Ö N K O R M Á N Y Z A T I

H A V I L A P

Táplánszentkereszt
X. évfolyam • 3. szám • 2020. szeptember

Szobrot adtak cserébe a családias fogadtatásért
Bár a táplánszentkereszti falunapot a hagyományos módon az idén
nem lehetett megtartani, egy kora őszi napon, szeptember 18-án
most is polgárrá fogadták a falu újonnan született gyermekeit, szoboravatással, adományozással egybekötve az ünnepséget.
Tavaly nyár óta egy híján harminc gyermek látta meg a napvilágot Táplánszentkereszten. A
szeptember közepén megtartott
ünnepen Perl János polgármester szeretettel köszöntötte őket,
hangsúlyozva, hogy születésük
nemcsak a családjuknak, ha-

A szülők átvették a Start számlát

nem az egész faluközösségnek
nagy esemény. Mindegyikük
érkezése azt a reményt táplálja, hogy felnövekedve is a falu
közösségét fogják gazdagítani.
Valamennyi gyermek tízezer
forinttal feltöltött Start számlát
kapott ajándékba. Elhozták szo-

Natalia Postnikova, Perl János
a Baráti kézfogás szoborral

kásos felajánlásukat a foltvarrók
is: a hatalmas egyedi takaró
kisorsolásánál Tóth Márkónak
kedvezett a szerencse.
A délután hasonlóan családias hangulatban, szoboravatással folytatódott az önkormányzati hivatal előtti téren. A
két egymásba kulcsolódó kezet
ábrázoló alkotást a faluban
nemrég letelepedett orosz pár,
Natalia Postnikova és Alexander

Borisoglebskij ajándékozta a
településnek. Avatóbeszédében
a polgármester kiemelte, hogy a
Vietnámban fejtett különleges
márvány sok-sok országon át
utazva jutott el Szentpétervárra,
majd Táplánszentkeresztre, ahol
egy Balatonból kiemelt kőre
állítva nyerte el végleges helyét
a „Baráti kézfogás” szobor az
önkormányzat épülete mellett.
Folytatás a 6. oldalon

Átszabta az évzárót és a tanévkezdést a vírushelyzet
Rendhagyón kezdték a tanévnyitót a táplánszentkereszti Apáczai Csere János iskolában. A
Covid 19. vírus miatt csak „szűk
körben” köszönthették az első
osztályosokat, és tarthatták az
ünnepi évnyitót a tornacsarnokban. Az iskolában 221 diák tanul,
két osztályban 27-en elsősök.
2020. június 15-én szokatlan körülmények között zártuk
a tanévet. (8. évfolyamos diákjainkat osztálykeretben búcsúztattuk el intézményünktől.

Sajnáljuk, hogy a március 15-i
megemlékezéshez hasonlóan
elmaradt az iskolai ünnepély,
pedig lázasan készültek rá diákok és tanárok egyaránt.)
Az Önkormányzat is eljuttatta
a diákoknak jelképes útravalóját.
A nyári szünet alatt felügyeletet biztosítottunk az azt igénylő
apáczais diákoknak. Az Önkormányzat segítségével 3 csoportunk kirándulhatott a nyár
folyamán. Köszönet érte.
Folytatás a 10. oldalon

A Balaton vizében állva muzsikáltak a fúvósok Részletek a 8. oldalon
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Tisztelt Olvasók! Kedves Táplánszentkeresztiek!
Március 8-án a még fergeteges hangulatú nőnapon ülhettünk a táplánszentkereszti
művelődési házban, a közönséget is megénekeltették
az Operet Musical Voices
Társulat férfi előadói. Rózsát
szorongatva, jókedvűen indultunk hazafelé, s akkor talán még nem is tudhattuk, a

régi, megszokott – és utólag
bevallhatjuk – aránylag jó kis
életünknek intettünk búcsút.
Március 11-én jelentették
b e a ve s z é l y h e l y z e t e t a z
országban, azóta a Covid-19
uralja a világunkat. Valamennyire mindent beárnyékolt, elvitte a kulturális életet,
a sportot, a civil szervezetek

összejöveteleit, közösségi programjukat. Az önkormányzat, az egészségügy, a
szociális hálózat működött,
a gyermekintézmények közül az iskola internetes oktatásra állt át, az óvodába,
bölcsődébe csak kevés gyereket hoztak. Mindenki lelkiismeretesen tette a dolgát,

az adott körülmények között.
Az újság – amely mindenkor
tükre szeretne lenni a falunak és közösségének – nem
tudott megjelenni áprilisban
és júniusban. Június közepén
feloldották a veszélyhelyzetet, újra szerveződött az élet.
Most itt vagyunk, itt tartunk!
(a. szerk.)

Elköszöntek
Az Apácai Csere János Általános Iskola két nyolcadik
osztályát az idén nem tudták
olyan ünnepélyes külsőségek
között búcsúztatni, mint a korábbi években. Nyolc év után,
két osztályban 28 diák fejezte
be általános iskolai tanulmányát. A tablóképükkel köszönünk
el tőlük.

Fogászati
ügyeleti ellátás
A táplánszentkereszti lakosok fogászati ügyeleti ellátása
hétvégén, munkaszüneti és
ünnepnapokon Szombathelyen,
a Wesselényi Miklós utca 4.
szám alatt 8:00 és 14:00 óra
között történik 2020. július 1.
napjától.

Világítás nélkül
veszélyes
közlekedni
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület kéri a felnőtteket és
gyermekeket, ne közlekedjenek
esti szürkületben és sötétségben kivilágítatlan kerékpárokkal
és láthatósági mellény nélkül.
A korán beálló sötétség, a köd
és az esős idő is fokozott veszélyt rejthet a világítás nélkül
közlekedő biciklisekre.

Táplánszentkereszt

Önkormányzati havilap
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

Középdöntőre készülnek a citerások
A táplánszentkereszti Tavaszi Szél Citerazenekar sem
tudott fellépni a vírus miatt. Márciustól a próbákat online tartották. Szorgalmasan készülnek a XIII. Vass Lajos Népzenei
Verseny középdöntőjére, amit november közepén tartanak
Budapesten.
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Minden 3 év feletti lakos kaphat ingyenes védőoltást
influenza ellen
A COVID-19 vírus egy olyan RNS vírus, aminek a tünetei nem specifikusak a súlyos eseteket kivéve. Pontosan megegyeznek az influenza
vagy egyéb légúti vírusok tüneteivel. Mivel nagyon nehéz, gyakorlatilag a háziorvos számára lehetetlen az influenza és a COVID-19
fertőzés megkülönböztetése, ezért nagy segítséget jelentene, ha
minél többen kérnék az ingyenes influenza elleni védőoltást! Az oltást
3 éves betöltött kortól mindenkinek tudjuk biztosítani. Ha egy oltott
személynél mégis influenzaszerű tünetek jelentkeznek, könnyebb a
COVID-19 fertőzést valószínűsíteni.
A COVID-19 fertőzésre a 38
fok feletti láz, fájdalom, száraz
köhögés és végtagfájdalom,
hasmenés a jellemző.
Sajnos, ez jellemzi az influenzát is. A COVID-19 vírus
behatolási kapuja elsődlegesen
az orrban található ACE-2 receptor. Ezért fontos a maszkkal
az orrunkat is eltakarni! Másik
szervezetbe kerülési lehetőség
a testnedvek szánkba kerülése (kilincs, bevásárlókocsi
fogantyúja, busz kapaszkodója, stb. érintése után). Ezt
hazaérkezéskor, munkahelyre,
közösségi helyiségekbe érke-

