
Táplán-
 szentkereszt

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

V. évfolyam 1. szám 
2015. február

Tartalom

Folytatás a 2. oldalon Folytatás a 3. oldalon

Sokan jöttek el az Idősek Napjára 4. oldal

Óvodai hírcsokor 5. oldal

Zarándokútról a Magyar Kultúra Napján 7. oldal

Közmeghallgatásról számoltak be  10. oldal

Sport 12. oldal

Milyen faluban  
szeretnének élni 2020-ra?

A projekt résztvevői a jövőt próbálták közelebb hozni

Táplánszentkereszt önkor-
mányzata is benyújtotta pá-
lyázatát a Helyi Közösségi 
Akadémiák hálózatépítésére. 
A projekt 77 települést érint, 
jól bevált alapelve, hogy a 
helyben élők tehetnek leg-
többet a lakóhelyükért, te-
hát Táplánszentkereszt a 
táplánszentkeresztieknek 
a legfontosabb! A projekt 
résztvevői decemberben és 
januárban háromszor talál-
koztak, összedugták a fejüket, 
és megpróbálták fölvázolni, 
milyen faluban szeretnének 
élni 2020-ra. Megkíséreljük 
összefoglalni a jókedvű és 
tartalmas együttgondolkodás 
eredményét. 

A Képzés a Konvergen-
cia Régiókban Lévő Önkor-

mányzatoknak, ÁROP-2.2.22-
2013-2013-0001 program azzal 
kezdődött, hogy szakértők 
– dr. Stankovits György, Zsol-
dos Edina, Mester Ágnes, 
Keringer Zsolt, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem ön-
kormányzati szaktanácsadó 
képzésének hallgatói helyzet-
elemzést készítettek a falu-
ról, majd Táplánszentkereszt  
képviselő-testületének tagjai, 
intézményvezetői, civil szer-
vezetek képviselői, valamint a 
helyi vállalkozások vezetői és 
a település életében megha-
tározó jelentőségű személyek 
(27-en) workshopon vettek 
részt az önkormányzati hiva-
talban. 

Mindhárom alkalommal dr. 
Malomsoki István, Ács jegy-
zője, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem trénere segítette a 
csoportok munkáját. Tavaly 
november 24-én tartották 
az első összejövetelt. A falu 
jövőjét meghatározó straté-
giai tervezéshez a résztve-
vők négy csoportot alkottak, 
ugyanazokat a kérdéseket 
forgószínpadszerű váltással 
beszélték meg, a csoportok 
vezetői jegyezték az ötleteket, 
majd a végén beszámoltak 
az eredményről. Alapelvnek 
leszögezték, minden ötletet 
és javaslatot el lehet monda-
ni, nem kellett attól tartani, 
hogy bárkit „kinevetnek”, 
vagy leszólnak. Először is ki-
találták és elfogadták straté-
giájuk címét: Szeretetben Le-
gyünk Együtt-Tegyünk Együtt!  

Két pár is 
egybekelt 

az idei 
rönkhúzáson

Táplánszentkereszten ötöd-
ször elevenítették fel a télte-
mető farsangi mulatságot, a 
rönkhúzást február 14-én. Az 
időjárás kegyeibe fogadta a 
maskarásokat és nézelődőket, 
és még egy igazi mátkapár is 
engedélyt kért, hogy fölka-
paszkodhasson a fölcicomá-
zott, termetes rönkre. 

Hetekig tartó készülődés 
után a művelődési ház elől 
indulhatott a menet, a kisbíró 
hívta mulatságra a falu apraját 
és nagyját. A Jókai Mór Műve-
lődési Ház, civil szervezetek és 
az önkormányzat szervezte a 
bolondos vonulást. Nem volt 
meglepő, ha a férfijelmezek 
mögött hölgyek sejlettek, és 
megfordítva. 

Rajzoltak és terveztek a nagy asztaloknál

Keleti kényelem  
a rönkhúzáson
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Táplánszentkereszt

Folytatás az 1. oldalról

Milyen faluban  
szeretnének élni 2020-ra?

A projekt résztvevői a jövőt próbálták közelebb hozni

A község jövőjének megterve-
zéséhez először számba vették 
Táplánszentkereszt helyzetét, 
milyen erősségei, gyengeségei 
vannak. A nagyváros (Szom-
bathely) árnyékában megbú-
jó falunak a város közelsége 
előnyt is jelent, hiszen sokan 
ott találnak munkát, a kö-
zépiskolások ott tanulhatnak, 
de hátrányt is. Félő, hogy az 
eljáró szülők a városba ma-
gukkal viszik a gyerekeket 
bölcsődébe, óvodába, noha 
jól felszerelt gyermekintéz-
mények vannak a faluban. 
A demográfiai mutatók jók, 
egyelőre nem kell attól tarta-
ni, hogy „kiürül” az óvoda és 
az iskola. Táplánszentkereszt 
erőssége lakóinak szaktudása 
és tenniakarása. A sok civil 
szervezet, sok jó ötlet, sok jó 
rendezvény, a hagyományok 
őrzése, a rendezett, tiszta kör-
nyezet, a kitűnő szociális ellá-
tó rendszer, az intézmények 
széles körű együttműködése, 
az önkormányzati hivatal tá-
mogató segítsége, és az agilis 
„kemény mag”, azok az em-
berek, akik minden megmoz-
duláson aktívan részt vesznek. 
A gyengeségek közé sorolták 
a résztvevők: az információ-
áramlás hiányosságait, a mű-
velődési ház infrastrukturális 

helyzetét, az érdektelenséget 
(a fiatalokat nehéz bevonni 
a programokba), a személyes 
megszólíttatás hiányát, a civil 
szervezetek gyér utánpótlását, 
a belvízmegelőzést, a turiszti-
kai vonzerő hiányát, a Gyön-
gyös patak adottságait jobban 
is ki lehetne használni.  

