
Táplán-
 szentkereszt

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

IV. évfolyam 5. szám 
2014. november

Tartalom

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Bázisóvoda 2004-2014 5. oldal

Lakossági tájékoztató 6-7. oldal

Várnak klubjaink 9. oldal

A táplánszentkereszti könyvtárról  11. oldal

Sport 12. oldal

Hetvenöt éve egyesítették 
Gyöngyösszentkeresztet és 
Táplánfát, és életre hívták 
Táplánszentkereszt községet. 
A faluban 2009 óta minden 
októberben megünneplik az 
évfordulót, és átadják a Táp-
lánszentkereszt Községért 
Díjat is. 

Az idén október 22-én tar-
tották az ünnepséget. Először 
a Széchenyi parkban lévő 
emlékkőnél gyűltek össze a 
tisztelgők, az önkormányzat 
vezetői és tagjai, a társadalmi 
és civil szervezetek képviselői. 
A Táplánszentkereszti Ifjúsá-
gi Fúvószenekar eljátszotta a 
Himnuszt, majd dr. Horváth 
Sándor, a Megyei Hatókö-
rű Savaria Múzeum néprajzi 
osztályának vezetője mondott 
beszédet. 1939-ben a két falu 
egyesült, de korábban hat falu 
és kilenc major összeolvadásá-
val jött létre a hosszan elnyúló, 
mai Táplánszentkereszt. Az 
itt élő emberek, nemesek és 
jobbágyok életét meghatározta 
a Gyöngyös, az uradalmak és a 
malmok köré gyűltek, úgyneve-
zett füzérfalvak alakultak ki. Az 
uradalmakban csak pár család 

élt, a gazda a kastélyban, a cse-
lédek a számukra kialakított 
házakban. A közeli életmódnak 
is köszönhető talán, hogy 1919-
ben, a vörös terror idején a 
rekvirálást és begyűjtést éppen 
a cselédlakásokban élők aka-
dályozták meg. A falu egységét 
mindig az jelentette, hogy ösz-
szetartottak, akik itt éltek. 

„A táplánszentkeresztiek 
büszkék lehetnek őseikre, ne-
ves szülötteikre, köztük Széll 
Kálmán pénzügyminiszterre 
és későbbi miniszterelnök-
re, aki a táplánfai temetőben 
alussza örök álmát”- fejezte be 
beszédét dr. Horváth Sándor.

Hetvenöt éve hozták létre Táplánszentkeresztet

Dr. Horváth Sándor  
mondott beszédet

Október 12-én tartották a hely-
hatósági választást Táplán-
szentkereszten. A névjegyzéken 
szereplő 2095 választópolgár 
közül 864-en szavaztak. Nagy 
fölénnyel újraválasztották ifj. 
Perl János polgármestert. Mel-
lette a 2010-2014. önkormány-
zati ciklus hat képviselője is 
újra bizalmat kapott.

Ismét Ifj. Perl János Táplán-
szentkereszt polgármestere, 
aki 71, 3 %-os támogatottság-
gal, óriási fölénnyel nyert.

Önkormányzati választások 2014
Újra ifj. Perl János polgármester, és a régi képviselők kaptak bizalmat

Ifj. Perl János polgármester és  
a régi-új képviselő-testület tagjai az alakuló ülésen

Iskolások a régi falunevek tábláival
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Táplánszentkereszt

Folytatás az 1. oldalról

Az ünnepség koszorúzással 
folytatódott. Az önkormány-
zat nevében ifj. Perl János pol-
gármester és dr. Kovács Lász-
ló alpolgármester helyezte el 
a talapzatra a megemlékezés 
virágait. Lerótták tiszteletüket 
az intézmények és civil szerve-
zetek képviselői is. 

Az ünneplők ezután átvo-
nultak az Apáczai Csere János 
Általános Iskola tornacsar-
nokába. 

Ifj. Perl János polgármester 
köszöntötte a résztvevőket, 
majd utalt a nemrégen el-
hangzott ünnepi beszédre, 
ez a falu soha nem volt az a 
tipikus jobbágyfalu, az itt élők 
körében mindig erős volt az 
összetartás, amely megvédett 
egyént és családot. Azt kérte, 
hogy erősödjön az összetartás 
és szolidaritás a továbbiakban 
is. Öt éve ünneplik a faluegye-
sítés napját, és azóta minden 
évben átadják a Táplánszent-
kereszt Községért Díjat az 
arra érdemeseknek. 

Az idén Imre Györgyné 
szakasszisztens, és Janászek 
Ferenc  karnagy  kapta  a 
táplánszentkereszti önkor-
mányzat díját. 

Tőke Monika önkormány-
zati képviselő olvasta fel Imre 
Györgyné méltatását. Táp-
lánszentkereszten született, 
Szombathelyen a kórház bel-

gyógyászati osztályán kezdte 
pályáját. Két gyermeke szüle-
tett, 1984-től dolgozik a helyi 
orvosi rendelőben. Elvégezte 
a szakápolói és a laborasszisz-
tensi tanfolyamot, megtanulta 
a számítógépes ügyintézést is. 
Munkatársai és a falu lakói is 
nagyrabecsülik szaktudását, 
emberségét, neki köszönhető, 
hogy se gyerek, se felnőtt nem 
fél a vérvételtől.

Az oklevelet és ajándékot 
a polgármester és az alpol-
gármester nyújtotta át Imre 
Györgynének. 

Majd ifj. Perl János folytat-
ta a programot. Elmondta, 
az önkormányzat az idén úgy 
döntött, két díjat ad ki, és 
most először megkaphatja 
olyan személy is, aki nem a 
faluban él. 

A Táplánszentkereszti Ifjú-
sági Fúvószenekar oly sok di-
csőséget és jó hírnevet szerzett 
a falunak, hogy Janászek Fe-
renc karnagynak ítélték oda a 
Táplánszentkereszt Községért 
Díjat. A karnagy 2002-ben 
kereste meg a polgármestert, 
hogy szeretne fúvószenekart 
alapítani, tehetséges iskolás 
gyerekek részvételével. Az 
első évben heten zenéltek, 
aztán szép lassan gyarapodott 
a fúvósok száma. Az alapítók 
közül már többen egyetemis-
ták, de visszajárnak a zene-
karhoz. A fiatalok közösséget 
alkotnak, immár negyvenen 
is játszanak, számos koncer-
tet adtak már. A faluban az 
ünnepi alkalmakkor emelik 
az esemény színvonalát, de 
megfordultak és koncerteztek 
több országban és városban. 
Karácsony és pünkösd nem 
múlik el nélkülük a faluban, de 
a nyári menetzenére is bizton 

számíthatnak már az itt élők. 
„A” kategóriás minősítést 
szereztek 2012-ben, számos 
díjat is nyertek. Janászek Fe-
renc karnagy elhivatottságból, 
szeretetből, külön juttatás 
nélkül tesz meg mindent Táp-
lánszentkeresztért és az ifjú 
nemzedékért, a gyerekek, a 
szülők és a nevelők nagy meg-
elégedésére. 

A karnagy láthatóan za-
varba jött, majd felhangzott 
a zenekar fanfárja, amikor a 
polgármester és alpolgármes-
ter átnyújtotta a díjat… 

Az Apáczai iskola diákjai 
a korábbi faluneveket meg-
örökítő táblákkal vonultak a 
színpadra, kivetítőn pedig a 
régi falurészeknek megfelelő, 
mai képek váltak láthatóvá.

Az ünnepséget a Szózat 
hangjaival zárták. 

Fotó: Apáczai iskola és  
Pint Ferenc

(t. m.)   

Hetvenöt éve hozták létre 
Táplánszentkeresztet

A gyerekek mögött, a hosszan elnyúló falu mai képe

Az emlékkőnél ünnepeltek
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Folytatás az 1. oldalról

Önkormányzati választások 2014
Újra ifj. Perl János polgármester, és a régi képviselők kaptak bizalmat

Az október 12-i önkormány-
zati választásokon képvise-
lőként a korábbi ciklusban is 
együtt dolgozó hat képviselő 
– dr. Kovács László, Tornai Ár-
pád, Tőke Monika, Molnár Ist-
ván József, Hőbér Józsefné és 
Babolcs Ottó Tiborné – nyerte 
el a választópolgárok bizalmát 
és kapta feladatul 2014-2019. 
önkormányzati ciklusban a 
településért végzendő munka 
felelősségét.

