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A faluegyesítés  
évfordulóját ünnepelték

Október 26-án tartották a 
falu egyesítésének ünnepét 
Táplánszentkereszten. Szob-
rot avattak, átadták a Táp-
lánszentkereszt Községért 
Díjat is.  

Gyöngyösszentkeresztet és 
Táplánfát 1939-ben egyesítet-
ték, azóta nevezik a községet 

Táplánszentkeresztnek. Az 
önkormányzat 2009-től min-
den évben október végén meg-
emlékezik az évfordulóról. 

Október 26-án szoborava-
tással kezdődött a program. 
Sulyok János Árpád fejede-
lemről készített alkotását a 
József Attila és Deák Ferenc 
utca kereszteződésénél állí-

tották fel. Dr. Kovács Lász-
ló alpolgármester mondott 
avatóbeszédet. „A falu leg-
újabb köztéri szobra Árpád 
fejedelemnek állít emléket. 
Sulyok János népi fafaragó 
művész nem ismeretlen a 
táplániaknak, hiszen keze 
munkáját őrzi az iskola ud-
varán az Apáczai-Csere Já-

nos szobor, és a Szent Lőrinc 
templom előtti Szent Lőrinc 
szobor is. Jelképes az is, hogy 
a Széchenyi parkból kivágott 
gesztenyefa kelt új életre a mű-
vész vésője nyomán. Milyen 
kapcsolat fűződik a honfogla-
lás kori Árpád fejedelemhez?  

Sajnálatos módon az idén 
két olyan személyiségtől is vég-
ső búcsút kellett vennünk, akik 
meghatározó közéleti szerepet 
töltöttek be a faluban. 

Táplánszentkereszt község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete 2013. szeptember 
26-i ülésén úgy határozott, 
hogy közéleti szerepvállalásuk 
és érdemeik elismeréseként, a 

település irántuk érzett hálája 
és megbecsülése jeléül „Táp-
lánszentkereszt Községért” 
kitüntetésben részesíti posz-
tumusz Horváth Árpád volt 
Táplánszentkereszt, Rákóczi 
u. és Imre János volt Táplán-
szentkereszt, Petőfi S. u. 8/a. 
sz. alatti  lakosokat.

„Táplánszentkereszt Községért”  
kitüntetés adományozása – 2013.

Koszorúzási ünnepséget, 
majd megemlékezést tar-
tottak szeptember 25-én dr. 
Széll Kálmán egykori mi-
niszterelnök, pénzügymi-
niszter születésének 170. 
évfordulója alkalmából, 
melyen közreműködött a 
Táplánszentkereszti Ifjú-
sági Fúvószenekar. 

Koszorúzás és megemlékezés  
dr. Széll Kálmán tiszteletére

Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról

Táplánszentkereszt

Horváth Árpád hosszú ideig 
a település sportéletében ját-

szott meghatározó szerepet, 
tisztelettel adóztunk emléké-
nek a 2013 márciusában meg-
jelent lapszámunkban.

„Táplánszentkereszt Községért”  
kitüntetés adományozása – 2013.In memoriam Imre János – Pecold 

Imre János (becenevén Pecold) 1960-ban született, életét 
szeretett szülőfalujában, Táplánszentkereszten töltötte. Soha 
nem kényeztette el a sors. Édesapját gyermekként vesztette el, 
édesanyját is korán elragadta tőle és testvérétől a sors. 

De mindig megtalálta a helyét, kereste a szépet és a jót, 
képezte magát, arra törekedett, hogy mindenkinek a javát 
szolgálja.

A képviselő-testületnek 2002-ben lett a tagja, két cikluson 
át járult hozzá ötleteivel, támogatásával községünk fejlő-
déséhez. Mint igazi falusi 
embernek, mezőgazdásznak 
a természet volt a vesszőpa-
ripája. Aggódott az üléseken 
minden egyes fáért, fűszá-
lért, a zöldterületekért, a 
Gyöngyösért, minden girbe-
gurba alléért.

Régről, talán még gyermekként ismertem, vagy néhány-
szor találkoztam vele, mint a jáki tsz dolgozójával. Aztán 
1996-ban kerültünk szorosabb barátságba, amikor együtt 
jártunk másoddiplomásként főiskolára. Közeledett egy-
máshoz az érdeklődési körünk, amikor az Agárkamarába 
került, már a munkánk is kapcsolódási pontot hozott. 
Aztán később, már képviselőként, 2003-ban, amikor a kép-
viselő-testület jegyzői pályázatot írt ki, felhívott. Biztatott, 
győzködött, támogatott, és ide kerültem. 

Rengeteg ötlettel, megerősítéssel, kritikával, ha kellett 
dorgálással, de mindenben támogatta képviselőtársai, az 
önkormányzat, az intézmények, a polgármesteri hivatal 
munkáját. Lehetőségeihez mérten befolyásával, ismeretsé-
geivel is minket segített.

Tud rá valaki rosszat mondani? Nem hinném. 
Kedves Jancsi!
Amikor július közepén találkoztunk, beszélgettünk mun-

káról, családról, nyári terveinkről.
Nagyon készültél a szabadságra, a görögországi utazásra. 

De ahogy Te sem, úgy mi sem gondoltuk, hogy ilyen közel 
van a végső, a legnagyobb utazás.

Ha valaki, akkor te méltó voltál a szeretetre, a szerete-
tünkre. Nem hisszük, nem tudjuk elhinni, hogy nem vagy 
már mellettünk, miért nem vagy te is itt. Nekünk még együtt 
kéne nevetnünk, eredményeinkre büszkének lenni. Későn 
megtalált, szeretett társad mellett lenne a helyed.

Nem lenne szabad a világ rendjének így felborulni.
 Búcsúzni mindig szomorú dolog. Az ember elveszti egy 

pillanatra határozottságát, elvékonyodik a hangja, remegés 
fut át a testén, és a torka összeszorul.

Folytatjuk majd, ha legközelebb találkozunk…? És jár-e 
a fejünkben, hogy talán nem is találkozunk többé, mert ki 
tudja, mi vár ránk holnap? És lesz-e még legközelebb?!  

Nekem nem kellene most ezt a memoárt írnom!!
Hát akkor? Isten veled…  De ha valami jót kitalálsz, 

tudasd velünk! 
Köszönjük a sorsnak azt az adományát, hogy együtt 

dolgozhattunk vele!
  Családi Anita

jegyző

Számítógép-használat  
alapjai és nyelvi képzések  

állami támogatással 
Táplánszentkereszten is!
Most minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel 
tanulhat nyelvet és sajátíthatja el a számítógép-

használat alapjait, mert a teljes tanfolyam díjának 
95-98%-át átvállalja az állam.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk  
a fizetendő összeggel kapcsolatos információkat.

40 órás tanfo-
lyam esetén az 
Ön által fizeten-

dő önrész

50 órás tanfo-
lyam esetén az 
Ön által fizeten-

dő önrész

100 órás tanfo-
lyam esetén az 
Ön által fizeten-

dő önrész

Nem hátrányos hely-
zetű kistérségben élő 
személyek számára

2000 Ft 2500 Ft 4500 Ft

Hátrányos helyzetű 
kistérségben élő 
személyek számára

800 Ft 1000 Ft 1800 Ft

Információ: 30/659-0275, Meskó Krisztián  
– népművelő, taplankke@gmail.com

A képzésen részt vehet minden magyar állampolgár, aki 
elmúlt 18 éves, nem áll államilag támogatott tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban, nem vesz részt ezen képzési 
programmal párhuzamosan más hazai vagy európai 

uniós forrásból támogatott képzésben, valamint vállalja, 
hogy a képzés költségeit egy jelképes (2-5%-os)  

önrésszel kiegészíti, és a képzésen maximum 20%-os 
hiányzással részt vesz.
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Folytatás az 1. oldalról

Egy ezredév  után nehéz 
közvetlen kapcsolatot talál-
ni, de tény és való, hogy a 
táplánszentkereszti templom 
1988-as felújításakor Árpád 
korabeli vakolatot találtak a 
restaurátorok.”