Ifj. Perl János polgármes-
ter szerint a pozitív és a ne-
gatív energiák is hatnak, a 
hét kastély és a hét falurész is 
összetartó erő, biztató, hogy 
gyarapszik a falu lélekszáma, 
örül annak, hogy megépítették 
a bölcsődét, és bővítették az 
óvodát. (A polgármesternek 
hetes a szerencseszáma, a fa-
lunak is hozhat szerencsét ez 
a többször előbukkanó szám!) 

Mire lehet támaszkodni a 
jövőben, azt is fölvázolták. Az 
uniós pénzekre továbbra is 

érdemes lenne pályázni, jó a 
közlekedés, nemzetközi kap-
csolatok kiépítése, a hasonló 
nevű falvakkal találkozót szer-
vezhetnének, híres szülöttek 
(Széchenyi, Széll, Rosenberg) 
emlékhelyei, évfordulók, ün-
nepségek szervezése, alter-
natív energiák felhasználása. 

Az őspark megbecsülése és az 
őshonos medvehagyma. 

A jövő bizonytalanságai, 
fenyegetettségei közé sorolták 
az új gyorsforgalmi út építését, 
a közbiztonság alakulását, 
az illegális szemétlerakást, 
a Szombathelyre tervezett 
bioerőmű építését, a kormány-
zat erős központosító törek-
véseit, az állami finanszírozás 
bizonytalanságát, a pályázati 
lehetőségek csökkentését, az 
emberek izolációját, elmagá-
nyosodását. 

Az ötletroham megmoz-
gatta a jelenlévők fantáziáját, 
rajzoltak és írtak, lajstromot 
készítettek, tréfálkozva, egy-
mást is ugratva haladt előre a 

munka, szinte észre se vették 
a sok-sok órát, amit együtt töl-
töttek, és csak a falu jövőjéről 
hangosan gondolkodtak. 

December 8-án találkozott 
újra a kompánia, ezúttal a fi-
nom hangolás következett, az 
ötletek és tervek meghatáro-
zása, szakterületek és várható 

időpontok szerint. A gazdaság-
fejlesztés, kultúra, sport, turisz-
tika, valamint az intézmények 
és civil szervezetek jelentették 
a szakterületeket, és egyút-
tal előkészítették a januári 
záró konferenciát, amelyre a 
környék önkormányzatainak 
képviselőit is meghívták. 

Január 26-án a Jókai Mór 
Művelődési Házban tartották 
a „Képzés a Konvergencia 
Régiókban Lévő Önkormány-
zatoknak” projekt záró talál-
kozóját. Ezen a szakterületek 
témafelelősei számoltak be a 
közös munka eredményeiről. 
A részletes terveket az áprilisi 
lapszámban ismertetjük. 

 (t. m.)

Ötletelés minden szinten

Táplánszentkeresztért a táplánszentkeresztiek tehetnek a legtöbbet
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Banyák és boszorkányok, 
apácák és török jelmezesek, 
püspök és marhalevél-kiadó 
jöttek szépen sorban, de talán 
a legvidámabb dolga egy sör-
ivó fiúnak volt, őt, mint tavaly, 
idén is talicskán tolták sok-sok 
teli sörösüveg társaságában. 
Rudi, az öreg ló, és gazdája, 
Feri bácsi szintén emelte az 
ünnep fényét, a gyerekek a 
kocsin kucorogtak a Boglya 
Együttes társaságában. Rend-
őrautó vezette föl a menetet, a 
közlekedés rendjére vigyáztak 
a polgárőrök is. 

A Fő utcán haladt végig 
a csapat, útközben sütemé-
nyekkel, pogácsával, jóféle 
italokkal kínálták a sereget a 
vendéglőknél, házaknál és az 
iskola és az önkormányzati 
hivatal előtt is. A szokásokhoz 
híven az idén is a COOP-bolt-
ban bújt el a vőlegény, innen 

kellett kikérni az örömszü-
lőktől Döngetős Döncit. A 
menyasszony szülei Meskó 
Krisztián vőfély keresztkér-
déseire válaszoltak. Miután 
előkutatták a vőlegényt, még 
az izmait is megtapogatták, 
hogy elég életrevaló-e? Sok 
nevetés és némi tánc után újra 
útra keltek, hogy előteremt-
sék Bögyös Blankát, a derék 
menyasszonyt is. A kisbíró 
időközben fölolvasta hosszú 
papírjáról a falu tavalyi viselt 
dolgait, ahogy fogyott az itóka, 
emelkedett a hangulat. 

A polgármesteri hivatal 
előtt újabb meglepetés várt 

a vándorlókra. Egy valódi ifjú 
pár, akiknek házasságlevelén 
épp akkor száradt meg a tinta, 
kérték az álesküvősöket, hadd 
tartsanak velük egy darabig.  
Rokonaiktól megtudtuk, a fiú 
Péter, egyházashetyei, fehér 
menyasszonyruhás arája vi-
szont Brazíliából származik, 

és Bianka. Mindkét huszon-
éves fiatal amolyan világjáró, 
hazájuktól távol találkoztak, 
és a táplánszetkereszti önkor-
mányzati hivatalban mondták 
ki a boldogító igent, hivatalos 
portugál tolmács segítségével. 
A szőke magyar fiú rutinos 
könnyedséggel emelte föl a 
rönkre csupa báj, csupa mo-
soly, ragyogó fekete szemű, 
légies aráját. Aki a menyasszo-
nyi csokrot a Molnár Kávézó 
előtt dobta a háta mögé, mivel 
kétszer nem sikerült férjhez 
kívánkozó hajadont elérni, 
harmadszor is megismételte a 
műveletet…

Az ifjú pár megköszönte 
a farsangoló táplánszent-
keresztiek kedvességét, és 
elbúcsúzott, a násznéppel 
együtt autóba ültek, és Egy-
házashetyére hajtattak az igazi 
lakodalomba. 