További részletes eredmé-
nyek a www.valasztas.hu hon-
lapon tekinthetők meg.

Táplánszentkereszten 2014. 
október 22-én a régi-új kép-
viselő-testület megtartotta 
alakuló ülését. Pintér Zoltán, 
a Helyi Választási Bizottság 
elnöke előtt a polgármester és 
a képviselők letették az esküt.

Pintér Zoltán az eskütétel 

előtt elmondta, hogy konzer-
vatív ember lévén, számára 
az eskünek jelentősége van. 
Örvendetes, ha az eskütevőt 
az eskü szelleme áthatja és 
motiválja a feladatai végzésé-
re. A motiváció hiánya rossz 
irányba befolyásolja a válla-
lások teljesítését. Azonban 
a rutin is veszélyt rejt, kéri, 
hogy a képviselők kerüljék 
el. Az elmúlt négy év gazdál-
kodása meglátszik a falun, 
mindenki javára dolgoztak, 
ez a választási eredményeken 
is megmutatkozik. 

Az eskütétel után a kép-
viselők dr. Kovács Lászlót 
megválasztották a település 
alpolgármesterének.

A képviselőket az összefo-
gás, a csapatmunka vitte előre. 
Az itt élő emberek szorgal-
masak, tehetségesek, össze-
tartanak, és odafigyelnek egy-
másra. A képviselő-testület 

az elmúlt négy évben, de fo-
galmazhatunk úgy is, hogy az 
elmúlt tizenkét évben minden 
egyes fejlesztés, beruházás, 
intézkedés alkalmával Táp-
lánszentkereszt közösségét 
szolgálta. Az elkövetkezendő 

öt évben is a megkezdett úton 
haladjanak tovább.  

Munkájukhoz jó egészséget 
kívánunk.

Családi Anita
Jegyző

Fotó: Polgármesteri hivatal

A névjegyzéken szereplő választók száma:  2095
A szavazók száma:  864

Polgármester:
Ifj. Perl János (független)  604 szavazat
Fatér Péter (független)  122 szavazat
Murai Szabolcs Péter (független)  120 szavazat

Önkormányzati képviselők:
1. Dr. Kovács László (független)  619 szavazat
2. Tornai Árpád (független)  521 szavazat
3. Tőke Monika (független)  450 szavazat
4. Molnár István József (független)  427 szavazat
5. Hőbér Józsefné (független)  391 szavazat
6. Babolcs Ottó Tiborné (független)  381 szavazat
7. Draskovits Norbert (független)  369 szavazat
8. Fatér Péter (független)  354 szavazat
9. Iglódi Károly Zoltán (független)  208 szavazat

Imre Györgyné, Kovács 
Márta 1956-ban született 
Táplánszentkereszten. Há-
romgyerekes családban nőtt 
fel, az általános iskola befeje-
zése után nem volt lehetősége 
továbbtanulni, a szombathe-
lyi Stylben helyezkedett el, 
divattervező szeretett vol-
na lenni. Nem így történt. 
Pár hónap múlva beteg lett, 
kényszerűségből hosszú időt 
kellett eltöltenie a kórházban, 
és egy életre „megfertőzte” 
az egészségügy. Gyógyulása 
után a szombathelyi kórház-
ban segédápolóként kezdte 
egészségügyi pályafutását. 
Munka mellett szakápolói 
végzettséget szerzett, majd 
érettségit tett, megházaso-
dott, két gyermeknek adott 
életet. Nelly 1979-ben, Kriszti 
1982-ben született. 

1984-ben, második gyer-
meke születése után került 
a táplánszentkereszti orvosi 
rendelőbe. 1988-ban, amikor 
lehetőség nyílt arra, hogy hely-
ben vegyenek vért és küldjék 
a laborba, elvégzi a labortan-
folyamot és vállalja a betegek 
infúziós kezelését, ezzel meg-
menti a falubeli betegeket 
attól, hogy a kórházba utaz-
zanak ezekre a kezelésekre. 
A vérvételt és az infúziós ke-
zelést a rendelőben, kérésre a 
betegek otthonában is elvégzi, 
mindemellett szakápolóként is 
segíti a gyógyulást. Megtanulta 
a számítógépes adatkezelést, 
részt vett a rendszer feltölté-
sében. Szakszerűen végzi a 
kórházból hazakerült betegek 
sebeinek ellátását, teszi mind-
ezt évtizedek óta, csendben, 
szerényen. Boldogan meséli, 

amikor tenyérnyi sebből si-
kerül tűszúrásnyit varázsolni. 
Szinte hihetetlen, hogy már 
harminc éve része az orvosi 
rendelő életének, kollégáinak, 
betegeinek.

Neki köszönhető, hogy Táp-
lánszentkereszten még az apró 
gyermekek se félnek a vérvé-

teltől, mindig, mindenkihez 
van egy jó szava, kedves mo-
solya megérinti az embereket, 
0-tól 90 évesig. Immáron négy 
unoka boldog nagymamája, 
gondját viseli idős édesany-
jának is. 

Az elmúlt harminc évben 
nem felejtette el egy percre 
sem, hogy ő a Kovács Márta, 
aki Táplánszentkereszten szü-
letett, és mélységesen tiszteli 
azokat az embereket, akik kö-
zött felnőtt és él. Végzi a mun-
káját, hivatástudatból, mély 
alázattal Táplánszentkereszt 
községe nevében, nem várva 
érte hálát. Mi most mégis kö-
szönjük! Gratulálunk!

(A faluegyesítési ünnepsé-
gen elhangzott méltatás. Imre 
Györgyné nem akarta, hogy 
ennél részletesebben írjunk 
róla.)  

Táplánszentkereszt Községért Díj 2014
Imre Györgyné, Kovács Márta

Imre Györgyné
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Janászek Ferenc karnagyot 
aligha kell bemutatni Táp-
lánszentkereszten. Majdhogy-
nem lehetetlen vállalkozás, 
mégis megpróbáltuk a faluhoz 
és a fúvószenekarhoz kötődő 
immár tizenkét éves pályaívét 
fölvázolni, kicsit mögé kuk-
kantani.  

– Miért éppen Táplánszent-
keresztet választotta, amikor 
fúvószenekart akart alapítani?

– Úgy is  mondhatnám, 
Táplánszentkereszt választott 
engem. 1997-ben, a Szom-
bathelyi Fúvósfesztivál után, 
lemondtam a Szombathelyi 
Fúvószenekar karnagyságá-
ról. Amikor a saját gyerekeim 
kezdtek zenét tanulni, és lel-
kendezve áradoztak a taná-
rukról, később a kántorukról, 
bevallom, irigykedtem. Két-
három évre rá, hogy letettem 
a karmesteri pálcát, azon gon-
dolkodtam, jó lenne valahol 
fúvószenekart alapítani. Tele-
fonáltam Bükre, telefonáltam 
Vépre, nem biztattak, hűvösen 
közölték, náluk már van zenei 
oktatás. Ekkor szólt Péter 
Lajos, a szombathelyi fúvósok 
elnöke, tud egy állást, ének-
zene szakos tanárt keresnek 
Táplánszentkereszten. Rég-
óta jó barátságban voltunk, 
számomra komoly lelki ter-
het jelentett akkor, hogy ő a 
tápláni iskola igazgatója volt, 
főnök-beosztott viszonyba 
kerülhetünk. Megbeszéltük 
a dolgot, végül nem sokáig 
dolgoztunk együtt, ő elment, 
én maradtam az iskolában. 
Amikor dolgozni kezdtem, 
kértem az igazgatót, hadd 
tanítsak furulyát az egyik osz-
tályban. Harminc használt, de 
följavított furulyát vásároltunk 
hozzá, az órák vége előtti per-
cekben tanultak a hangszeren 
játszani a gyerekek, a követke-
ző tanévben már beillesztettük 
a furulyaoktatást a tanrendbe. 
Kulturális seregszemléken 

már fel is léptünk, sikerünk 
is volt. Újra elővettem régen 
dédelgetett, titkos tervemet 
(a szakdolgozatomat is arról 
írtam, hogyan építsünk fúvós-
zenekart). Emlékszem, a nyári 
szünetben végig erről gondol-
kodtam, és lépésről lépésre 
kidolgoztam és leírtam, mit 
szeretnék tenni. Azért írtam 
le, mert az talán maradandóbb 
és jobban áttekinthető, mintha 
élőszóval adom elő az ötle-
tet. 2002 őszén bekopogtam 