zéskor alkoholos kézfertőtlenítő
használatával, ill. fertőtlenítő
kézmosással kerülhetjük el.
A vírus tehát az ACE-2 receptorokon keresztül jut be az
egyes szervekbe. Ezek legnagyobb mennyiségben a tüdőben
lelhetők fel, de vannak a szívizomzatban és az agyban is. A
vírustagadóknak üzenem, hogy
míg az influenzát túlélők maradványtünetek nélkül gyógyulnak, addig a COVID-19 fertőzés
mindig hagy maradványtünetet
maga után!
Akinek a panaszai előterében a tüdő érintettsége áll,

tüdőfibrózis és a légzőfelület
végleges csökkenése következik be. Ez a korábbiakhoz
képest hamarabb vezet légszomjhoz, a fizikai terhelhetőség csökkenéséhez, a sportteljesítmény csökkenéséhez.
Olyan végleges állapotot okoz,
mint a védőfelszerelést nem
használó autófényezők csiszolás következtében kialakuló
végleges nehézlégzése.
Akinek szaglás és ízérzés
zavara van, annak agyi érintettsége van. Ez többféle mechanizmuson keresztül alakulhat
ki. A vírusok direkt támadást
indítanak az agyidegsejtek ellen
az ACE-2 receptorokon keresztül az agyidegsejtbe behatolva.
Ezen esetben a saját immunrendszerünk semmisíti meg a
fertőzött agyidegsejtet. De az
agysejtek károsodása oxigén
hiányában is kialakulhat közepesen erős tüdőérintettség
esetén.
Harmadik lehetőség az agysejtek károsodására a vérnyomásközpont oxigénhiányra
adott válasza, olyan vérnyomás-ingadozás, ami többgócú
strokhoz (agyvérzés) vezethet.
Mindhárom mechanizmus
végleges károsodást okoz az

agyban, mert a központi idegrendszerben nincs regeneráció.
Ami elhal, az nem pótlódik. Ennek a károsodásnak sok fokozata lehet, de mindenképpen az
intellektus csökkenéséhez, az
izomkoordináció zavarához, a
megértés, megjegyzés zavarához, a következmények felismerésének részleges, vagy teljes
zavarához, memóriazavarhoz
vezethet.
A közepesen súlyos, de
lélegeztetőgép nélkül zajló
COVID-19 fertőzések 87%-ában
van agyi érintettség. (Dr. Robert
Stevans JOHN HOPKINS Egyetem.)
Nagyon sok mindent nem
tudunk még a COVID-19 fertőzésről. Azt tapasztalják, hogy
a fertőzésen átesetteknek nem
marad tartós immunitásuk, újból
megkaphatják a COViD fertőzést. Azt már tudjuk, hogy nincs
szezonalítása, minden évszakban fertőz ez az új vírus.
A védőoltás is nagy valószínűséggel csak átmeneti védettséget ad. SAJNOS, A COVID-19
VÍRUS VELÜNK MARAD, ÉS
MINDNYÁJUNK ÉLETÉRE HATÁSSAL LESZ!
Dr. Teleki György
főorvos

A zöldhulladékot hetente egyszer
átveszik Szombathelyen
Szombathelyen, a SZOVA Zrt. Körmendi úti hulladékudvarában az
állandó táplánszentkereszti lakhellyel rendelkező lakosok zöldhulladékot helyezhetnek el a következő feltételekkel.
M i n d e n h é t e n , SZERDÁN, n a p o n t a e g y a l k a l o m m a l a
táplánszentkereszti lakosok maximum 1m³ zöldhulladékot hozhatnak a telephelyre. Zöldhulladéknak minősül a falomb, a nyesedék
és a fű. Nem minősül zöldhulladéknak, ezért NEM veszik át a 8 cm
átmérő feletti faágat.
A telepre csak a táplánszentkereszti lakcímkártya felmutatása
után lehet bemenni, ezért azt mindenki vigye magával.
Szombathelyen, a Körmendi úti hulladékudvar nyitva tartása:
Március 15-től november 15-ig: H - P: 6:00 – 18:00 Sz.: 6:00 – 14:00
Vasárnap, illetve ünnepnapokon zárva.
November 16-tól március 14-ig: H - P: 7:00 – 17:00 Sz.: 7:00 – 14:00
Vasárnap, illetve ünnepnapokon zárva.
Felhívjuk a tisztelt igénybevevők figyelmét, hogy a telep zárását
megelőző negyed órával ügyfelet már nem fogadnak, ezért hulladék sem helyezhető el a telepen!
Információ: SZOVA Zrt., Szombathely
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A testület feladatkörét a polgármester gyakorolta
márciustól júniusig
2020. március 11. napján megjelent a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, ami az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19) következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki. Veszélyhelyzetben a települési önkormányzatok képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Cél volt, hogy a védekezéshez
szükséges döntéseket gyorsan
meg lehessen hozni. Valamint
legyen mód szabályszerű döntéshozatalra akkor is, amikor a
képviselő-testület akadályoztatva van. Táplánszentkereszten a
veszélyhelyzet idején – márciustól júniusig – a polgármester
39 határozatot hozott, valamint
két rendeletet módosított. Döntött három pályázat benyújtásáról is, amire a pályázati
határidők miatt volt szükség.
A veszélyhelyzet megszűnését
követően a polgármester beszámolt a döntésekről a képviselőtestületnek, amit a képviselők
egyhangúlag elfogadtak.
A veszélyhelyzet ideje alatt a
képviselői tiszteletdíjakat nem
folyósították a képviselőknek,
erre az intézkedésre a Belügyminisztérium és a Miniszterel-

rítás keletkezett, s ez az összeg
a veszélyhelyzettel kapcsolatos
kiadásoknak közel felét fedezte.
A járvány elleni védekezés során 1.181.483 Ft lett felhasználva: szájmaszkokat, fertőtlenítő
szereket, COVID-19 teszteket,
üzemanyagot vásároltak, épü-

Önkormányzati ülés maszkban, szeptember 17-én
nökség ajánlása alapján került
sor. A polgármester a képviselői
tiszteletdíjakat megállapító rendelet végrehajtását felfüggesztette, különös tekintettel arra,
hogy sem a képviselő-testület,
sem a bizottságok ülésezni nem
tudtak. Helyi döntés szerint,
a járvány elleni védekezésre
használták fel a ki nem fizetett
képviselői tiszteletdíjakat. Így
összesen 528.750 Ft megtaka-

leteket fertőtlenítettek, az orvosi
rendelőnél kaputelefont is ki kellett építeni. A módosító rendelet
a veszélyhelyzet megszűnését
követő második napon, tehát
2020. június 20. napján hatályát
veszítette. Az önkormányzati
tiszteletdíjak további folyósítása
2020. június 20. napjától újra
megindult.
Ezúton is köszönjük mindazoknak a dolgozóknak – akik

a veszélyhelyzet idején többletterhet is vállalva – munkájukkal hozzájárultak a sikeres
védekezéshez. Külön köszönjük
azoknak a lakótársainknak, akik
írásban is felajánlották segítségüket. A tömeges fertőzések
elmaradása miatt a felajánlásukat végül nem kellett igénybe
vennünk. Rajtuk kívül is voltak
olyanok, akik készen álltak arra,
hogy szükség esetén segítségünkre sietnek.
Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a Corona
vírus nem tűnt el az életünkből. Sőt, az utóbbi időben újra
erőre kapott, és napról napra
kapjuk a híreket újabb fertőzésekről. Arra kérünk mindenkit,
hogy az elmúlt időszakban
már mindenki által megismert és gyakorolt, megelőző
óvintézkedéseket (szájmaszk,
kézmosás, fertőtlenítés) vegye
komolyan, és mind a saját,
mind lakótársai érdekében
tartsa be! Csak így vehetjük fel
eredményesen újra a harcot a
Covid-19 vírus ellen.
Perl János
polgármester

