauda Vidéki sanzonjának refrénjét már a közönség
telitorokkal zengte, örömmel tett
eleget a művész felkérésének.
Bereczki Zoltán azzal is belopta magát a szívekbe, hogy
befejezésül előadta egyik kedvencének, Michael Jacksonnak
számait. Mélyen arcába húzott
fekete kalappal jelent meg, ez
volt az egyetlen jelmezkelléke, és énekelt, és rendkívüli
ügyességgel el is táncolta azokat az egyedi és különleges
mozgásformákat, amiket az
amerikai énekes szokott. A dal
után eldobta a kalapot. A hölgyek szorgalmasan tapsoltak,
addig-addig, míg kaptak még
ráadásszámot. Bereczki utolsó
dala a Lehetsz király a Rómeó
és Júliából volt, ezzel búcsúzott
a táplánszentkeresztiektől.
Perl János polgármester megköszönte az előadást. Kifelé jövet azt hallottam: kár, hogy vége
van, még sokáig „bírtuk volna
hallgatni a Bereczkit”!
(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc
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Iskolai hírek

Egészség Plusz
2019 januárjától próbálok plusz
infomációt adni a gyermekek
részére, minden hónap b an
más témában. Szombathelyen
már jól működik ez a program
(EGÉSZSÉG Extra néven közép
iskolásoknak). Kicsit személyre
szabva, témák módosításával,
és nagy reményekkel kezdtem
el ezt a tevékenységet.
A program abból áll, hogy minden hónapban plakátot készítek
egy adott témában. A plakát
nem nyomdai, hanem családi
vállalkozás, jól rajzoló családtagjaim segítenek. A plakát csak
1 hétig tekinthető meg az iskolai
aulában, a bejáratnál. A kihelyezésre nem hívom fel a gyerekek
figyelmét, ha érdeklik, és úgy
gondolják, akkor megnézik.
Témák
Január: immunerősítés, február: Valentin-nap – barátság

– szeretet, március: dohányzás,
április: egészséges ételek,
május: anyák napja, gyermeknap, június: a nyár veszélyei,
szeptember: új tanulók érkeztek, nyári élmények, október:
alkohol, november: Hallowen
és halottak napja, december:
lelki feltöltődés, üzenetváltás,
ünnepre készülődés.
Úgy tervezem, és ebből már
2 alkalommal meg is valósítottam, hogy 3 hónapban a plakát
mellé gyakorlati kivitelezést is
párosítok. Januárban gyógyteákat kóstolhattak a gyerekek
mézzel és teasüteménnyel (amit
otthon készítettünk). Áprilisban
pedig, szendvicseket kóstoltak
a gyermekek. A kóstolás nem
kötelező. Mindkét programnak
nagy sikere volt. A nagyiskolában 2 alkalommal próbálkoztam
filmvetítéssel, kisebbekkel a Fel
c. mesét, a nagyobbakkal a Szív

Digitális Témahét
Iskolánkban április 8-ától 12ig 3. alkalommal rendeztük meg
a Digitális Témahét elnevezésű
programot. Az országos szintű
kezdeményezés fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciák fejlesztése az informatikaórákon túl kiterjedjen más
tantárgyakra is. A részt vevő
diákok ezeken a napokon változatos tanórai és tanórán kívüli
projektek keretében fejleszt-

hetik képességeiket digitális
technológiák, a számítástechnikához kapcsolódó feladatok
megoldása során.
A legnagyobb sikert az idei tanévben a 6. évfolyamosok számára meghirdetett online Honfoglaló
játék aratta. Előadást láthattak
diákjaink a robotika legújabb vívmányairól, mozgásos versenyeken mérhették össze tudásukat
X – Box alkalmazásával.

bajnokai c. filmet néztük meg.
A kisiskolában pedig a tanév
vége felé mesét olvasok majd
a gyerekeknek, itt sem kötelező
a részvétel.
Ez a kezdeményezés nem
helyettesíti a személyes találkozást, mert az egészségnevelési órákat minden osztályban
megtartom.
Iskolavédőnőként a szűrővizsgálatok lebonyolítása, a
3 havonta történő tisztasági
vizsgálatok elvégzése, oltások
megszervezése a feladatom.