Az alpolgármester emlékez-
tetett a honalapító fejedelem 
tetteire, a vérszerződésre, az 
Árpád-kori királyokra, hazánk 
történelmének és értékeinek 
megbecsülésére. 

A szobrot ifj. Perl János pol-
gármester, dr. Kovács László 
alpolgármester és Görcz Gyu-
la Csaba, a Szombathelyi Járá-
si Hivatal elnöke leplezte le. 

Az ünneplők ezután Né-
meth Tamás tárogatós zenéjére 
együtt vonultak a Széchenyi 
parkba, a faluegyesítési em-
lékkőhöz, ahol ifj. Perl János 
mondott beszédet. „Táplán-
szentkereszt. Ez az a szó, amely 
az otthont, a gyökereket, a 
biztonságot jelenti sokunknak. 
Közigazgatásilag 1939-ben 
egyesült a két falu, az idő-

sebbek még emlékeznek az 
elmúlt évtized történéseire, 
a háborúra, a szigorú ötve-
nes évekre, a konszolidációs 
hatvanas évekre, a fejlődés 
hetvenes évei után az erősödő 
gazdasági gondokra, bizony-
talanságra. Az idősebbek még 
emlékeznek a sárba süppedő 
autókra a fő úton, az egészség-
telen majorépületekre, a régi 
kisiskolára, elvadult parkra. 
És látják a mai aszfaltozott 
utakat, kerékpárutakat, a tágas 
tornacsarnokot, a játszóteret, 
a kényelmes, modern családi 
házakat. A falurészek egye-
sítése tudta megsokszorozni 
az itt élők erejét, a település 
gazdasági potenciálját, és te-
remtette meg azt az alapot, 
hogy Táplánszentkereszt nap-
jainkban a megye dinamiku-
san fejlődő, kiegyensúlyozott 
gazdálkodást folytató, rende-
zett és nyugodt községe lehet. 
Elődeinknek nagy feladat volt 
a falu egységét megteremteni, 
és nekünk az a célunk, hogy 
ezt az egységet a jövőben is 
megtartsuk. Meg kell köszönni 

mindenkinek, aki tett és tesz 
valamit Táplánszentkereszt 
boldogulásáért, itt nem lehet 
se széthúzás, se pártoskodás, 
se önzés, egyedül a közjó irá-
nyíthatja tetteinket”.

A polgármester így zárta 
mondandóját: Azt kívánom, 
hogy mindazok, akik akár 
ideszülettek, akár később köl-
töztek Táplánszetkereszten, 
érezzék magukénak ezt a fa-
lut, és tegyenek minél többet 
közös otthonukért. 

Az önkormányzat, az iskola, 
az óvoda és a civil szervezetek 
nevében megkoszorúzták az 
emlékkövet, majd a Táplán-
szentkereszti Ifjúsági Fúvós-
zenekar zenélt. 

Az ünnepséget a Jókai Mór 
Művelődési Házban folytatták. 
A Gencsapáti Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes fellépése 
után átadták a Táplánszentke-
reszt Községért díjat. Ifj. Perl 
János polgármester elmondta, 
három éve minden évben egy 
kitüntetést adtak át, az idén 
úgy határozott a képviselő-
testület, hogy ketten kaphatják 

az önkormányzat elismerését. 
Sajnos úgy hozta a sors, hogy a 
két kiváló táplánszentkereszti 
polgár már nem veheti át sze-
mélyesen, mert az idén mind-
ketten fiatalon, és váratlanul 
elhunytak. A kitűnő sport-
ember, Horváth Árpád a foci 
és a sport területén szerzett 
elévülhetetlen érdemeket, 
Imre János mezőgazdász pedig 
2010-ig két cikluson át volt 
a falu képviselője, a megyei 
mezőgazdasági kamara elnö-
keként is szívén viselte a falu 
sorsát. 

Az ünnepségen ismertették 
a két kitüntetett életrajzát, 
majd hozzátartozóiknak ifj. 
Perl János polgármester és dr. 
Kovács László alpolgármester 
adta át a Táplánszentkereszt 
Községért Díjat. 

A faluegyesítési évforduló 
végén Színházi szösszenetek 
címmel Kálmánchelyi Zoltán 
és Vass Szilárd, a szombathelyi 
Weöres Sándor Színház szín-
művészei adtak műsort. 

(t. m.)
Fotó: Pajor Zoltán Attila

A faluegyesítés évfordulóját ünnepelték

Imre János hozzátartozói vették át a kitüntetést

Sulyok János fafaragóművész és Árpád fejedelem szobra

Kálmánchelyi Zoltán és Vass Szilárd

Horváth Árpád hozzátartozói 
vették át az elismerést

Az iskola nevében is  
koszorúztak
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Koszorúzás és megemlékezés  
dr. Széll Kálmán tiszteletére

A táplánfai temetőben lévő 
családi sír körül a hivatalos 
meghívottakon kívül több 
tucat táplánszentkereszti is 
összegyűlt. 

A sírnál V. Németh Zsolt vi-
dékfejlesztésért felelős állam-
titkár, országgyűlési képviselő 
mondott beszédet.

– Az emlékezés nemcsak 
erkölcsi kötelesség, nemcsak 
a múlt iránti tisztelet, de segít 
eligazodni a mindennapjaink-
ban, mércét állít, igazodási 
pontot ad – hangsúlyozta. 
Feltette a kérdést, meddig él 
az emléke egy politikusnak, 
államférfinak, és meg is adta a 
feleletet rá: addig, amíg dönté-
seivel, egész életművével lehet 
azonosulni, vagy éppen vitatni 
azt. Széll Kálmánt sokan és 
sokféle területen tartják előd-

nek. Nemcsak a bankárok, 
a pénzügyminiszterek, a mi-
niszterelnökök, de mindazok, 
akik az ő józan, racionális, 
takarékos szemléletét szeret-
nék követni. Az országgyűlési 
képviselőknek is okuk van 
arra, hogy tanulmányozzák 
tevékenységét. Mint mondta, 
Széll Kálmán elkötelezetten 
szolgálta megyéjét, elévülhe-
tetlen érdemei vannak a szent-
gotthárdi ipartelepítésben, az 
ő kezdeményezésére alapí-
tották meg az első vasi állami 
gimnáziumot is a településen. 
Az államtitkár önkritikusan 
megállapította, hogy neki is 

van mit tanulnia Széll Kálmán 
munkásságából, s egy ideig az 
Országgyűlés jegyzőjeként 
még a székében is ülhetett. 

A sírnál V. Németh Zsolt 
után koszorúzott a Vas Me-
gyei Kormányhivatal részéről 
Popovicsné dr. Tisza Edit, 
igazgató, a táplánszentkereszti 
önkormányzat nevében ifj. 
Perl János polgármester, dr. 
Kovács László alpolgármes-
ter és Családi Anita jegyző, s 

elhelyezték a megemlékezés 
koszorúit, virágcsokrait a he-
lyi intézmények, egyesületek, 
civil szervezetek képviselői is. 

