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Kitáncolták a májusfát
Táplánszentkereszten május
31-én tartották a hagyományos
májusfa-kitáncolást, a covidjárvány miatt a korábbiaknál
valamivel szűkebb körben és
kevesebb programmal.
Az idén ez volt az első szabadtéri „megmozdulás” a faluban. Gyerekek és felnőttek
látható örömmel kapcsolódtak
a programba. Halvax Ágnes, a
májusfa-kitáncolás szervezője
elmondta, áprilisban csak szűk
körben – a tűzoltók és a focisok
segítségével – állították fel a
májusfát a művelődési ház előtt,
a Gencsapáti Hagyományőrző-

ket kérte fel a hagyományok
élesztésére. A Boglya Zenekar
érkezett, és rögvest vidám hangulatot keltett, a gyerekek azonnal táncra is perdültek. Varga
Albin, a gencsapáti művelődési
ház vezetője aztán átvette az
irányítást, a májusfa körüli táncot együtt ropták idősebbek és
fiatalabbak, láttunk valakit karon
ülő gyermekkel forgolódni, a
csapat a tánclépéseket, forgásirányt átvéve örült a tavasz
végének, a napsütésnek és az
együttlétnek is.
A program végén nagy tapssal köszönték meg a produkciót,
majd kivágták a májusfát, amely

a korábbi évektől eltérően most
valamivel kisebb és sudárabb
volt. Amikor már a földre zuhant,
megrohanták a gyerekek, és
emlékbe elvittek róla egy-egy
színes szalagot. A jól elvégzett

munka után, hagymás zsíros
kenyérrel, kürtős kaláccsal,
üdítőkkel kedveskedtek a szervezők a közönségnek.
(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Tanévzáró és búcsú az iskolától
Táplánszentkereszten június 19-én tartották az évzáró ünnepséget
és a ballagást az Apáczai Csere János Általános Iskola udvarán.
Elköszöntek a nyolcadikosok, értékelték a 2020/21-es tanévet, jutalmazták a legjobb tanulmányi és sporteredményeket elért diákokat.
Egy nyugdíjba vonuló tanártól is búcsút vettek, egy nyugdíjas tanárnő
itt vehette át az Arany Díszoklevelét. Az ünnepségen részt vett V.
Németh Zsolt miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője,
Perl János polgármester, és a képviselő-testület tagjai is jelen voltak.

köszönhetik, hogy rajongói a
futballnak, a 8.b. osztályfőnöke
a magyar költészet iránti elköteleződést erősítette bennük.
Megköszönték az iskola tanárainak és minden dolgozójának,
valamint szüleiknek, amit értük
tettek. A tanulók egy-egy szál

A két nyolcadik osztály
33 tanulója az osztályból
zenére kivonult az udvarra, ahol diáktársaik már
felsorakoztak. A szokások szerint először a két
nyolcadik osztály tanulói
köszöntek el tanáraiktól,
iskolatársaiktól. Pintér
Fanni verset mondott, a
nyolcadikosok nevében
Tamás Hanna elevenített fel jó emlékeket. A
8.a osztályfőnökének is

Összeállítás a hulladékszállításról

virággal búcsúztak a tanáraiktól. Ünnepélyesen átadták az
iskola zászlaját a hetedikeseknek, akik megígérték, megőrzik
emléküket. A hetedikesek nevében Horváth Helka mondott Dsida-verset, és Balassa Georgina
köszönt el tőlük.
Kissné Nagy Ilona, az iskola igazgatója köszöntötte
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőt, Perl János
polgármestert, a szülőket,
hozzátartozókat, az önkormányzat és a társintézmények képviselőit.
Szeretettel fordult a búcsúzó nyolcadik osztályosokhoz. „Fontos és jelentős
esemény a ballagás, véget
ért egy szakasz, kezdődik
egy újabb.
Folytatás a 3. oldalon

Részletek a 8–9. oldalon
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8. a osztály
2020/21.
Igazgató: Kissné Nagy Ilona
Osztályfőnök: Szakály Virgínia
Balogh-Csizmazia Katalin
Lilla, Baranyai Benjámin István,
Borbás Tamás, Buzás Levente
László, Frühvirth Marcell, Gál
Bence, Gregorich Liliána, Hajmási Péter Márk, Holczer Nóra,
Kovács Dóra, Péntek Bernadett,
Szakács Dániel, Szombath Dominik Krisztián, Tamás Hanna,
Tóth Réka, Váradi Kitti
(Fotó: Stieber Dóra)

8. b osztály
2020/21.
Igazgató: Kissné Nagy Ilona
Osztályfőnök: Szakál Szilvia
Beő Bálint, Biczó Laura, Busa
Blanka Erzsébet, Erdélyi Boglárka Julianna, Erős Dorián, Greffer
Barna, Katona Barnabás, Kovács Ramón, Kölkedi Veronika,
Lendvai Tamás Gergely, Molnár
Zétény Erik, Németh Enikő, Nyiri
Jázmin, Pintér Fanni, Sárközi
Dávid, Varga Melissza Léna,
Wittinger Petra
(Fotó: Stieber Dóra)

Foltos hírek
A Húsvéti utcagalériánkon – amit
a művelődési ház
ablakaiban rendeztünk be – már
bemutattunk pár
újdonságot. Például a nyuszicsalád
egy részét. Lelkesen készülünk az
őszi kiállításunkra.
Reményeink szerint szeptemberben látható lesz,
és minél többen
eljönnek megnézni
majd! Mert alkotni
jó, közösségben

tenni ezt még jobb, és élőben
megcsodálni a műveket páratlan lehetőség. Ne hagyja ki!
Várunk Mindenkit szeretettel.
A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesület köszöni mindenkinek, aki az adó 1%-ának felajánlásával gondolt rájuk.
Cserkuti Veronika

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
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Tanévzáró és búcsú az iskolától
a digitális oktatásra való átállás a betegségekről az orvosok
Folytatás az 1. oldalról
tudnak legtöbbet, és sorolhatBízunk benne, hogy megtöl- tőlük is.
V. Németh Zsolt beszédé- nánk a többi szakmát is. Az
töttétek tarisznyáitokat olyan
értékekkel, amelyek segítik az ben szintén a rendkívüli hely- információkat ne csak az inéletet, és elkísérnek a felnőtt- zetre utalt. „Olyan másfél év ternetről szerezzék a fiatalok,
korba. Ti megtapasztalhattátok van mögöttünk, ami mindenkit a legtöbb tudást az iskolákban
a szokatlant is, hiszen majd- megviselt, ugyanakkor új ta- lehet megkapni. (Az ünnepsénem egy évet töltöttetek
a digitális oktatással. Sohase felejtsétek, az iskola
pedagógusai szigorral,
de mindig emberséggel
közeledtek hozzátok, az
alapvető emberi értékeket és a kor szellemének
megfelelő tudást adták
át. A természet törvényeit, a társadalmi mozgások rendjét, a történelem
üzenetét közvetítették, és
iparkodtak kinek-kinek a
személyes tehetségét is
V. Német Zsolt, országgyűlési képviselő,
pallérozni.”
Perl János polgármester
A z i g a z g a t ó ké r t e a
végzős diákoktól, legyen
önbizalmuk, legyenek nyitottak, nulságokkal is szolgált. Az ös�- gen ajándékkönyveket adott át a
ha elérnek valamit, harcoljanak szezártságban a családtagok közösségért aktív diákoknak, és
annak megtartásáért. Legyenek közelebb kerültek egymáshoz, társasjátékot az Apáczai-díjas
büszkék apáczais múltjukra, jobban figyeltek az idősebbekre, Bödei Dorka.)
soha ne feledjék, Táplánszent- talán még a szomszédokra is.
Kissné Nagy Ilona értékelte a
Az emberek a legjobb énjüket 2020-21-es tanévet. Az iskola
kereszt hazavár!
A továbbiakban megköszönte vették elő.” Kérte a fiatalokat, 224 tanulója közül csak 3-nak
a két osztályfőnök és a kollégák, hogy elsősorban az igazolt tu- kell pótvizsgázni. Hetvenöt diák
valamint a szülők munkáját, dásra figyeljenek oda, hiszen a 212 tantárgyi dicséretet kapott.
hatalmas erőfeszítést követelt csillagászatról a csillagászok, A továbbiakban felsorolta a tanulmányi és sportversenyeken
jól teljesítő diákok nevét. Gratulált felkészítő tanáraiknak is.
Az igazgató köszönetet mondott a Szombathelyi Tankerületi
Központ, a táplánszentkereszti
A Kaán Károly Országos Természeti és Környezetismereti
önkormányzat, a társszerveVerseny országos döntőjében Bödei Dorka 5.a osztályos tanuló
országos első helyezést ért el. A versenyekről készült képes
zetek, a szülői szervezet tagösszeállításunkban (14-15. oldal) még, mint megyei első helyezett szerepel. Felkészítő tanára Góczán József. Bödei Dorka
a 2020/21-es tanévben elért kiváló eredményei miatt vehette
át az Apáczai-díjat a tanévzáró ünnepségen.
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján Erős
Dorián 8.b. osztályos tanuló a 4. helyen végzett. Dorián teljesítményéért a Matematikában Tehetséges Gyermekekért
Alapítvány díját vehette át, felkészítő tanára Lakner Judit.
A lapzárta után érkezett versenyeredményeket következő
lapszámunkban tudjuk közreadni.