Egészségnevelési előadásokat
kell tartanom a 4. 5. 6. 7. 8. osztályban. Én már 4 éve minden
osztályban jelen vagyok egyegy témában, amire minden
évben építeni tudunk.
Az új program bevezetése
plusz költségekkel és rengeteg
munkával jár, de a képek magukért beszélnek. Az anyagi hátteret a község önkormányzata
biztosítja, a plakátok készítését
a családom segíti.
Tőke Monika
védőnő

Ezen a héten került sor a
„Tervezd meg a házad!” elnevezésű számítógépes verseny
eredményhirdetésére is, melyre
ebben a tanévben iskolánk 30

tanulója nevezett. A verseny
győztesei: Szombath Dominik 6/a osztályos és Lendvai
Tamás 6/b osztályos tanulók
lettek.

Megtisztítottuk a falut
Április 17-én a táplánszent
kereszti Apáczai Csere János
Általános Iskola tanulói kesztyűt
ragadtak, és tanáraik kíséretében
megtisztították a községet, az
iskola környékét a sok eldobott
hulladéktól. Intézményünk nagy
hangsúlyt fektet a környezettudatos magatartás fejlesztésére,
a mindennapos feladatok mellett
ilyen programokkal is próbáljuk
ösztönözni tanulóinkat a környezetük tisztántartására. Előzőleg

a 6/a osztályos tanulók (Baranyai Benjámin, Buzás Levente,
Frühvirth Marcell, Gál Bence)
által készített prezentációt mutattattuk be, melyben a szelektív
hulladékgyűjtés szabályai, a Föld
szennyezését bemutató képek
mellett azt is ismertették, hogy a
diákok mit tehetnek a környezet
tisztántartása érdekében. Ezután osztályonként, területenként
beosztva több zsák szemetet
szedtünk össze a faluban.
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Óvodai hírek
Kedves Olvasók!
Óvodánk sikeres pályázatot
nyújtott be a Kiválóan Akkreditált
Tehetségpont címre. Budapesten
átvehettük a plakettet, melynek
köszönhetően felkerült óvodánk
a MATEHETSZ térképére.
Köszönjük a Napocska csoport anyukáinak, apukáinak lelkes közreműködését pavilonunk
tavaszi dekorálásában.
Idén is meséltünk a gyerekeknek a márciusi ifjakról, tanultunk
verseket, énekeket, és kitűztük
a megemlékezés zászlóit, virágait. Fiaink csatáztak másik
csoportokkal, lányaink pártát
kötöttek, és biztatták őket.
Megszerveztük a már szokásosnak mondható Ovikóstolónkat, ahol leendő óvodásaink
szüleikkel együtt ismerkedhettek az óvó nénikkel, a csoportokkal és a játékokkal.
Szeretnénk megköszönni Zentai Szilviának, hogy ízelítőt kaphattunk a Ringatóból, ami nagy
örömet szerzett a gyerekeknek,
és a szülőket is be lehetett vonni
egy közös éneklésre, játékra.

A Látványszínház egy nyuszi
történettel keresett fel bennünket a gyerekek nagy örömére.
Húsvéthoz kapcsolódva „Tojás
napot” tartottunk, melyre meghívtuk Balázsvölgyi Lászlóné,

hogy ellátogatott hozzánk és új
ötleteket adott a tojásdíszítéshez.
Szeretnénk megköszönni az
SZM-nek, hogy idén is megvette a gyermekeknek a nyuszi ajándékot. Nagy izgalom