Mándl Józsefnéhez, az iskola 
akkori igazgatójához, és ifj. 
Perl János polgármesterhez, 
elmondtam, szeretnék fúvós-
zenekart alapítani, leírtam a 
tervemet, kértem, nézzék át. 
Az igazgatónő hamar elolvas-
ta a jegyzetemet és lelkesen 
beviharzott a tanáriba, igen, 
jó lesz, meg kell valósítani. 
A polgármester akkor (és az-
óta is) teljes mellszélességgel 
kiállt a zenekar mellett. Hét 
alapító tagja volt a fúvósze-
nekarnak, úgy vágtunk bele, 
ha nem sikerül, legfeljebb 
abbahagyjuk. Karácsony előtt 
léptünk föl először a műve-
lődési házban, a Csendes éjt 
játszottuk. A klarinétos gye-

rekek két oktávot, a kürtös 
és a trombitások már három 
oktávot tudtak átfogni, learat-
hattuk a sikert. Ifj. Perl János 
baráti kapcsolata révén, pár 
hónapra rá, 2003 tavaszán Né-
metországban muzsikáltunk 
az egyik faluban, velem együtt 
nyolctagú volt a zenekar. Még 
nem volt dobosunk, az egyik 
apuka szokott besegíteni (neki 
volt dobfelszerelése). A né-
metországi „turnéhoz” köl-
csön kellett kérni egy dobos 

fiút Gencsapátiból. A fellépé-
sek nagy élményt jelentettek a 
gyerekeknek. 

–  Hogy hívták a zenekart? 
– Várjon csak, végig kell 

gondolnom. Először a Táplán-
szentkereszti Általános Iskola 
Fúvósegyüttese volt, aztán 
amikor az iskola nevet változ-
tatott, akkor a Táplánszentke-
reszti Apáczai Csere János Ál-
talános Iskola Fúvósegyüttese, 
majd a Táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János Általá-
nos Iskola Fúvószenekara, vé-
gül Táplánszetkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar. 

– Ma már negyven tagot 
számlál a zenekar. Hogyan le-
het bekerülni? 

– Mindig van egy kezdő és 
egy haladó furulyás csoport. 
A szülőkkel és a gyerekekkel 
szeptemberben egyeztetve 
tanulunk, szorgalom és rá-
termettség dönti el, hogy ki 
jöhet a zenekarba. A májusi, 
pünkösdi hangverseny után 
szoktam megmondani, kik 
maradhatnak. Bizony, van, aki 
pityeregve köszön el.  

– Lehet, hogy önt jobban 
ismerik a zenekar tagjai, mint 
a felnőttek?

– Figyelek a véleményükre, 
és nem titkolom előttük azt 
se, ha hibázok, meghallgatom 
őket, de a döntés felelőssége 
az enyém. Úgy érzem, jó csa-
patot sikerült kialakítani, a 
régiek is visszajárnak. 

– Önről megint alig beszél-
tünk. Nem akart Szombathely-
ről a faluba költözni? 

– A feleségem akart, de én 
szeretem az állandóságot. 

– A zenén kívül van más szen-
vedélye? 

– Hogyne, komoly szenve-
délybeteg vagyok, szenvedé-
lyesen sakkozom. 

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Táplánszentkereszt Községért Díj 2014
Janászek Ferenc karnagy

Janászek Ferenc karnagy meglepődött
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Tizenöt évvel ezelőtt adap-
tálta a Táplánszentkereszti 
Hét Kastély Kertje Művészeti 
Óvoda és Bölcsőde a Nagy Je-
nőné által kidolgozott Óvodai 
nevelés a művészetek eszköze-
ivel programot. Az ország mű-
vészeti óvodái közül egyetlen 
falusi bázisóvoda működik. 
Az évfordulót október 16-án 
tartották az intézményben. 

Régi és mostani kollégák, 
óvodavezetők, a művészeti 
programot kidolgozó Nagy 
Jenőné, az önkormányzat és 
a helyi intézmények vezetői 
is részt vettek a megemléke-
zésen. Kövesdi Gáborné, az 
óvoda vezetője üdvözölte a 
vendégeket. Az ovigalérián a 
Szombathelyen élő Vörös Fe-
renc festőművész és grafikus 
képeiből nyitottak kiállítást, 
a művész meleg szavakkal kö-
szönte meg a szíves invitálást. 

Az óvodások műsorával 
folytatódott a program, majd 
a gyermekintézményt fenn-
tartó táplánszentkereszti ön-
kormányzat nevében ifj. Perl 
János polgármester mondta 
el gondolatait.  

Padosné Kiszela Edit, az 
óvoda akkori vezetője kereste 
meg azzal, hogy jó lenne, ha 
csatlakozhatnának az óvodai 
nevelés a művészetek eszkö-
zeivel a programhoz. Olyan 
meggyőzően adta elő, miért 
is jó ez a gyerekeknek, hogy 
az önkormányzat is beleegye-
zését adta az indításhoz. A 
képviselő-testület a későbbi-
ekben is fölkarolta, támogatta 

a kezdeményezést. Az óvodá-
sok komplex nevelése révén, 
a művészetek az érzelmekre 
és az értelemre is hatnak. Az 
ének, zene, tánc, a rajzolás, 
a mozgásformák és az agya-
gozás serkentik a tehetség 
kibontakozását, az esetleges 
hátrányok ledolgozását. A 
gyerekeknek mindig jut idő 
a játékra, sétára, a szabad 
természet megfigyelésére is, 
hiszen életkori sajátosságaik 
miatt is rendkívül fontos a 
játék. Korábban az óvoda a 
kultúrház mögötti kastélyban 
kapott helyet, rossz körül-
mények között, nyirkos kis 
szobákban voltak a gyerekek. 
1979-ben költözhettek át az 
új épületbe, amit 2011-ben 
fölújított és bővített az önkor-
mányzat. Most modern épü-
letben, a kor követelménye-
inek színvonalán kialakított 
viszonyok között fogadják 
és nevelik a gyerekeket. A 

polgármester megköszönte 
az óvodapedagógusok, és 
az óvoda valamennyi régi 
és mostani dolgozójának, 
hogy vállalták a programot, 
és eljártak a képzésekre, fej-
lesztették szakmai tudásukat, 

amit a gyerekek javára tudtak 
kamatoztatni. 

Nagy Jenőné, a nevelési 
program kidolgozója visz-
szaemlékezett a másfél év-
tizedre, és megköszönte a 
szakma és az önkormányzat 
támogatását. A program meg-
alkotásához bátorítást kaptak 
Freund Tamástól (Széchenyi-
díjas magyar neurobiológus, 
agykutató), aki él-hal a jövő 
nemzedékért. A művészet 
örömöt vált ki, az érzelmeket 
fejleszti, általa értékesebb 
emberré válhatnak a gyere-
kek. Táplánszentkereszten 
példaértékűen valósították 
meg a nevelési programot, 
megérdemelten kaphatták 
meg a bázisóvoda címet, büsz-
kék lehetnek rá. Az óvodai 
vezető váltása se okozott zök-
kenőt. Az óvoda érdeme az 
is, hogy a kiváló óvodapeda-
gógus, Forrai Katalin nyom-
dokain járnak, létrehozták 

az emlékmúzeumát. Nagy 
Jenőné megemlítette, hogy 
ő is a tanítványa volt, sokat 
köszönhet neki. Gyönyörű a 
táplánszentkereszti óvoda és 
környezete, jó itt élni és dol-
gozni. Kérte az elöljáróságot, 

hogy a jövőben továbbra is 
támogassák az óvoda fenntar-
tását, működését. 