Országos versenyen is helytállt
a tanév Apáczai-díjas tanulója

Nyílt napot tart a polgárőrség
Július 10-én, bemutatókkal egybekötött nyílt napot tart a Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület a Széchenyi parkban. A bemutatónak az is célja, hogy új tagokat toborozzanak az egyesülethez.

jainak (Feketéné Piskor Eszter,
Pintérné Bozi Andrea és Pintér
György) munkájáért.
Kedves epizóddal zárták az
ünnepséget, Horváth Árpádné (Györgyi) a Szombathelyi
Tanárképző Főiskolán 50 éve
szerzett pedagógus
diplomát, Arany Díszoklevelét itt vette át.
(Egykori tanítványai,
Tornai Ágnes és Tornai
Katinka énekkel köszöntötték.) Az igazgató ismertette szakmai
életútját, aktívan részt
vett a falu kulturális
életében is. (Perl János
polgármester virággal köszöntötte őt, és
az iskolából nyugdíjba
vonuló kolléganőjét is.)
Babinszkiné Kozma
Teréz 40 éves szolgálat után nyugdíjba
vonul. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán szerzett
gyógypedagógus diplomát, hallássérült gyerekek fejlesztését
segítette, 2006-tól dolgozott
az intézményben. Nyugdíjba
vonul, de óraadóként továbbra
is marad az iskolában.
A nyári szünet veszélyeire
is figyelmeztette a gyerekeket Kissné Nagy Ilona, mielőtt
elhangzott a varázsmondat: a
2020/21-es tanévet bezárom!
A diákok a szokásos üdvrivalgással fogadták!
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget.
(t. m.)
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A koronavírus-járvány
harmadik hullámáról és az oltásokról
A COVID-19 vírus harmadik hulláma után dr. Teleki György főorvost, a község háziorvosát
kérdeztük.
Júniusban a tápláns zentke
reszti orvosi rendelő még mindig zárva van, a bejárati ajtóra
szerelt kapucsengő megnyomása után – csak kivételesen
indokolt esetben – és előre
egyeztetett időpontban lehet
személyesen bejutni. Telefonon
lehet elérni a rendelést. Az országos rendelkezések és szabályok szigorú előírásai kötelezik az orvosokat és betegeket.
Dr. Teleki György elmondta,
nem okozott különösebb nehézséget a rendkívüli időszakban a személyes találkozások
„hiánya”, tapasztalata szerint
korábban volt rá példa, hogy 6080 beteg is felkereste rendelési
időben. A telefonon jelentkező
páciensek alapos kikérdezése
után el lehetett dönteni, ki szorul

el a faluban a Covid-19 vírus
miatt, közülük a legfiatalabb két
46 éves férfi volt, egyikük asztmában szenvedett, a másiknak
semmilyen krónikus betegsége

követően hagyták el a rendelőt
(nem volt könnyű telefonon,
személyesen, előzetesen megszervezni a találkozást). Főleg
idősebbek jöttek, ki a családját, az unokáját szerette volna
viszontlátni, más félt a vírus
súlyos következményeitől, ezért
jött oltásra, házaspárokat is
láttunk a rendelőben. A februári
héten legtöbben, 60-an a kínai
Sinopharm-vakcinát kapták,
30-an Astra Zenecát, 10-en

tottak összesen. Az oltások
vakcinák szerinti sorrendje:
Astra Zeneca, Sputnik, Moderna,
a legkevesebb az egydózisú
Janssen-vakcina volt, oltás utáni
súlyosabb reakciót nem tapasztaltak.
Kérdésünkre, hogy a fiatalok kérték-e a védettséget, dr.
Teleki György elmondta, 406
negyvenéven alulit oltottak
be, a 16-18 év közöttiek oltása csak nemrégen kezdődhe-

Dr. Teleki György
nem volt. A legidősebb áldozat
81 éves korában járt. A faluban
két hete nem fordult elő igazolt
Covid-vírusos beteg ( június
9-én beszélgettünk. a szerk.).
Ez a félév az oltásokról is
Kovács Márta, Tőke Mónika, dr. Teleki György, Bognár Mónika

Pint Ferencnek adják be a vakcinát

rá arra, hogy behívja a rendelőbe, ha szükséges, továbbküldje szakrendelésre, sürgős
esetben mentővel kórházba. Az
akut betegségben szenvedők
a gyógyszerekhez is telefonos
megkeresés, vagy a leadott
írásos kérelem után, rendben
hozzájutottak. Dr. Teleki György
a pandémiás helyzet erősödésekor 30 szaturációmérőt (a vér
oxigénszintjét jelző készülék)
vásárolt a covidos betegek biztonsága érdekében.
Az idén hét beteget vesztettek

szólt. Február 27-én már jártunk
a táplánszentkereszti orvosi
rendelőben. A főorvos, az as�szisztensek: Bognár Mónika,
Kovács Márta, és Tőke Mónika védőnő szabadidejükben,
szombaton is dolgoztak. Az
adminisztrációt két egyetemista
is segítette. Az oltandók listáját az országosan regisztrált
betegek közül kapták. Mindenki
időpontra érkezett, a biztonsági
előírások szigorú betartásával
léphettek be, az injekció beadása után a 20 perces várakozást

Sputnikot, 22-en, nem helyben,
hanem az oltóponton a Pfizert.
A páciensek elfogadták a kijelölt oltóanyagot. (Ősztől február
végéig 478 Covid-pozitív beteget
regisztráltak a közel 3 ezres
lakosú faluban.)
A legfrissebb adatok szerint
a háziorvosi körzetbe tartozó
2650 beteg közül 1450-et ol-

tett, ők oltóponton juthatnak
Pfizer-vakcinához, eddig 32
táplánszentkereszti fiatal élt
ezzel a lehetőséggel. Most már
szülői beleegyező nyilatkozat
mellett, a 12-15 éves tinédzsereket is lehet oltásra előjegyeztetni a szombathelyi oltópontra.
(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Változott a könyvtár nyitva tartása
Novembertől, a Covid-19-es járvány harmadik hulláma alatt a járványügyi szabályok szerint működött a
táplánszentkereszti könyvtár, de nem fogadhatta az olvasókat. Halvax Ágnestől megtudtuk, elvégezték az intézményben az időszerű munkákat, a könyveket alkalmanként
házhoz is vitték. A pandémia enyhülése után csak védettségi
igazolvány felmutatása után látogatható az intézmény, a
18 éven aluliak csak védettségi igazolvánnyal rendelkező
felnőtt kíséretében jöhetnek be. Kérésre most is kiadják
a könyveket. A könyvtár nyitva tartása június közepétől
megváltozott. Hétfőn és szerdán 13:00-16:00-ig, kedden
14:00-tól 17:00-ig, csütörtökön 13:00-tól 18:00-ig, pénteken
10:00-tól 16:00-ig látogatható.
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Képviselői tiszteletdíj felajánlások
Táplánszentkereszt Község Képviselő-testülete 2020 nyarán
döntött úgy, hogy létrehozza a
Képviselői Alapot. Ennek lényege: az önkormányzati képviselők
és külső bizottsági tagok saját
döntésük szerint a képviselői,
illetve bizottsági tiszteletdíjuk
egészéről vagy egy részéről lemondhatnak, és annak összegét
a Képviselői Alapba helyezik.
A képviselők által felajánlott összegeket név szerint
nyilvántartják, és felhasználásukról a képviselők javaslata

alapján – amely Táplánszentkereszt területén megvalósuló,
közösséget szolgáló cél lehet
– a képviselő-testület jóváhagyását követően döntenek.
Az Alapba elhelyezett összeget
nem szükséges az adott költségvetési évben felhasználni.
A felajánlást több évig is lehet
gyűjteni, hogy akár nagyobb
összeget igénylő fejlesztés
is megvalósulhasson. Arra is
lehetőség van, hogy kettő vagy
több képviselő együttes felajánlásával közösen valósítsa
meg elképzelését.

A Képviselői Alaphoz illetménye egy részének felajánlásával a polgármester is csatlakozott.
A m e n ny i b e n a ké pv i s e l ő
nem rendelkezik tiszteletdíjáról, az adott hónap végén a
tiszteletdíjat kifizetik.
2020. évben a Képviselői
Alap részére 716.985 forint,
2021-ben eddig 2.139.450 forint
felajánlás érkezett.
Az Alapban lévő pénz felhasználása elkezdődött. Négy
képviselő és egy külső bizottsági tag csatlakozott eddig az

Alaphoz. Így például Molnár
István a sportkör céljaira, Tőke
Mónika játszótéri eszköz beszerzésére, Babolcs Ottóné a
fúvószenekar részére, Hőbér
Józsefné a Rákóczi utcai temető kerítésének felújítására ajánlotta fel tiszteletdíját.
A polgármester szintén a temető kerítésének felújítását
támogatta. Tornai Árpád az
általa eddig felajánlott összeg
felhasználásáról még nem
rendelkezett.
(t. m.)

Vadgesztenyefák permetezése
A község közterületén álló vadgesztenyefák növényvédelmi
permetezése aknázómoly ellen 2021. május 26-án megtörtént.
A munkát a Prenor Kft. végezte el az Önkormányzat megbízása
alapján.
Az aknázómoly nevű kártevőt
hazánkban először 1993-ban
észlelték. Az 1994. évi tömeges
szaporodása után 1997-re az
egész országban elterjedt. A

vadgesztenyefák és a parkokban ültetett fák veszélyes kártevője, ami ellen meglehetősen
nehéz védekezni. Hazánkban a
rajzás szinte az egész nyáron

tart. A mostani permetezést
szükség esetén megismételt
védekezés követheti.
A kártevő a gesztenyefa levelét károsítja, és súlyos fertőzés esetén már július végén,
augusztus elején a fák elveszítik lombozatukat. Amennyiben
ez több éven keresztül megtörténik, akkor a gesztenye-

fák legyengülnek, és idő előtt
elpusztulnak.
A Fő utcai park díszei többek között a több évtizedes
vadgesztenyefák. Rendszeres
permetezésükkel igyekszünk
megóvni őket a következő generáció számára.
Az idei első növényvédelem
ára 210 000 forint volt.