Ili nénit. Megmutatta minden
csoportban a tojáskarcolás technikáját, amit kis ovisaink áhítattal
csodáltak. Gyönyörű munkáiba
mi felnőttek is belefeledkeztünk.
Elmesélte, hogy anyáról lányára
szállt ez a kézműves technika,
azonban egyre kevesebben foglalkoznak már vele. Köszönjük,

előzte meg a locsolást és a
nyuszifészekkeresést. Minden
kisfiú ügyesen elmondta locsolóversét, és egy kisleánykánk sem
fog elhervadni, hiszen mindenkit
meglocsoltak.
Köszönjük a falu lakóinak,
a CBA boltnak, COOP boltnak,
könyvtárnak, hogy idén is renge-

teg papírral segítették az SZMünket a sikeres papírgyűjtésben.
Szeretnénk megköszönni a szülőknek is áldozatos munkájukat.
Idén is indultunk a Herényi
Virágút -2019- Óvodás Kertépítő
Versenyén, ahol vásárlási utalványt nyertünk.
Minden csoport felkötötte a
szalagjait a májusfánkra, majd
apukák, nagypapák segítségével
fel is állították azt. Közös tánccal,
énekkel meg is ünnepeltük.
Megtartottuk a legmeghittebb
ünnepünket, anyák napját is.
Minden kisgyermek saját maga
készítette ajándékkal, az SZM
által vásárolt virággal, és verssel köszöntötte édesanyját a
feldíszített sarokban.
A beiratkozott gyermekek száma – a következő nevelési évre
– bizonyítja számunkra, hogy
kolléganőim lelkes és kitartó
munkájának köszönhetően jó
úton vagyunk, mely a település
és a környező települések számára vonzóvá tette óvodánkat.
Szőnyéné Kovács Ivett
intézményvezető

Foltvarrók a régióból
Március 23-án Szombathely
rendezte meg a foltvarrók
régiós találkozóját, amelyre
az egész Nyugat-Dunántúlról
érkeztek csoportok és alkotások. Táplánszentkeresztről
is vittünk foltmunkákat: egy
karácsonyi szettet, egy angyalkás faliképet, valamint a

tavalyi év közös munkáját egy
ún. virágos-ólomüveges takarót! Várunk minden érdeklődőt
a klubba, aki meg szeretné
nézni, vagy pedig szívesen
c s a t l a k o z n a a z ú j p r o j e ktekhez, hétfőnként 18:0020:00-ig.
(Információ: Sárkányklub)

Programajánló
Május, június

ből, boka-kar-index mérés is
kapcsolódik. A szűrés segítője
lesz Kovács Márta védőnő is.

Május 18. 9:00-12:00 Orvosi
előadások
Dr. Teleki György, dr. Zsoldos
Gréta és Bognár Mónika előadást tart az orvosi rendelőben
a magas vérnyomás, a magasabb koleszterinszint és vércukorszint szövődményeiről.
Az előadásokhoz vérnyomásmérés, vércukormérés ujjbegy-

Május 18. Vasúttörténeti nap.
13:45 Táplánszentkereszt, 16:00
Csempeszkopács
Negyvenöt éve szüntették meg a SzombathelyRum közötti vasútvonalat.
A z é v f o r d u l ó r a e m l é k e znek a táplánszentkereszti
va s ú t i e m l é k h e l y n é l é s a
csempeszkopácsi felújított

vasúti őrháznál. Közreműködik
a Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar.

Június 1. Májusfa-kitáncolás
és gyermeknap a művelődési
ház előtti parkban
Fellép a Lufi zenekar
Június 9. 18:00 Pünkösdi
hangverseny
A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar hagyomá-