A rönkhúzás visszatért a 
megszokott kerékvágásba. A 
Molnár Kávézóból előme-
részkedett a sűrűn lefátyo-
lozott menyasszony, a Bö-
gyös házaspár féltett kincse, 
Bögyös Blanka. Még szeren-
cse, hogy ennek a menyasz-
szonynak olyan szép, lányos 
szempillái vannak, különben 
még azt hitték volna, hogy ő 
a Draskovits Norbi…rutinja 
van már benne, mintha tavaly 
is ő bújt volna meg a sok fehér 
menyasszonyi ruhában. Hát 
megtörtént a lánykérés, újfent 
táncolgattak, iszogattak, aztán 
a Széll Kálmán és a Széchenyi 

utcán visszatértek a művelő-
dési ház udvarára. Közben 
még annyi történt, hogy Rudi, 
az öreg ló megunta a sok her-

cehurcát, és el akart szaladni. 
A szekérről leszálltak, Rudi 
pedig gazdájával és két másik 
emberrel a bakon, vágtatni 
kezdett hazafelé, de útközben 
elfáradt és lelassult megint, 
úgyhogy értesüléseink szerint 
baj nélkül hazaért. 

Már majdnem besötétült, 
amikor a szokásokhoz híven 
megtartották a bolondeskü-
vőt, a bolond püspök összead-
ta a bolond párt, a rönköt meg 
jól elárverezték. Időközben a 
gulyás is megfőtt, kezdődhe-
tett a báli mulatság, eszem-
iszom a művelődési házban. 

A táplánszentkeresztiek 
közül akik ott voltak, jót mu-
lattak, akik nem jöttek el, most 
egy évig is bánhatják, és vár-
hatják a következő farsangot!

(t.m.)
Fotó: Pint Ferenc

Két pár is egybekelt az idei rönkhúzáson

A szépen feldiszített rönk bejárta a falut Hosszan vonultak a maskarások és a nézők

Bianka és Péter, az igazi mátkapár

Kikérték a vőlegényt
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A közel száz 65 év feletti 
tápláni csaknem megtöltötte 
a művelődési ház nagytermét 
tavaly november 21-én, az 
Idősek Napján. 

Meskó Krisztián, a műve-
lődési ház vezetője hangsú-
lyozta, hogy szeretnék ápolni 
a jó hagyományokat, így a 
program is a megszokottak 
szerint alakul. 

Dr. Teleki György háziorvos 
emlékeztetett rá, hogy immá-
ron 36 éve szolgálja a faluban 
az egészségügyet, gyógyítja az 
idős embereket is. Ebben a 
korosztályban különösen nagy 
jelentősége van a prevenció-
nak. Idei hévízi rehabilitációs 
kúráját korábban abbahagyta, 
hogy itt lehessen az Idősek 
Napján, a munkában meg-
fáradt táplániak között. Azt 
kívánta, hogy az idős embe-
rek családtagjaiktól kapjanak 
megbecsülést, sok-sok szere-

tetet, mert ez a legnagyobb 
hála, amit gyerek és unoka 
adhat nekik.  

Merkli Ferenc plébános 
elmondta, hogy legalább any-
nyira oda kell figyelni a lelki 
egészségre, mint a testire. 
A mai világban az egyház 
azt tapasztalja, hogy szinte 
már csak az idős emberekben 
maradt meg az igazi lélek, 
érzelem. A fiatal generációt 
egyre inkább csak a pénz, 
az anyagi jólét hajtja. Pedig 
tudni kellene másokra oda-
figyelni, másoknak segíteni, 
másokat megbecsülni. Az idő-
seknek is szerepük van abban, 
hogy a fiatalok megtudják: az 
élet sokkal több annál, mint 
tárgyak birtoklása. Az iskolai 
hit- és erkölcstan keretében 
azt is tanítani kell, hogy a 
gyerekek tiszteljék szüleiket, 
de akkor meg kell említeni a 
nagyszüleiket is. 

Ifj. Perl János polgármes-

ter  Sütő Andrást  idézte, 
mondván: önmagát becsüli 
meg minden nemzedék az-
által, hogy tudomásul ve-
szi, hogy a világ nem vele 
kezdődött. Ezt a mai fiatal 
nemzedék bizony nemigen 
akarja  tudomásul  venni . 
A táplánszentkereszti idő-
sek s elődeik teremtették 
meg mindazt, aminek ma 
Táplánban a felnövekvő ge-
nerációk a haszonélvezői. 
Erre már csak építkezni kell. 
A megérdemelt pihenés jár 
nekik, s most már nem nekik 
kell másokról, hanem róluk 
kell gondoskodni. Sokat te-
hetnek gyermekeik, unokáik, 
de a település elöljárói is. 
Sokszor megmosolyogjuk 
az úgynevezett primitívebb 
társadalmakban élőket, ná-
luk pedig lelkiismeretesen 
gondoskodnak az öregekről, 
akik a családban maradnak, 
megbecsülik, tisztelik őket, 

tudásukat, nagy tapasztala-
tukat. Rohanó világunkban 
is időt kell hogy szakítsunk 
szeretteinkre.   

A beszédek után ifj. Perl 
János, valamint dr. Kovács 
László alpolgármester és Csa-
ládi Anita jegyző köszöntötte 
a falu legidősebb hölgy és férfi 
lakóját, Kozmor Istvánnét és 
Pungor Józsefet.

 Az idős emberek figyelmé-
hez és türelméhez méretezett 
műsorban az ének dominált. 
Előbb nagy tetszést aratva 
fellépett a helyi Gyöngyvirág 
Dalkör, majd a szombathelyi 
Pálos Károly Szociális Szolgál-
tató Központ I. számú Idősek 
Klubjának Nefelejcs Kórusa, 
végül a többször is vastapssal 
jutalmazott, jó hangulatot 
varázsló büki Répcementi 
Férfikar. A finom estebédet 
követően pedig kezdődhetett 
a dalos-táncos „buli”. 

 L.E.