A művelődési házban ösz-
szegyűlteket Meskó Krisz-
tián, az intézmény vezetője 
köszöntötte, aki elmondta, 
hogy hagyományteremtő céllal 
először került sor erre a ko-
szorúzási ünnepségre. Ezúttal 
történelmi megemlékezéssel 
is összekötötték a temetői ko-
szorúzást. Felkérte dr. Katona 
Attila történészt, egyetemi do-
censt, hogy méltassa dr. Széll 
Kálmán életútját. Az érdekes 
és tanulságos előadáson az 

előadó egyebek mellett el-
mondta, hogy „Egy dunántúli 
dzsentri a nagypolitikában” 
a mottója mondandójának. 

1899. március 1-jén Széll 
Kálmán bemutatkozhatott 
a képviselőházban. Székfog-
laló beszédében az aktuális, 
bokros teendőket ecsetelte, 
és megfogalmazta politikai 
hitvallását, amely a törvény, 
a jog és az igazság egységén 
alapult. A kompromisszumok 
híve volt, úgy vélte, az emberi 
élet kompromisszumok lán-
colatából áll. Kétféle politikai 
nézet alakult ki, a radikálisoké 
és a liberál-konzervatívoké, 
ő az utóbbiakhoz tartozott. 
Politikai tevékenysége idejét 
a Széll-csend korszakaként 
is emlegetik. Széll Kálmán 
szellemi eszmélése az 1860-as 
évekre esett. Katona Attila 
részletesen beszélt a néhai 
miniszterelnök politikai élet-
útjáról, szerepéről az ország 
megújulásában, Deák Ferenc-
hez, példaképéhez fűződő vi-
szonyáról. A két család között 
szoros kapcsolat alakult ki. 

Széll Kálmán pénzügyi tanul-
mányokat is folytatott, ami 
akkor ritkaságszámba ment. 
A kiegyezés politikai karri-
erjében és magánéletében is 
fordulópontot jelentett. Már 
25 éves korában szentgotthár-
di mandátummal képviselő 
lett. Innen ívelt meredeken 
felfelé politikai pályafutása. 
Pénzügyminiszteri és minisz-
terelnöki korszakához kapcso-
lódik egyebek mellett az első 
Magyar Jelzálog-Hitelbank 
létrehozása, de olyan törvé-
nyeket is megalkottatott, ame-
lyek példaként szolgáltak az 
utókor számára. 

Burkon László újságíró a 
közismert szombathelyi or-
vosprofesszorral, dr. Széll Kál-
mánnal beszélgetett a távoli 
rokonról. Utóbbi elmondta 
azt, hogy nem egyenes ági 
leszármazottja a nagy előd-
nek, s hogy voltak a történész 

tanár előadásában olyan infor-
mációk is, amelyek számára 
is újdonságnak számítanak. 
Elmesélte, hogy előszeretet-
tel gyűjtötte a Széll Kálmán-
ról szóló eredeti cikkeket, s 
Mikszáth Kálmán írásait, aki 
képviselő is volt. A családban 
gyakran volt beszédtéma az 
egykori miniszterelnök, pénz-
ügyminiszter, akinek mentora 
Deák Ferenc volt. A kora estig 
tartó megemlékezés végén 
Kátai Zoltán énekmondó és 
a Rózsafa Tárogató Együttes 
adott műsort.    

 L.E.

Folytatás az 1. oldalról

Érdekes volt Katona Attila előadása

Meghívottak és falubeliek a koszorúzási ünnepségen

V. Németh Zsolt mondja  
beszédét

Dr. Széll Kálmán a távoli  
rokonra emlékezett
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Közeleg a karácsony, Czömpöly 
Eleonórát, a Cake Art Desz-
szertműhely és csokoládéma-
nufaktúra művészeti vezetőjét 
az ünnepi süteményekről, desz-
szertekről kérdeztük.

A táplánszentkereszti kicsi, 
ám dekoratív üzletben novem-
ber eleje óta érzik a karácsony 
közeledtét. Cégek és 
magánszemélyek jelent-
keztek már az ünnepi 
megrendelésekkel. A 
megrendelők különle-
ges megbízásait csak és 
kizárólag inspirációban, 
ötletekben gazdagon le-
het elkészíteni egyedi 
stílusban, formában és 
ízvilággal. A kifinomult 
és egyedi megjelenésű 
desszertek, sütemények 
és torták – különleges 
formákkal, kézi készíté-
sű dekorációkkal apró csodái 
lehetnek a karácsonyi vacso-
raasztalnak!

– Úgy vélem, az a házi-
asszony és családanya, aki 
egész évben lelkesen süt, 
főz kedves családjának, iga-
zán megérdemli, hogy társa 
meglepje egy különleges 
ízvilágú, szemet gyönyör-
ködtető ünnepi tortával . 
Az asztalra kerülő apróbb 
süteményeket, a családok 
kedvenc csemegéit általában 
mindenki az ünnepi készü-
lődés részeként, a családdal 
közösen készíti el, ezzel is 
közelebb kerülve az ünnep 
hangulatához. Másfél éve 
nyitottuk desszertműhelyün-
ket, vendégeink, rajongó-

ink már tudják, a kézműves 
cukrászat hívei  vagyunk, 
egyedileg tervezett, mindig 
személyre szabott kompo-
zíciókkal lepjük meg őket.

Ünnepi  kínálatunkban 
megtalálhatók tejszínes fi-
nomságaink mellett kézmű-
ves, helyben készített csoko-
ládéink, melyek alapanyagai 

változatos égtájakról szár-
maznak. (Belgium, Java, Ma-
dagaszkár, Ecuador, Tanzá-
nia.) Az ünnepi torta lehet 
elegáns, fantáziadús, vagy 
gyermeki fantáziával megál-
dott. Fenyőfa, ajándékdoboz 
vagy akár betlehemi jászol. 
Ami azonban közös tortáink-
ban, a tökéletes megjelenés 
mellett, hogy a felhasznált 
alapanyagok minőségére ki-
emelt figyelmet fordítunk.

 – Milyen színű legyen a kará-
csonyi torta? 

– Az idén a fehér és az 
arany rendkívül elegáns. A 
csokoládébarna szín kelle-
mes melegségét az arany 
ünnepi díszbe öltözteti. A 
zöld–arany és a bordó–arany 

továbbra is klasszikus szín-
párosok. A torták többsége 
tejszínes krémekkel készül, 
de nem szabad figyelmen kí-
vül hagynunk, hogy nekünk 
itthon, Magyarországon van 
egy nagyon komoly tradíciónk: 
olyan ízek és hagyományok, 
amelyeket meg kell tartani. 
Ilyen pl. Dobos C. József által 
1884-ben megalkotott dobos-
torta, melyet eredeti receptúra 
alapján készítünk el. A forma 
persze lehet új. Különlegesek 
lehetnek a textúrák és tálalási 
technikák. A dekorációk pedig 
egyediek. A könnyű tejszínes 
krémek és a minőségi cso-
koládék felhasználása nem a 
mennyiségi, hanem a minőségi 
desszertfogyasztásra serkenti 
a fogyasztókat.

A desszertműhelyben régi 
álom vált valóra, a hobbiból 
hivatás lett, örömteli elfoglalt-
ságot jelent Eleonóra számára. 
A kézműves manufaktúra híre 
már túljutott Táplánszentke-
reszt határán, Szombathelyről, 
Körmendről, Zalaegerszegről, 
Bükről, Kőszegről és Ausztri-
ából is érkeznek vásárlók, és 
egyre több gazdasági társaság 
szeretné megköszönni az éves 
együttműködést partnereinek 
a kreatív és egyedi, ízletes és 
újszerű csokoládéajándékok 
valamelyikével. 

Szeretnivaló újdonság a 
„CSOKOLÁDÉBEFŐTT” – 
nem csak cégeknek…

Az üzletben mennyei cso-
koládéital, vagy illatos forró 
tea mellett ünnepi környe-
zetben hangolódhatunk a 
karácsonyra.