nyos pünkösdi hangversenye.
A felajánlásokból a nyári prágai
fellépésükre gyűjtenek.
Június 15. 17:00 Ballagás és
évzáró az iskolában.
Az Apáczai Csere János Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulóinak ballagása és
az évzáró az iskola sportcsarnokában.
Június 22. Szentivánéj, nyári
piknik
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Fölpezsdítenék a falu, közösségi és kulturális életét
A Táplánszentkereszt Kultúrá
jáért Egyesület fórumra hívta
a község civil szervezeteinek,
önkormányzatának és intéz
ményeinek képviselőit április
29-én este az Erdődy kastélyba.
A kerekasztal-beszélgetésen kö
zösségteremtő kezdeményezé
sekről, információáramlásról, a
helyi hagyományok őrzéséről is
szó volt. Többféle korosztályból
közel negyvenen beszélgettek
közös dolgaikról.
Az Erdődy kastély szalonjában jöttek össze a résztvevők.
Cserkuti Veronika, a Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesület elnöke köszöntötte őket.
Elmondta, az utóbbi hetekben
sorra személyesen is felkereste
a meghívottakat, a polgármester
„sugallatára” is indult útnak. Tapasztalata szerint, hasonló gondokkal küzdenek a szervezetek,
a meghívás fő célja az volt, hogy
kiderüljön, miként pezsdíthetnék
fel Táplánszentkereszt közösségi
és kulturális életét, hogyan érhetnék el a fiatalabb korosztályt is. A
Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Egyesület (tagja a citerazenekar,
a fúvószenekar, a Gyöngyvirág
dalkör, Egy vérbő(l) társulat és
a foltvarró klub) anyagilag nem
tud segíteni, de önkéntességüket
fölajánlják minden alkalommal,

amikor rendezvényeket tartanak
a faluban. Cserkuti Veronika az
esten többször is kitért arra,
hogy az egyesületek „nem igazán reklámozzák önmagukat”,
nem csak Táplánszentkereszten szerepelnek, hívják őket a
térségben és az országban is
többfelé, s ilyenkor a falut is
képviselik, hírnevét öregbítik. Az
információáramlás sokkal jobb
lehetne a községen belül is, sokan azért nem jönnek az eseményekre, mert nem tudnak róluk.
Perl János polgármester elmondta, egyetért Cserkuti Veronikával, Táplánszentkereszt
élhető település, és ennek fontos része, hogy vannak programok, kulturális események,
ebben sokat segítenek a civil
egyesületek. A programok kitalálásában oroszlánrészt vállalt a
Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Egyesület, az önkormányzat
képviselő-testülete és a jegyző.
A jól bevált programokat továbbra is szeretnék megőrizni,
még akkor is, ha a hetekig,
hónapokig tartó szervezés után
csalódást okoz, ha nem jönnek
el annyian, ahányan jöhetnének.
Szórólapon, a helyi újságban,
hirdetőtáblákon teszik közzé az
eseményeket. Az önkormányzat
továbbra is számít az egyesületek együttműködésére.

Cserkuti Veronika megemlítette, hogy korábban az idősek
otthonának lakói is el-eljöttek a
programokra, az utóbbi időben
nem jellemző, talán nem is jut
el hozzájuk minden információ.
Kissné Nagy Ilona, az Apáczai iskola igazgatója arról
számolt be, hogy az iskola
tanárai és diákjai az ünnepségek állandó szereplői, vállalják
ezeket a feladatokat. Az idősek
otthonába is szívesen elmennek szerepelni, ha meghívják
őket. Halvax Ágnes arról szólt,
hogy az otthonban élő idősek
között több olyan van, aki mozgásában korlátozott, ápolásra szorul, sokan nem tudnak
kimozdulni. Az Egy vérbő(l)
társulat, amelynek vezetője
az iskolában tanító Anduska
Katalin, akár az otthonban is
bemutathatná a Szent Erzsébet
életéről szóló előadást.
A továbbiakban ötletek hangzottak el arról, mit lehetne tenni,
hogy a táplánszentkeresztiek
és a faluba látogatók jobban
megismerjék a község értékeit.
Kastélytúrát, temetőjárást ajánlottak, a Pásti János és Forrai
Katalin emlékkiállítást, valamint
a falutörténeti kiállítást se látta
még mindenki. Kissné Nagy Ilona
elmondta, a diákokkal alkalmanként fölkeresik az Erdődy kastélyt