Sokan jöttek el az Idősek Napjára
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Uterwartba (Alsóőr) kapott meghívást a táplánszentkereszti Hét 
Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde. Négy új, háromnyel-
vű gyermekkönyv bemutatóján vettek részt. A „Szállj elő zöldág” 
művészeti csoport óvodásai Kövesdi Gáborné intézményvezető, 
Szakály Gabriella és Csordásné Pintér Márta óvópedagógus köz-
reműködésével az Alsóőri Kulturális és Információs Központban 
gyermek- és népi játékokat mutattak be. Az óvoda köszöni a szülők 
és munkatársak segítségét. 

* * *
Házhoz jött a Mesebolt. A szombathelyi Mesebolt Bábszínház 

már többször fellépett a táplánszentkereszti művelődési házban, 
az óvodások helyben nézhetik meg az előadásokat, nem kell Szom-
bathelyre utazni. 

* * *
Az óvodában adventi gyertyagyújtással, ajándékok és díszek 

készítésével készülődtek a karácsonyi ünnepekre. A Mikulás is 
ellátogatott az intézménybe, és lucázást is tartottak. Az adventi 
ünnepkörre való ráhangolással készítették föl a gyerekeket. 

* * *
A környezeti nevelés volt a témája a november 20-án tartott 

szakmai napnak, amelyen a térség óvópedagógusai is részt vettek. 
A táplániak videofelvételt készítettek arról, hogy ősszel elmentek a 
faluban egy asszonyhoz, és a kertjében kukoricát szedhettek. A gyere-
kek megtanulhatták, milyen a kukorica, hogyan lehet hántani, tyúko-
kat etethettek vele. A csuhéból és a kukoricacsutkából az óvodában 
mindenfélét készíthettek. A videöfelvétel alapján beszéltek a helyi 
gazdálkodás és környezeti nevelés fontosságáról a szakmai napon. 

* * *
Januárban és februárban iskolaérettségi vizsgálatokat tartanak 

azoknak a gyerekeknek, akiknél nem egyértelmű, hogy mehetnek 
iskolába, az eredményekről tájékoztatják a szülőket. Az óvodában 
szülői értekezleteket, fogadóórákat is tartottak, fontosnak tartják 
a szülőkkel való állandó kontaktust. 

* * *
Januártól három új gyerek érkezett az óvodába. 

* * *
Horgolt csipketerítőkből nyílt kiállítás az ovigalérián február 

18-án. Zelles Gyuláné és Balázs Sándorné munkáit mutatták be. 
* * *

Jótékonysági SZM bált tartottak február 7-én az iskola torna-
termében. Most először kaphatták meg a tornatermet, de szükség 
is volt rá, mert több mint százan báloztak. Az óvoda közössége kö-
szöni az önkormányzatnak, a polgárőrségnek és az intézmény dol-
gozóinak a segítségét a jó hangulatú bálért. A bevételt az Egyesület 
a Táplánszentkereszti Óvodáért és Bölcsődéért javára fordítják. 

* * *
Itt a farsang, áll a bál! Február 13-án egész napos farsangi vigal-

mat rendeztek az óvodásoknak. Ének, zene, tánc, tréfás vetélkedő 
szórakoztatta a kicsiket. Az óvoda dolgozói is beöltöztek, és a 
gyerekekkel együtt bolondoztak. 

* * *
(információk és fotók az óvodától)

Óvodai hírcsokor Siker a Rumi 
Rajki napokon

Az immár hagyományosan megrendezett Rumi Rajki Napok 
keretében a komplex tanulmányi versenyen szép eredményeket 
értek el az apáczais diákok. A 4.b osztály csapata környezetis-
meret tantárgyból 1. helyezést ért el (A csapat tagjai:Gáspár 
Marcell, Karvalics Rebeka, Molnár Júlia és Baumann Noémi) 
); 4. a osztályosaink csapata  (Tagjai: Kiss Bianka, Németh Vivi-
en, Teleki Bonita, Jákfalvi Ádám )  matematika tantárgyból 2., 
magyarból 3. és összesítésben is 3. helyezést ért el.

Felkészítő tanáraik: Leginszky Ágnes, Kámán Zsuzsa és 
Pappné Nagy Judit

Ugyanezen a versenyen a 8. osztály csapata 1. helyezett lett 
angol nyelv és matematika tantárgyból, 2. helyezett magyar 
nyelv és irodalom tantárgyból. (A csapat tagjai: Bokor Léna, 
Bognár Bence, Domján Borbála és Szilvás Lili); Ugyanezen 
csapat összesítésben a 2. helyen végzett

Felkészítő tanáraik: Geröly Krisztina, Pallagné Csegezi Zsó-
fia, Perlné Lakatos Ildikó

A Rumi Rajki verseny vizuális találékonyság elnevezésű 
versengésén 3-4. osztályosok között Szalai Zsófia 2. helyezést, 
Szalai Panni 5. helyezést ért el korcsoportjában. A z 5-6. osz-
tályos korosztályban Erdélyi Anna 3. helyezést ért el. A 7-8. 
évfolyamosok között Miszori Eszter 8. osztályos tanulónk az 5. 
helyet szerezte meg.

Felkészítő tanárunk: Leginszky Ágnes 
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A mai fiatalok és gyerekek 
élő sertést alig láthatnak, a 
disznóölés falusi hagyománya 
pedig szinte ismeretlen. Talán 
nem véletlen, hogy mégis eb-
ből a generációból képviseltet-
ték magukat a legkevesebben 
a sok évszázados szokást fel-
elevenítő táplánszentkereszti 
disznóölésen január 24-én, 
szombaton. 