Bár még nem teljesen kész, már használják a közösségi teret
Már birtokba is vették a helyi
keresztény kiscsoportok azt
a közösségi épületet, melyet
az egyházközség alakított ki a
Szent Lőrinc templom plébániája
mögött, egy használaton kívüli
gazdasági épület felújításával.
Az egyházközség a Magyar
Falu programhoz pályázott,
és csaknem 15 millió forintot
nyertek tervük megvalósításá-

ra. A gazdasági épület helyén
egy tágas termet alakítottak
ki, mozgássérült-feljáróval és
mosdóval. Az utóbbi napokban
távolították el a korábban kivágott nagy fák gyökereit, jelenleg
a tereprendezésen dolgoznak.
Könczöl Sándor egyházközségi elnöktől megtudtuk, hogy
még egy pályázatot adnak be
a plébánia és a közösségi ház
közötti terület térkövezésére,
valamint eszközbeszerzésre is.
Az épület áramellátását, egyben fűtését a plébánia épületén
elhelyezett napelemek fogják
biztosítani.
Bár a környezet még parkosítás előtt áll, a közösségi házat
már birtokba vették a templomi
muzsikusok, illetve itt próbál
az énekkar, és itt találkozik az
imaközösség is. A berendezés egyelőre egy adományba
kapott étkezőgarnitúrából és

egy sörpadból áll, valamint egy
játszószőnyegből, amit szintén
előszeretettel használ már a
helyi aprónép. Ha bekötik majd
az internetet és az eszközpark
is kialakul, természetesen bővül majd az itt tartható rendezvények palettája, segítve a
keresztény fiatalok közösségi
életét. Az ünnepélyes avató is
egy későbbi időpontban várható.
V. K.
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Felszámolták az illegális szemétlerakókat
Április 8-10. között a Táplánszentkeresztet Véppel összekötő
külterületi mezőgazdasági út
teljes nyomvonalán összegyűjtötték és elszállították az oda
lerakott hulladékokat.
Az előzetes elképzeléseket
jóval meghaladó mennyiségű és
fajtájú hulladékkal szembesültek a Vasszécsenyi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
és a Táplánszentkereszti Önkormányzat dolgozói, a közcélú
alkalmazottak és a községből
az akcióban részt vevő helyi lakosok (négyen voltak). A kisebb
szemét műanyag zsákokba
került, a nagyobbakat deponálva
az út mellé rakták. Bizony elkelt
a TSZ rakodógépének segítsége, amivel szintén a TSZ által
felajánlott szállítóeszközökre
pakolták fel a sok szemetet. A
helyi Zonker Kft. is segítette a
munkát egy rakodógéppel.
Annak ellenére, hogy mindkét
településen az önkormányzat
biztosítja a kommunális hulladék elszállítását, a szelektív
hulladékgyűjtést és a lomtalanítást, nagyon változatos képet
mutatott a lerakott szemét. A
teljesség igénye nélkül: kutyaeledeles konzerves dobozok,

háztartási szemét, használt
pelenka, műanyag flakonok, szigetelőanyagok, drótok, műanyag
csövek, hungarocell csomagolóanyag, WC-csésze, síküveg,
műanyag ablak, műanyag kannák, forróvíztároló, magasnyomású mosó, hűtőszekrény, TV,
rádió, döglött tyúkok és kutya,
kanapé, fotel, képkeret, építési
törmelék, hullámpala stb.
A leggyalázatosabb, hogy
autóbontással és/vagy autójavítással foglalkozó cég vagy
magánszemély irtózatos men�nyiségű autógumit, műanyag
lökhárítót, műszerfalat, üzemanyagtartályt stb. helyezett el.
Ezek az anyagok veszélyes
hulladéknak (is) minősülnek,
amiket külön kellett kezelni.
A számok nyelvén a szemétszedési akció eredményeként
össze lett gyűjtve:
Lomhulladék: 4.480 kg
Elektromos hulladék: 220 kg
Gumiabroncs: 3260 kg (kb.
400 db)
Hullámpala: 110 kg
Műanyag gépjármű alkatrész:
130 kg
Építési törmelék: 40 m3
A terület megtisztítása 929.820
forintba került. S ez az összeg
jóval több lett volna, ha a mun-

kagépeket és szállítóeszközöket
nem ingyen ajánlották volna fel a
vállalkozások. Ezúton is köszönjük segítségüket a község lakói
nevében!
A község lakosai részéről
jogos igény az, hogy rendezett,
tiszta környezetben élhessenek.
Ez nemcsak a belterületre vonatkozik, hanem a külterületre
is. Gondoljunk csak bele, hogy
egy séta, kerékpározás, futás
a zöld környezetben milyen jó
kikapcsolódás. Mindezt az élményt teszi tönkre az eldobált
sok szemét.
Kérünk mindenkit, hogy
ügyeljünk közösen környezetünkre. Ha egy szemetelőt bárki
is tetten ér, kérjük, azonnal

jelezze az önkormányzatnál,
vagy a rendőrség körzeti megbízottjánál.
Végezetül még egy érv az
esztelen szemetelés ellen.
Előbb vagy utóbb a közterületeket meg kell tisztítani az oda lerakott illegális szeméttől. Ennek
a költségét mindannyiunk közös
kasszájából, az önkormányzat
költségvetéséből kell kifizetni.
Csak a mostani akció közel 1
millió forintba került.
Ha nincs illegális szemét, akkor ezt a pénzt más, közösségi
célra tudtuk volna elkölteni.
Ön milyen közösségi célra
használta volna fel inkább ezt
a pénzt?
Perl János

Tönkrement temetőkerítéseket cseréltek
A táplánszentkereszti önkormányzat saját erőből és képviselői tiszteletdíj felajánlásából
megújult a Dózsa György utcai és
a Rákóczi utcai temető kerítésének egy-egy szakasza.
A Dózsa György utcai temető kerítésének nyugati oldalát
cserélték 130 méteren. A több
évtizedes drótkerítés teljesen
tönkrement, javítása már nem
volt lehetséges. A rozsdás, több
helyen lyukas drótfonatot és a
törött betonoszlopokat el kellett
távolítani, majd a tereprendezés után szürke színű, ponthegesztett táblás kerítésrendszer került a régi nyomvonalra.
Kicserélték a temető bejárati
ajtaját is. Az új kerítés 2 424 176

forintba került, ezt az összeget
az önkormányzat saját forrásból
biztosította.

Megújult a Rákóczi utcai temető Vasút utca felőli oldala is.
Ezen a szakaszon a növényzet

– borostyán, vadrózsa – teljesen
benőtte a régi drótfonatot, ezért
itt csak a növényzet eltávolítása
után lehetett elkezdeni az új
kerítésrendszer felállításának
munkálatait. Az új kerítés 70
méter hosszú, része egy kétszárnyú kapu is. Ennek a szakasznak a kiépítési költsége 1
444 244 forintba került. A teljes
költséget az alpolgármester
asszony tiszteletdíjának és a
polgármester illetményének
felajánlásából fizették ki.
A két kerítést Horváth Ferenc
építőipari vállalkozó készítette el. A földmunkáknál Fekete
Balázs helyi vállalkozó felajánlásával segítette a kerítések
újraépítését.
(t. m.)
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Útfelújítások, csapadékvíz-elvezetés, parkolók kialakítása 2021-ben
Táplánszentkereszt fejlődésével
együtt jár a gépkocsiállomány
gyarapodása is. A forgalom növekedésével párhuzamosan biztosítani kell a közutak járhatóságát, a biztonságos közlekedést.
A hét kis faluból kialakult településen szűk keresztmetszetű,
a Gyöngyös-patak miatt gyakori
zsákutcás, zegzugos úthálózat
a jellemző. Jelenleg 13 kilométer
az önkormányzat kezelésében
lévő utcák hossza. Ekkora távolságon kell az útburkolatot,
az árkok állapotát és a csapadékvíz-elvezetést, valamint a
közvilágítást felújításokkal, karbantartásokkal olyan állapotban
tartani, hogy az a közlekedők
igényeit ki tudja szolgálni. Nem
kis feladat ez. Főleg, ha az utcákon, közintézmények előtti
parkolás problémáját is ide értjük – és miért ne értenénk ide –,
hiszen sok esetben a meggondolatlan, és csupán a kényelmi
szempontokat szem előtt tartó
összevissza parkolás miatt
lassul a forgalom, vagy alakul ki
balesetveszélyes helyzet.
Táplánszentkereszten az
utóbbi két évtizedben folyamatosan zajlott az utak, kerékpárutak és járdák építése, felújítása. Minden évben – ha nem is
egyenlő mértékben – valósultak
meg ilyen beruházások. Saját
erőből, és pályázati támogatások segítségével is. A cél az
volt, hogy lehetőség szerint

évente 1-2 utca burkolatának
teljes szélességében történő
felújítása mellett folyamatosan
javítsuk azoknak az utcáknak
is az úthibáit, ahol szükséges.
A 2020. évben nagy változás
következett be az útfelújításokhoz szükséges saját pénzügyi
forrás biztosításában. A helyi
lakosok és vállalkozók gépjárművei után befizetett gépjárműadóból (súlyadó) már nem kerül
semmi az önkormányzathoz.
Más szóval: a helyi lakosok
által fizetett gépjárműadó forintjaiból nem fordíthatunk egy
forintot sem a helyi utakra. Ez
egy évben közel 10 millió forint
bevételkiesést jelent az előző
évekhez képest.
Mindezek ellenére minden
szándékunk az, hogy folytatjuk
községi útjaink felújítását. Ennek pénzügyi forrásait egyéb
bevételeinkből és pályázati forrásból tervezzük előteremteni.
A Belügyminisztérium által
kiírt útfelújítási pályázatra újra,
immáron harmadszor nyújtottuk be pályázatunkat. A tervek
szerint a Deák Ferenc utca
újulna meg teljes szélességben,
375 méter hosszan. A munkák költsége 23.100.068 forint,
amelyhez az önkormányzatnak
3.465.010 forint önerőt kell hozzátenni.
A csapadékvíz-elvezetés
problémáinak egy részét akarjuk megoldani egy TOP pályázattal. A kérelmet már eljuttattuk az

illetékes helyre. A terv szerint a
Fő utca egy szakaszán újulna
meg a vízelvezetés. A bölcsőde
és templom között mindkét
oldalon, nagyobb részben zárt,
illetve kisebb részben nyitott
módon történne a vízelvezetés.
Ezen a helyen szilárd burkolatú
parkolók lennének kialakítva. Ezt
követően a Szent Lőrinc templomtól a Fő utca déli oldalán
egészen a Gyöngyös utcai hídig
lenne felújítva – ahol szükséges
kiépítve –, a nyílt vízelvezető
árok. A pályázat elbírálása 2021
őszén várható.
Márciusban a Sport tér és a
Gyöngyös utca felújítása, valamint a József Attila utca padkájának javítása történt meg.
Három vállalkozótól érkezett
árajánlat, melyek nagy (háromszoros) eltérést mutattak. Bár a
műszaki tartalom különbözött, a
jelenlegi helyzetben nem tudtuk
a legmagasabb műszaki tartalmú megoldást választani. Ezért

az olcsóbb megoldással tettük
járhatóvá a két utcát, felújításuk 6.294.120 forintból valósult
meg. A szerződésben rögzített
garanciális feltételek szerint,
júliusban fogják ellenőrizni az
utcák műszaki állapotát.
A Magyar Közút Kht-vel kötött
szerződés alapján, az év folyamán ellenőrzik, és szükség szerint kátyúzzák majd a falu utcáit.
Jelenleg a Dózsa György utca
állapota indokolná az útburkolat
teljes felújítását. Ennek megvalósítását az útalap gyengesége,
több helyen az út és a telkek
közötti szintkülönbség, valamint
a csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága nehezíti. Mindez
a teljes utcára vonatkozó tervezést és komplex beavatkozást
igényel. Ennek a költségeit még
nem lehet megbecsülni, de tisztában vagyunk vele, hogy ezt a
problémás helyzetet meg kell
tudnunk oldani.
Perl János