és más nevezetes látnivalókat,
aktívan részt szoktak venni a
medvehagymás ünnepségen is.
Kovács Ferenc, a tápláni sportkör
elnöke arra hívta föl a figyelmet,
hogy idén lesz száz éve, hogy
focicsapat működik a faluban,
szeptemberben szeretnék az
évfordulót megünnepelni. Dr.
Kovács László alpolgármester elmondta, pár évvel ezelőtt dottóval
lehetett bejárni a község nevezetes helyeit a falunapon, ezt akár
meg is lehetne ismételni. Családi
Anita jegyző fölajánlotta a művészeti csoportoknak, ha föllépnek
távolabbi helyeken, vihetnének
magukkal a Táplánszentkeresztet
bemutató könyvből, Helyi Értéktár
füzetből. Az Őrségben egymást
érik a vendéglők, Táplánszentkeresztnek ilyen szempontból
hátrányos a helyzete, nincs étterme. Szombathelytől Rumig
kiépült a kerékpárút, érdemes
lenne az átutazókat megállítani.
Pintér Anikó, a Tavaszi Szél Citerazenekar művészeti vezetője
beszámolt arról, hogy tavaly 14
fellépésük volt, többnyire saját
költségükön utaznak, tesznek
eleget a meghívásoknak, és
tavaly a Kárpát-medencei művészeti verseny döntőjén kiemelt
nívódíjat kaptak.
A fórumon többen kérdezték,
nem lehetne-e az Erdődy kastély belső felújítása után nívós
és használható közösségi teret
kialakítani az épületben? Perl
János polgármester elmondta, a
műemléki épület az önkormányzat tulajdona, belső felújítását
szigorú előírások szabályozzák,
és ez olyan tetemes költséggel
járna, hogy nem tudja vállalni
az önkormányzat, érdemleges
pályázat meg nincs. Sajnos, az
országosan meghirdetett állami
kastélymentő programba se
került be ez a kastély.
A közel kétórás fórum végén
Cserkuti Veronika megköszönte
a meghívottaknak, hogy eljöttek
és kifejtették véleményüket.
Értesülésünk szerint a Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Egyesület újra szeretne hasonló
fórumot tartani.
(t. m.)
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XIX. Sakura Kupa
Február 16-án Vasváron immár tizenkilencedik alkalommal
rendezték meg a Sakura kupa
országos besorolású nemzetközi karateversenyt, melyen 16
egyesület karatésai mérték ös�sze tudásukat. A Tápláni Karate
SE versenyzői közül tizenegyet
nevezett Kassai Gergely edző:
többeket nemcsak a saját, a hanem egy korcsoporttal feljebb,
az idősebbek között is.
Összességében 2 arany, 9
ezüst és 13 bronzérmet hozott

haza a TKSE. Eredmények:
Desics Botond kata 1 és 3,
kumite 2 és 3., Dénes Zaránd
kata 3. kumite 2., Németh Bálint kata 3., Baranyai Benjámin kata 2 és 2, kumite 3.,
Anduska-Varga András kata 3.,
Szomor Emma kata 2, kumite
3., Lendvai Tamás kata 3 és 3.,
kumite 3., Léránt Anna kata 1.,
Gerebics Márton kata 2, kumite
3 és 2, Berta Dániel kata 2,
kumite 3 és 2., Kassai Gergely
kumite 3.

Ippon Shobu Diákolimpia
A Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Karate
Szakszövetség 2019. április
27-én Ercsiben rendezte meg
a XVI. Ippon Shobu Karate Diákolimpiát: 50 csapat és 310
versenyzője 510 nevezést adott
le a versenyre. Kassai Gergely,
a Tápláni Karate SE edzője 5

versenyzővel utazott a megmérettetésre. Ezúttal nem sikerült
mindenkinek érmet hoznia, de
jó teljesítményt nyújtottak.
Desics Botond, az Apáczai
Csere János Általános Iskola
(Táplánszentkereszt) tanulója
kumite és kata versenyszámban
is harmadik helyezést ért el.