Áldott, békés 
karácsonyt!
Közeleg a karácsony, Jé-

zus születésének napja, a ke-
resztény világ nagy ünnepe. 
Milyen jó is lenne, ha puha 
léptekkel érkezne a családok-
hoz, ha úgy készülhetnének 
advent idején, hogy csak arra 
figyelhessenek, ami igazán 
fontos, ha mindenki közelebb 
húzódna és elfelejtene bút, 
bánatot, és együtt örvendez-
hetne a kisded érkezésének. 
Vajon miért van az, hogy ma is 
a havas, csilingelős, gyermek-
kori karácsonyokra emlék-
szem? Amikor anyánk főzte 
a szaloncukrot, éjszakánkét 
titokban vagdosta az ezüst-
papírt, amibe becsomagolta. 
A várakozást és az örömöt 
is megosztottuk a szomszéd 
gyerekekkel, ma is orromban 
érzem az asztalosműhely il-
latát, ahová délután beterel-
ték az aprónépet, míg otthon 
díszítették a karácsonyfát. 
Egyszer, amikor apánk meg-
elégelte, hogy folyton látni 
akarjuk a Jézuskát, beöltözött 
menyasszonyi ruhába, fátyol-
lal takarta el az arcát, és csen-
gővel nyitotta a szobaajtót. 
Persze a szomszéd gyerekek-
nél is „megjelent a Jézuska”, 
igazán bajba akkor került, 
amikor búcsúzott, mert azt 
kérték tőle, hogy röpüljön… 
hatalmasat szökellt a havas 
lépcsőn, kivillant a meztelen 
lába. Szegény ez a mi Jézus-
kánk, állapítottuk meg, hiszen 
még cipője sincs. Kaptunk 
ajándékot, apró játékokat és 
hasznos ruhákat. Az áhítatra, 
a csöndességre emlékszem, 
a kis falusi templom éjféli 
miséjén mindenki ott volt, és 
együtt énekelt, és karácsony 
napján és másnapján is.

Sok karácsonyt megér-
tem, szomorúakat is, amikor 
egyre kevesebben ültünk az 
asztalnál, és a rokonok se 
jöttek már annyian, mint 
régen. Az idei ünnep hozzon 
békességet, a gyerekeknek 
felhőtlen örömöt, a felnőt-
teknek megnyugvást.

 (t. m.)

Ünnepi készülődés  
a desszertműhelyben

Fúvósok karácsonyi ajándéka
A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar december 22-én délután 16 órától ad ka-

rácsonyi hangversenyt a Táplánfai templomban. A korábbi évekhez hasonlóan december 
24-én az éjféli misén is közreműködnek a fúvósok. 
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Háromnyelvű könyv bemu-
tatója. Könyvbemutatón vet-
tek részt a tápláni óvodások 
október 25-én Unterwartban 
(Alsóőr). Az alsóőri kulturális 
és információs központban 
mutatták be azt a háromnyelvű 
könyvet, amely az óvodások, 
iskolások fejlesztését segíti. A 
német, horvát, magyar nyelvű 
könyv egy háromnyelvű sorozat 
része. A táplánszentkereszti 
óvoda régóta ápol kapcsolatot 
az alsóőri óvodával, a gyerek-
csoport népi játékokat adott 
elő magyar nyelven. 

Óvodapedagógusi szakmai 
nap. November 13-án a Táp-
lánszentkereszti Hét Kastély 
Kertje Művészeti Óvoda és 
Bölcsőde tartott szakmai na-
pot, és tapasztalatcserét a 
megyéből érkező óvodapeda-
gógusoknak. Terek szárnyán 
címmel a tehetségígéreteket 
gondozó műhely munkájába 
tekinthettek be az óvónők. 
A bemutató foglalkozás után 
megbeszélést tartottak, kicse-
rélték a tapasztalataikat.

Egyesületet hoztak létre. 
Egyesület a Táplánszentke-
reszti Óvodáért, Bölcsődéért 
néven alapították meg a civil 
szervezetet, amelynek célja az 
óvodások és bölcsődések minél 

magasabb színvonalú ellátása, 
eszközök beszerzése, továbbá 
rendezvények szervezése. Az 
egyesületet bejegyezték. 

Házhoz jön a bábszínház. 
A faluban újra „házhoz jön” 
a Szombathelyi Mesebolt 
Bábszínház. Három előadást 
kötöttek le, a gyerekeket nem 
kell Szombathelyre utaztatni, 
a Jókai Mór Művelődési Ház-
ban, délelőttönként láthatják 
a bábosokat. Bognár Szilvi 
népdalénekes őszi koncertjére 
is elvitték az óvodásokat. 

Karácsonyi készülődés. Az 
óvodában különösen nagy 
figyelmet fordítanak az ad-
ventre és a karácsonyi népha-
gyományok felelevenítésére. 
December első vasárnapja 
után meggyújtják az adventi 

gyertyát, és minden héten 
újabb gyertyán csillámlanak 
fel a fények. December nyol-
cadikán érkezik a Mikulás, a 
gondosan kitisztított csizmács-
kákba rejti ajándékait, decem-
ber 13-án Luca-napot ülnek. 
Az óvoda a karácsonyi ráhan-
golódásból, várakozásból veszi 
ki a részét, a szülőknek kis 
ajándékokat barkácsolnak az 
óvodások, karácsonyi éneket, 
mondókákat tanulnak. A ka-
rácsonyfát december 20-án az 
aulában állítják fel, és a gyere-
kekkel közösen díszítik majd 
fel. A Jézuska a családokban 
hoz ajándékot, de januárban, 
amikor újra benépesül a gyer-
mekintézmény, az óvodások a  
csoportokban is megkapják a 
közös ajándékokat. 

Óvodai hírcsokor

Soha nem tudhatjuk, 
hogy mikor lesz szükség a 
megszerzett tudás kama-
toztatására!

Kérjük, jelentkezzenek 
minél nagyobb létszámban 
a mindössze 2 órás tanfo-
lyamra!

Várjuk a jelentkezőket 
újraélesztési tanfolyamra, 
amely alkalmakon teljesen 
ingyenesen elsajátíthatók 
a szakszerű újraélesztés 
legfontosabb elméleti és 
technikai tudnivalót.

A tanfolyamot képzett 
emberek, mentősök tartják.

Tervezett helyszíne: mű-
velődési ház

Tervezett időpontja: 
2014 januárjában

A jelentkezéseket a 
taplankke@gmail.com 
címre, ill. a 30/659-0275 
telefonszámra várjuk.

Meskó Krisztián

Ingyenes 
újraélesztési 
tanfolyam

2014. esztendő táplán-
szentkereszti kulturális 
eseményei a teljesség igé-
nye nélkül:

2014. január 22. – Ma-
gyar Kultúra Napja

2014 .  február  21 .  - 
Batyusbál

2014. március 1. – Far-
sangfarki Rönkhúzás

2014. március 9. – Nő-
napi köszöntő

2014. március 15. – Em-
lékezés a forradalom és 
szabadságharc tiszteletére

2014. április 12-13. – 
VAS-FILM 10

2014. április 26. – Med-
vehagyma-virágzás ün-
nepe

2014. április 30. – Má-
jusfa-állítás

2014. május 1. - Majális
2014. május 31.-június 

1. – Májusfa-kitáncolás
2014. június 9. – Pün-

kösdölés

Az unterwarti (alsóőri) könyvbemutatón jártak az óvodások

Népi játékokat mutattak be
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Harmadik éve tartottak ősz 
ünnepet a táplászentkereszti 
Hét Kastély Kertje Művészeti 
Óvoda és Bölcsődében. Ok-
tóber 19-én szülők és gyere-
kek együtt örvendtek a szép 
évszaknak és a bőséges ter-
mésnek. 