Áprilistól gyűjtik a használt sütőolajat
2021. április hónaptól
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata lehetőséget nyújt a lakosság részére
használt sütőolaj elhelyezésére. A Biotrans Kft-vel kötött
megállapodás alapján a Fő
utcai (Coop boltnál található) szelektív hulladékgyűjtő
szigettel szemben, a bolt kerítése előtt 2 db – használt
étolaj, sütőolaj, zsír, valamint
kókusz- és pálmaolaj begyűjtésére alkalmas – tároló
edényt helyeztek el. Az olajat

lezárt PET palackban kell a gyűjtőbe helyezni.
Kérjük Önöket, hogy éljenek a
lehetőséggel, és a háztartásokban képződött használt olajat
helyezzék a gyűjtőedénybe. A
Biotrans Kft. a hasznosítható
és begyűjtött olaj minden kilogrammja után 25 Ft visszatérítést ad a táplánszentkereszti Hét
Kastély Kertje Művészeti Óvoda
és Bölcsőde egyesülete részére,
így a környezet védelme mellett
a helyi óvodába járó gyermekeinket is támogathatjuk.
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
Szent Lőrinc búcsú
Örömmel közöljük, hogy az
idei Szent Lőrinc búcsú 2021.
augusztus 8-án lesz.
Illegális szemétlerakás után
illegális állatmenhely?
Szomorú és elítélendő cselekedetről kaptam üzenetet június 1-én késő este egy kedves
fiatalembertől, aki kérte, hogy a
nevét ne említsem. Barátnőjével
sétáltak a szentkereszti falurész
egyik, Táplánszentkeresztről
Vép felé vezető földútján. Jó
pár 100 m-rel a lakott területtől
észrevett valamit a bokor mélyén, ami nem igazán illett oda.
Ez a dolog 5 kis kölyökkutya
volt. Életben voltak, magukhoz
vették őket, gondoskodtak az
orvosi ellátásról, és jó helyre
fognak kerülni, közreműködésük
eredményeképpen. Ezeknek a
kis jószágoknak ott és akkor
szerencséjük volt. Nem biztos,
hogy falubeli lakos tette, amit
tett, de a fiatalember véleménye
az volt, hogy meg kell osztani
ezt a szörnyűséget. Micsoda
ember az ilyen? Meddig szenvedtek volna ott étlen-szomjan,
amíg el nem pusztulnak, vagy a
vadak martalékává nem lesznek? Nekünk, akik másképp
gondolkodunk, felfoghatatlan az
ilyen! A kiskutyák mentésekor a
Vasút utcából két anyuka és 3
gyermekük is közreműködött.
Köszönet nekik, ennek az 5 kis
ártatlannak szerencséje volt…
Belegondolt-e az, aki kirakta
őket, hogy ezzel bűncselekményt követett el? Most neki is
szerencséje volt, mert sajnos
ismeretlen az elkövető.
Polgármester Úr hosszan írt
az illegális szemét eltakarításáról, az utánpótlás azonban
töretlen, kapom a jelzéseket a
hulladékradar jóvoltából. Hát, ott
is volt minden, ami a földkerekségen előfordul!
Az Önkormányzat intézményei
és a COVID
A háziorvosi szolgálat részéről dr. Teleki György főorvos
úr részletes áttekintést adott
a veszélyhelyzet településünket érintő vetületéről. Engedjék
meg, hogy röviden szóljak arról,
hogyan érintette a járványveszély intézményeinket, a hivatal
munkáját és dolgozóinkat.
A Polgármesteri Hivatalban
nem állt, nem állhatott le az élet.
Szükség esetén 1-2 dolgozó otthonról végezte a munkáját, hogy
amennyiben bárki megbetegedne, váltható legyen az appará-

tus. Az személyes ügyfélforgalom kisebb volt, ahol lehetett,
inkább az iratok oda-vissza
kézbesítésével intézkedtünk,
az ügyfelet és az ügyintézőt
is megkímélve a személyes
találkozótól. De a személyes
ügyfélfogadást egyetlen percig
sem szüneteltettük, hiába volt
ez kiírva az ajtónkra. Kopogásra
mindig nyitva állt az ajtónk.
Ezt sajnos intézményeink
esetében nem tudtuk megtenni.
Le kellett zárni a bölcsődénket,
óvodánkat covid-fertőzés miatt, utána a Kormányzat által
elrendelt intézményzárlat miatt
is. A kiesett dolgozók, a lezárt
intézmények feladatait át kellett vennünk, szükség esetén a
gyermekfelügyeletet megoldani,
koordinálni, szociális étkezők
részére ebédet házhoz szállítani, fertőtlenítőszerek folyamatos
ellátásáról gondoskodni. Segítettünk a háziorvosi szolgálatnak az oltásra történő kiértesítésben is. Emellett a mindennapi feladatokat is el kellett látni. A
veszélyhelyzet idején 7 esküvő
is volt, ami igazán örömünkre
szolgált. Az ellenőrző és felügyeleti szervek is működtek, 4
Állami Számvevőszék-i vizsgálatnak is eleget kellett tennünk,
a határidők sem módosultak, a
pályázatokat is kiírták, az elszámolásoknak eleget kellett tenni,
nem tudtunk félreállni a feladatok elől, ahogy sok más helyen.
A veszélyhelyzet alatt a képviselő-testület és a bizottságok
2020. november 3-tól 2021. június 15-éig nem működtek. A polgármester hozta meg a döntéseket, szükség esetén egyeztetve
a képviselő-testület tagjaival,
havonta külön Hőbér Józsefné
alpolgármester asszonnyal.
Ez idő alatt a polgármester
a képviselő-testület helyett eljárva 15 határozatot hozott, és
6 rendelet született. A Jóléti
Bizottság hatáskörében eljárva
26 határozatot hozott. Ezeknek
nagy része a szociális tűzifajuttatással, rendkívüli települési
támogatások iránti kérelmek
elbírálásával volt kapcsolatos.
A rendkívüli jogrend időtartama alatt döntéseit kizárólag
a veszélyhelyzettel összefüggésben, valamint Táplánszentkereszt község polgárainak és
Önkormányzatának érdekében
hozta meg, a jóhiszeműség
és társadalmi rendeltetésnek
megfelelő joggyakorlás elvével
összhangban, a szükségesség

és arányosság követelményének megfelelően – a jegyzővel,
a törvényességi szempontok
szerinti egyeztetést követően –
gyakorolva.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 17-én
újra összeült, napirendjén a
polgármester által hozott rendeletekről, döntésekről szóló
beszámoló szerepelt.
A polgármester által hozott
döntéseket a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.
Még a 2020. szeptember 17-i
ülésen kértük a képviselő-testületet, hogy szükség esetén
az önkormányzati dolgozók
tesztelésének díját vállalja át. A
fertőzés gyanúja esetén azonnal
teszteltettünk, megbetegedés
esetén az egészségügyi ellátáson keresztül tesztelték alkalmazottainkat. De az általános
protokollal szemben, a karantén
letelte után senkit sem engedtünk negatív teszt nélkül vissza.
Hozzávetőleg 90 alkalommal
küldtük tesztre kollégáinkat, ami
1 millió 700 ezer forintba került,
de az intézmények zavartalan,
biztonságos működéséhez ezt
elengedhetetlennek tartottuk.
Maszkot folyamatosan biztosítottunk és most is biztosítunk
igény esetén a lakosság számára.
A házhoz menő zöldhulladék
gyűjtésről
A Szova Zrt-vel és a Szomhull
Kft-vel folytatott sikeres tárgyalásaink eredményeként a
táplánszentkereszti lakosok
részére is biztosított a hulladék
elhelyezése a hulladékudvarban. Erről külön cikkünkben
tájékozódhatnak.
De! Lehetőséget kínálnak a
nyesedék háztól történő elszállítására is, az alábbiak szerint.
Forrás: http://www.szomhull.hu
/?zoldhulladek-gy%C5%B1jtes,266
A zöldhulladék-gyűjtés díjmentes azon ügyfeleink számára, akik a kommunális hulladék
elszállítására érvényes szerződéssel rendelkeznek.
Mibe tehetem a zöldhulladé
kot?
A zöldhulladék-gyűjtés felmatricázott, kerekekkel ellátott,
szabványos 120 literes gyűjtőedényekben történik, ezekből
a szállítás ügyfeleink részére
díjmentes. Azért ragaszkodunk
a szabványos kukákhoz, mert
az eltérő típusú edények nem
illeszkednek a gépjárműveinkhez, nem tudjuk kiüríteni őket.

I l y e n e d é ny t k o r l á t o z o t t
mennyiségben vásárolhatnak a
SZOVA Nonprofit Zrt. Körmendi
úti Hulladékudvarában bruttó
14.500 Ft-ért.
Vásárlási szándékukat kérjük, jelezzék a regisztrációs
űrlapon, és érdeklődjenek a
94/505-254-es vagy 94/505255-ös telefonszámon, hogy
rendelkezésre állnak-e a gyűjtőedények. Amennyiben igen,
3 munkanap letelte után van
lehetőség átvenni a kukát a
Hulladékudvarban.
A gyűjtőedényre fel kell ragasztani a zöldhulladék-gyűjtés
szolgáltatás matricáját, ami
gyűjtőedény vásárlása esetén
az edénnyel együtt átvehető a
Hulladékudvarban.
Amennyiben nem igényel
gyűjtőedényt, akkor a matricát
postán juttatjuk el ügyfeleinkhez a regisztráció során megadott címre.
A matrica ingyenes, használata kötelező! Kommunális
hulladék gyűjtésére szolgáló
edényre matrica nem rakható fel. Zöld matricával ellátott gyűjtőedényt kizárólag
zöldhulladék szállítása során
ürítenek.
Mit tehetek a 120 literes gyűj
tőedénybe?
A 120 literes gyűjtőedényekbe
kizárólag az alábbi zöldhulladék
típusok helyezhetők el:
· lágyszárú növények (50 cmnél nem hosszabb!),
· fás szárú növények (50 cmnél nem hosszabb, 4 cm átmérőnél nem nagyobb!),
· nyesedék,
· fűnyírás során keletkező
zöldhulladék,
· falevél
A zöldhulladékot tömörítés
nélkül és olyan állapotban kell
az edényekbe helyezni, hogy
külső ráhatás, eszköz használata nélkül tudják kiüríteni
munkatársaink.
A gyűjtőedényekbe a növényzet éves fejlődésének megfelelő
mennyiség helyezhető el.
Ha nem elég a 120 literes gyűj
tőedény
Amennyiben az ügyfél a gyűjtőedény méreténél nagyobb
méretű vagy mennyiségű zöldhulladékot kíván elszállíttatni,
úgy külön megrendelése esetén
rendelkezésére bocsátunk egy
4 m3-es dróthálós ággyűjtőt, de
lehetőség van a 3-7 m3 űrtartalmú vegyes zöldhulladék gyűjtők
bérlésére is.
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Az ággyűjtő 150 kilogrammig
terhelhető, ebbe 4 cm átmérőnél
nem nagyobb ágakat lehet tenni
a tároló méretének figyelembe
vételével, tekintettel arra, hogy a
gyűjtő megtöltésekor a drótháló
nem sérülhet.
Az ággyűjtő bérlése az első
három napban díjmentes, csak
egyszeri szállítási díjat, vagyis