Reggel nyolc óra előtt már 
több tucat helybéli jelent 
meg a kisiskola udvarának 
hátsó felében. A szervező 
művelődési ház részéről ott 

volt  Meskó Krisztián,  az 
intézmény vezetője, ahogy 
az önkormányzat részéről a 
rendezvény jellegéhez illő 
öltözetben  ifj. Perl János pol-
gármester, dr. Kovács László 
alpolgármester, Családi Ani-
ta jegyző, és jelen voltak a 
képviselő-testületi tagok is. S 
persze nemcsak protokollból 
vettek részt a téli disznóölé-
sen, de ahol lehetett, be is se-
gítettek. Többen családostul 
képviseltették magukat, de 
zömében a „gyengébb nem” 
köréből szorgoskodtak. (Ta-
lálkoztunk Szombathelyről 
érkező nagypapával is, aki az 
unokáját hozta el a téli nagy 
eseményre.) 

A nehezebb munkákat per-
sze a férfiak vállalták maguk-
ra, így „Dezső”, a nagyjából 
másfél mázsás disznó leölé-
sét is. Az áldozatot nemigen 
lehetett kivonszolni ketrecé-
ből, így az áramot oda kellett 
vezetni. Most már ugyanis 
nem bökhet a böllér egy nagy 
disznóölő kést az áldozat 

torkába, kíméletesebb és 
gyorsabb halált szánnak neki. 
Némi vergődés és nyüszítés 
után meg is lett az áramütés 
hatása. Így már megvolt az 
értelme, miért markolt egy 
hölgy nagy konyhakést a ke-
zében, hiszen az áldozatot ki 
is kellett véreztetni. Aztán 
jött a perzselés, a feldolgo-
zás, hurka- és kolbásztöl-
tés, sütés-főzés, ahogy az a 
nagykönyvben meg van írva. 
Egy-egy munkafolyamatra 
több ember is jutott, nem 
véletlen, hogy ebédidőre 
már igen előrehaladott volt 
a feldolgozás, az előzetesen 
befizetett jelképes összeg 
fejében fejedelmi disznóto-
ros finomságokat lehetett 
megkóstolni, így hurkát, sült 
kolbászt, sült húst, amihez 
savanyúság is dukált. A han-
gulatot persze csak fokozta 
a reggeltől folyamatosan fo-
gyasztott jó magyar pálinka, 

amely a téli hidegben belső 
kályhaként is szolgált. Ha 
már a hangulatnál tartunk, 
a délután azt citerazenével 
is fűszerezték. Fél öt körül 
pedig „bezárt a bazár”, azaz 
a rendrakás, fertőtlenítés 
után szedelőzködtek az utol-
jára maradottak is. A tápláni 
disznóölés – ahogy mondani 
szokták –, jó mulatság (nem 
csak) férfimunka volt.    

     L.E.
Fotó: Pint Ferenc

Együtt elevenítették föl a disznóölési szokásokat
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Zarándokúti élménybeszámo-
ló szerepelt a Magyar Kultúra 
Napjáról való megemlékezés 
programjában január 22-én 
a táplánszentkereszti műve-
lődési házban. A nagyterem 
megtelt érdeklődőkkel, jelen 
volt a polgármester, az alpol-
gármester és a jegyzőnő is.

 
Darvas Iván színművész 

tolmácsolásában kivetítőn 
hallhatták a megjelentek Köl-
csey Ferenc Himnuszát, majd 
Meskó Krisztián, az intéz-
mény vezetője köszöntőjében 
elmondta, hogy sok éve ün-
neplik meg a Magyar Kultúra 
Napját Táplánszentkereszten 
is. A mostani ünnepségen 
hozzá kapcsolódóan előadás-
sorozat veszi kezdetét „Köz-
tünk élnek” címmel. Olyan 
emberek fognak szerepelni, 
akik valamiben kitűnnek az 
átlagemberek közül. Elsőként 
egy olyan fiatalember számol 
be élményeiről, aki megjárta 
az egyik legnépszerűbb za-
rándokutat, az El Caminót. 
Felvezetésként Láng Zoltán a 
magyarok által ismert, és ke-
vésbé ismert zarándokutakat 
mutatta be. Hangsúlyozta, 
hogy a magyar zarándokkul-
túra már a középkorban is 
tetten érhető volt. Mint ki-
derült, az egyik legnépsze-
rűbb zarándokút a Santiago 
de Composteláig vezető Szent 
Jakab zarándokút, amely 1993 
óta az UNESCO Világörökség 
részét képezi. A magyarok 
részvételi arány szempontjá-
ból az 5-6. helyen vannak a 
nemzetek sorában. A Mária 
út Mariazelltől Csíksomlyóig 
húzódik. Magyar zarándokút 
vezet Európában észak–dél 
irányban is. Közismert a Szent 
Márton zarándokút is, amely 
Szombathelyről indul és a 
franciaországi Tours-ig tart, 
ahol Szent Márton püspök 
volt. Többek között létezik 
egy Szent Jakab zarándokút 
is, amely behálózza Európát és 
csatlakozik az El Caminóhoz.

 Az El Caminót megjárt 
fiatalember, Bíró Martin lát-
ványos vetített képekkel és 
saját útinaplójából felolva-
sott idézetekkel színesített, 
részletes élménybeszámo-
lójából a lényeget és a leg-
érdekesebbeket igyekszünk 
tolmácsolni. Martin elsőként 
általánosságban beszélt az El 
Camino zarándokútról. Ez egy 

klasszikus útvonal, amelyet 
főként azért járnak végig az 
emberek, mert Szent Jakab 
sírjáig akarnak eljutni. Ma-
napság már nemcsak mélyen 
vallásos emberek vágnak neki 
az útnak, és nem is csupán 
gyalogszerrel. Ő Párizsból 
indult mindössze négy euróval 
a zsebében, első közlekedési 
eszközként a vonatot válasz-
totta, amelyen meg is akarták 
büntetni, mert nem volt vo-
natjegye. Felsorolta a további 
állomáshelyeket is, ahol meg-
fordult. Már gyalogszerrel 
vágott neki a spanyolországi 
távnak, de eleinte túl sok utat 
akart egyhuzamban megtenni, 
ami miatt megpattant egy ér a 
lábában. Így sántikálva tudott 
csak továbbhaladni. Pár napot 
a boráról híres Bordeaux-ban 
is eltöltött, s csodálatos francia 
tájakat ismert meg. A Pirene-
usok gyűrűjében Baszk-föld-
del ismerkedhetett meg. Itt 
nacionalista érzelmű, lobba-
nékony, de kedves, készséges 
spanyolországi baszkokkal 
találkozott. Megcsodálta a 
Pireneusok természeti szép-
ségeit, ritka virágait. Járt a 
bikafuttatás világhírű kisvá-
rosában, Pamplonában is. 
Erről a helyről is lerí a gazdag 