Kövesdi Gáborné intéz-
ményvezető elmondta, az volt 
a céljuk, hogy az óvodások szü-
leikkel együtt csodálkozzanak 
rá a természet gazdagságára, 
a közös program kikapcsoló-

dásra, közös játékra és fog-
lalkozásra is kitűnő alkalmat 
kínált. Az óvodában már he-
tekkel korábban foglalkoztak 
az ősszel, terménybáb-készítő 

versenyt hirdettek, a családok 
figyelmét is szerették volna 
felkelteni az évszak gazdag-
sága, szépsége iránt. Őszi ovi 
galériát nyitottak az aulában, 
Kiricsi Józsefné vépi csuhéba-
ba-készítő kiállította munkáit, 
és a gyerekeknek meg is mu-
tatta az alkotás fortélyait. 

Gyönyörű idő volt, a prog-
ramok az udvaron is folyta-
tódtak, az óvodások műsorral 
készültek, a szülőkkel közö-
sen létrehozott terménybá-
bokat is megcsodálhatták, 

minden alkotó emléklapot 
vehetett át. Kicsik és nagyok 
jól érezhették magukat, a 
kézműves foglalkozáson is 
fúrtak, faragtak, barkácsol-
tak, és némi harapnivalóval, 
gyümölcsökkel, valamint fi-
nom teákkal kínálták a részt-
vevőket. Az óvónők báboztak, 
a Vajas Pánkó című mesét 
adták elő, a közönség nagy 
derültséggel fogadta.

Az idén is megrendezték 
az őszi vásárt, a gyermeke, és 
szülők által készített portéká-
kat árulták, a felajánlásokat 
az óvoda javára használják 
majd fel.

Három éve hagyomány az 
is, hogy az óvodai ősz ünnepre 
meghívják a volt óvodásokat, 
az elsősöket, tanítóikkal és 
az iskola igazgatójával együtt. 
A szíves invitálást örömmel 
elfogadták az idén is.  

Az ősz kiterítette kincseit az óvodában
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Németh Lajos emléknapot, 
és citerazenekari találkozót 
tartottak november 16-án 
Táplánszentkereszten. 

A neves pedagógus, nép-
művelő és zenekar-alapítóra 
emlékeztek november 16-
án Táplánszentkereszten. A 

Jókai Mór Művelődési Ház 
falánál lévő emléktáblánál 
kezdődöt t  az  ünnepség . 
Halvax Ágnes, a Tavaszi Szél 
Citerazenekar vezetője is-
mertette és méltatta Németh 
Lajos életútját.Nicken szüle-
tett, sokgyermekes családból 
származott, 1943-ban nősült 
Táplánszentkeresztre, hama-
rosan elvitték katonának, négy 
év után tért vissza a frontról. 
A hatvanas években a falu 
kulturális életének meghatá-
rozó egyénisége volt, felnőtt 
énekkart, színjátszókört és 
citerazenekart alapított, ta-
nított az iskolában. A Tavaszi 
Szél Citerazenekar azóta is 
működik, élteti a hagyományt. 
Három évtizedes tevékenysé-
ge alatt nagyon sok diákkal 
ismertette meg és szerettette 
meg a citerázást.  A faluért 
rengeteget dolgozott, fotózott, 
népi gyermekjátékokat gyűj-
tött, verseket írt. Az idősebbek 
között szinte nincs olyan, aki 
ne emlékezzen színes és fárad-
hatatlan egyéniségére. 

A falu nevében ifj. Perl Já-
nos polgármester és dr. Ko-
vács László alpolgármester, 
a Tavaszi Szél Citerazenekar 
nevében Halvax Ágnes és Huj-

ber Ferenc koszorúzta meg az 
emléktáblát.

A citerazenekari találko-
zót Meskó Krisztián nyitotta 
meg a művelődési házban. 
Elmondta, hogy sikerült új fel-
lépőket is felkutatni a Dunán-
túlon, és bővítették a műsort 
a Boglya zenekarral, a nicki 
Fergeteg Néptáncegyüttessel, 
és énekeseket is hívtak. 

A találkozót a házigazda 
Tavaszi Szél Citerazenekar 
ormánsági népdalcsokra in-
dította (ők a műsor végén 
újra színpadra léptek). Kék 
Balaton néven alakult meg 
a cserszegtomaji zenekar. A 
három hölgy és egy férfi szá-
mos szakmai díj birtokosa, 
lendületesen, vidáman adták 
elő a műsorszámokat, dunán-
túli, szatmári és mátyusföldi 
népdalokkal örvendeztet-
ték meg a hálás közönséget. 
Táplánszentkereszten nem 
ismeretlen a Rutafa Ének-
együttes, Vass Lajos-díjjal is 
büszkélkedhetnek az éne-
kesek, népdalcsokrot adtak 
elő. Sopronkövesdről érke-
zett a Kővirózsa Citerazene-
kar. Harmincöt fiatal játszik 
a zenekarban, tizenegy éve 
alapították. Most valamivel 
kevesebben jöttek, gyimesi, 
kalocsai népdalkörből válo-
gatták a dalokat. Az Őrségből, 
Őrimagyarósdról érkezett 
Cservék László és zenekara, 
ők már többször részt vettek 
a tápláni találkozón, ezúttal 
mezőségi és rábaközi dalokat 
hallhatott a közönség, és a 
szokásokhoz híven Cservék 
László felhívására velük éne-
kelhette az ismerős népda-
lokat. Szokásukhoz híven jó 
hangulatot teremtettek a Bog-
lya együttes tagjai is. 

Kellemes szombat délutánt 
tölthettek el az érdeklődők 
a táplánszentkereszti citera-
zenekari találkozón. 

 (t. m.)

Táplánszentkereszten alig van 
olyan közösségi megmozdulás, 
ahol a polgárőrök nincsenek 
jelen. A Táplánszentkereszti 
Polgárőr Egyesület idei tevé-
kenységéről Kajcsos Lajossal, 
az egyesület elnökével beszél-
gettünk. 

 Áprilisban Szombathelyen 
a herényi virágútnál segédkez-
tek, s a korábbi évekhez ha-
sonlóan április utolsó napján 
a májusfa-állításból is kivették 
a részüket. A nyári falunapon 
ők is beneveztek a főzőver-
senyre, vörösboros, vargányás 
marhapörköltjükkel harmadik 
helyezést értek el. Június kö-
zepén, Sárváron részt vettek 
a megyei polgárőr napon, a 
hónap végén Pannonhalmán 
jártak az Országos Polgárőr-
napon. 

Augusztusban segítették a 
fúvósok hétvégi zenés menete-
lését, Kajcsos Lajos elmondta, 
néhány autósnak nem tetszett, 
hogy rövid ideig részlegesen 
lezárták az utat. 

A tanévkezdéskor is jelen 
voltak az iskola és az óvo-
da környékén, irányították a 
forgalmat, segítették a par-
kolást. Azt tapasztalták, hogy 
a szülők szeretik egészen az 
iskola kapujáig autóval vinni 
a gyerekeket, és ez olykor 
torlódáshoz vezet. Az idén 
változott a KRESZ, ha a bu-
szon fenn van a gyermekszál-
lítási jelzés, akkor nem lehet 
elmenni mellette, míg le nem 
szálltak a gyerekek, néhányan 
annyira nem akarták betartani 
ezt a szabályt, hogy nemcsak a 
buszt, de még a polgárőrt is ki 
akarták kerülni…

A tanévkezdés után, az is-
kolában Szűcs Gábor körzeti 
megbízottal közösen oktatást 
tartottak, hogyan közlekedje-
nek a gyerekek, kerékpárokat 
is ellenőriztek.  