bruttó 4.000 Ft/forduló fizet az
ügyfél. A 3 napon túli igénybevétel további bruttó 1.000
Ft/nap bérleti díjat von maga
után.
A 3-7 m3-es konténerbe már
gyökérzettel, földlabdával rendelkező vegyes zöldhulladék
is helyezhető. A konténer bérlésével kapcsolatban kérjen

árajánlatot az alábbi elérhetőségeken, vagy rendelje meg az
eseti elszállítást:
E-mail: zoldhulladek@szova.
hu, cím: SZOVA Nonprofit Zrt.,
9700 Szombathely, Welther
Károly utca 4.
Amennyiben a 120 literes
edény nem elég, a társasházak
770 vagy 1100 liter űrtartal-

mú, felmatricázott konténert is
használhatnak a zöldhulladék
gyűjtésére, amennyiben ilyen
méretű edényre szerződtek a
kommunális hulladék elszállítására. Ezek a konténerek is
megvásárolhatók a Hulladékudvarban.
Családi Anita
Jegyző

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyűjtőedényekbe kizárólag ZÖLDHULLADÉK helyezhető, ha más típusú hulladékot
is tartalmaz, nem fogják elszállítani munkatársaink.
Felmérést kell készítenünk, mert megfelelő számú igénylő esetén biztosítják a szolgáltatást. Kérjük, hogy a mellékelt
nyilatkozaton jelezze igényét, és július 10-ig juttassa el a Polgármesteri Hivatalba.

✃

✃

Alulírott

✃

Név: …………..............................................................................................................................………
Cím: …………............................................………..................................................................................

✃

a háztól történő zöldhulladék-elszállításra igényt tartok
Kelt, …….............……………

…………............................................………
aláírás

✃

✃

HULLADÉKBESZÁLLÍTÁS SZOMBATHELY, KÖRMENDI ÚTI HULLADÉKUDVAR
A SZOMHULL Nonprofit Kft.vel közszolgáltatási szerződéssel, valamint lakcímkártyával
rendelkező táplánszentkereszti
lakosok 2021. június 30-ától
minden páros hét szerdáján jogosultak hulladék beszállítására Szombathelyen, a Körmendi
úton található hulladékudvarba.
A telepre évente 3 alkalommal építési törmelék, illetve 3
alkalommal limlom hulladék
helyezhető el. A telepre történő
belépéskor minden esetben
okirattal igazolni szükséges
a SZOMHULL Nonprofit Kft-vel
a közszolgáltatási jogviszony
érvényességét.

Az egy alkalommal lerakható limlom hulladék men�nyisége nem haladhatja meg
az 1 m 3-t, valamint az építési
törmelék az 1 tonnát. A háztartásokban keletkező veszélyes hulladék (akkumulátorok,
gumi, szárazelem stb.), valamint az elektronikai hulladék
háztartási mennyiségben, illetve a hasznosítható anyagok
folyamatosan elhelyezhetők.
A SZOMHULL Nonprofit Kft-vel
közszolgáltatási szerződéssel, valamint lakcímkártyával
rendelkező lakosok zöldhul
ladékot, nyesedéket ingye
nesen, alkalmanként 300 kg

megelőző negyed órával már
nem áll módunkban Önöket
beléptetni a telepre!

mennyiségben szállíthatnak
be hulladékudvarunkra. 300
kg felett a zöldhulladék lerakási díja 14 Ft/kg. Ez a díj
bruttó díj, mely a 27% áfát
tartalmazza.

Hulladékudvar elérhetősége:
+36 94 505 255.
További információért, forduljon a helyi önkormányzathoz:
Községi Önkormányzat Táplánszentkereszt
Cím: 9761 Táplánszentkereszt,
Rákóczi Ferenc utca 1.
Telefon: +36 (94) 577-048, +36
(94) 577-046
Fax: +36 (94) 577-048, +36
(94) 577-046
E-mail: onkormanyzat@
taplanszentkereszt.hu

Nyitvatartás szerdai napokon:
Március 16-tól november 14-ig:
06:00–18:00 (hulladékátvétel
17:45-ig)
November 15-től március 15éig:
07:00–17:00 (hulladékátvétel
16:45-ig!)
Ünnepnapokon zárva.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink
figyelmét, hogy a telep zárását

A hulladékudvarra beszállítható és átvehető hulladékok részletes leírása
Hulladéktípus

Elhelyezhető hulladékok:

Nem elhelyezhető hulladékok

Vegyes papír

Színes újságpapír, katalógus, könyv, füzet, levélpapír, csomagolópapír.

Másolópapír, tejes doboz, italdoboz, cigarettadoboz.

Pet palack

Ásványvizes, üdítős kupak nélkül.

Olajjal, mosószerrel szennyezett.

Karton

Kartondoboz, hullámpapír.

Kartoncső /pl.: szőnyegé/, hungarocell.

Vegyes üveg

Színtelen ital és konzervüveg.

Zárókupakok, dugók, tükrök, ablaküveg, lámpacső.

Textil

Ruházat, ágynemű, terítő, szabászati maradék 30x30-as méretig.

Bőr, cipő, kalap, táska, harisnya, piszkos rongy.

Hűtőszekrények

Hűtőszekrények.

Elektromos berendezések

Televízió, rádió, magnó, lemezjátszó, számítógép, monitor, másológép.

Fémhulladék

Vas, színesfémek, italos dobozok, konzervek, italos kupakok, szerszámok.

Spray dobozok, elektromos berendezések.

Zöldhulladék

Falomb, nyesedék, fű.

Faág 8 cm átmérőjű felett.

Fa

deszka, léc, bútor, doboz.

Gumi

Személyautó gumi max. 5 db.

Autó felni.

Törmelék

Falmaradvány, vakolat, gipsz, homok.

Műanyag, háztartási szemét.

Limlom, illetve maradék hulladék

Minden a telepre beszállítható nem veszélyes hulladék, amely az előző kategóriába nem tartozik.

Akkumulátor

Háztartási mennyiségben!

-

Szárazelemek

Háztartási mennyiségben!

-

Fénycsövek

Háztartási mennyiségben!

-

Gyógyszerek

Háztartási mennyiségben!

-

Festékek, ragasztók, lakkok, hígítók, favédőszerek, tisztítószerek

Háztartási mennyiségben!

-

Olajos festékek, göngyölegek

Háztartási mennyiségben!

-

Műtrágyák, rovarirtó szerek, növényvédőszerek, gyomirtószerek
csomagolóanyagai

Háztartási mennyiségben!

-

Fáradt olaj 5 l-ig, olajszűrők, olajos rongyok

Háztartási mennyiségben!

-

Nyomtatópatronok, tonerek

Háztartási mennyiségben!

-

Használt étolaj, zsír

Háztartási mennyiségben!

-
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Komposztáljunk:
nincs füst, csak tiszta levegő
2021-től Magyarország teljes
területén be lett tiltva az égetés. Sok ember azt gondolja,
mivel az égetés tilos, nem tud
majd megszabadulni a kertben keletkező nyesedéktől,
lehullott levelektől. Pedig az
avar, a zöldhulladék elégetése
súlyos betegségeket okozhat.
A kiskertek, kertes házak tulajdonosai ezek után két lehetőség
közül választhatnak.

lásak lesznek a tápanyagban
gazdag komposztért, és tápoldatra sem kell költenünk.

Az egyik lehetőség, hogy
a t e r v e k s z e r i n t nyá r t ó l a
Szomhull Kft. mint közszolgáltató, elszállítja a kerti hulladékot. A szolgáltatás pénzbe fog
kerülni. Az erre a célra igénybe
vehető szemétgyűjtő edényt
meg kell vásárolni, majd pedig – tervek szerint a havi egy
alkalommal történő elszállításáért is fizetni kell. Nagyobb
mennyiség esetén konténert
lehet rendelni. Ez a szolgáltatás szintén díjköteles lesz.
A másik lehetőség a zöldhulladék komposztálása. Így
nemcsak a füsttől szabadulunk
meg, hanem értékes humuszt
is előállíthatunk.
A Tudatos Vásárló Magazin
25. számában megjelent cikket
közöljük.

Milyen komposztálót válas�szunk?
A komposztálás nagyon egyszerű eljárás, nincs szükség
hozzá semmilyen extra beruházásra. Elegendő néhány jó
minőségű, megfelelő szellőzést
biztosító komposztkeret – ma
már ebből is számos változat
kapható, de kis kézügyességgel
magunk is barkácsolhatunk kereteket, például vesszőből, raklapokból. A műanyag komposztálókat elsősorban ott ajánljuk,
ahol a komposztálandó anyag
zöme a konyhából kerül ki, tehát
nem keletkezik nagy mennyiségű kerti zöldhulladék, ettől
eltekintve azonban az anyagés formaválasztás nagyrészt
ízlés kérdése. De akár veszünk,
akár építünk, fontos, hogy a
komposztáló lefelé szélesedjen,
hogy a komposzt átforgatását
és kivételét könnyen meg tudjuk
oldani. Ha fakeretes ládánk van,
legyen könnyen szétszedhető. A
kereteket érdemes olyan helyre
felállítani, amely a konyhából
télen is jól megközelíthető és
árnyékos.