Balról: Dénes Zaránd, Szomor Emma, Kassai Gergely edző,
Desics Botond, Baranyai Benjámin, Gerebics Márton

Idegenben nagyon nem megy

Elöl: Németh Bálint, Szomor Emma, Desics Botond,
középen: Léránt Anna, Lendvai Tamás, Dénes Zaránd, Baranyai
Benjámin, hátul: Berta Dániel, Gerebics Márton, Kassai Gergely
edző, Anduska-Varga András

A labdarúgó megyei II. osztály
„Déli” csoportjában szereplő
Tápláni KSK eddigi tavaszi sze
zonbéli eredményei:
Körmendi Tégla – Táplán  0-3
Táplán – Felsőcsatár 
3-0

Szentpéterfa – Táplán 
4-1
Táplán – Őriszentpéter 
1-1
Bajánsenye – Táplán 
4-0
Táplán – Gyöngyösh.-Szentkir.
0-0
Szarvaskend – Táplán  3-0
Táplán – Nádasd 
1-7

Beszámoló az ALAPÍTVÁNY TÁPLÁNSZENTKERESZT EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2018. évi munkájáról
Az alapítvány 2018. év során összesen 953 466 Ft-ot kapott.
Az összeg 5,2%-a volt társas vállalkozástól, 32,5%-a magánszemélyek befizetéséből,
62,3%-a pedig a lakosság adójának 1%-ából.
2018. év során 563 000 Ft-ot költöttünk anyagjellegű ráfordításokra:
- bankköltség 49 000 Ft
- irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 410 000 Ft
- postaköltség 53 000 Ft
- tesztcsíkok és vacutenerek 51 000 Ft
Személyi kifizetés nem történt. Az alapító Tóth Sándor könyvelő
cége a könyvelési munkákat ingyen végezte. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk.
2019. évi terveinkben szerepel új mobil EKG beszerzése, gyorsabb nyomtatók vásárlása.
Szeretném emlékeztetni a tisztelt olvasót, hogy az adó 1%-a nem
növeli az adózó személy adóját, tehát ez az adomány nem kerül az
adományozónak semmibe.
Adószámunk: 18892932-1-18

A háziorvosok TB finanszírozása 1 orvos, 1 ápolónő személyzetre van megállapítva. Azt Önök is belátják, hogy nagy szükség
van a körzetünkben 2 ápolónőre. Javadalmazásunk nemcsak a
versenyszférától, de még a kórházi közalkalmazotti bérektől is
lemaradt. Ennek természetes következménye, hogy alig akar
valaki háziorvos lenni. 2019. január végén az országban 340 körzetben nincs orvos. Az orvosok átlagéletkora közel 60 év, minden
negyedik háziorvos betöltötte a 70. évet. 2018-ban Szombathelyen
2 gyermekkörzet szűnt meg orvos híján és osztották el a gyermekeket a megmaradt gyermekkörzetekben ill. 9 főt a mi körzetünk
is kapott. (Közel 400 gyermek tartozik a táplánszentkereszti
háziorvosi körzethez, ami a Vas megyei vegyes körzetek közül a
legnagyobb gyermekszám!)
Kérem Önöket, hogy támogassák az Alapítványunkat és vele a
dologi költségeink anyagi fedezetéhez adjanak segítséget!
Minden olvasónak jó egészséget kívánok!
Dr. Teleki György c. főorvos
a Pécsi Tudományegyetem oktató főorvosa
kuratóriumi elnök
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Tavaszi focis eredmények és várakozások
Zajlik az élet a Táplán SE háza
táján. Utánpótlás-csapataink U7U9 a Bozsik fesztiválon szerepel
nek kéthetente. Itt a gólokat nem
számolják, a játékosságról, a fut
ball megszerettetéséről szólnak
ezek a tornák. Srácaink ügyesek,
jól megállják a helyüket. Leg
utóbb Szombathely-Újperinten
a Király Sportlétesítményben
jártunk.
U11 – Bognár Ákos, Berta Botond, Tóth Dominik, Szabó Zoltán,
Polgár Bálint, Kovács Ferenc, Gregorich Olivér, Tóth Mátyás, Tamás
Kornél, Simon Zoltán