A programot zenével foly-
tatták, az Apáczai Csere Já-
nos Általános Iskola diákjai 
muzsikáltak, majd Padosné 
Kiszela Edit, az óvoda ko-
rábbi vezetője emlékezett a 
kezdetekre. 2000-ben talál-
kozott először Nagy Jenő-
nével egy szakmai tovább-
képzésen, 2003-ban lett a 
táplánszentkereszti óvoda ve-
zetője. Sok fejtörést okozott, 
hogyan tudnának létrehozni 
valami újat, végül sikerült a 
programot, Vas megyében má-
sodikként (Csákánydoroszló 
volt az első) átvenni és beindí-
tani. A megyéből már harminc 
óvodában alkalmazzák ezt 
a módszert. Az országból is 
sok kolléga érkezett tapasz-
talatcserére, de jártak itt már 
japán és osztrák kollégák is. 
Szakmai napokat, konferen-
ciákat is szerveztek az eltelt 
másfél évtizedben. Honnan 
indultak és hová jutottak, Ezt 
azok tudják a legjobban, akik 
végigélték ezt a korszakot. 
Az önkormányzat megértő 
támogatása nélkül nem tudták 
volna elérni céljukat. 

Kövesdi Gáborné óvodave-
zető az ünnepség végén em-
léklapot és ajándékot nyújtott 
át mindazoknak, akik a prog-
ram megvalósításában részt 
vettek, majd szakmai megbe-
széléssel zárták az évfordulós 
ünnepséget. 

(t.m.)
Fotó: óvoda

Bázisóvoda 2004-2014
A művészet ereje: a tehetségek szárnypróbálgatása

Nagy Jenőné a program alkotója Az ünnepségre sok szakember érkezett

Vörös Ferenc festőművész és Kövesdi Gáborné óvodavezető
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Száz éve született a citerázás  
tápláni mestere

Különleges apropója is volt 
idén a Németh Lajos emlék-
naphoz kötődő népzenei talál-
kozónak Táplánszentkeresz-
ten. Éppen száz éve született 
a népművelő mester, aki nap-
jainkig élő citerás kultuszt 
honosított meg a településen.

 
A Jókai Mór Művelődési 

Ház, a Községi-Iskolai Könyv-
tár és Teleház ehhez méltó 
megemlékezést szervezett 
november 8-án. Mini kiállítás-
sal állítottak emléket 1914-ben 
született Németh Lajosnak, 
aki művészi szintre fejlesz-
tette a faluban a citerázást. 
Megemlékező beszédében 
Meskó Krisztián, a Jókai Mór 
Művelődési Ház vezetője el-
mondta, hogy a kiváló citerás 
84 évet élt, ennek jó részében 
Táplánszentkereszten végezte 
művészi és népzenei munkás-
ságát. S bár nem itt született, 
tevékenységével a település 
sokat köszönhet neki, hiszen 
ma is szinte minden második 
lakos rendelkezik némi cite-
razene-tudással. Jó volna ezt 
a tudást továbbvinni, ezért azt 
tervezik, hogy gyermekek ré-
szére is szerveznek citerazenei 
oktatást, be lehetne vonni a 
község lakóit, és a hagyományt 
ápoló Tavaszi Szél Citerazene-
kar tagjait is. A jövőben némi-
leg átalakítják a programot, 
már a mostani is kicsit más, 
mint korábban volt. „Németh 

Lajos bácsi szelleme itt leng 
felettünk, s igyekszünk még 
sok feltáratlan tanulmány-
nyal, emlékkel gazdagítani” 
– fejezte be a megemlékezést 
Meskó Krisztián, majd a helyi 
önkormányzat nevében ifj. 
Perl János polgármester és 
dr. Kovács László alpolgár-
mester helyezett el koszorút 
a Jókai Mór Művelődési Ház 
bejáratánál lévő emléktáblá-
hoz, amit megkoszorúzott a 
citerazenekar is. 

A megjelentek egyperces 
néma tiszteletadása után kez-
dődött a népzenei találkozó 
programja, amelynek kereté-
ben nagy tetszést aratva, korhű 
ruházatot is öltve, három táj-
egység népdalcsokrát előadva 
fellépett a helyi Tavaszi Szél 
Citerazenekar, valamint a 
Kemenesaljai Néptánccso-
port, a váci Horváth Attila és a 
Naszály zenekar, a Sinkó-Gál 
duó,  Cservék László és citerá-
sai. A közösségi összejövetelt 
közös ebéd egészítette ki.

 L. E.                                                                                                                                       

A kiállítási anyagok  
tanulmányozása

Az emléktáblánál az utód citerások is koszorúztak

A Táplánszentkereszti              Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot
Mottó: „A tenni akaró, ér-
tékteremtő emberek tele-
pülésünk jövőjének zálogai, 
mert Táplánszentkereszt 
senkinek nem olyan fontos, 
mint nekünk.”  

Jöjjön el és tegyünk 
magunkért, együtt!”

Táplánszentkereszt Köz-
ség Önkormányzata képvi-
seletében 2014 februárjában 
jelentkezést nyújtottunk be a 
Nemzeti Közszolgálati Egye-
temhez az ÁROP.2.2.22-
2013.2013.001 azonosító 
számú, „Képzés a konver-
gencia régiókban lévő ön-
kormányzatoknak” című 
projektben, illetve a Helyi 
Közösségi Akadémiák há-
lózatában való részvételre. 
A pályázati jelentkezés si-
keres volt, és pályázatunkat 
a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem /NKE/ befogadta.

A Helyi Közösségi Aka-
démiák olyan sajátos tu-
dásközpontok, amelyek az 
NKE-vel együtt szakértői-
fejlesztői közösséget alkot-
nak, melynek célja, hogy 
a fent megjelölt projekt 
keretében a Helyi Közös-
ségi Akadémiák hálózata 
kialakuljon. A HKA hálózat 
helyzetelemző tanulmányok 
készítésével, műhelymun-
kák lebonyolításával és a jó 
gyakorlatok terjesztésével 
segíti a közösségi bázisú 
stratégiákkal megalapozott 
helyi fejlesztéseket.

A HKA hálózatba orszá-
gosan 77 település nyert fel-
vételt. Ezek közül egyik a mi 
településünk. 

A pályázat keretében té-
rítésmentes módszertani, 
tréneri támogatást kapunk 
a közösségi bázisú stratégia 
kialakításához.

A tréningre várjuk azokat 
a fejlesztési elképzelésekkel 
rendelkező vállalkozókat, 
közéleti képviselőket, akik 

valóban tenni akarnak köz-
ségünk fejlődéséért.

A műhelymunkák helye: 
Polgármesteri Hivatal Táp-
lánszentkereszt, Rákóczi 
u. 1.

November 24-én tartottuk 
az első tréninget, a másodi-
kat december 8-án, a har-
madikat januárra tervezzük.

Miért is jó ez nekünk?
Táplánszentkereszt a prog-

ram kapcsán országos ismert-
ségre tesz szert, és saját pél-
dánkon keresztül szeretnénk 
jó gyakorlatként bemutatni, 
hogy településünk közössége 
maradandó értékek meg-
jelenítésére képes és közös 
munkánk kapcsán elkészülő 
stratégia éppúgy bírja a lakos-
ság, mint a helyi önkormány-
zat támogatását.

Az idei télen is lesz  
szociális tűzifa 

Az idén az önkormány-
zat nevében újra pályázatot 
nyújtottunk be szociális tű-
zifa beszerzésére. A pályá-
zat keretében 40 m3 tűzifa 
beszerzésére nyílik lehető-
ség, melyet a Szombathelyi 
Erdészeti Zrt. útján vásáro-
lunk meg. A fát november 
utolsó hetében szállítják az 
önkormányzat udvarára, 
ahol azt hasogatni, aprítani 
kell, majd terveink szerint 
az első köbmétereket még 
karácsony előtt szállítjuk a 
rászorulóknak.