Komposzttechnikák kezdőknek
és haladóknak
A komposztálás tulajdonképpen a legősibb újrahasznosító
eljárás, melynek során a lebomló szerves hulladék értékes talajjavító anyaggá alakul.
Ehhez nincs is másra szükség,
mint egy komposztálóra, meg
néhány gombára és apró talajlakó élőlényekre, ráadásul
nekünk csak az előbbit kell előállítanunk, az utóbbiakról a természet gondoskodik. A legolcsóbb és legkisebb környezetterheléssel járó megoldás az,
amikor helyben, a kiskertben,
az udvaron komposztálunk.
Szobanövényeink, kertünk, de
az utcai fák is különösen há-

Nem büdös
A komposztálást hozzánk
hasonló igényekkel rendelkező
apró élőlények végzik, így nem
kell nekik más, mint nekünk:
levegő (pontosabban oxigén),
valamint elegendő nedvesség
és tápanyag, melyet a zöldhulladékok adnak. A legfontosabb
dolgunk, hogy figyeljünk ezek
megfelelő arányára: a szenet a
„barna” alkotók (pl. gallyak, fűrészpor, avar), a nitrogént pedig
a „zöld” anyagok (fűnyesedék,
zöldséghéj, egyéb konyhai hulladék) biztosítják. A víztartalom
is igen érzékenyen befolyásolja
a lebomlást: készülő komposztunk nedvességtartalma akkor
megfelelő, ha markunkba véve

és összenyomva összetapad,
azaz nem esik szét, de nem is
tudunk vizet kipréselni belőle.
Ezeket az alapelveket betartva
nem következhet be az, ami
miatt néhányan ódzkodnak a
komposztálástól, vagyis az
erőteljes szagot árasztó rothadás. Az ugyanis vészjel, a
helyesen kezelt komposzt nem
rohad, ezért nem is bűzlik.
Itt a vége
A „komposztlakók” szorgos
tevékenysége folyamatosan hőt
termel, ezért a komposzthalom
belsejében télen sem áll le
teljesen a folyamat, ám érdemes ilyenkor nem bolygatni
a halmot. Tavasszal és ős�szel azonban két-három alkalommal célszerű átforgatni
az összegyűjtött szerves hulladékot, hogy a nedvesebb
és szárazabb, illetve a szénben és a nitrogénben dúsabb
anyagok összekeveredjenek.
Az így beállított, és megtelt
komposztkeretet 6-12 hónapig
hagyjuk magára, hogy a szerves anyagok lebontása, és a
humuszanyagok felépülése
megtörténhessen. Ezen időszak alatt a komposzthalmunk
körülbelül az ötödére fog ös�szeesni. Ha a komposztálódás
biológiai folyamatainak utolsó
fázisa is lezajlott, a komposztunk megérett: a halom színe
egész sötét barnává, földszerűvé válik, és elhagyják a százlábúak, földigiliszták. Ekkor a
kész komposztot egy nagyobb
méretű rostán átszitáljuk, és a
kész humuszt már fel is lehet
használni a virágcserepek vagy
a kert földjébe keverve. A szitáláshoz tökéletesen megfelel
egy lukacsos aljú műanyag
zöldséges rekesz vagy egy
kőműves-felszerelésként árusított kavicsszita.
Mi kerülhet a komposztba?
A konyhában egy tálban,
vagy más alkalmas (esetleg lu-

kakkal ellátott fedeles) edényben gyűjthetjük a szerves hulladékot. A komposztba kerülhet
a gyümölcsök, zöldségek héja,
tojáshéj, kávé- és teazacc,
hervadt virágok és elszáradt
szobanövények, virágföld, toll,
szőr, fahamu (köbméterenként
legfeljebb 2-3 kg), növényevő
állatok ürüléke a forgácsalommal együtt, papír kis men�nyiségben, valamint gyapjú,
feldarabolt pamut és lenvászon, szintén kis mennyiségben. Újságpapírt ne tegyünk
a rakásba, de feldarabolt selyempapír és tojástartó doboz
mehet bele.
A kerti komposztalapanyagok közül legnagyobb men�nyiségben az avar fordul elő,
illetve a fűnyesedék, szalma,
falevél, lehullott gyümölcsök,
ágak, faforgács, fűrészpor. A
gallyak közül a kisebbeket kézzel, a nagyobbakat ágaprítóval
ajánlott feldarabolni körülbelül
5 centiméteres darabokra.
Mit ne tegyünk a komposztba?
Ne kerüljön a komposztba
festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék, szintetikus, illetve nem
lebomló anyagok (műanyag,
üveg, cserép, fémek), veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy forgalmú
utak mellől származó növényi
hulladék, elem, akkumulátorok
stb.). A fertőzésveszély miatt
ne tegyünk a komposztálnivalók közé fertőzött, beteg növényeket, húsevő állatok almát,
főtt étel maradékát, húst és
csontot. Ez utóbbiakat a kóbor
állatok és rágcsálók miatt is
érdemes kihagyni a komposztból. A déligyümölcsök héját
szintén hagyjuk ki, mert azokon
rendszerint nagyon sok a gombaölő és egyéb vegyszer.
Még több komposztálás:
www.komposztalj.hu
www.kothalo.hu/kiadvanyok/
kompfuz.pdf
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Lomtalanítás lesz július 29–30-án
A táplánszentkereszti önkormányzatot
értesítette a SZOMHULL Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft., július 29-30-án elvégzik
a lomtalanítást. Július 29-én az önkormányzati hivataltól a falu Szombathely
felé eső részén, július 30-án az önkormányzati hivataltól a Tanakajd felé eső
területen.
A szolgáltató a háztartásokban feleslegessé vált – a rendszeresített

hulladékgyűjtőkbe be nem férő holmikat
– elszállítja, amennyiben reggel 7:00
óráig szállítóeszközzel megközelíthető
közterületre helyezik.
A 2012. óta érvényben lévő hulladékgazdálkodási törvény értelmében, a
lomtalanításba nem tartozó hulladékok:
kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék), állati tetem, trágya, bontásból
származó autóalkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), építési törmelék

(mosdókagyló, csempe stb.), lapátos
h u l l a d é k , g u m i a b ro n c s , ve s z é l ye s
hulladékok (pl. permetezőszernek és
göngyölegének maradéka, festék- és
festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt
olaj, olajos üzemanyag-göngyöleg stb.)
elektronikai hulladék (pl. hűtő, TV, háztartási gépek stb.
A lomtalanításba nem tartozó hulladékot a szolgáltató nem szállítja el.

Minden kedves Lakótársunknak tisztelettel és jó szívvel köszönjük a veszélyhelyzet idején eddig tanúsított megértésüket, türelmüket,
együttérzésüket.
Vigyázzanak Magukra, vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánok Mindnyájuknak!
Ne felejtsék, a hivatal ajtaja mindig nyitva áll Önök előtt, néha egy köszönés, egy mosoly is jólesik. Ezután az embert, hivatalt is
próbára tévő időszak után engedjék meg, hogy egy verssel kíséreljem meg kifejezni hivatali hitvallásunkat:

TÚRMEZEI ERZSÉBET:
A harmadik
Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet!
Ó, ha a harmadik
egyszer első lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.
Családi Anita
jegyző
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Szűk körben, koszorúzással tisztelegtek
az 1848-as forradalom évfordulóján
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 173. évfordulóján, a pandémia
miatt nem tudták megtartani a szokásos
ünnepséget Táplánszentkereszten. Az

évforduló tiszteletére március 12-én az
önkormányzat nevében Perl János polgármester, az Apáczai Csere János Általános
Iskola nevében Kissné Nagy Ilona koszo-

rúzott a falu központjában lévő 1848-as
emlékműnél.
Fotó: Kálmán Zsolt

Stílus és divat
Zolami ékszer Facebook oldalamon ismertetem, hogy készítek személyre szóló,
névvel gravírozott könyvjelzőket, kulcstartókat.
Ásvány-karkötőket horoszkóphoz igazítva, fonalékszereket nemesacél-medállal, kislány és
baba hajpántokat, koszorúslány hajdíszeket.
Új termékem: névvel gravírozott bőrkarkötő.
Rendeléseket felveszek, Facebook oldalamon, illetve a 06/30/285-6603-as telefonszámon.
Szombathelyen a termékek átvétele ingyenes.
Iglódi Zoltán
(Újságunk rendelkezésre áll a helyi vállalkozók
tevékenységének bemutatására, termékeik ismertetésére, kínálatára is. a szerk. )

13

2021. június

Riasztás: utcára döntött oszlop, közlekedési balesetek
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében is átmeneti változást hozott a pandémiás helyzet. Elmaradtak a gyakorlatok,
közös képzések, de a tűzoltószer vonulás kész állapotban tartásáról
folyamatosan gondoskodtak és készenlétet is a megszokott módon
látták el. Megtörtént a gépjárműfecskendő fék- és futómű felújítása,
majd műszaki vizsgáztatása is.
Rendkívüli esemény,
riasztás júniusig csak
két esetben történt az
idén. Az év első riasztása február 11-én volt,
Táplánszentkereszten
a Dózsa utcában a
viharos szél fa távközlési oszlopot tört
ketté, mely az úttestre
dőlt, akadályozva a forgalmat. A helyszínen
megállapították, hogy
a kidőlt oszlop egy másik oszlopot is eltört, ott is veszélyhelyzetet okozva. A szombathelyi hivatásos tűzoltókkal
közösen, magasból mentő szer
segítségével sikerült a sérült
oszlopokat eltávolítani. Május
13-án reggel a 87-es számú főút
táplánszentkereszti szakaszán
két személygépkocsi és egy
kamion ütközött. A szombathelyi
egységekkel közösen, az egyik
jármű áramtalanítását elvégezték, és a műszaki mentésben is
részt vettek. A baleset következ-

tében személyi sérülés nem történt. Fél év alatt többször voltak
készenlétben, mivel a hivatásos
egységek Szombathelytől távolabbi, illetve más megyében történt kiemelt magasabb riasztási
fokozatú tűzesetekhez vonultak.
Sikerült több pályázaton indulni, közülük a „Magyar Falu
Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázatra benyújtott
– FCA-KP-1-2020/3-000091