Képzésekre, közösségi rendezvényekre, fejlesztésre fordították a pályázati pénzt
220 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert
Balatonhenye Község Önkormányzata és konzorciumi partnerei,
köztük Táplánszentkereszt Község Önkormányzata. Az „Önbecsülés,
teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és
Veszprém megyében” pályázatról tartottak sajtótájékoztatót augusztus
13-án a táplánszentkereszti önkormányzat épületében.
Perl János polgármester köszöntötte a részvevőket. Elmondta, hogy Balatonhenye konzorciumi partnere Vas megyéből
Táplánszentkereszt, Sorokpolány
és Sorkikápolna, Veszprém megyéből Kővágóőrs. A program
kiemelt célja a közösség fejlesztése, a hátrányos helyzetben
élők támogatása, képzése, munkához juttatása, illetve képzés
után a szakmaváltás elősegítése volt. A rendezvényeken a
faluban fiatalok és idősebbek is
részt vettek. Olyan élményeket is

szerezhettek, amikre a pályázat
nélkül nem lett volna lehetőségük. A projekt jól indult, az idén
tavasszal kitört járvány miatt a
határidőket csúsztatni kellett, a
tervezett programok idejét valamivel későbbre halasztották. A
pályázat megvalósítását helyben
a DFT- Hungária Zrt. is segítette.
Zrinyi Zita, mentor foglalta
össze a 220 milliós projekt
(EFOP-1.5.2-16-2017-00019)
eredményeit. A pályázati forrást
az öt önkormányzat két év alatt
humánfejlesztésre, képzésekre,

közösségépítő és helyben maradást ösztönző rendezvényekre,
valamint szervezetfejlesztési
intézkedésekre fordította. A projekt hozzájárult az Európa 2020
Stratégia céljainak eléréséhez
is, mivel a programok által támogatást nyújtottak a célcsoport számára, képzéseken való
részvételre, tanulmányaik befejezésére és a munkaerőpiacra
lépésre, illetve szakmaváltásra,
esetleg egy kedvezőbb munkahely megtalálására. Ezáltal
csökkentve a szegénységet és
a társadalmi kirekesztettséget
az érintett településeken. A képzéseket az adott térség igényeihez igazították, óvodai dajkák,
közművelődési szakemberek
végezték el a tanulmányaikat. A
helyi kisközösségek társadalmi

szerepének megerősítése elősegítheti az állampolgári részvétel
fokozását, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztését, valamint azt az elérni kívánt
végső célt, hogy az egyén és a
közösség egyaránt képes legyen
saját tudás- és képességbeli értékeinek felismerésére, javítására, minél magasabb hatásfokon
történő kihasználására.
Nemcsak képzésekre, programokra jutott pénz, hanem közösségi terek kialakítására, fejlesztésére is. Táplánszentkereszten
előadótermet alakítottak ki és
szereltek fel az önkormányzati
konyha mellett, Sorokpolányban
és Sorkikápolnán megújították
az orvosi rendelőt.
Családi Anita jegyző elmondta, a 2018. februárjában indított
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projekt kezdetén 20-30 lakos
vett részt a programokon, az
idővel egyre többen jöttek, volt
olyan, hogy 200-400 látogatójuk
is akadt. Tavaly a medvehagyma ünnepségükre Buday Péter
sztárséfet is meg tudták hívni,
nagyon sok hasznos tanácsot
kaphattak tőle. Az egészségügyi

programokra is sokan jöttek el.
A képzések azért is jók voltak,
mert a szakemberhiányt is orvosolhatták, és a hátrányos
helyzetű embereken – akiknek
sokszor az önéletrajz megírása,
az álláskeresés is nehézkes –
is tudtak segíteni. Sok hasznát
vették a közös programoknak a

gyesen, gyeden lévő kismamák,
közülük többen 3-6 évig itthon
maradnak a gyerekek mellett,
ezt az időt is jól ki lehet használni, fel lehet készülni a munkaerőpiacra való visszatérésre
is. A kismamákat érdekelték az
előadások, amelyek praktikus
tanácsokkal, ötletekkel is szol-

gáltak, és az összetartozást is
erősítették, barátságok szövődtek közöttük.
A pályázat eredetileg 2018-tól
2020. július végéig tartott volna,
a vírusjárvány miatt a lezárás
határidejét augusztus 31-ig meghosszabbították.
(t. m.)

Közösségi tér lesz a gazdasági épületből
Már állnak a falai annak a közösségi háznak, amelyet egy használaton kívüli gazdasági épületből
alakít ki a táplánszentkereszti
egyházközség.
Régóta rontja a településképet a közvetlenül az óvoda
mellett, a Szent Lőrinc templom, illetve plébánia mögött
álló, eredeti funkciójában már
nem használt gazdasági épület.
A helyi egyházközség most 14,9
millió forintot nyert a Magyar
Falu Orogram keretében arra,
hogy felújítsa, és élettel töltse
meg a leromlott épületet.
A helyreállítás tavasszal az
elvadult növényzet kiirtásával kezdődött, nagyrészt az
egyházközségi képviselők ön-

kéntes munkájával. Az épület
felmérésekor kiderült, hogy a
tégla salétromos, a falak repedezettek és a nyílászárók elosztása is aránytalan, így jobbnak
látszott a pincét feltölteni és a
falakat a lábazatig lebontani. Az
újonnan felhúzott falak között
egy nagyobb közösségi terem,

valamint egy átjáró és egy vizesblokk kap helyet. Sok munka
van még hátra: aljzatbetonozás,
burkolás, festés, a nyílászárók
beépítése, az akadálymentesítő
rámpa kialakítása. A munkálatokkal párhuzamosan zajlik
a plébánia-épület felújítása is,
amelynek a tetejére 18 darab

napelemet helyeztek el. Innen
kapja majd az áramot a közösségi ház fűtési rendszere.
A munkákat december 31-ig kell
elvégezniük a kivitelezőknek.
Könczöl Sándor egyházközségi elnöktől megtudtuk, hogy
a tervek szerint az új közösségi
épületben tartja majd foglalkozásait az imacsoport, itt fognak próbálni a gitárosok, és a
hittanórák is ide kerülnek át. A
szükség szerinti nyitvatartási
időszakokban szabadidős foglalatosságokra is lehetőség nyílik.
Az új keresztény közösségi
színtér a remények szerint új
lendületet adhat a településen
az ifjúsági csoport tevékenységének is.
(V. K.)

Alapítvány Táplánszentkereszt Egészségügyéért – Beszámoló a 2019-es évről
Alapítója: Tóth Sándor 9700
Szombathely, Török Ignác u.
31. Az alapítvány fő tevékenysége: a Táplánszentkereszten
élő és egészségügyi ellátásukat az Empátia Kft. orvosától
váró polgárok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése,
a gyógyítás és egészségügyi
rehabilitáció során használt
eszközök, berendezések beszerzése, továbbá az orvosi
rendelő épületének karbantartása, felújítása, betörésvédelmi berendezések vásárlása
és üzemeltetése. Mindazon
eszközök, berendezések, folyóiratok és könyvek beszerzése, melyek a fenti közösség
egészségügyi ellátását szolgálják.
2019. év folyamán 1 107 883
Ft adományból származó bevétele volt, melynek 4,5%-a,

50 000 Ft - társas vállalkozásoktól, 38,7%-a, 428 500 Ft
- magánszemélyek befizetéseiből származott. A maradék 56,8%-a, 629 383 Ft
- a lakosság adójának 1%-ából
származó bevétel, melynek
fogadására 2019. évben már
tizenötödik alkalommal volt
lehetőségünk.
Tárgyi eszközök 2019. év folyamán életmentő eszközöket
vásároltunk márciusban GE
MAC 600 EKG készüléket 459
ezer Ft értékben, júliusban
pedig Holter Cardio Xplore EKG
ABPM készüléket 889 ezer
Ft értékben. Vásárolt még az
Alapítvány 1 db Kyocera P2040
típusú nyomtatót 70 ezer Ft
értékben. Ezen tételek miatt a
kapott adó 1%-át sikerült teljes
egészében eszközvásárlásra
fordítani.