A képviselő-testület ren-
deletet alkot a jogosultság 
feltételeiről, a kérelmeket 
első körben december 5-étől 
lehet a Polgármesteri Hiva-
talban kérhető nyomtatvá-
nyon benyújtani. Az elbírálás 
folyamatos, úgy próbálunk a 
rendelkezésünkre álló kész-
letekkel gazdálkodni, hogy 
akár márciusban is tudjunk 
tűzifát nyújtani annak, aki 
éppen akkor kerül szorult 
helyzetbe. 
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A tűzifa juttatása szociá-
lis támogatás, de nem ez a 
megoldás az egész téli tüze-
lőszükséglet fedezetére. A 
rászorulók pontosan tisztá-
ban vannak azzal, hogy ezzel 
a támogatással lehetetlen 
kihúzni az egész telet, ettől 
függetlenül nagyra értékelik 
a segítséget. 

A csapadékvíz-  
elvezetésről

Szeptemberi lapszámunk-
ban írtunk a Csordahajtó 
út és a Gyöngyös utca vé-
gén uralkodó vízelvezetési 
problémákról. Időközben a 
téma megjárta a Vas Népét, 
a Vasivíz Zrt.-től is kaptunk 
levelet. A cég képviselői elis-
merik a gondot, megoldására 
több javaslatot is tettek, a 
megoldás egyik legfontosabb 
eleme, hogy a csapadékvíz 
ne kerüljön a szennyvízhá-
lózatba.

Ez a rengeteg csapadék, 
amely esős időben Vépről és 
Vasszécsenyből is bekerül a 
csatornahálózatba, megha-
ladja a Gabonakutató mellet-
ti átemelő kapacitását. Ezért 
az a csatornatetőn vissza-
áramlik az utcára, árkokba, 
és belefolyik a Gyöngyösbe. 

Átmeneti megoldásként a 
Vasivíz Zrt. áteresz-felújítást 
és ároktisztítást végzett. A 
munkák anyagi fedezetét kö-
zösen vállalta a cég és az ön-
kormányzat. Továbbá elkezd-
ték füstöléses technikával 
feltérképezni azokat az ingat-
lanokat, ahol a csapadékvíz a 
szennyvízrendszerbe kerül. 
Lépésekben, néha tyúklépé-
sekben, de talán haladunk a 
megnyugtató, vagy kevésbé 
bosszantó, károkat elhárító 
megoldás felé.

Kincs, ami van…

Több doboz csomagot 
hozott a múltkor a posta a 

művelődési ház részére, és 
a Polgármesteri Hivatalban 
rakta le. A csomagszállítóktól 
mindig megkérdezzük, kell-e 
fizetni. Hát ezért nem kellett. 
Meskó Krisztián sem tudott a 
szállítmányról, ő nem rendelt 
semmit, hát nem is tudtuk, mi 
lehet a halomnyi dobozban. 
Hát én kinyitottam, s látom, 
hogy könyvek – több kötet 
– a Monarchia történetét 
dolgozzák fel. Eddig a rejtély, 
utánanéztem az apropónak.

„Az első világháborús cen-
tenáriumi emlékprogram 
keretében, a tárgyszerű tör-
ténelmi emlékezet erősítésé-
nek céljából, Magyarország 
Kormánya az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia írásban és 
képekben című huszonegy 
kötetes könyvsorozat hason-
más kiadását adományozza 
magyarországi középiskolai, 
községi és városi könyvtárak, 
valamint a külhoni magyar 
gyűjteményeknek.

Hasznos, szép és tanulságos 
ajándék lesz a könyvsorozat, 
hiszen a Monarchiát elsöprő 
világégés ismerete nélkül 
nem érthető meg a XX. szá-
zad története – sem a magyar, 
sem a világtörténelem –, nem 
érthető meg, miként jutott el 
Európa a XX. században két 
totalitárius diktatúrához, a 
bolsevizmushoz és a fasiz-
mushoz, nem érthető meg, 
miféle folyamatok vezettek 
el a második világháborúhoz 
és annak máig tartó következ-
ményeihez. 

A tragikus XX. századnak 
azonban nem csupán előz-
ménye, de egyben ellenté-
te is volt a soknemzetiségű 
Osztrák-Magyar Monarchia. 
A dunai államalakulatról 
azonban sajnos mind a mai 
napig kevés a tárgyszerű is-
meret. Az elmúlt évszázad 
során emléke nem vált ak-
tuálissá, megítélése pedig 
nem tudott megszabadulni 
az utódállamok önigazoló 

értékartikulációitól. Ezért 
hiánypótló mű az Osztrák-
Magyar Monarchia írásban és 
képekben című monumentá-
lis könyvsorozat.

A Méry Ratio Könyvki-
adó által gondozott, értékes, 
hasonmás könyvsorozatot 

az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának felkérésére 
a Könyvtárellátó Nonprofit 
Kft. juttatja el az iskolák és 
a települések könyvtáraiba. 
A nagyszabású kezdeménye-
zés, csakúgy, mint a sorozat 
száz évvel ezelőtti kiadása, 
bizonyosan a hazai és határon 
túli magyar gyűjtemények 
olvasóinak örömére és gya-
rapodására szolgál.” 

forrás: http://konyvkultura.
kello.hu/

Örömmel ajánlom minden 
kedves érdeklődő figyelmébe.

Bankautomatát  
Táplánszentkeresztre!

Javaslat érkezett hozzánk 
a nyár elején, hogy bankau-

tomata létesítését szeretnék 
a településen. Felvettük a 
kapcsolatot több bankkal, 
ismertetve az elképzelést. 
Sőt, amikor az önkormányzat 
a számlavezető pénzintézete 
kiválasztására ajánlatot kért, 
ebben előnyként jelölte meg 
a bankautomata létesítését. 
Sajnos tárgyalásaink nem ve-
zettek eredményre. Egy auto-
mata biztonságos kialakítása, 
üzemeltetése, feltöltése, stb. 
akkora terhet jelent, hogy az 
általunk megkeresett bankok 
egyike sem tudja azt vállalni. 

Eme eszmefuttatás isme-
retében állíthatom, hiába az 
SMS a Vas Népébe, nem olyan 
egyszerű bankautomatát tele-
píttetni. 

H o z z á t e s z e m ,  t ő l ü n k 
karnyújtásnyira, Gyöngyös-
hermánban, Szentkirályon 
sem könnyebb a helyzet. A 
legközelebbi bankautomata 
a Tesco, Spar, Lidl. 

Amikor a fél falu naponta 
Szombathelyre jár, némelyik 
helyi boltban akár kártyával 
is lehet fizetni, s postai nyit-
vatartási időben készpénzhez 
juthatunk, kis előrelátással 
talán megoldható, hogy ne 
éppen szombaton vagy vasár-
nap, esetleg hétköznap este 
vegyünk fel pénzt. Emellett 
egyáltalán nem vitatom, hogy 
bármikor kerülhetünk olyan 
helyzetbe, hogy nincs elegen-
dő készpénz a háznál.

 Családi Anita
jegyző

A Táplánszentkereszti              Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot
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Nyár óta több konferencián 
vettek részt a Táplánszent-
kereszti Önkéntes Tűzoltók 
tagjai. Sok hasznos szakmai 
információt gyűjtöttek a ka-
tasztrófavédelmi szervezetek-
kel való jobb együttműködés 
érdekében. 

Vépen részt vettek az ottani 
önkéntes tűzoltók jótékonysá-
gi bálján, megerősítették a két 
szervezet között a kapcsolatot, 
hiszen közel vannak, a bajban 

is támaszai lehetnek egymás-
nak.  Felvetették azt az ötletet, 
hogy a Táplánszentkereszti 
Önkéntes Tűzoltók is szer-
vezhetnének hasonló, közös 
jótékonysági bált.

A tápláni tűzoltók tagjai a 
szombathelyi Borostyánkő 
Mentőcsoportnak, nyáron 
lehetőségük nyílt arra, hogy 
alpinistáik közreműködésével 
kipróbálhatták a falmászási 
gyakorlatokat. Erőnlétüket, 
szaktudásukat is gyarapíthat-

ták, és a mentőcsoport tagjai-
val is szorosabbra fűzhették a 
kapcsolatukat. 