azonosítószámú – „A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület gépjárműfecskendőjének közlekedésbiztonsági célú
felújítása” pályázat keretében
808 858 Ft támogatást nyertek, a pénzt a javításokra fordították.
Bíznak további pályázataik sikerében,
amelyek a lakosság biztonságát, a
tűzoltók vonulási
és működési feltételeinek javítását
szolgálják.
Ú j ra m e g ny i thatták szertáruk
kapuit a gyerekek
előtt, részt vehettek
a bölcsődei gyermeknapon, előre egyeztetett
időpontban a helyi Apáczai
Csere János Általános Iskolából osztályokat, és éppen arra
sétáló óvodásokat is fogadták. A sok érdeklődő, csillogó
szempár, a gyermekzsivaj, a
sok-sok kérdés felemelő érzés
volt. Igyekeztek bemutatni az
egyesület életét, gépjármű fecskendőjét, egyéni védőfelszereléseit, eszközeiket, válaszoltak a
kérdésekre. A beöltözés, ruha,
sisak, kesztyű, öv felpróbálásá-

ra sorban álltak a gyerkőcök, a
vállalkozóbb kedvűek hátukra
vehették a nehéz légzőkészüléket is. Utóbbinál a bátor mosoly
hamarosan átváltott döbbenetre. Kipróbálhatták azt is, milyen
a tűzoltóautóban ülni.
Felhívás, kérés! Elérkezett
az év nyári időszaka, vele az
aratás ideje. A tartós meleg és
a csapadékszegény hetek fokozott tűzveszélyhez vezethetnek.
Kérnek mindenkit a bel- és külterületi égetést tiltó szabályok,
országos és helyi rendeletek
maradéktalan betartására, a
körültekintő kerti sütésre, grillezésre, illetve a mezőgazdasággal foglalkozókat a gépek megfelelő tűzvédelmi felkészítésére,
az előírt szabályok betartására,
a munkák során az esetleges
tűz keletkezése esetén az oltás
megkezdéséhez szükséges
eszközök beszerzésére és készenlétben tartására!
Ne feledjék, ha bajt észlelnek,
hívják a 112-s segélyhívót! Az
egyesület kiemelt eseményeiről naprakészen, folyamatosan
adnak tájékoztatást a Facebook
oldalukon is.
Információ:
Táplánszentkereszti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Beszámoló az ALAPÍTVÁNY TÁPLÁNSZENTKERESZT
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT 2020. évi működéséről
Az Alapító okirat kelte: 2002.
február 28.
Módosítása 2002. május 22.
A bírósági bejegyzés száma:
PK.60.031/2002. Kelte: 2002.
május 28. A Szervezet nyilvántartási száma: 18-01-0000023
Az Alapítvány székhelye:
9 7 6 1 Tá p l á n s z e n t k e r e s z t ,
Széll Kálmán u.10. Adószáma:
18892932 -1 -18 Alapítói vagyona: 300 ezer Ft. Az alapítvány típusa: magánalapítvány,
nyitott.
Az Alapítvány 2002. év végén
kezdte el adománygyűjtését,
melyet 2020-ban is folytatott.
2020. év folyamán 1 509 212
Ft adományból származó be-

vétele volt, amelynek 6,6%-a –
100 000 Ft – társas vállalkozásoktól, 34,9%-a – 527 500
Ft – magánszemélyek befizetéseiből származott. 11,4%-a –
172 500 Ft – a jótékonysági
bál bevétele volt. A maradék
47,1%-a – 709 212 Ft – a lakosság adójának 1%-ából származó bevétel.
Tárgyi eszközök 2020. évben. Alkalmazkodva a kialakult
helyzethez felmértük, hogy
mi az, ami jól hasznosítható,
és ennek keretében az alábbi
eszközöket vásároltuk meg:
1 ) 2 0 2 0 . év m á j u s á b a n L G
mosó-száritógépet vettünk, a
rendelőben felhalmozódó ru-

haneműk, lepedők folyamatos
fertőtlenítésére, értéke 254 ezer
Ft volt. 2) 2020. októberben
pedig a tönkrement nyomtatót
kellett kicserélni. Vásároltunk
egy KYOCERA P2040DU tipusu
nyomtatót 232 ezer Ft értékben.
Anyagjellegű ráfordítás 666
ezer Ft, amelyből bankköltség
55 ezer Ft, anyagok, kiegészítő
anyagok, berendezés, felszerelés, a pandémiás helyzet miatti
cserélhető munkaruha, különféle fertőtlenítőszerek költsége
288 ezer Ft (vakutener, különféle tesztcsíkok, köpeny, póló,
nadrág stb), postaköltség 132
ezer Ft, irodaszer, nyomtatvány,
szakkönyv költség 179 ezer Ft,

mely az Alapítvány által vásárolt boríték és a nyomtatókba
való festékpatron beszerzésének költsége. Eszközjavítási
költségek 12 ezer Ft.
Az Alapítványnál a 2020. év
folyamán sem volt személyi
jellegű kifizetés. Valamen�nyi tisztségviselő társadalmi
munkában látta el feladatát. Az
Alapítvány könyvelési munkái
is társadalmi munkában készültek.
Köszönjük mindenkinek a
támogatást!
COVID-mentes évet, jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Dr. Teleki György főorvos
kuratóriumi elnök
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Iskolai hírek

Színházi előadás, mozi a gyermeknapon
A gyermeknapon az alsó
tagozatos diákjaink a Soltis
Színház előadását tekintették
meg, felső tagozatos tanulóink
pedig az Agora Savaria moziban néztek meg egy filmet. A
nyolcadikosok legnagyobb meglepetésére azonban először a
saját filmjük pergett. Horváthné
Péntek Veronika egykori osztályfőnökük a jelenlegi osztályfőnökök közreműködésével egy

filmet készített róluk az itt töltött
8 év eseményeinek fotóiból.
Köszönjük Vera néninek ezt a
szép és különös meglepetést.
Később folytatódott a meglepetések sora: a Szülői Szervezet
csokival kedveskedett, és hozzájárult a fagyi árához. Köszönjük ezt az ajándékot Feketéné
Piskor Eszternek, a Szülői Szervezet elnökének, Pintérné Bozi
Andreának és Pintér Györgynek

Nyelvtanulás felsőfokon!
Jelentős eredményt ért el,
kiválóan szerepelt Nagy Mira 7.
évfolyamos tanulónk a London
Bridge elnevezésű angol nyelvi
versenyen.
Az országos döntőben a 15.
helyen végzett a 280 főt számláló mezőnyben. Sok szeretettel gratulálunk Mírának és
felkészítő tanárának, Mayerné
Sebestyén Andrea tanárnőnek.
Mira példa lehet minden diákunk előtt, hogy már tizenéves

korban jól lehet bírni, kitűnően
lehet használni, beszélni egy
idegen nyelvet.

Nagy Mira

Gyermekszemmel 2021.
A Szombathelyi Derkovits Gyula Általános
Iskola 22. alkalommal
is meghirdette a Gyermekszemmel elnevezésű rajzversenyt a városi
és városkörnyéki alsó
Németh Gréta
Nyári
tagozatos tanulók száKrisztofer
mára. Az idei téma: „Aki
vitéz, fel a lóra!” – az 1848-49-es és ezüst fokozatú minősítést
forradalom és szabadságharc – kaptak.
gyermekszemmel volt.
Gratulálunk Horváth Laura 1.
A tanulóink által elkészí- évfolyamos, Kunovits Hanga
tett gyönyörű alkotások arany Sára 2.a osztályos és Nyári
Krisztofer negyedikes diákjainknak, ők aranyfokozatú,
és Németh Gréta 3.a osztályos tanulónknak, aki
ezüst fokozatú minősítést
kapott. Alkotásaikat megtekinthetjük a Derkovits
Iskola honlapján.
Horváth Laura
Kunovits Hanga
Felkészítő tanáruk:
Sára
Leginszky Ágnes

és a Szülői Szervezet
tagjainak. Azután megérkezett Bagaméri, aki
ízletes fagylaltot kínált
a diákoknak.
A nap során mozgásos játékokban, ügyességi versenyeken szórakozhattak az iskola
tanulói.
(Információ: Apáczai
iskola)

A legjobbak között
természetismeretből
részt vegyen az országos döntőn.
A 6. osztályosok
között kiválóan szerepelt 2 diákunk: Bíró
B e l i á n 5 . , B o gn á r
András 8. helyezett
lett.
Bödei Dorka
Egervölgyi Lilla
Felkészítő tanáraik: Leginszky Ágnes
és Góczán József.
A XIX. Kaán Károly verseny
Mindannyiuknak szeretettel
megyei fordulóján is szép apá- gratulálunk!
czais sikerek születtek.
Az 5. évfolyamos
mezőnyben Bödei
Dorka az 1., Egervölgyi Lilla a 3. helyet szerezte meg.
Bíró Belián
Bognár András
Mindezzel együtt
Bödei Dorka jogot
szerzett arra, hogy

Első helyezés
matematikából
„A tudás öröm, dicsőség! Éld
át, Neked is jár!” – ez a Bendegúz Akadémia jelszava. Szerencsére a verseny megyei fordulóján Gál Bence 8.a osztályos
tanulónk átélhette ezt a sikert,
hiszen az előkelő 1. helyezést
érte el matematikából.
Felkészítője: Geröly Krisztina
tanárnő

Gál Bence

15

2021. június

Siker a Simonyi versenyen
Szépen teljesítettek a felsős tanulóink a XXIV. Simonyi Zsigmondról elnevezett
helyesírási verseny megyei
fordulójában. Itt a Kárpát-medence 2400 legjobb helyesírója versengett.
Kiválóan szerepeltek 5. évfolyamosaink, közülük Bödei

Dorka 4., míg Gyulai Emma 11.
helyezést ért el. 6. osztályosa-

Balassa
Georgina

Bognár Ákos

ink is jól vették a „helyesírási
akadályokat”, Bognár András

Gál Bence

Gyulai Emma

a 11., Bognár Ákos a 15. helyen
végzett. A 7-esek körében
Balassa Georgina a 10., Nagy
Mira a 11. helyet szerezte meg.
A 8. évfolyamosoknál Gál Bence a 13. helyen végzett.
Felkészítő pedagógusaik:
Perlné Lakatos Ildikó és Szakál
Szilvia tanárnő

Óperenciás/História rajzpályázat
Örömmel vettük kézbe az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ értesítését,
mely arról szólt, hogy ismét eredményesen
szerepeltünk az Óperenciás/História pályázaton.
A zsűri döntése alapján a beérkezett
405 pályamű közül 170 került be a tárlatra.