Anyagjellegű ráfordítása746
ezer Ft, melyből bankköltség
60 ezer Ft, anyagok, kiegészítő anyagok, berendezés,
felszerelés költsége 37 ezer
Ft (vakutener, különféle tesztcsíkok, stb), postaköltség 125
ezer Ft, irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv költség 362
ezer Ft, mely az Alapítvány
által vásárolt boríték és a
nyomtatókba való festékpatron, valamint szakkönyv beszerzés volt. Eszközjavítási
költségek 76 ezer Ft, beszerzett kis értékű berendezések,
felszerelések értéke 86 ezer
Ft (digitális lázmérő, vérnyomásmérő mandzsetta, öblítő
fecskendő).
Összességében 2 164 000,Ft-ot költöttünk 2019-ben az
Önök magasabb színvonalú
ellátására!

Nagyon köszönjük az adományokat! Maradéktalanul jó
célt szolgáltak.
A központi költségvetésből,
illetve az adó 1%-ából az Alapítványnak 2019. év folyamán
629 ezer Ft bevétele volt. Vállalkozási tevékenységet nem
folytatott.
Az Alapítványnál 2019. év folyamán személyi jellegű kifizetés nem fordult elő. Valamen�nyi tisztségviselő társadalmi
munkában látta el feladatát.
Az Alapítvány könyvelési munkái is társadalmi munkában
készültek.
Mindnyájuknak jó egészséget kívánunk! Kérjük továbbra
is szíves adományaikat!
Dr. Teleki György
főorvos
az Alapítvány kuratóriumának
elnöke
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti a nappali tagozatos képzés keretében tanulmányokat folytató felsőoktatási
hallgatókat, hogy Önkormányzatunk ismételten csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
„A” típusú pályázat: felsőoktatási hallgatók számára
„B” típusú pályázat: felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.
A pályázatbeadáshoz a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx.
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők
a meglévő felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek
be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót.
A pályázói regisztráció után az
„A pályázati űrlapot” minden
fordulóban újra ki kell tölteni! A
személyes és pályázati adatok
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri
Hivatalhoz kell benyújtani 2020.
november 5-ig.
Árkok, átereszek tisztítása az
őszi esőzések előtt
Tisztelettel felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy a közterületen lévő árkok,
nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan
előtti szakaszra terjedően, az
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának
kötelessége.
Az időjárás változás okozta
hirtelen és gyors esőzések után,
a nagy mennyiségű csapadék
elfolyása még a rendesen kar-

bantartott árkok esetében is
nehézséget okoz.
Az árkok lefedésére parkolási célból, megfelelő átmérőjű
lecsövezése mellett lehetőség van, melyre engedélyt a
Polgármesteri Hivatalban kell
kérni. Szabálytalan, vagy engedély nélküli ároklefedést
a tulajdonos saját kárára és
kockázatára végezhet. Bármely
havaria esetén ezek feltörésre
kerülhetnek.
Tudjuk, hogy a Lakosság nagy
része felelősséget érez az ingatlana előtti közterület rendben
tartására. E felhívás leginkább
azokhoz szól, akik nem, vagy
nem megfelelően teljesítik e
kötelezettségüket, bosszankodást, vagy akár veszélyhelyzetet
is teremtve a szomszédjaiknak.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét a koronavírus-járvány megakadályozása
érdekében az alábbiak szerint
alakítottuk, melyre felhívjuk szíves figyelmüket:
a személyes ügyintézés helyett a postai úton, ügyfélkapun
keresztül vagy e-mailen történő
ügyintézést válasszák
tájékoztatást, információt elsődlegesen telefonon 06-94577-046, 577-048 vagy e-mailen
kérjenek /onkormanyzat@tap
lans zentkereszt.hu, jegyzo@
taplanszentkereszt.hu, jperl@
tapl anszentkereszt.hu, penz
ugy@taplanszentkereszt.hu/
amennyiben a személyes
ügyintézés nem tűr halasztást,
a Polgármesteri Hivatalba lehetőleg egyedül érkezzenek,
kíséret nélkül
a Polgármesteri Hivatalt kizárólag tünetmentes állapotban
keressék fel
szájmaszk és a kihelyezett
kézfertőtlenítő használata kötelező
a lehető legkevesebb, az ügyintézéshez feltétlenül szükséges
időt töltsék a Hivatalban
az ügyintézés során tartsanak
legalább 1,5 méter távolságot.
Ügyfeleink megértését, együttműködését előre is köszönjük!
Az iskolában, óvodában, bölcsődében a megelőzés érdekében alkalmazott intézkedésekről

a szülőket folyamatosan tájékoztatják.
Mi van Veled Ifjúság? – avagy
„bandázás” a Szécheny parkban
Örömmel tölt el mindannyiun
kat, hogy településünk közepén,
a művelődési ház és a könyvtár
ölelésében terül el a Szécheny
Park. A játszóteret nagyon sokan használják, sokan üldögélnek, sétálnak, vagy egyszerűen
közlekednek a park területén.
Szomorúan és elkeseredve
tapasztaljuk, hogy néhány fiatalkorú, esetenként még majdnem
gyermekkorú, felháborító magatartást tanúsít a parkban.
Szemetelnek, káromkodnak, a
padok tetején ülnek, a könyvtár
ablakpárkányán fekszenek, a
műanyag ablakokon nyomják el
a cigarettacsikket, öngyújtóval
próbálgatják megtapasztalni a
műanyagablak olvadáspontját.
Motoroznak a parkban, nemrégiben a játszótér lebontott
faházának helyén.
Felháborító!
Nagyon kérlek Benneteket,
akik magukra ismernek és olvassátok az újságot, hogy fejezzétek be! Ember módjára
használjátok a közösségnek e
kedvelt helyét!
Nagyon kérem a Szülőket is,
aki ráismer gyermekére, kérje
vagy követelje meg, hogy viselkedjen rendesen.
A rendetlenkedők nevét folyamatosan gyűjtjük és továbbítjuk a család- és gyermekjóléti szolgálathoz, ahol szükség
esetén gyámhatósági, vagy
rendőrségi intézkedést fognak
kezdeményezni. Ez a magatartás nem szolgálja a gyermekek,
fiatalkorúak egészséges testi és
lelki fejlődését, jogkövető magatartásának alakulását. Ezek a
gyermekek veszélyeztettek, védelembe vételük indokolt lehet.
A felháborodás jogos, engedjenek meg néhány idézetet a
közösségi oldalon megjelentek
közül:
„Gondolom azok a fiatalok,
akik ott bandáznak nap mint
nap. El kellene őket onnan zavarni. Hangoskodni van eszük, a
szemetet a szeméttartóba dobni
már nincs.”
„Pénteken a az önk. ünnepség
alatt is a parkban motoroztak