Szeptember 25-én koszo-
rúztak Széll Kálmán sírjánál, 
az ünnepség alatt segítet-

ték a forgalmat irányítani. 
Szeptember 28-án, a körzeti 
megbízott kérésére, három 
tápláni polgárőr biztosította 
Tanakajd-Vasszécseny szüreti 
felvonulását, és október 5-én 
a Táplánszetkereszten rende-
zett karateversenyt.   

A Táplánszentkereszti Pol-
gárőr Egyesület tagjai októ-
berig 1 400 óra szolgálatot 
teljesítettek, autójukkal 360 
órát járőröztek, 2 720 kilomé-
tert tettek meg. Aránylag kicsi 
az egyesület, tizennégy tagja 
van, közülük 8-10-en nagyon 
aktívak. 

Az egyesület az adófelaján-
lásokból 12 915 forintot ka-
pott, van egy állandó támo-
gatójuk a faluból, Hertelendi 
Alfonz havi kétezer forinttal 
segíti őket. Az adófelajánlást 
működési költségekre köl-
tötték.

Kajcsos Lajos a szervezet 
nevében köszöni a támogatást, 
jövőre is szeretné, ha segíte-
nék a polgárőrséget az adó egy 
százalékával, hiszen alig akad 
más bevételük, pályázni nem 
nagyon tudnak. Adószámuk: 
18892839-1-18, bankszám-

laszámuk: Rum és Vidéke 
Takarékszövetkezet, Tanakajd, 
72700239. 10005800.

A polgárőrség helyi szerve-
zete várja azok jelentkezését, 
akik az egyesület kötelékeiben 
tenni szeretnének valamit 
Táplánszentkeresztért. Kaj-
csos Lajosnál jelentkezhetnek, 
telefonszáma: 06/30 6210-689.

Messze zengett 
a citeraszó

A polgárőrség segíti  
a falu életét
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Riasztási gyakorlaton vettek 
részt a Táplánszentkerszti 
Önkéntes Tűzoltóegyesület 
tagjai  szeptember 27-én, 
Szombathelyen a Történel-
mi Témaparkban. A riasztás 
sikeres volt, tízen érkeztek a 
gyakorlatra. 

A táplánszentkereszti Tu-
jakert növényeket ajánlott fel 
a tűzoltószertár előtti terület 
díszítésére. (Az önkéntes tűz-
oltók köszönik a segítséget.)

Az egyesület sikeresen vett 
részt az Országos Katasztró-
favédelmi Igazgatóság pályá-
zatán, hét tömlőt, egy sugár-
csövet, puttonyfecskendőt, 
két kámzsát és védőcsizmát 
kaptak. Működésükhöz is 
hozzájárultak, támogatták a 

kötelező gépjármű biztosítást, 
az üzemeltetési költségeket, és 
a szertár felújítását (új ajtót 
vásárolhattak) és egy EDR 
rádiót is kaptak. 

Elkezdődött a kisgépes tan-
folyam a Szombathelyi Városi 
Tűzoltóságon, láncfűrész-ke-
zelést és az átemelő szivattyú 
használatát sajátíthatják el az 
önkéntes tűzoltók. 

Táplánszentkereszti Mik-
rotérségi Társulást hozott 
létre a táplánszentkereszti 
és a vasszilvágyi önkor-
mányzat július elsejétől. 

A két önkormányzat 
mikrotérségi társulásának 
elnöke ifj. Perl János pol-
gármester, vezetője Rétiné 
dr. Tóth Anikó, csoport-
vezetője Tőke Monika vé-
dőnő. 

Tőke Monika elmondta, 
Vas megyében mindössze 
három község választotta 
ezt a feladatellátási for-
mát, és a helyi adottságok-
hoz igazodva létrehozták 
a mikrotérségi társulást. 
A szociális alapellátási és 
gyermekjóléti szolgálatot 
közösen látják el a két fa-
luban. A szociális alapszol-
gáltatási feladatok része a 
családsegítés, a gyermek-
jóléti tevékenység és a házi 
gondozás.

Tőke Monika tizenhá-
rom évig volt a gyermek-
jóléti szolgálat munka-
társa, aki azt tapasztal-
ta, hogy a jelzőrendszer 
nehézkesen működik , 
ritkán fordul elő, hogy a 
gondokra szóban, netán 
írásban felhívják azoknak 
a figyelmét, akik segíteni 
tudnának. A mikrotérség 
előnye, hogy az emberek 
jobban ismerik egymást, 
talán hamarabb kiderül, 
ki  az,  akinek sürgősen 
segíteni  kel l .  A jelző-
rendszeri hálózat alap-
feltételei adottak, annak 
működését kell tartalom-
mal, felelősségvállalással, 
együttgondolkodással 
megtölteni. 

Tavaly télen megtapasz-
talták, hogy idősebbek, 
egyedülállók, de még kis-
mamák is  kerülhetnek 

a hó fogságába, vagy a 
síkosság miatt nem tudják 
elhagyni lakhelyüket (a 
polgárőrök, tűzoltók is 
segítettek). A télre föl kell 
készülni, jó lenne időben 
számba venni, a falvak la-
kosai közül kik azok, akik 
rossz szociális és anyagi 
helyzetük miatt veszélybe 
kerülhetnek. A rászorulók 
sokszor némán szenved-
nek, lehet, hogy fahor-
dásra, hóeltakarításra, 
élelemre van szükségük. 
Az idősebbek és a gye-
rekek között is akadnak, 
akik nélkülöznek, fáznak, 
mert nincs elég tüzelőjük, 
vagy a szociálisan rászoru-
ló családnak kevés pénze 
marad az élelmezésre.

A Táplánszentkeresz-
ti Mikrotérségi Társulás 
központja Táplánszent-
kereszten a Széll Kálmán 
út 4. szám alatt található. 
Telefonszámuk: 783-946.

 Munkatársak:
Gyermekjóléti szolgálat: 

Németh Zsófia, fogadóóra 
délelőtt 8-10 óra között. 

Családsegítés: Huszárné 
Török Katalin, fogadóóra 
délelőtt 8-10 óráig, délután 
14-16, 30 óráig.

Házi gondozók: Török 
Lászlóné vezető gondozó, 
Kovács Ferencné és Csidei 
Miklósné.

Védőnői szolgálat: Tőke 
Monika látja el, változatlan 
helyszínen. Mint a szolgálat 
csoportvezetőjéhez bár-
mely területen felmerülő 
gond esetén fordulhatnak 
hozzá is.

Továbbra is fölkeres-
hetik a polgármesteri hi-
vatalt, hiszen együttmű-
ködve, közösen keresnek 
lehetőséget a problémák 
megoldására.

 (t. m.)

Riasztási gyakorlat, 
pályázatok

Közös mikrotérségi 
társulást alapítottak

November 1-jén indult el 
három fővel, és hat hónapig 
tart az idei téli közfoglalkoz-
tatás. Több embernek sze-
retnénk ebben az időszakban 
munkát adni, hiszen nálunk 
mindig elkél a segítség, mindig 
találunk valami tennivalót, 
rendezni valót. Aki dolgozni 
akar, annak keresünk lehe-
tőséget.

Az idei közfoglalkoztatás fő 
célcsoportjai az általános isko-
lai végzettséggel rendelkező 
tartós munkanélküliek lesznek. 
Újdonság, hogy a program 
képzéssel is kiegészül. Minden 
eddiginél szélesebb a választ-
ható tevékenységek köre.