Ősszel az óvodában tartot-
tak gyakorlatot, olyan szituá-
ciót gyakoroltak, mintha tűz 
ütött volna ki az óvodában. 
Megszólaltatták a tűzjelző 
berendezést, és „kimenekí-
tették” a gyerekeket és a sze-
mélyzetet az óvodából. Az 
óvoda dolgozói gyorsan és jól 
reagáltak a feladatra, időben 

értesítették a katasztrófavé-
delmet, a helyi tűzoltókat, az 
önkormányzatot, és a kijelölt 
mentési útvonalon kihozták a 
gyerekeket az épületből. 

Itt a fűtési szezon, a szén-
monoxid-mérgezések elkerü-
lése érdekében az önkéntes 
tűzoltók felhívják a lakosság 
figyelmét, hogy kéményeiket, 
tüzelőberendezéseiket aján-
latos szakemberrel ellenőriz-
tetni.

Halvax Vanessa

A kártyát és írószerszámokat biztosítjuk,  
de feltétlenül hozz magaddal egy marék kreativitást és  

természetesen barátaidat.
A klub létrejöttét kérjük népszerűsíteni!

Meskó Krisztián
További információ: 06-30/659-0275

taplankke@gmail.com

Szeretettel meghívjuk a 
kedves táplánszentkereszti 
lakosokat 2014. december 
13-án, szombaton 16.30-ra a 
Jókai Mór Művelődési Ház-
hoz, ahol hagyományos Lu-
ca-napi Forgatagot tartunk 
Lucázással (Apáczai Csere 
János Általános Iskola diákjai 
és a Táplánszentkereszt Kul-
túrájáért Közhasznú Egye-

sület tagjai), népi mesterség 
bemutatóval, kézműves fog-
lalkozással, színpadi produk-
ciókkal.

Vendégül látjuk Önöket 
forralt borral, mézeskaláccsal, 
teával, s még jó pár meglepe-
téssel.

Jöjjenek el, és készüljünk 
együtt a Karácsonyra, és éltes-
sük hagyományainkat!

Ősszel is, télen is vannak fel-
adatai a Táplánszentkereszti 
Polgárőr Egyesület tagjainak. 

 
Az iskolakezdés után a gye-

rekek biciklijét ellenőrizték, 
felhívták a figyelmüket a biz-
tonságos közlekedésre, és 
akinek hiányzott valamilyen 
biztonsági felszerelése, azt 
kérték, okvetlenül szerezze be.

Az önkormányzattal és az is-
kolával együttműködve, szep-
tembertől a reggeli iskolakez-
déskor segítették a forgalom 
irányítását a gyermekintéz-
mények előtt. Neválovicsné 
Polgár Adrienn, a Táplán-
szentkereszti Polgárőr Egye-
sület alelnöke elmondta, noha 
csak október12-éig vállalták 
a feladatot, Kapui Károly és 
Somogyi Károly továbbra is 
segíti a közlekedést reggel 7-8 
óra között. 

Az őszi szezonban is bizto-
sították a Tápláni FC hazai 
futballmérkőzéseinek rendjét. 

Októberben országos karate 
bajnokságot tartottak az iskola 
sportcsarnokában, itt is közre-
működtek a szervezet tagjai. 

Halottak napján a temetők 
környékén járőröztek, a Ta-
nács úti temetőben az egyik 
síron kigyulladtak a koszorúk, 
segítettek eloltani a tüzet. 

A Táplánszentkereszt és 
Vép közötti út mentén valakik 
tetemes mennyiségű hulla-
dékot (pala, kábel, építési 
törmelék) raktak le, keresik 
az elkövetőket. A polgárőrök 
is fokozott figyelmet szeretné-
nek fordítani a környezetkáro-
sítók lefülelésére.

A Táplánszentkereszti Pol-
gárőr Egyesület komoly tá-
mogatást kap az önkormány-
zattól, a SEK Kft-től (téli 
gumit vásárolt az autójukra) 
és ifj. Perl János magánsze-
mélyként is jelentősen segíti a 
szervezet működését. Várják 
a további szponzorokat, tá-
mogatókat. (Számlaszámuk: 
Tanakajdi Takarékszövetkezet 
72700239-10005800). Honlap-
juk a Facebookon is elérhető, 
telefonszámaik: Kajcsos Lajos 
elnök, 06/30/621-0689, Kapui 
Károly alelnök, 06/30/560-
9080, Neválovicsné Polgár 
Adrienn, 06/70/617-8809.

Az önkéntes tűzoltók hírei: 
a falmászást is gyakorolták

Ősszel is jól szolgáltak  
a polgárőrök

BRIDZS KLUB II.
Táplánszentkereszten

2014. december 17-én, 
szerdán 17.00-tól

szeretettel vár minden 
kedves érdeklődő
fiatalt és idősebbet

Láng Gusztáv
a Könyvtári  

„Bridzs szalonban”.

MEGHÍVÓ
2014. december 13. – Luca-napi forgatag

Halvax Ágnes és Halvax Vanessa gyakorlat közben
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Várnak klubjaink!
2014 októberében újfent megmozdult az élet Táplán-

szentkereszten!
Mozgalmat indítottunk – igen, ilyen fellengzősen - a 

tápláni klubélet felvirágoztatásáért.
Egy szalonnasütéssel egybekötött beszélgetéssel indult, 

s ma már valóság, hogy lehet a könyvtárban kártyázni, 
társasjátékozni, a művelődési házban asztaliteniszezni 
és jóféle, nosztalgiázásra alkalmas filmeket megtekinteni 
filmklubunkban, valamint a Táplánszentkereszti Termé-
szetjáró Klub is elindul(t).

Továbbra is várjuk mindazon tápláni polgárokat, akik 
a Jókai Mór Művelődési Házban a már működő és újfent 
induló klubestjeinken, életjobbító csoportjainkban szíve-
sen részt vennének.

Előzetes és már megvalósult elképzeléseink: 
sakk- és kártyaestek (bridzs, ulti…), asztali társasjátékok, 

römi, dominó, szerepjáték, nosztalgia-filmklub, olvasókör, 
asztalitenisz, felnőtt néptánc oktatás, természetjáró csoport, 
tematikus beszélgetések (pl.: gyógy- és fűszernövények, 
kertápolás, stb…).

Ha van egyéb elképzelés is, szívesen meghallgatjuk, 
vagy elolvassuk írását a 94/577-072 és a 30/659-0275-ös 
számokon, valamint a taplankke@gmail.com e-mail 
címen keresztül.

Meskó Krisztián
   népművelő

Új fertőző betegség 
veszélyezteti  

gyermekeinket!
Szinte minden fiatal édes-

anya hallott a gennyes agyhár-
tyagyulladás kórokozójáról, a 
Neisseria meningitidis bakté-
riumról. Ennek a baktérium-
nak a C típusa ellen sok éve 
oltunk Táplánszentkereszten 
egyéves kor után. (Neis Vac 
C). Sajnos azonban egyre több 
a B-típusú megbetegedés. Az 
OEK 2013-as adatai szerint a 
két év felettieknél a B-típus 
előfordulása  már elérte ha-
zánkban az 53%-ot, a C-típus 
pedig a 43%-ot.

A 0-2 éves korcsoport-
ban sajnos a B szerocsoport 
vált dominánssá 86%-kal. 
Ez azt jelenti, hogy a két év 
alatti gyermekeknél minden 
7 Neisséria esetből 6-nál 
B-típus és 1-nél C-típus for-
dult elő.

A kórházban végzett meg-
felelő antibiotikus és intenzív 
kezelés ellenére a halálozás 
nagyon magas, 13-17 % közöt-
ti. A kis beteg akár 24 óra alatt 
meghalhat. Öt túlélőből egy-
nek súlyos maradványtünetei 
jelentkeznek: agykárosodás, 

halláskárosodás, végtag-am-
putációk.

A védekezés lehetőségét 
kizárólag a végre megjelent 
védőoltás adja. Ennek darab-
száma korosztályonként más 
és más. PL. 6 hónapos kor után 
kezdve 1 és egy év után még 1 
oltás. 2 hónapos korban kezd-
ve 3+1 oltás. Sajnos, az ára 
nagyon borsos, véleményem 
szerint mellbevágó! Darabon-
ként 26 800 Ft.