járdán, füvön mindenen keresztül, és a fehér endurós majdnem
elcsapott egy játékmotorral
játszó kisgyereket a járdán. De
a bordó Babettás sem különb.
Szombaton is ugyanez volt a
helyzet. Sőt folytatom, miért
kell a Műv.ház melletti amúgy is
pocsék állapotban lévő széttaposott parkolóba beszáguldani
autóval, és kézifékkel beállni
megfordulni, a kavics-por verődik fel az épületre. A rendőrök
nagyon keveset vannak a faluba,
sokszor elvezénylik Őket, és
tudnám még folytatni....”
„Nemrégen mi is voltunk a játszótéren..... Hát...... Mit ne mondjak.... Konkrétan 10 perc után
vittem el a gyereket onnan, mert
rajzottak a fiatalok! Ami még
csak önmagába nem is lenne
gond, de ott cigiztek a játszótéren és nagyon válogatott, hangos
szókinccsel rendelkeztek! Illetve
a gyerek alig tudott felmenni a
csúszdához, mert ott fent mászkálnak cigivel a kezükben… Hiába szól nekik az ember, mert
konkrétan kiröhögik...”
„A körzeti megbízott is beszélt már velük. Polgárőrök is
vannak itt. Folyamatosan nem
állhat mellettük valaki. Igazából
az sem érne semmit. Az embert
kiröhögik szinte.”
„nem tudom, hogy a szülők
mit tudnak arról , hogy a gyerekeik mit is csinálnak...”
Szándékos rongálás, garázdaság, gondatlanság, baleset
okozása, köztisztasági szabálysértés, melyiket választják
fiataljaink?
Tudjuk, elterjedt egy olyan
szemlélet, amely a fizikai rátermettséget, ügyességet, merészséget, ravaszságot, a külső korlátok semmibevételét értékeli
és becsüli. Ne ezáltal akarjatok
példaképek lenni! Nagyravágyásukkal sikerülhet presztízst
szerezni saját közegükön belül,
esetleg azon kívül is. De arra
nem is gondolnak, hogy a falu
lakosságában milyen megvetést
váltanak ki, s talán egy életre
megpecsételődik a jó hírük.
A bizonyítani vágyás, csoportokba tömörülés, a hősködések,
a kontroll nélküli cselekvések
színtere ne legyen a park!
Családi Anita
jegyző
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A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
A tavaszi karantén helyzetet
követően, ismét van módunk
egyesületünk életéről, eseményeiről tájékoztatást adi. Március
óta viszonylag nyugalmas, de
nem eseménymentes időszakot
éltünk át.
2020 márciusa sajnos tragikus közlekedési balesettel kezdődött. A 87-es számú főúton
két jármű ütközött, melynek
következtében egy személy
beszorult az autóba. Egyesületünk a szombathelyi hivatásos
egységekkel közösen végezte
a mentési munkálatokat, a járművek áramtalanítását, illetve
az elhunyt személy kiemelését.
A beavatkozás után egységünk
már bevonult, amikor lakossági bejelentést kaptunk, mely
szerint Táplánszentkereszten
a Jókai utcában egy kamion
félpótkocsija árokba csúszott. A
jármű műszaki mentését megszerveztük, majd az érkező
daruval és autómentő szakemberekkel közösen a műszaki
mentést végrehajtottuk.
Áprilisban a Vas Megyei Tűzoltó Szövetség felkérésére más
önkéntes egységekkel közösen
karitatív segítséget nyújtottunk
Szombathelyen a Gagarin úti
Szociális Otthon udvarán, a
honvédség által szállított nagy
mennyiségű rekeszes gyümölcs
lerakodásában és szétosztásában.
Április 15-én az esti órákban
egyesületünk a legmagasabb V.
riasztási fokozatban Szombathely Körmendi úti szeméttelep
tűz oltására vonult, más vidéki
egységekkel közösen. A hos�szan elhúzódó oltásban meg-

határozott feladatokat hajtottunk
végre, a gépjárműfecskendő
szivattyújával nyomásfokozásos
víz bejuttatást, illetve közvetlen beavatkozást, oltást is végeztünk. Az utómunkálatokban
szintén részt vettünk, és egyesületünk a hivatásos tűzoltókkal

szein fakidőlések, Szombathely
belterületén vízszivattyúzás,
illetve Kenéz községben erősen
megrongált tető miatt. Az utóbbi
helyszínen a kárelhárítási munkák mellett lakosságvédelmi
intézkedés szabályai szerint segítséget nyújtottunk a lakhatat-

futómű és fékrendszerének karbantartása, üzembiztonságának
növelése.
Tavasszal megérkeztek a
2019. év pályázatán elnyert korszerű eszközök, úgymint habbal
történő oltás felszerelései, kézi
műszaki mentőeszköz, védőruházat. Az idén szintén sikeres
pályázatunk révén hamarosan
újabb szakfelszerelések érkeznek egyesületünkhöz, tovább
bővítve ezzel a beavatkozások
elvégzéséhez szükséges eszközeink körét.
A helyi önkormányzat által
kiadott „Avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetését” szabályozó
rendelet továbbra is érvényben

karöltve fejezte be a több napig
tartó beavatkozást.
A nyári – tűzveszélyesség miatt kiemelt – időszak csendesen
telt, néhány esetben készenlétet
láttunk el, amikor a szombathelyi egységek erőit elhúzódó,
vagy vidéken történt beavatkozásokon kötötték le.
Augusztus 17-én a térséget
érintő hirtelen lecsapó vihar
miatt, a Vas megyei katasztrófavédelmi műveletirányítás
utasításai alapján, 6 helyen
kellett beavatkoznunk, a 87-es
főút és Szombathely Szentkirály-Gyöngyöshermán városré-

lanná vált épületben lakó beteg,
mozgáskorlátozott személyek
biztonságos helyre költöztetéséhez a helyi önkormányzattal
együttműködve.
Augusztus 28-án hajnalban
a táplánszentkereszti óvoda
tűzjelző berendezése bejelzett.
A hivatásos tűzoltókkal közösen
az épületet átvizsgáltuk, a jelzés

van, 2020. szeptember 1. napjától életbe lépett a rendelet azon
része, mely engedélyezi a meghatározott időben és szabályok
szerint végzett avar és kerti
hulladékégetést. Ez a rendelet

ellenére tűz nem keletkezett, a
téves tűzjelzést műszaki hiba
okozta.
Tavasszal megtörtént a gépjárműfecskendőnk éves műszaki vizsgáztatása, majd a
nyár elején a beépített tűzoltó
szivattyú esedékes felújítása és
szervizelése, valamint a jármű

elérhető a tűzoltó szertárnál
kihelyezve, valamint közösségi
oldalunkon (Facebook: Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Táplánszentkereszt címen). Kérünk mindenkit a rendeletben foglaltak
szigorú betartására!
Tancsics József
Táplánszentkereszti ÖTE
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Történelmi pillanat: a Balaton vizében állva zenéltek a fúvósok
A Covid-vírus alaposan átírta
a Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar idei terveit is. A
járvány lanyhulása után mégis
sikerült megtartaniuk a hagyományos menetzenét a falu három
utcáján, és a Balatonon is táborozhattak a fiatalok.
Janászek Ferenc, a zenekar
karnagya és az Apáczai iskola
zenetanára elmondta, márciustól júniusig nem is tudtak találkozni, valamennyi szereplésük
el is maradt. Június 26-án sikerült a hagyományos menetzenét
megtartani a Fő úton, a Kisfaludy Sándor utcában, a Petőfi
Sándor utcában és a Hunyadi
János utcában. Július 3-án az
Arany János utcában, a Dózsa
György utcában, a Táncsics
Mihály utcában és a Rákóczi
Ferenc utcában derítették jókedvre a lakosokat. Július 10-én
a Rákóczi út folytatásában, a
Posta utcában, a Vasút utcában
és a Fő út folytatásában fújták a
jól ismert dallamokat.
A lakók mindenütt örömmel
fogadták őket, több házhoz
meghívást is kaptak, sütemén�nyel, üdítővel kínálták a zenészeket.