spanyol történelem, ami más 
városokban is elkápráztatja 
az utazót. A mindennapokban 
igazi szieszta tapasztalható, ül-
dögélő, szivarozó, beszélgető 
emberekkel, főként öregek-
kel. Amíg nem találkozott za-
rándoktársakkal, addig akác-
virágot, narancsot, általában 
azt evett, amit útközben talált. 
A szállása is bizonytalan volt, 

előfordult, hogy „csillagga-
rázsban” aludt. Igaz, ez is nagy 
élmény volt. Egy Svájcban élő 
olasszal folytatta tovább az 
útját, majd hozzájuk csapódott 
egy Berlinből idáig gyalogló 
német hölgy is. Ez a hölgy 
egyik este a zarándokoktól 117 
eurót gyűjtött össze a számára, 
hogy anyagilag kisegítse.  Így 
már kissé megnyugodhatott a 
folytatást illetően.

Bíró Martin elmondta azt 
is, mi a fésűkagyló jelentése, 
amely lényegében a zarán-
dokutak kagylóalakja. Ar-
ról is beszélt, hogy sétált 40 
fokos hőségben, hatalmas 
szélben, és zuhogó esőben is. 
Amikor Burgos után elvált az 
útitársaitól és magányosan 
folytatta az útját, rosszul esett 
neki, amikor a zarándokok 
nem köszöntek vissza, nem 
viszonozták jókívánságait. 
Nagyon elhagyatott vidéken, 
egy csalánerdőben vert ta-
nyát, ott töltötte az éjszakát. 
Aztán egyik este kisebb csoda 
történt vele. Talált egy rózsa-
füzért, majd egy mélyedésben 
imádkozott, s egy kis völgy-
ben hajtotta álomra a fejét.  
Ébredéskor azt tapasztalta, 
hogy megszűnt a duzzanat 
a lábán, s sokkal jobban tud 

járni. Végre találkozott egy 
magyarral is, egy békéscsabai 
fiatalemberrel. Igen jó érzés 
volt végre magyarul beszél-
getni. Járt a sokat emlegetett 
Neander-völgyben is. Egyszer 
pedig egy olyan zarándok szál-
láshelyre jutott, ahol mindenki 
maga döntötte el, mennyit 
ér meg neki ott éjszakázni. 
Sok élmény után, rendkívül 
kimerülten, a csodálatos Ga-
lícián keresztül érkezett meg 
Santiago de Compostelába. A 
városban folyamatosan esett 
az eső, s amikor a katedrális 
bejáratához ért, elsírta magát, 
s csak zokogott és zokogott. 
Elhatározta, hogy elmélkedni 
fog, de az itteni fesztiválhan-
gulat ebben megakadályozta. 
Vásárolt egy dobot, amivel 
az utcán némi pénzt keresett. 
Összejött a többi zarándokkal 
is, akikkel az út során már 
találkozott. Összefoglalásként 
egy idézet alapján vonta meg 
az út tanulságát: kockáztatott 
vele, de úgy érzi, hogy nyert 
is vele. 

Az élménybeszámolót köve-
tő beszélgetésen még kiderült, 
hogy édesanyja levele felélesz-
tette benne a honvágyat, de 
erőt is adott neki a kitartás-
hoz. A vonaton azért nem 
büntették meg, mert magyarul 
beszélt, s ugyebár magyar tol-
mácsot keríteni igen macerás 
lett volna. Amúgy az utat 23 
nap alatt tette meg, s a ka-
landvágya, nyughatatlansága, 
a kihívás, a természet, a tájak 
megismerése vezérelte. 

Megszólalt édesanyja is, 
aki elmondta, hogy a szülő-
nek nagyon nehéz a helyzete. 
Egyrészt erősen aggódik gyer-
mekéért, másrészt nem akarja 
akadályozni szándékában, 
vágyai beteljesülésében. Az 
est hangulatát fokozta, hogy 
fiatalok spanyolos dallamokat 
játszottak. A Magyar Kultúra 
Napjához még olcsó használt 
könyvek vására is kapcsoló-
dott.        

Lendvai Emil

Zarándokútról a Magyar Kultúra Napján

 Bíró Martin és Meskó Krisztián
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További információ:
Meskó Krisztián

További információ: 06-30/659-0275
taplankke@gmail.com

BRIDZS KLUBBAN

Tanuljunk együtt „bridzselni”  
LÁNG GUSZTÁV

tanár úrtól a táplánszentkereszti

2015. február 25-én,  
szerdán 17.00-tól.

Helyszín továbbra is  
a tápláni könyvtár  
„Bridzs szalonja”.

A klub létrejöttét  
kérjük népszerűsíteni!

áplánszentkereszti 
avaszváró      úra!

2015. március 1-jén, vasárnap  
indulunk reggel 9.00-kor a táplánszentkereszti  
Jókai Mór Művelődési Háztól közösen, busszal.

Útvonal: Hörmann-forrás – Írottkő –  
Rohonci-patak forrása 

Táv: kb. 14 km Időtartam: 5-6 óra 

Az útiköltség a jelentkezők számától függ. 

Kérjük, hogy részvételi szándékukat  
2015. február 25-ig a könyvtárban jelezzék. 