U7 – Németh Levente,
Győri Barnabás, Farkas
Ármándó, Kovács Barnabás,
Egervölgyi Álmos

U13 – Hajmási Péter, Greffer Barna, Molnár Roland, Gál Bence,
Buzás Levente, Erős Dorián, Frühvirth Marcell, Szombath Dominik,
Katona Barnabás
az idősebbekhez, szép év elé
nézhetünk.
Az U16-ban igazán extrán
nyomják a fiúk. A 3. helyen állunk

a Haladás és a Körmend mögött.
A hagyományokhoz méltóan teljesítenek, az elmúlt két évben is
bronzérmes lett a csapat.
Sajnos a felnőtt csapatunkról
már nem tudunk hasonló jókat
mondani. Pedig az ősz biztató
volt, az előző évek tekintetében.
Aztán jöttek a problémák. Folyamatos létszámhiánnyal kell küzdenünk, ez hűen tükrözi az elért
eredményt. Tisztelet a kivételnek,
sokan mindent a csapat érdekei
elé helyeznek. A saját programjaik,
szórakozásuk sokkal fontosabb,
mint maga a csapat. A régi időkben ez sosem számított, igazi jó
barátságban volt mindenki mindenkivel, összetartó igazi barátság
fűzte egymáshoz a játékosokat. A
nyári időszak alapvető feladatának
tartjuk az olyan játékosok megtalálását, akik a tápláni labdarúgást
legalább olyan fontosnak tartják,
mint a civil életüket. Hisz a tradíció
alapján a falu kitartó, sportszerető
közössége ennél lényegesen többet érdemelne.
A Táplán SE 2019. május 24-én
18 órakor az iskola tornatermében
első féléves beszámoló közgyűlést tart, melyre szeretettel várjuk
a tagokat és a sportolókat.
Kovács Ferenc
A Táplán SE elnöke

Karatehír

Sárvár kupa

U9 – Burka Károly, Gáspár Máté, Sarang Ákos, Kovács Mór,
Várkonyi Csanád, Bezdi Tamás, Bogdán Zsolt, Farkas Levente,
Sipos Noel
U11-U13 csapataink a Bozsik Tornán vettek részt. Külön szeretném
kiemelni az U11 csapat teljesítményét. Szinte minden mérkőzésüket
megnyerték a gyerekeink az erős
mezőnyben, az elmúlt három tornán. Az ellenfelek pedig olyan csapatok voltak, mint a Haladás VSE,
Haladás FC, Vasszécseny!
Az U13 csapatunk az erős mezőnyben vegyes eredményekkel

szerepel, nincsenek könnyű
helyzetben a gyerekek, de a
hozzáállás itt is megfelelő.
Az U14-ben is folyik a bajnokság, általában papírforma
eredmények születnek. A nálunk
erősebb csapatok ellen vesztünk, a gyengébbeket verjük.
Jövőre utolsó éves lesz ebben
a korosztályban a csapat zöme.
A feljövő fiatalok csatlakoznak

Március 23-án a JKA Magyar Karateszövetség rendezte a
Sárvár kupa országos bajnokságot, melyre 20 csapat és 250
nevezés érkezett. A TKSE 6 versenyzővel vett részt a megmérettetésen,
mindannyian jól
szerepeltek.
Eredmények:
Desics Botond
kata 2, kumite
2., Dénes Zaránd
kumite 3., Baranyai Benjámin
kata 4, kumite 2.,
Szomor Emma
kata 1, kumite 2.
Elöl: Németh Bálint, Desics Botond, Szomor Emma
hátul: Baranyai Benjámin, Kassai Gergely edző, Dénes Zaránd,
Gerebics Márton
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