Az injekciót a nagy múltú 
Novartis cég jegyzi, ami garan-
cia a hatásosságára. 2013-ban 
Magyarországon 54 megbe-
tegedés volt. A Vas Népében 
októberben hírül adott 5 éves 
gyermek halála is ilyen fertő-
zés következménye volt.

Bővebb felvilágosítással az 
Orvosi Rendelőben tudok 
szolgálni.

A cikk adatait egy gyer-
mekorvosi  szaklapból ,  a 
HÍRVIVŐ-ből vettem át. 
(2014/3. szám)

 Dr. Teleki György
általános  

orvostan-szakfőorvos

ÚJRA OLVASÓKÖR
Szeretsz olvasni? Érdekelnek a könyvek kulisszatitkai?

Szeretnél többet megtudni híres írókról,  
költőkről? Szeretnéd kedvenc könyveidet megismertetni 

másokkal is? Egy jó társaságra vágysz?

2014. december 10-én, szerdán 17.00-tól  
folytatódik a hagyományteremtő szándékkal  

életre hívott klubfoglalkozás  
a táplánszentkereszti könyvtárban  

LÁNG GUSZTÁV irodalomtörténész vezetésével. 

Minden könyvfalót és  
beszélgetőtársat szeretettel várunk!

További információ: 
taplankke@gmail.com

Meskó Krisztián
0630/659-0275

Programajánló
2014. esztendő még hátralévő táplánszentkereszti kulturális 

eseményei és 2015-ös előzetes a teljesség igénye nélkül:

2014. december 13. – Luca-napi forgatag
Lucázás, népi mesterség bemutató, kézműves foglalkozás, 

színpadi produkciók; forralt bor, mézeskalács, tea kínálás…

Nosztalgia Filmklub, Bridzs Klub, Olvasókör…folyamatos 
alkalmai (részletek plakátokon, interneten, szájhagyomány 
útján)

2015. január 22. – Magyar Kultúra Napja

2015. január 24. – Hagyományos disznóölés

2015. január 30. – Batyus bál

2015. február 14. – Farsangfarki Rönkhúzás
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A Mezort csoporthoz tartozó 
Szombathelyi Tangazdaság 
Zrt. Rangut-majori központi 
telephelyén befejeződött a 
több éve tartó, összesen mint-
egy 1, 7 milliárd forintnyi be-
ruházás. 

A fejlesztés utolsó fázisa-
ként a közelmúltban átépí-
tettek két, több mint harminc 
éves, így már meglehetősen 
elavult, faszerkezetes nö-
vendék istállót, melyekben 
összesen ezer növendéket 

tudnak elhelyezni komforto-
sabb, kulturáltabb körülmé-
nyek között. A korszerűsítés 
során csak az időtálló, tartós 
faanyagot hagyták meg. Elké-
szítettek a bejárat és a fejőház 
közelében a telephelyhez 
méltó, látványos cégért is. A 
több mint 1700 szarvasmar-
ha-állományú (ebből 830-840 

fejőstehén) Rangut-major 
az ország egyik legnagyobb 
és legkorszerűbb szarvas-
marhatartó telephelye lett a 
pályázati támogatással és 60 
százalék önrésszel megvaló-
sult beruházással.

Hámori Róbert vezérigaz-
gatótól megtudtuk, hogy előbb 
építettek egy 249 férőhelyes 
speciális istállót ellető hellyel 
és egy 302 férőhelyes termelő 
istállót is. Megvalósult az 50 
állat fejésére alkalmas karusz-
szel technológiájú fejőház, 

valamint egy 5800 köbméter 
kapacitású hígtrágyatároló 
is. Bővítették 3000 tonna ka-
pacitással a silótárolót, majd 
átépítették a két növendékis-
tállót. A cégfelirat betűit tartó 
oszlopot komoly, precíz mun-
kával egy táplánszentkereszti 
szakember készítette.    

 L.E.  

Befejeződött  
a milliárdos beruházás

2014. szeptember 27-én te-
lepülésünk és iskolánk első 
alkalommal csatlakozott az 
országos Szent Mihály napi 
ITTHON VAGY – MAGYAR-
ORSZÁG SZERETLEK! 
programsorozathoz.

A kellemes, napos időben a 
sportolni, mozogni vágyó gye-
rekeket már kora délutántól 

várták a pedagógusok az isko-
la udvarán, míg a barkácsolást 
kedvelők az aulában választ-
hattak hét különböző kézmű-
ves technikából, ami szimbo-
lizálta a hét településrészből 
a történelem folyamán eggyé 
olvadt Táplánszentkeresztet. 
Az elkészített alkotásokat ki 
is állítottuk, szülők, gyerekek 
örömére. 

A munkában megéhezettek 
kaptak lekváros kenyeret, üdí-
tőt és sült gesztenyét.

Az esti programok kereté-
ben minden osztály bemutat-
kozott egy-egy rövid műsorral. 
Láttunk, hallottunk régi vásári 
jelenetet, népmeséket, őszi 
verseket, dalokat, mondóká-
kat, melyeket a szépszámú 
közönség tapssal jutalmazott.

A rendezvények zárása a 
tábortűz meggyújtása volt, ami 
mindenhol az országban fél 

9-kor történt. Ekkor már min-
denkinek jólesett a tűz mele-
ge, és sokan kedvet kaptak a 
közös nótázáshoz, igazolva a 
program szándékát: újra ösz-
szehozni a helyi közösségeket.

(A táplánszentkereszti önkor-
mányzat kezdeményezte, hogy 
csatlakozzanak az országos 
közösségi programhoz, az isko-
la tanárai és diákjai kitűnően 
megszervezték az eseményeket.)

Kép és szöveg:  
Apáczai iskola

Szent Mihály napján, 
tábortűz  

mellett ünnepeltek

A jelen és a múlt kontrasztja (Már a másik istállót is átépítették)

A növendékek megújult helyükön
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Jó rég óta, s még jó sokáig 
várja a kedves, nyájas olva-
sókat a község könyvtára tárt 
karokkal és rengeteg szép és 
hűséges olvasmánnyal!

Talán kevesen tudják, de az 
egyik legfejlődőképesebb és 
leggazdagabb községi könyv-
tár a miénk Vas megyében! 
Szinte minden évszakban, 
minden témában és minden 
korosztálynak!

A legutóbbi külső s belső 
megújulás után is fejlődtünk 
tovább, mind a könyvállomány 
tekintetében, mind pedig a 
számítógépek birodalmát il-
letően.

A felnőtt és a gyermek 
könyvtári szakasz egyaránt 
bő kínálattal, új könyvekkel 
és kedves kiszolgálással várja 
a nem csak – de elsősorban – 
tápláni olvasóközönséget. 

Fontos és kiemelendő, hogy 
minden könyvtárhasználó 

ingyen kölcsönözhet könyve-
ket, s ha a mi állományunk 
kevés lenne, hogy a kéréseket 
kielégítsük, akkor könyvtár-
közi kölcsönzésben minden 
könyvet meg tudunk szerezni.

Mindezek mellett gazdag 
dvd-kínálat is rendelkezésre 
áll (ezen szolgáltatás téríté-
ses: egy esztendőre 2.000,- 
Ft a tagdíj, s alkalmanként 2 
dvd-t lehet kölcsönözi max. 

2 hétre), a teleházban pedig 
számítógépek armadája várja 
a netezőket, használókat még 
mindig 100,- Ft/óra térítési díj 
ellenében. Fénymásolásban, 
nyomtatásban és faxolásban 
is számíthatnak ránk.

Hozzáértő szakember veze-
tésével lehet e-tanácsadáson 
is részt venni, magyarán segí-
tünk az internet használatával 
munkakeresésben, ügyintézés-
ben, levelezésben, adóbevallás 
elkészítésében, stb….

De ha csak elfáradt és sze-
retne játszani, akkor bő tár-
sasjáték-kínálat várja, de egy 
üdítő beszélgetés okán is jó 
betérni hozzánk. Folyóiratok 
is rendelkezésre állnak hely-
ben használatra.

Több rendezvényünk laká-
lyos helyszíne a könyvtár, így 
a most indult Olvasókör és 
a Bridzs Klub vendégei is itt 

pihennek meg és jönnek ösz-
sze, de a sakkozók is közénk 
fognak telepedni.