30/659-0275 vagy taplankke@gmail.com

A polgárőrök is várják 
a támogatást

A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület tagjai a falu 
minden közösségi megmozdulásán részt vesznek, járőröz-
nek, a falu biztonságára is vigyáznak. Kérik a faluban élő, 
adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-ával támogassák 
az egyesület munkáját és tevékenységét. Számlaszámuk: 
Tanakajdi Takarékszövetkezet 72700239-10005800.

Tájékoztatás a szén-monoxid-mérgezés 
veszélyeiről és a megelőzés lehetőségeiről!
Nem ok nélkül hívják néma gyilkosnak a szén-monoxid (CO) gázt, 

hisz a kívánatosnál magasabb fokú jelenléte kezdetben (kisebb kon-
centrációban) még csak enyhébb rosszullétre utaló tüneteket okoz, a 
koncentráció emelkedésével azonban a következmények akár halálo-
sak is lehetnek. A CO a fosszilis tüzelőanyagok (gáz, szén, olaj, fa stb.) 
tökéletlen égése során keletkezik. Szén-monoxidot bocsáthat ki bár-
mely nem megfelelően működő nyílt égésterű főző- és fűtőberendezés, 
illetve azon berendezés, amelynek a füstelvezetője el van tömődve. 
Minden olyan tüzelőberendezés nyílt égésterű, mely az égéshez szük-
séges oxigént az élettérből (lakótérből) vonja el. A mérgezés kezdeti 
tünetei (pl. a fejfájás, fáradtság) az influenza tüneteihez hasonlók, 
emiatt nehezen diagnosztizálható. A CO koncentráció emelkedése, és 
további tartós belélegzése során a tünetek súlyosbodnak, így felléphet 
egyensúlyvesztés, látásvesztés, emlékezetkiesés. Ha egy lakótérben 
halálos szintű szén-monoxid-koncentráció alakul ki, az ott tartóz-
kodók eszméletüket vesztik, és soha többet nem térnek magukhoz. 
Magyarországon évente több száz embert kezelnek kórházban CO 
mérgezés miatt, és több tucat haláleset is történik. 

A baj megelőzése érdekében biztosítsa a nyílt égésterű főző- és tüze-
lőberendezései, illetve azok füstelvezetőinek rendszeres szervizelését, 
és mindegyik berendezés mellé telepítsen szén-monoxid vészjelzőt!

A vonatkozó törvény bizonyos rendeltetésű épületekbe – ahol a 
helyiség légterétől nem független, nyílt égésterű tüzelőberendezést 
üzemeltetnek – immár kötelezően előírja a szén-monoxid vészjelző 
alkalmazását. Ezen rendeltetések a bölcsődei, óvodai, iskolai, ven-
déglátó szálláshelyi, szociális ellátó, fekvőbeteg-ellátó, illetve zenés 
és táncos rendezvényeknek helyet adó épületek, továbbá az új építésű 
épületek.

A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél meg-
rendelheti a Honeywell lakossági, elemes vészjelzőit, melyek több 
magyarországi független és hatóság által végzett teszten is igazolták 
megbízhatóságukat.

    

            
 Honeywell XC70 Honeywell XC100 Honeywell XC100D
 7 év élettartam    10 év élettartam 10 év élettartam
 és jótállás és jótállás és jótállás
Egyedi riasztási felület  Egyedi riasztási felület Multifunkciós CO 
   szint jelző

Amennyiben a szén-monoxid vészjelző jelzést ad, a helyiséget (illet-
ve az épületet) a bent tartózkodóknak késedelem nélkül el kell hagyni, 
és értesíteni kell a tűzoltóságot a 105, vagy 112 segélyhívó számon!

Amennyiben a szén-monoxid-mérgezés megelőzésével kapcsolat-
ban, illetve a Honeywell vészjelzők beszerzésével, beüzemelésével 
kapcsolatosan kérése, kérdése merül fel, forduljon tűzoltóinkhoz 
bizalommal!

Tancsics József /ÖTE tűzoltóparancsnok/, tel.: 30/969-3664 
Ifj. Tulok Antal /tűzoltó, tűzvédelmi előadó/, tel.: 20/436-5550

Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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Kedves Irodalombarát Polgártársak! 
2015. február 18-án, szerdán lesz kultúrházunk  

névadója, Jókai Mór születésének 190. évfordulója, 
mely alkalomból 17.30-tól születésnapi összejövetelt 

szervez a táplánszentkereszti OLVASÓKÖR. 

Szeretettel várunk minden kedves ünnepelni,  
beszélgetni vágyót a falu könyvtárának forró teától 

illatos klubhelyiségébe

Kulturális programok
2015. február 25. 17.00 – Bridzs Klub
2015. február 28. 9.00– Megyei Gombfoci Bajnokság
2015. március 1. 9.00 – Táplánszentkereszti Természetjáró 

Túra az Írottkőre
2015. március 5. 18.00 – „Köztünk élnek” – beszélgetősorozat 

– vendégünk Kapui Károly, galambász
2015. március 8. 15.00 – Nőnapi köszöntő műsor
Újra Színházbusz a Weöres Sándor Színházba:
2015. március 9., hétfő 19 óra – A jó pálinka itassa magát
Jegyár: 2.000,- Ft egységesen buszköltséggel együtt.
Indulás Táplánszentkeresztről, a Művelődési Ház elől 

18.15-kor. Jelentkezési határidő: 2015. február 26. Érdeklődni 
és jelentkezni Meskó Krisztián művelődésszervezőnél lehet: 
taplankke@gmail.com és 06-30/659-0275.

2015. március 13. 17.00 – 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharchoz kapcsolódó emlékműsor az iskolában

Március 20. 19.00 – Tápláni Rockbuli
Március 29. – Fiatal Családok Napja – Nagy Társasjáték Party
Április 2. – Húsvéti Játszóház
Április 6. – Húsvéti hagyományőrző Locsolás
Április 11. – Medvehagyma Virágzás Ünnepe, Költészet Napja 

(110 éve született József Attila)
Április 22. – A Föld napja – Gyöngyös-tisztítás
Május 1. – Májusfa-állítás és Majális
Információ: Meskó Krisztián, népművelő
30/659-0275, 94/577-072, taplankke@gmail.com

Folytatódik a „Köztünk élnek” 
című előadás-sorozatunk

a táplánszentkereszti művelődési házban 
2015. március 5-én (csütörtök) 18.00 órától.