A táplánszentkereszti önkormányzat pályázatának segítségével augusztus 14-16. között
több napot sikerült Siófokon
eltölteni. Ötvenen kaptak lehetőséget, hogy nyári táborban vegyenek részt. A zenekar összetartását, közösségi
életét az is segíti, hogy a már
családos tagok se szakadnak
el a közösségtől, gyerekeik
sokszor a próbák alatt is ott
sündörögnek, a siófoki táborba
hat kisgyereket is elhoztak a
szülők. Az Aranypart Hotelben
kapott szállást a csoport, étke-

zési költségeikhez hozzájárult
a táplánszentkereszti önkormányzat is.
Megnézték a balatonboglári
Gömbkilátót, strandoltak, sétáltak.
Janászek Ferenc elmondta,
indulás előtt felvette a kapcsolatot a Siófoki Fúvós Egyesület
elnökével, Molnár Gáborral, és a
karnaggyal, Ujfalusi Péterrel. Engedélyt kellett kérni ahhoz, hogy

Siófok Főterén térzenét adhassanak. A kollégák készségesen
elintézték ezt, és a városban
segítették a tájékozódást is.
A fúvósoknak támadt egy
olyan ötletük is, hogy szeretnének a Balaton vizében állva muzsikálni. Sikerült. Gyönyörű idő
volt, szombaton reggel a strandon bevonultak hangszereikkel
a vízbe, csak az ütősök maradtak „szárazon”, hangszereiket
féltve, el tudtak helyezkedni a

közelben benyúló stégen. A kíváncsiskodók rögtön megjelentek, lelkes tapssal, kiabálással
buzdították őket, s ráadásként
kértek még egy indulót. Immár
történelem, hogy 2020. augusztus 15-én, a Táplánszentkereszti
Ifjúsági Fúvószenekar a Balatonban játszott!
Szombaton este Siófok Fő
terén, szépszámú közönség
előtt előadták a repertoárjukat.
Műsorösszeállításuk: Gréts Károly: Ünnepi induló, Farkas Antal: Üveges tánc, Ron Sebregts:
Abba Gold, Pablo Beltran Ruiz

and Norman Gimbel: Sway, Máté
Péter: Zene nélkül mit érek én?,

Ennio Morricone: Moment for
Morricone, Pops in the Spots,
Szamosmenti induló.
A három nap alatt zenéltek,
strandoltak, kikapcsolódtak a
fiatalok, hazafelé még megálltak
és szétnéztek Balatonfüreden
is. Mindvégig jó idő volt, Táplánszentkereszt határába ért
a busz, amikor csöpörészni
kezdett az eső…
(t. m.)

Alapítványt hoztak létre
a táplánszentkereszti fúvósok
támogatására
Táplánszentkereszti Fúvósok Alapítvány
OTP BANK NYRT
SZÁMLASZÁM:11747006-27257054            
IBAN: HU13 1174 7006 2725 7054 0000 0000
SZÁMLA NEVE: TÁPLÁNSZENTKERESZTI FÚVÓSOK ALAP.
Adószám: 19250894-1-18
Alapítók neve: Családi Anita, Dr. Kovács László, Perl János
(magánszemélyként alapították)
Az alapítvány célja: Aktív részvétel Táplánszentkereszt és
Magyarország kulturális életében. Ennek körében a Táplánszentkereszti Fúvószenekar működésének támogatása. A
fúvószenei kultúra ápolásának elősegítése hazánkban és a
határainkon túl.
Az alapítvány tevékenysége: Hangversenyek rendezése,
ezek kiadásainak fedezése. Szakmai rendezvények szervezése, ezeken való részvétel. A muzsikus-utánpótlás támogatása. Alaptevékenységén belül, számla ellenében fúvószenei
szolgáltatást folytat, alapvető közhasznú céljai és feladatai
minél hatékonyabb ellátása érdekében, a bevételt visszaforgatja alapcéljaira, a nonprofit működés alapelvei szerint.
A kuratórium elnöke: Janászek Ferenc             
kuratóriumi elnökhelyettes: Tóth Gábor Tamás
a kuratórium titkára: Schlaffer-Varga Zsófia
kuratórium tagjai: Tornai Katalin, Pintérné Bozi Andrea
A zenekar Facebook oldalán és honlapján
www.taplanszentkereszti-fuvoszenekar.hu osztják meg az
információkat.
Dr. Kovács László alpolgármester támogatása révén tudják
működtetni a honlapot.
Janászek Ferenc, a kuratórium elnöke kéri, aki tudna segíteni a könyvelésben, az keresse meg.
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Két balatoni kiránduláson jártak a táplánszentkereszti időskorúak
Július 17-én és augusztus 28án is a Balatonra kirándultak a
táplánszetkereszti nyugdíjasok.
A táplánszentkereszti önkormányzat szervezte a programokat, a nagy érdeklődés miatt
indítottak két autóbuszos látogatást a magyar tengerre.
Július 17-én reggel 49 időskorú indult el a Balaton irányába
az önkormányzat által meghirdetett közös kirándulásra. Az
első úti cél Keszthely volt, ahol a
Festetics-kastély megtekintése

volt az első program. A szakszerű és érdekes idegenvezetés
még érdekesebbé tette a főúri
termek látványát. Mindenkit lenyűgözött a termekben látható
sok műkincs és csodálatos
berendezés. Ezután a Pálmaházban folytatódott a program.
Itt a világ minden részéről származó növények változatossága
elbűvölte a csoport tagjait. Délre
megéhezett már a csoport, s
siettünk a Vadaskert étterembe.
Az étterem elnevezése nem véletlen. Régen itt volt a Festetics
család vadaskertje, ahol
sokféle vadállatot tartottak.
Az igazán finom ebéd után
sofőrünk, Horváth Péter
Badacsony felé kormányozta a buszt. A jó időben
sokan sétáltak a tó partján, majd volt, akinek egy
kis borozgatás, másoknak
vásárolgatás volt a további programja. Este kicsit
fáradtan, de élményekben
gazdagodva, jókedvűen
ért vissza a csapat Táplánszentkeresztre.
A nagy érdeklődés miatt, július 17-én nem tudott mindenki részt venni
az idősek kirándulásán,
ezért augusztus 28-án egy
második csoport is a Balaton felé vette az irányt.
Ezúttal azonban az első
úti cél Balatonfüred volt.

Délelőtt 10 órakor
már a tó melletti sétányon nézelődtek a
táplánszentkereszti
idősek. Egy óra
múlva pedig indult
a hajó, amivel közösen átkeltünk
Tihanyba. Erőt kellett gyűjteni a nap
további programjaihoz, ezért közös
e bé d de l i nd ult a
tihanyi program. Az
ebéd után a Tihanyi
apátsági templomot néztük
meg. Először a tihanyi bencésekről egy filmet, ezután pedig
magát a templomot. A templom
melletti magaslatról gyönyörködhettünk, ahonnan felejthetetlen kilátásban volt részünk.
Még egy program volt hátra,
mégpedig Badacsonyörsön a
Varga pincészet bejárása. A
pincelátogatás pezsgőkóstolóval a felszínen indult, majd a
szőlő feldolgozóba érkezésétől

a palackozásig megismertették
velünk a szőlőfeldolgozás és
borkészítés folyamatát. A sok
séta után jó volt leülni a hűvös
pincében, ahol nemsokára tízféle bort ismertettek meg velünk,
melyeket természetesen meg
is lehetett kóstolni. Ezek után
talán mondani sem kell, hogy a
csoport este jókedvűen érkezett
haza Táplánszentkeresztre.
Perl János
polgármester