A 8 órában foglalkoztatott 
helyi közmunkások bruttó 75. 
500 forintot keresnek, amelyből 
a borítékba havonta 49. 450 Ft 
kerül majd. Tudjuk, hogy ez 
nem sok, de a 22. 800 forint 
segélynél mégis több. Bérük 100 
%-át az állam állja. A dolgozók-
nak a közterületeken, intézmé-
nyekben, szociális gondoskodás 
területén a polgármesteri hiva-
tal ad majd munkát. 

Reményeink szerint január-
ban újabb foglalkoztatottakat 
tudunk bevonni a munkába, le-
hetőséget teremtve a munka vi-
lágába való visszailleszkedésre.

Családi Anita 
közjegyző

Téli közfoglalkoztatás a faluban
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Még pótasztalt is be kellett 
állítani, annyian mentek el a 
Jókai Mór Művelődési Ház-
ba az idei Idősek Napjára. 
Jókedvű együttlétben estele-
dett be.

Az utolsó percekben jövők-
nek már vadászniuk kellett 
ülőhelyre az asztaloknál a  
november 22-én, kora dél-
utánra meghirdetett tápláni 
Idősek Napján. A szó szoros 
értelmében fehér asztal mel-
lett zajlott a rendezvény, a 
székek előtt az asztalon kará-
csony előszelét idéző angyal-
kafigurával, melyhez rövid 
versikét tartalmazó kártyát is 
csatoltak. Néhány helyen egy 
papírlap is feltűnt, amelyen 

megszámozva voltak feltün-
tetve operett dalok, nosztal-
gia slágerek és magyar nóták 
címei. 

Meskó Krisztián, a művelő-
dési ház vezetője köszöntötte 
az egybegyűlteket, utalva rá, 
hogy majd egy kis meglepetés 
is vár azokra, akik elfogadták 
az önkormányzat invitálását. 
Merkli Ferenc plébános szólt 
először az idősekhez. Mint 
mondta, nem jött üres kézzel, 
mindenkinek hozott egy 2014-
es kártyanaptárt, amely egy 
olyan hölgyet ábrázol, aki ki-
került Indiába, s ott egész éle-
tét az elesettek támogatására, 
a szegények megsegítésére 
áldozta. Felelevenítette Teréz 

anya tevékenységét, aki példát 
mutatott az emberiségnek, a 
jövő generációinak önmeg-
tartóztatásból, szeretetből. 
Nem véletlenül kapott Nobel-

békedíjat. Az atya arra kérte a 
megjelenteket, hogy próbálják 
a fiatalokat is megtanítani az 
igazi szeretetre, hűségre és 
kitartásra. 

Ifj. Perl János polgármester 
rövid beszédét azzal kezdte, 
hogy 12. alkalommal köszönt-
heti az időseket, és első alka-
lom, hogy kevésnek bizonyult 
az előre tervezett hely a te-
remben. Jó látni és tudni, hogy 
olyan idős, szépkorú emberek 
élnek Táplánszentkereszten, 
akik aktívak, szeretik a tár-
saságot, és szívesen vannak 
együtt. A polgármester hang-
súlyozta, hogy a jelenlévők-
nek már nem lehet újabb böl-
csességeket, életigazságokat 

mondani, ezért ezek helyett 
inkább hozott egy kis történe-
tet, amely azt bizonyítja, hogy 
sohasem szabad feladni. Aki 
75, az akarjon 85, aki 85, az 
akarjon 95 éves lenni. 

S valóban, a felolvasott szö-
veg nemcsak érdekes, némileg 
megmosolyogtató, de elgon-
dolkodtató is volt. 

Meskó Krisztián a rehabili-
tációja miatt távollévő dr. Te-
leki György háziorvos levelét 
tolmácsolta, aki megköszönte 
a sok jókívánságot, azt, hogy 
mielőbbi felgyógyulásáért 
szorítottak a betegei. Mint 
írta, néhány még aktívan dol-
gozón kívül az idős, nyugdíjas 
embereknek már az otthonuk, 
a háztartásuk, a gyermekeik, 
unokáik jelentik a mindennapi 
életet. Arra is kitért, hogy a 
meghosszabbodott életkor 
miatt a WHO átrendezte a 
korosztályi besorolást, a 60-

80 évesek alkotják az idősödő 
korcsoportot, a 80 év felettiek 
lettek az aggkorúak. Boldog 
karácsonyt, és egészségben 
eltöltött új évet kívánt min-
denkinek. 

A hagyományoknak megfe-
lelően ezúttal is köszöntötték 
a település legidősebb női 
és férfi lakóját. Pungor Jó-
zsef nem tudott jelen lenni, őt 
majd otthonában köszöntik, 
Kozmor Istvánné viszont meg-
kapta ifj. Perl Jánostól és dr. 
Kovács László alpolgármes-
tertől a jókívánságok mellett 
az önkormányzat ajándékát. 

A betyáros jókedvet a „Túl 
az Óperencián” operett-mű-
sor két művésze, Tóth Éva és 
Leblanc Győző alapozta meg, 
akik igazi jókedvvel, átéléssel, 
lelkesen szórakoztatták az 
alkalmi közönséget operett-
részletekkel, régi slágerekkel 
és magyar nótákkal. Ezt az is 
alátámasztja, hogy a tervezett-
nél hosszabbra sikeredett a 
fellépésük. Meg is kapták érte 
a vastapsot. A meglepetést 
pedig azzal szolgáltatták, hogy 
a kiosztott lapokon szereplő 
dalokból választhattak a je-
lenlévők, s CD-ről történő alá-
játszással ezeket énekelték el. 
Amikor pedig színpadra lépett 
a helyi Gyöngyvirág dalkör, az 
Idősek Napja résztvevői már 
nemcsak az ő dalaikat, de a 
feltálalt finom estebédet is 
élvezhették. 

  lendvai

Betyáros jókedvű Idősek Napja

Fellépett a Tápláni Györgyvirág Dalkör is

Tóth Éva és Leblanc Győző műsora

A polgármester és az alpolgármester köszönti Kozmor Istvánnét 
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Hagyományteremtő szándék-
kal Márton-napot tartott a 
Táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskola 
november második hétvégéjén.

A programot megelőzően 
már minden osztályfőnök be-
szélt Szent Márton jelentősé-
géről, tetteiről a diákoknak. 
Péntek délután először inter-
aktív táncház keretében ha-
gyományos dunántúli lépése-
ket sajátíthattak el az apáczais 
tanulók a tornacsarnokban.

Ezt követték a kézműves fog-
lalkozások. Mindenki érdeklő-
désének megfelelően választha-
tott a sok lehetőség közül. Libát 
faraghatott Sulyok János népi 
fafaragó segítségével, kukorica-
csuhé babát készíthetett Kiricsi 
Józsefné Vali nénivel, nemezel-
hetett Tóth Lívia textilművész 
irányításával, libát, kukorica-ké-
pet és mécsest barkácsolhatott a 
szülőkkel és a pedagógusokkal 
együtt alkotva.

A tornacsarnokban az ügyes-
ség megmérettetésére is sor 
került.  A szülői szervezet tagjai 
által összeállított és vezetett 
olykor tréfás, olykor erőt pró-
báló versenyszámai nagy sikert 
arattak a tanulóink körében.

A jól végzett munka jutal-
mául Márton-napi libalakoma 
gyanánt libazsíros kenyeret 
ehettek a gyerekek a hagyo-
mányoknak megfelelően lila-
hagymával.

Alkonyatkor indult útjára 
a felvonulás a saját készíté-

sű lampionokkal. Az iskola 
kisebb-nagyobb diákjainak, 
pedagógusainak és a gyerme-
kek szüleinek hosszú sora a 
pislákoló mécsesekkel meghitt 
hangulatot árasztott a falu 
utcáiban.