Kónya
Brigitta

Kunovits
Hanga Sára

Óvodai hírek
Szerencsésen túl van a pan
dém iás időszakon a táplán
szentkereszti Hét Kastély Kertje
Művészeti Óvoda és Bölcsőde
is. Remélik, hogy a nyár után
már hiánytalanul folytathatják
a művészeti óvoda terv szerinti
foglalkozásait.
Ma már újra közel teljes létszámmal működik az intézmény,
legfeljebb pár gyerek hiányzik
meghűlés, kisebb fertőzés miatt. Nem volt ez mindig így, kora
tavasszal nehéz napokat éltek
meg a gyerekek és az óvodapedagógusok. Február végén egy
kisfiú rosszul lett, mentők vitték
el Budapestre Covid-fertőzés
miatt. Ezekben a napokban
majdnem az egész nevelőtestületen végigsöpört a vírus,
így önkormányzati és hatósági
intézkedéssel az országos lezárásnál egy héttel korábban lakat
került a táplánszentkereszti
óvodára. A felajánlott ügyeletet
egyetlen szülő sem kérte, az

Lacsics
Bíborka

Iskolánkból: Németh Szofi Katalin és Életes Szonja 2.b osztály, Horváth Laura (két
rajzzal), Kunovits Hanga Sára, Csizmazia
Balázs 1. osztály, Lacsics Bíborka, Karvalics
Sára Nadin Takács Lúcia, Török Melinda 3.a
osztály Mikos Lara, Kónya Brigitta 4. osztály.
Felkészítő pedagógusaik: Leginszky Ágnes,

Mikos Lara

Takács Lúcia

Török
Melinda

Kutosné Tóth Hajnalka és Perlné Lakatos
Ildikó.
Külön büszkeséggel tölt el bennünket, és
teljes szívünkből gratulálunk Mikos Lara 4.
osztályos diákunknak, aki díjazott lett ezen
a megmérettetésen. (Felkészítő tanára:
Leginszky Ágnes.

Csizmazia
Balázs

Horváth
Laura

Karvalics
Sára Nadin

Nehéz napok után az óvoda
étkezési lehetőséget viszont
többen igénybe vették.
– Tizenöt kollégából tízen lettünk betegek. Szerencsére csak
egy munkatársunk került kórházba, a többiek otthon vészelték át a betegséget – mondja
el Balázsyné Süle Ildikó, aki
november óta vezeti az óvodát.
– Április 19-én nyitottunk ki újra,
ám az első napokban még csak
a szülők fele hozta óvodába a
gyermekét. Fokozatosan újra
bővült a létszám. Ilyen körülmények között, másfél hónapos
kihagyással és a sok bizonytalansággal természetesen nem
tudtuk a művészeti nevelési
programunkat a terv szerint
folytatni. A kolléganők a visszatérő gyerekeknek hagytak időt,
hogy újra összeszokjanak. A
pandémia alatt nem tudtuk megrendezni a szokásos kiállításokat, és az öt tematikus műhellyel
működő óvodai tehetséggondozó program foglalkozásait sem
lehetett megtartani. Mindenkit

próbára tett ez az időszak, és
bár nem tudhatjuk, hogy mit
hoz a jövő, de bízunk benne,
hogy szeptembertől már minden
visszatér a régi kerékvágásba.
A bölcsődei intézményegységnél nem volt lezárás. Az itt
dolgozó kolléganőknek is nehéz
időszak volt, a pici gyermekeknél a távolságtartás nem érvényesül és nem is érvényesült
részükről, közvetlenek voltak
a szabályok betartása mellett.
Az óvodavezető arról is beszámol, hogy a gyerekek kezét
a lezárás időszakában sem engedték el. Mind a négy óvodai
csoportnak saját zárt facebook
csoportja van, és a lezárás ideje
alatt az óvónénik hetente küldték az anyagokat a szülőknek
arról, hogy a gyerekek mivel
foglalkoztak volna azon a héten.
Ajánlásokat küldtek, ötleteket a
húsvéti kézműveskedéshez, így
az a szülő, aki a családokra szakadt pluszterhek ellenére tudott
kicsit óvónéni lenni, pótolni tudta

gyermekével a kihagyott ismeretanyagot. Ami a következő nevelési évet illeti, a táplánszentkereszti
óvodának nincsenek létszámgondjai. Óvónőben, ahogy mindenhol az országban, itt is hiány
van. A helyzetet javítja, hogy folyamatosan foglalkoztatnak óvodapedagógus hallgatókat, akik
aztán tanulmányaik végeztével
már gyakorlottan, az intézmény
működését jól átlátva állhatnak
munkába.
Az új vezető éppen a pandé
mia derekán került az intézmény
élére. Ez a helyzet lassította
a terveinek megvalósítását,
mindamellett azokat továbbra
is szem előtt tartja. Érdekes
módon viszont pozitívumot is
talált a kényszerhelyzetben, mivel a lezárás miatt többet tudott
beszélgetni a kollégákkal.
– Egész idő alatt tartottuk a
kapcsolatot online. A hétköznapokban, a folyamatos munka
mellett talán kevésbé tudtunk
volna egymásra figyelni.  V. K.

16

2021. június

Karatehírek

Újrakezdték a karatésok
A Tápláni Karate Sportegyesület a covidjárvány idején is működött, csak akkor
tartottak szünetet, amikor a kormányzati
intézkedések miatt kötelező volt.
A gyerekek és a szülők nagy része
is várta már az újrakezdést, bár voltak,
akik a járvány idején abbahagyták.
A versenyeket az egész országban

felfüggesztették, egyáltalán nem volt
semmilyen lehetőség a megmérettetésre. Csak a járványügyi intézkedések
és korlátozások teljes betartásával –
versenyengedély, fertőtlenítés – lehetett
edzéseket tartani. Nehéz időszak volt
mindannyiunk számára, sok karatés is
átesett a betegségen, de szerencsére
mindenki felépült.

Reméljük, hogy a fokozatos feloldások
lehetővé teszik, hogy ismét utazhassunk
versenyekre. Az edzéseket jelenleg heti
két alkalommal (szerda és szombat) az
iskola tornacsarnokában Kassai Gergely
1.dan. vezetőedző tartja.
Információ:
Tápláni Karate Sportegyesület

Bajnok a Táplán SE felnőtt labdarúgócsapata
A 2020/21-es idényben a megyei felnőtt II. osztály Déli csoportjában bajnok lett a Táplán
Se labdarúgócsapata. Az őszi
szezont a magasabb osztályban, a megyei I. mérkőzéseivel
folytatják.
Óriási eredmény ez számunkra, és nem kevés munka gyümölcse érett bajnoki
arannyá. Már az őszi szezonnak úgy indultunk neki, hogy
próbáltunk ütőképes gárdát
felállítani, így alakítottuk keretünket. Saját nevelésű játékosaink mellé igyekeztünk olyan
tapasztalt játékosokat igazolni, akik segíthettek céljaink
elérésében. Ki is alakult egy
jó szellemű társaság, ennek
ellenére becsúsztak váratlan
vereségek – az őriszentpéteri, valamint a Nádasd elleni
mérkőzéseken szenvedtük el
–, amikre nem számítottunk.
Rendkívül erős volt a mezőny,
jó néhány csapat jelentkezett
be az első helyre.
Egy őszi mérkőzésünk elmaradt, így jelentős, 7 pontos hátrányból vágtunk neki
a tavaszi szereplésnek. Két
játékosunk máshová igazolt,
egy abbahagyta a labdarúgást.
A helyükre érkezőket gyorsan
be kellett építeni a csapatba. Tudtuk, hogy céljaink eléréséhez valami „szenzációs
tavaszt” kell produkálnunk,
szinte hibátlanul kell teljesítenünk. Megnyertük az elmaradt
mérkőzéseket, így 4 pontra

A Táplán SE bajnokcsapata az ünneplés pillanataiban
csökkent a hátrányunk, de tudtuk, a legnagyobb riválisunk, a
Nádasd, amely szintén remek
erőt mutat, nem nagyon fog
hibázni.
A tavaszi idényben végig
nagy nyomás alatt játszottunk.
A keretünk erős volt, de csapatunkat is utolérték a vírus okozta problémák, és sérülésekkel
is bajlódtunk. Folyamatosan
nélkülöznünk kellett 4-5 meghatározó játékosunkat. Igaz,
hogy még nehezebbé vált a
helyzetünk, de eközben a csapatunk igazi baráti társasággá
és jó közösséggé formálódott.
A hiányzók helyére bejövő labdarúgóink hétről hétre meggyőző teljesítményt nyújtottak,
mindenki átérezte, milyen nagy
a tét, ennek megfelelően jöttek
az eredmények szépen sorban.
Egyszer csak azt vettük észre,
hihetetlen sorozat részesei

vagyunk, 12/12 győzelemmel.
Közben a vetélytárs csapatok
többször hibáztak, így aztán az
utolsó előtti fordulóra Csákánydoroszlóba úgy utazhattunk, ha
győzünk, mienk a bajnoki cím,
a csapat tagjai ennek megfelelő hozzáállással vetették
be magukat a küzdelembe, és
6:1-es csodálatos eredmén�nyel bebiztosítottuk, hogy az
utolsó mérkőzéstől függetlenül,
megnyerjük a bajnokságot. A
Körmend elleni utolsó mérkőzést kicsit el is engedtük,
mert várt még ránk egy fontos
találkozó. A következő héten a
Nádasd ellen léptünk pályára,
az országos főtáblára kerülés
volt a tét. Szemet gyönyörködtető játékkal 7:0-ás győzelmet
könyvelhettünk el, ami azt is
jelenti, hogy augusztusban
folytathatjuk az országos kupában.

Összességében a siker záloga a rendkívüli közösség erejében rejlett, amit talán a mai
világban nem is olyan könnyű
kialakítani. Igazi baráti társasággá kovácsolódott össze a
csapatunk, nem voltak „idegenek”, mindenki a barátja hívására érkezett a Táplán SE-hez.
Vállaljuk a magasabb osztályban való szereplést, hiszen
erre készültünk régóta. Köszönet mindenkinek, aki segített,
és támogatta céljaink elérését.
Köszönet az U19 csapat edzőpárosának is, akik a nem túl
fényes őszi szezon után a 6.
helyig repítették a csapatot.
Mindenkinek kellemes nyarat
kívánunk, találkozzunk augusztusban, a megyei I. bajnokikon
és az országos főtábla mérkőzésein.
Borbás János, Kovács Ferenc
Táplán SE