S végül a nyitva tartás:
Hétfő: 12-18
Kedd: 14-17
Szerda: 12-18
Csütörtök: 14-17
Péntek: 10-18 h.

Meskó Krisztián
   népművelő

A táplánszentkereszti könyvtárról

NOSZTALGIA-FILMKLUB
A MIKULÁS JEGYÉBEN

Gyermekfilmek kicsiknek és nagyoknak!

A VETÍTéSEK IDŐPONTJAI:
2014. december 5., péntek, 17.00

Jégvarázs
2014. december 6., szombat, 16.00

A Mikulás-mentőakció
Várunk minden kedves érdeklődő  

családot az INGYENES vetítéseinkre!

Info: Meskó Krisztián
30/659-0275, taplankke@gmail.com
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Két labdarúgócsapatunk 
közül a Tápláni KSK a me-
gyei I. osztályban történő 
biztos bennmaradásért 
küzd, s jelenleg ez nincs is 
veszélyben. A Táplán FC 
pedig a megyei II. osztály 
szombathelyi csoportjában 
gyorsvonatként robog a 
felsőbb osztály felé. 

Az eddigi kiváló szerep-
lésről kérdeztük Molnár 
Károly edző-menedzsert 
még a 14. forduló előtt. 
Ekkor a csapat 12 meccs 
után (eggyel kevesebbet 
játszott) 9 győzelemmel, 3 
döntetlennel és 0 vereség-
gel, 45-7-es gólaránnyal, és 
30 ponttal vezette a tabel-
lát. Az üldöző Lukácsháza 
13 meccsen szerezte a 30 
pontot.

Mint a mestertől meg-
tudtuk, az előzetes várako-
zásnál is jobban szerepel a 
csapat, de azért nem sza-
bad arról megfeledkezni, 
hogy vannak komolyabb 
játékerőt képviselő ellenfe-
lek is ebben az osztályban, 
mint például a Lukácshá-
za vagy az Elektromos-
Spari. Talán a Vasszécseny 
gyengébb szereplését lehet 
meglepetésnek mondani. 
Bízik benne, hogy a veret-
lenséget tartani tudják a 
bajnokság végéig. Az első 
meccsük elég erős volt, jó 
csapat ellen értek el dön-
tetlent, ami inkább pont-
szerzés, mint pontvesz-
tés volt. A meglehetősen 
gyenge játékerőt képviselő 
szombathelyi Arborétum-
Herény elleni döntetlent 
azonban egyértelműen ki-
siklásnak lehet tekinteni. 
Még akkor is, ha voltak 
hiányzóik, s a pálya talaja 
is sok kívánnivalót hagyott 
maga után. Gólképes a 
csapat, és kifejezetten ked-
vező a statisztika a kapott 

gólok számát illetően is. Ez 
annak is betudható, hogy 
mind a védelemben, mind 
a középpályán, mind pedig 
a támadóknál jól erősítet-
tek. Molnár Károly úgy 
véli, hogy a megyei II. osz-
tályban valóban a jó csa-
patok közé tartoznak, de a 
bajnoki címért keményen 
meg kell küzdeni. Megáll-
nák a helyüket a megyei I. 
osztályban is, de az még 
a jövő zenéje, hogy adott 
esetben indulnának-e.

Mi ehhez annyit tennénk 
hozzá: úgy tűnik, a sors úgy 
akarja, hogy ne csak az ala-
csonyabb, de  a magasabb 
osztályban is legyen helyi 
rangadó. 

 (l. e.)

Eredmények:
Tápláni KSK–Kemenes-

alja 2-1, Kőszeg–Tápláni 
KSK 2-2, Tápláni KSK–Ki-
rály SZE 0-3, Vép–Tápláni 
KSK 3-2, Tápláni KSK–
Bük 9-1, Tápláni KSK–Ke-
menesmagasi 5-3, Szent-
gotthárd–Tápláni KSK 3-1, 
Tápláni KSK–Celldömölk 
2-5, Vasvár–Tápláni KSK 
4-1, Tápláni KSK–János-
háza 2-0, Tápláni KSK–
Csepreg 0-4, Rábapaty–
Tápláni KSK 2-0, Tápláni 
KSK–Körmend 1-1                                      

Söpte–Táplán FC 2-2, 
Táplán FC–Szentpéterfa 
4-0, Újperint–Táplán FC 
1-2, Táplán FC–Vasszé-
cseny 4-1, Táplán FC–To-
rony 4-0, Zanat–Táplán 
F C  0 - 8 ,  Tá p l á n  F C –
Gyöngyösh.-Szentk. 5-2, 
Ják–Táplán FC 0-4, Táplán 
FC–Lukácsháza 1-1, Ta-
nakajd–Táplán FC  0-7, 
Táplán FC–Felsőcsatár 4-0, 
Arbor.- Herény–Táplán FC 
0-0, Táplán FC–Elektr.-
Spari 2-1, Táplán FC–Ba-
logunyom 2-2

Jó úton a Táplán FC  
a megyei I. osztály felé

MAGYAR BAJNOKSÁG 
2014. november 8-án, Pak-

son rendezte meg a Magyar 
Karate Szakszövetség megbí-
zásából a Magyar JKA Karate 
Szövetség a hazai versenyek 
közül a legrangosabb meg-
mérettetést, az Ippon Shobu 
Magyar Bajnokságot: 3 csapat 
250 versenyzője nevezett. A 
Tápláni Karate Sportegyesü-
letből Németh András (3.dan) 
vezetőedző 4 versenyzővel 
utazott a Duna-parti városba

Káldy Lívia (14-15 év) az 
erős mezőnyben nem tudott 
a négy közé jutni, Berta Dá-
niel a 14-15 évesek között 
kumitében két magabiztosan 
nyert meccs után a 8 közé ju-

tott, ott azonban sérülés miatt 
feladni kényszerült a versenyt.

A junioroknál (18-21) Kas-
sai László a népes mezőnyben 
sorra hozta a meccseit, és a né-
gyes döntőbe jutott. A döntő-
be kerülésért vívott meccsében 
az ellenfele kontrollálatlan 
ütést vitt be, amitől a tápláni 
fiú megsérült: a mérkőzést 
megnyerte ugyan, azonban a 
döntőben nem tudott kiállni, 
így második lett. A férfi felnőtt 
korcsoportban (21-) Habda 
Zsolt magabiztosan nyerte 
a mérkőzéseit és a döntőig 
jutott, ahol nagy csatában egy 
wazarival alulmaradt, és ezüst-
érmes lett. 

képen balról: Káldy Lívia, Berta Dániel, Kassai 
László, Habda Zsolt, Németh András edző

A Magyar JKA Karate Szö-
vetség megbízásából a Tápláni 
Karate Sportegyesület 2014. 
október 19-én rendezte meg 
a VII. Atarashii Kupa nyílt 
Ippon Shobu Karate Országos 
Bajnokságot. 

A már hagyományosnak 
mondható versenyt ifj. Perl 
János polgármester és Józsa 
Barnabás főbíró nyitotta meg, 
majd a Táplánszentkereszti 
Ifjúsági Fúvószenekar karaté-
ban érintett tagjai játszották el 
a Himnuszt.

A szombati munkanap mi-
att vasárnap megrendezett 
versenyre 17 egyesület 126 
versenyzője nevezett. Az egész 
ország területéről érkeztek 

csapatok, Vas megyéből a he-
lyi egyesület mellett a Sárvá-
ri SKE, valamint a kőszegi 
Budoka SE vett részt.

A verseny célja a gyer-
mek, ifjúsági, kadet, junior 
és felnőtt korcsoportban az 
országos bajnoki címek el-
döntése, valamint az utánpót-
lás versenyeztetése volt. Az 
Atarashii Kupa felkészülési 
verseny is volt egyben a leg-
nagyobb hazai versenyre, a 
Pakson megrendezésre kerülő 
Magyar Bajnokságra, illetve a 
november végi svájci Európa 
Bajnokságra.

Az összesítésben a tápláni 
mérleg: 1 arany, 6 ezüst és 6 
bronz.

VII. ATARASHII KUPA