 A Márton-napot követő 
héten pedig az egészségneve-
lésé volt a főszerep az oktatási 
intézményben. Az apáczais 
nebulók megismerkedhettek 
lekedveltebb gyógynövénye-
inkkel, bizonyíthatták, ki is-
meri fel népi gyógyszereinket. 
A sportversenyeken társaik 
kitartásából és küzdőszel-
leméből kaptak ízelítőt  a 
tanulók. Ellátogatott hozzánk 
Váradi Attila, a Vasi Kosár-
labda Akadémia elnöke, aki 
mindenkit sportolásra, moz-
gásra ösztönzött, felkeltette 
az érdeklődést a tömegsport 
iránt.

 Színházba is ellátogattunk, 
a tápláni diákok láthatták a 
Weöres Sándor Színház Kő-

szívű ember fiai című beava-
tó előadását. A diákoknak 
nagyon tetszett a modern 
feldolgozás, a színház esz-
közeinek hagyományostól 
eltérő felhasználása, az inter-
aktív jelleg, a humor. Azon 
túl, hogy jól szórakoztak, re-
méljük, hogy sok ismeretet 
is elraktároztak a regényről, 
s örülnénk, ha többen el is 
olvasnák a könyvet. Köszönjük 
a színháznak a lehetőséget, a 
szép élményt! 

Fotó: Apáczai iskola

Az Apáczai Csere János 
Általános Iskolában történt

Először tartottak Márton-napot

Karatehírek

Tápláni Karate Sport-
egyesület 2013. október 
5-én rendezte meg a VI. 
Atarashii Kupa nyílt Ippon 
Shobu Karate Országos 
Bajnokságot. A verseny 
célja a gyermek, ifjúsági, 
kadet, junior és felnőtt 
korcsoportban az országos 
bajnoki címek eldöntése, 

valamint az utánpótlás ver-
senyeztetése volt.

Az ország egész területé-
ről érkeztek Táplánszent-
keresztre versenyzők: 18 
egyesület 110 karatékája 
nevezett.

Az összesítésben a tápláni 
mérleg: 5 arany, 8 bronz és 
egy negyedik helyezés.

WSKA Világbajnokság
A WSKA karate szerve-

zet 2013. szeptember 28-29-
én Liverpoolban rendezte 
meg a kadet-junior-felnőtt 
korcsoportokban a világ-
bajnokságát. A Magyar 
JKA Karate Szövetség 23 
fő válogatott versenyzőjével 
utazott ki, köztük három 
táplánszentkereszti kara-
téssal. 

Habda Zsolt két nyert 
meccse után a nyolc közé ju-
tásért esett ki. Kassai László 

kadet korcsoportban elő-
ször egy amerikait, majd 
egy írt győzött le, de a négy 
közé jutásért bírói döntéssel 
kikapott, így a tápláni fiú az 
előkelő 5-8 helyezést érte el. 

Kiss Gréta a felnőtt csa-
pattal előbb a spanyolokat, 
majd a cseheket győzték le, 
majd a döntőben a házigaz-
da angolokat múlták felül 
2:1 arányban, így a világbaj-
noki dobogó legmagasabb 
fokára állhattak.

VI. ATARASHII KUPA

EREDMÉNYEK:
  korcs. kata kumite
Baranyai Noel Tápláni KSE 1. up 1 3
Ersing András Tápláni KSE 1. up 3 3
Takács Dániel Tápláni KSE 2. haladó 3 3
Gosztom Bálint Tápláni KSE 3. haladó 4 –
Káldy Lívia Tápláni KSE 4. haladó – 3
Kassai László Tápláni KSE kadet – 1
  junior  3
Lovranics 
 Alexandra Tápláni KSE junior – 1
Habda Zsolt Tápláni KSE junior – 1
  felnőtt  3
Kassai Gergely Tápláni KSE felnőtt – 1



12 Táplánszentkereszt 2013. NOVEMBER

Élénk érdeklődés mellett a régebbi 
csapat nyerte meg szeptember 22-én a 
táplánszentkereszti helyi rangadót, ami 
nem zajlott le intermezzo nélkül.   

Az 1960-as ’70-es évek falusi futball-
meccseire emlékeztetett vasárnap dél-
után a táplánszentkereszti helyi rangadó. 
Arra, amikor még népünnepély volt egy-
egy vasárnapi futballmérkőzés, amire a 

fél falu kíváncsi volt. Most, ha nem is a 
fél falu, de nagyjából 200 néző látogatott 
ki az első bajnoki helyi rangadóhoz méltó 
napos, kora őszi időben az összecsapásra. 
A Tápláni KSK- Táplánszentkereszti FC 
megyei II. osztályú mérkőzés jelentőségét 
még növelte, hogy rendhagyónak számít, 
ha egy nem városi település két csapata 
szerepel egy osztályban. 

Felfokozott érdeklődés és hangulat 
jellemezte az összecsapást, ami nemcsak 
a pályán, de a nézőtéren is érezhető volt. 

Igazi presztízscsatát hozott a találkozó, 
hiszen a Tápláni KSK olyan helyi riválissal 
találkozott, amelyik imponáló szereplés-
sel megalakulása után egyetlen bajnoki 
szezonban feljutott a megyei III-ból a 
megyei II-be, amelyen bajnoki mérkőzé-
sen először kellett dönteniük a nézőknek, 
hogy melyik helyi csapatnak szurkolnak. 
Persze volt olyan, aki azt állította, mindegy 
melyik csapat nyer, akkor is tápláni siker 
születik. Nem is lehetett eldönteni, amikor 
valaki azt kiabálta, hogy „Hajrá Táplán!”, 
hogy az valójában melyik csapatnak is szól.   

Meglehetősen kiegyensúlyozott játék 
után az újonc szerezte meg a vezetést, 
de a félidő végére fordítani tudott a ré-
gebbi csapat. A második félidőben még 
nagyobb lett a presztízsharc pályán és 
nézőtéren egyaránt, aminek következ-
ményeként néhány perccel a lefújás előtt 
sporteseményhez és sportemberekhez 

méltatlan esemény történt. Szóváltások, 
adok-kapok után szakvezető és néző 
egyaránt berohant a pályára, lökdösődés, 
szitkozódás kezdődött, így néhány percig 
állt a játék. Az indulatok elmúltával az 
egyik FC-s játékost a játékvezető kiállítot-
ta. Ekkor már előnyben volt a KSK, amely 
végül 4-2-re nyerte meg a helyi rangadót, 
ezzel megszakítva addigi gyengébb soro-
zatát. A mérkőzés végi intermezzo azon-
ban egy ideig beszédtémát szolgáltatott 
a településen, s ki-ki vérmérséklete és 
hovatartozása alapján ítélte meg azt.   

 le

Helyi rangadó közjátékkal

Focicsapataink 
eredményei

A megyei II. osztály Szombathe-
lyi csoportjában szereplő labdarú-
gócsapataink eredményei: 

Tápláni KSK–Táplánszent-
kereszti FC  4-2, Szentpéter-
fa–Táplán 1-1, Táplán–Ják 3-2, 
Elektromol-Spari–Táplán 0-2, 
Táplán–Csepreg 1-1, Újperint–
Táplán 0-4, Táplán–Gyöngyös-
hermán-Szentkirály 2-1, Ba-
logunyom–Táplán 1-2, Söpte–
Táplán 2-2.

Táplánszentkereszti FC–Söpte 
1-1, Kőszegi SK–TFC 1-6, TFC–
Lukácsháza 2-1, Honvéd Sé–TFC 
2-3, TFC–Felsőcsatár 3-2, Vasszé-
cseny–TFC 2-3, TFC–Torony 2-1, 
TFC–Balogonyom 1-2.  