A foltvarrók szívesen látnak újabb tagokat
Foltvarró és egyéb kézműves foglalkozásokat tartunk
Táplánszentkereszten, hétfőnként 18:00-tól 20:00 óráig
a Petőfi Sándor utcai Erdődy-

kastélyban. Segítünk elkészíteni egyedi szájmaszkot, babát,
textiljátékot, takarót, párnát,
táskát, kicsit és nagyot. Lehet csatlakozni a közös mun-

kák készítéséhez. Különféle
technikákat lehet kipróbálni:
horgolás (amigurumi is), kötés, hímzés (hagyományos,
keresztszemes, modern), mak-

ramé, stb. Egyedi ékszerek, lakásdekorációk, ajándékokhoz
is adunk ötletet.
Mindenkit szeretettel várunk!
Cserkuti Veronika
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Szobrot adtak cserébe a családias fogadtatásért
Folytatás az 1. oldalról
Megtudhatták a jelenlévők
azt is, hogy Natalja és Alexander egy díjat alapított. A szobor kicsinyített mását minden
évben kétszer egy-egy olyan
táplánszentkereszti polgárnak
adományozzák, aki ellenszol-

gáltatás nélkül valami jelentőset tett a közösségért. Az
adományozók az önkormányzattal együtt döntenek majd a
jutalmazott személyéről. Natalja
frissen megszerzett magyar
tudásával a mi nyelvünkön adta
tudtukra az embereknek, hogy

a Kézfogás szobrot hálából
adományozták a falunak, amiért
befogadták őket, és kezdettől
fogva segítő kezet nyújtanak
nekik az élet minden területén.
Zenés műsorral – fellépett
Tóth Dániel, az ifjúsági fúvószenekar, a Gyöngyvirág Dalkör

– és jótékonysági vacsorával
folytatódott az együttlét. Az adományperselybe a Gyöngyvirág
Dalkörnek gyűltek a bankjegyek:
245.500 forintot kaptak, amiből
már meg is tudják vásárolni az
elektromos zongorát a fellépéseikhez.  
(V. K.)

Képviselői alapot hoztak létre a felajánlott tiszteletdíjakból
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 35. § (1) bekezdése
szabályozza az önkormányzati
képviselők részére megállapítható tiszteletdíjat, természetbeni
juttatást. Tehát a képviselői-tiszteletdíj, természetbeni juttatás
megállapítása csak egy lehetőség, de nem kötelező.
Táplánszentkereszten Perl
János polgármesteri működése
alatt – a 2002-2018 közötti időszakban – több képviselő és bi-

zottsági tag nem vette fel tiszteletdíját, hanem a tiszteletdíjának
járulékkal emelt összegét az
általuk megjelölt célra fordította
az önkormányzat. Ennek alapján, olyan javaslatot terjesztett
elő a polgármester júliusban,
hogy a képviselő-testület fontolja meg egy képviselői alap
bevezetésének lehetőségét,
amelynek forrása a képviselők
tiszteletdíj felajánlása lenne. A
polgármester az illetményéből
havi rendszerességgel szintén
támogatja az alapot. A létre-

jövő alap javára a képviselők
tiszteletdíjuk egészéről, vagy
egy részéről lemondanának, s
az alapon keresztül valamely
cél, feladat, szervezet részére
címkézhetnék a pénzösszeget,
politikai célok kivételével.
A címkézés történhet egyénileg, vagy valamely nagyobb cél
érdekében, akár összevontan
is. A képviselői alapban felhalmozott összeg felhasználásáról a képviselő javaslatára
a képviselő-testület dönthet. A
felhasználási cél lehet többek

között, például a civil szervezetek támogatása, egyes településfejlesztési feladatok,
és kisebb fajsúlyú helyi ügyek
megoldása is.
Az előterjesztést a 2020. július havi testületi ülésen elfogadta az önkormányzat, azt a
képviselő-testület minden tagja
támogatta. Három képviselő,
valamint az alpolgármester és a
polgármester a felajánlását már
írásban is megerősítette.
(Információ: Táplánszentkereszti önkormányzat)

Iskolai hírek

Átszabta az évzárót és a tanévkezdést a vírushelyzet
Folytatás az 1. oldalról
Ugyancsak nem megszokott
módon zártuk le a tanévet. Az
apáczais tanulók osztálykeretben vettek búcsút a 2019–
2020-as tanévtől. Mindannyian
egyetértettek abban, hogy az
új tanévben alapos rendszerezéssel kell kezdődnie az
oktatásnak a tavaszi digitális
tanrend miatt. Szerencsére az
online oktatás ellenére csak
3 tanulónak kellett pótvizsgát
tennie valamely tantárgyból,
amit augusztus hónapban sikeresen teljesített. Magas volt

a kitűnő tanulóink száma is,
reményeink szerint diákjaink
megtartják ezeket a jó eredményeket.
Továbbtanulási mutatóink is
jók. Gimnáziumban a diákjaink
29%-a, szakgimnáziumban 57%a, míg szakképző iskolában 14%a folytatja tanulmányait. Idén is
bejutottak neves gimnáziumokba
(Bolyai Gimnázium, Nagy Lajos
Gimnázium) tanulóink.
2020. szeptember 1-jén ismét rendhagyó módon indult
el a tanév. Osztálykeretekben
köszöntöttük diákjainkat. A kis

elsősöket a második osztályosok köszöntötték ünnepélyes
keretek között az iskola közössége nevében, másnap az
első évfolyamosok elültették
saját fájukat (meggy) az emlékparkban.
27 első évfolyamos nebuló
kezdte meg tanulmányait intézményünk falai között. Iskolánk létszáma 221 fő. Szakos
ellátottságunk 100%-os.
A COVID-19 vírus az új tanévben mindenkitől nagyobb
felelősséget követel. Elkészítettük intézményünk ezzel kap-

csolatos intézkedési tervét. Az
újonnan meghozott járványügyi
előírásokat jelenleg maradéktalanul teljesíteni tudjuk.
A 2020-2021-es tanévre tervezett programjainkat igyekszünk a járványügyi helyzethez
igazítani, megvalósításukra újszerű lehetőségeket keresünk.
Az új tanévben Pintér Fanni tölti be a diákigazgatói tisztséget,
ő is több érdekes és izgalmas
szabadidős programot tervez
a tanulótársainak.
Kissné Nagy Ilona
intézményvezető
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Óvodai hírek

Két pályázat segítségével fejlesztették az óvodát
A Magyar Falu Programban két
pályázatot is nyert a táplán
szentk ereszti önkormányzat.
A Hét Kastély Kertje Művészeti
Óvoda és Bölcsőde udvarának
felújítása mellett óvodai bútorzatra, parkettacserére, napelemes rendszer telepítésére is
jutott a pályázati pénzből.
Az óvoda udvarának megújítását a nyáron elkezdték,
térköveztek, elbontották a régi

balesetveszélyes betonkerítést,
modernebbet építenek helyette
az utcafronton. Az óvodaudvar
fölújítása során az épület körül
térköves járdát is építettek, ez
az intézmény könnyebb megközelítésén túl az óvodások által
használható játékteret is megnövelte. A kerítésre 1.432.090
Ft-ot, az udvar térkövezésére
3.644.953 Ft-ot, összesen :
5.077.043 Ft-ot + a kerítés bontási költségét fordították.

A másik pályázat az óvoda
fejlesztésére szolgált. Óvodai
fektetőket, játékokat, bútorokat
tudtak vásárolni, hűtőgépet,
fénymásolót is beszereztek a
4.853.459 Ft-os költséggel.

A projekt segítségével napelemes rendszert szereltek föl
(4.380.230 Ft), a pihenőteraszokat burkolták, és zárttá tették
(14.351.000 Ft + a pótmunkára
önerő).

Készül az új kerítés
Kicserélték a csoportszobák
laminált padlóját, a mosdóban
válaszfalakat cseréltek, elvégezték a belső festést és négy
új WC tartályt is felszereltek,
mindez 5.449.515 Ft-ba került.

Az óvoda fejlesztésére a pályázat révén összesen 29.034.204
Ft-ot (+ a pótmunkákra önerő)
tudtak felhasználni.
Információ: táplán
szentkereszti önkormányzat

Újra gyermekzsivalytól hangos az épület
Szokatlan módon ért véget a
2019-2020-as nevelési év a
táplánszentkereszti Hét Kastély
Kertje Művészeti Óvodában, hiszen március 16-án a gyermekzsivajtól hangos épület elnémult,
elcsendesült. A rendkívüli szünet
idején az arra igényt tartóknak
gyermekfelügyeletet biztosítottunk.
Az óvodapedagógusok átállva
az online életre, napi szinten
küldték a szülőknek a tevékenységekhez az ajánlásokat,
valamint a gyermekek fejlesztésére szolgáló feladatokat. A
gyerekek elkészült munkáiról,
megtanult verseiről a szülők

videókat, képeket küldtek vissza
az óvónéniknek. A gyermekek
születésnapjait is online módon
tartottuk meg, az ajándékok pedig házhoz mentek, éppúgy, mint
a húsvéti nyuszi is. Minden óvodás gyermeknek személyesen
juttatták el a csomagot a csoportos óvónénik és dajkanénik.
Május végén aztán újra kezdett megtelni élettel az intézmény, így a nagyok is szűk körben igaz, de el tudtak búcsúzni
az óvodától.
A nyári élet már szinte a
régi kerékvágásban zajlott a
megfelelő járványügyi előírások betartása mellett. Voltak
nagy vízipisztoly-csaták, vizes
A fedett teraszok

játékok, párakapu, szabad játék
az udvaron.
A 2020/2021. nevelési évet
112 gyermek kezdte meg nálunk.
A szeptemberi óvodakezdés óta
még fokozottabban figyelünk a
higiéniára. A dajkanénik minden,
nap fertőtlenítenek mindent, ami
a gyermekek keze ügyébe kerül.
Az óvodába lépéskor kötelező a
lázmérés, kézfertőtlenítés, valamint a kísérőnek a szájmaszk
használata. A befogadás és
visszafogadás mellett fokozottabb figyelmet fordítunk a
gyakori és helyes kézmosásra,

a tüsszentés, orrfújás, köhögés
szabályos formájára. A protokoll betartásával igyekszünk
megóvni a gyermekek és saját
egészségünket.
A szülőktől való elszakadás
nem mindenkinek megy kön�nyen, de még ebben a mindenki
számára nehéz időszakban is
igyekszünk a gyermekek egyéni
igényeihez igazodni, hogy az
óvoda hamar boldog, önfeledt,
szórakoztató élménnyé varázsolódjon.
Kónyáné Tornai Ágnes
Molnárné Szétag Noémi
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Jól indították a bajnokságot Táplán SE labdarúgói
Elkezdődött a Megyei II. Felnőtt Labdarúgóbajnokság. Az első három fordulón vagyunk
túl, csapatunk minden mérkőzését megnyerte.
Megyei II. o.
Táplán – Szentkirály 5:3
Tanakajd – Táplán 2:3
Táplán – Viszák 3:0
Az idei kiírásban beneveztünk az Országos Magyar Kupa küzdelmeibe is, ahol szintén eredményesen szerepeltünk. A nevezett
21 csapat közül a legjobb 6 közé jutottunk,
egy utolsó nagy bravúr választott csak el
bennünket az országos főtáblára kerüléstől.

Országos Magyar Kupa
Táplán – Répcelak 4:2
Táplán – Csepreg 3:3 (büntetőkkel 7:6)
Táplán – Sárvár 1:4
A Megyei Kupában folytathatjuk a szereplést. Felkészülésünk jól sikerült, tovább
erősödött a lendület. Igyekeztünk az edzőmérkőzéseken is erősebb, magasabb osztályban lévő csapatok ellen játszani.
A fiúk becsületesen teszik a dolgukat,
talán mindenki érzi, jó közösség alakul és
a kugró teljesítmény is benne lehet ebben
az évben. Külön örömünkre szolgál, hogy
a szurkolók is visszatértek a meccsekre,
talán az eddigi játék és eredmények te-

kintetében ez nem is meglepő. Igyekszünk
rászolgálni a bizalomra.
Iparkodunk a pályán is további fejlesztéseket végrehajtani. Elkészült a pálya teljes
szélességében a labdafogóháló, a kapuk
előterét gyeptégláztuk, és a kapukat is
kicseréltük. Szép, rendezett külsőt kapott
ezáltal a létesítmény, komolyabb osztályban is megállná a helyét, méltán vagyunk
rá büszkék.
A bejáratra kitettük az új házirendünket,
kérünk mindenkit, fordítson rá figyelmet
sportolás előtt!
Kovács Ferenc
Táplán SE elnök

Karatehírek

A vírus
miatt
törölték
Kedves
Sportbarátok!
a versenyeket
A vírushelyzet Tápláni Karate Sportegyesület működését
is nagyban befolyásolta: az
első hullám idején a korlátozások miatt nem lehetett edzéseket tartani, de azért, hogy
ne maradjanak testmozgás
nélkül, Kassai Gergely edző
mindennap online küldte el a
gyerekeknek az edzéstervet.
Természetesen ez nem helyettesíthette teljes mértékben
a közös edzéseket, de arra jó
volt, hogy a kényszerűségből
otthon töltött időben az erőnlétet megőrizzék. A korlátozások
könnyítésével a falu központ-

jában lévő parkban, illetve a
focipálya körül tartottak futó,
illetve erőnléti edzéseket, melyekre eljött több apuka, anyuka, testvér is. A korlátozások
feloldása után visszatérhettek
a tornacsarnokba.
A vírus romba döntötte a legtöbb sportágat, köztük a karatét
is: a nemzetközi és a hazai versenyeket, edzőtáborokat egész
évre törölték. A TKSE igyekezett
és a közelgő második hullám
idején is igyekezni fog, hogy
a gyerekek biztonságos körülmények között gyakorolhassák
ezt a szép tradicionális sportot.

Mintha szárnyakat kapott
volna a csapat
A labdarúgó megyei II. osz-

Szept. 20. Ják–Táplán SE

tály „Déli csoportjában” játszó

Szept. 27. Táplán SE–Nádasd

Táplán SE eddigi eredményei és

Okt. 04. Felsőcsatár–Táplán SE

további idei sorsolása.
Táplán SE–Gyöngyösherm.Szentkr. 5-3
Tanakajd–Táplán SE 2-3
Táplán SE–Viszák 3-0
Őriszentpéter–Táplán SE 3-2
Táplán SE–Szentpéterfa 4-3

Okt. 11. Táplán SE–Vasszécseny
Okt. 18. Táplán SE–Rábatótfalu
Okt. 24. Bajánsenye–Táplán SE
Okt. 31. Táplán SE–Csákánydoroszló
Nov. 07. TUTITEXTIL Körmend–
Táplán SE

Zalaszabarra, a Zobori
Élményparkba kirándultak
A Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal támogatásával
a TKSE kirándult egy jót, ahol
az egyesület sportolói, valamint
családtagjaik és barátaik is
részt vettek.
Július 25-én volt az év egyik
legcsapadékosabb napja, így
az előre eltervezett szabadtéri
programokat újra kellett gondolni: a balatonboglári kilátó
és kalandpark helyett Zalaszabarra, a Zobori Élményparkba buszoztunk, ahol beltéren
is sok játékot próbálhattak
ki a gyerekek és a felnőttek
egyaránt. Utána Keszthely
következett: ott egy rövid szabadprogram után a Festetics

Kastélyba látogattunk, ahol
tárlatvezetéssel végigkövettük
a kastély és néhai lakói életét.
Hazaúton még megálltunk egy
fagyira Sümegen a vár alatt,
majd jó hangulatban értünk
haza.
Köszönjük az önkormányzat támogatását, amellyel
lehetővé tette, hogy hosszú
bezártság után közösen kirándulhasson az egyesület. Külön
köszönet a buszsofőrünknek,
Horváth Péternek (Surda), aki a
szűk, kanyargós zalai utakon,
a vízátfolyásokon keresztül
is biztonságosan vezette a
buszát.
(Információ: Tápláni Karate
Sportegyesület)