Második vendégünk  

Kapui Károly, galambász, 
aki szívesen mesél nem mindennapi elfoglaltságáról!

Moderátor: Meskó Krisztián

Minden kedves vendéget szeretettel várunk!

További információ: 
Könyvtár, 0630/659-0275, taplankke@gmail.com

III. Vas Megyei  
Gombfoci Bajnokság,  

egyéni verseny Junior és  
Felnőtt kategóriában

VERSENY RENDEZŐJE:  Jókai Mór Művelődési Ház 
– Táplánszentkereszt és a Vasi Gombfoci Egyesület 

VERSENY HELYSZÍNE: 9761 Táplánszentkereszt, 
Fő út 4-6

VERSENY IDŐPONTJA: 2015. február 28., szombat 
9 óra

NEVEZÉS: Nevezni előzetesen lehet, az oregon.janos@
yahoo.com vagy taplankke@gmail.com címeken, ill. a 
helyszínen február 28-án 9.00-ig.

NEVEZÉSI DÍJ: 500 HUF/ fő 
DÍJAZÁS: Felnőtt és junior kategóriában, serleg, érmek, 

oklevelek, legjobb kapus, legjobb góllövő, aranypálca díj.  
LEBONYOLÍTÁS: 2 kategóriában rendezzük a ver-

senyt. 18 év alattiak nevezhetnek a Junior versenybe. A 
felnőtt korú gombozók pedig a főversenyben indulhat-
nak.  Egy versenyző csak egy kategóriába nevezhet. A 
nevezést követően a létszám tudatában válik egyértelmű-
vé a menetrend. A változtatás jogát a verseny igazgatója 
fenntartja.

VERSENYIGAZGATÓ: Benkő János
ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG: A verseny helyszínén szend-

vics, pogácsa, üdítő fogyasztási lehetőség ingyenesen.

Felszerelést minden érdeklődőnek biztosítunk.

Lebonyolítási rend: 
 8.45-9.00–ig  nevezés
 9.00-9.30–ig  sorsolás, bemutató mérkőzés
 9.30 – 14.00–ig  csoportmeccsek, közben ebéd
 14.00- 17.30–ig  kieséses küzdelem
 17.30- 18.00  Döntő
 18.00  Díjkiosztó 

Élményekben és szektoros gólokban gazdag versenyzést 
kíván:

Meskó Krisztián   Benkő János

Az önkéntes tűzoltók kérése
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 

tavalyi évet  eredményesen zárta. Három tűzeset volt a 
faluban, hét műszaki mentésben segédkeztek, Tizenhét 
rendezvényen vettek részt, ebből hét gyakorlati volt. A 
faluból egy téves jelzés érkezett az egy év alatt. 

Az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai ismét kérnek 
minden Tisztelt Falubelit, hogy támogassa őket az adója 
1 %-val, ugyanis ez hozzájárul a további sikeres működé-
sükhöz!

Az adószámuk: 1888 8661-1-18
Minden támogatást nagyon köszönnek!
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Tavaly december 8-án este 
tartották a közmeghallgatást 
Táplánszentkereszten a Jó-
kai Mór Művelődési Házban. 
A lakosság szép számmal 
jelent meg az eseményen.

Az önkormányzati képvi-
selők és Családi Anita jegy-
ző is részt vett a közmeg-
hallgatáson. Ifj. Perl János 
polgármester köszöntötte 
a résztvevőket, elmondta: 
a közmeghallgatás olyan, 
mintha kibővített önkor-
mányzati ülés volna. A falu-
ban korábban egy pályázat 
révén elkezdték a ciklus-
programra való felkészülést, 
ennek jelmondata az volt, 
hogy „Szeretettel legyünk 
együtt, tegyünk együtt!”.  A 
pályázat önkéntes résztve-
vőivel iparkodtak számba 
venni Táplánszentkereszt 
erőforrásait, gyengeségeit, és 
a három alkalommal végzett 
közös műhelymunka alap-
ján meghatározni, hogy mit 
szeretnének elérni az ötéves 
ciklus végére.

Tavaly az utóbbi 50 év leg-
csapadékosabb időjárása 
okozott gondot a faluban, 
de állandó belvízről nem be-
szélhetünk, Vas megye nem 
jogosult ilyen pályázatokra, a 
Kisfaludy utca, Fő utca gond-
jait helyben kell orvosolni, 
az árkok, átereszek rendbe-
tételével. Az önkormányzat 
anyagi erejének megfelelően 
támogatja ezt. 

Elodázhatatlanná vált a 
művelődési ház, orvosi ren-
delő és az önkormányzati 
hivatal strukturális fejlesz-
tése – folytatta a polgár-
mester. Pályázati forrásokat 
keresnek hozzá. A művelő-
dési házat megtoldanák egy 
szárnnyal (a kastély felőli 
oldalon), az orvosi rende-
lőt visszavásárolta a falu, 
mert további fejlesztését nem 

tudta vállalni korábbi mű-
ködtetője (Empátia Kft.). A 
felújítás azért is szükséges, 
mert az akadálymentesítést 
meg kell oldani, és külön 
helyiségben elkezdődhet a 
méhnyakrákszűrés (Tőke 
Monika védőnő megszerez-
te hozzá a képesítést). Az 
önkormányzati hivatalban 
szűkös a hely, teteje beázik, 
2002 óta nem újították fel. A 
távlati tervekben szerepel az 
Idősek Otthonának felújítása 
és fejlesztése is. 

Az önkormányzat folytatja 
az utak felújítását, alapelve, 
hogy nem toldozással, fol-
dozással akarják orvosolni 
a problémát. Sajnos 5-6 éve 
nem írtak ki olyan pályáza-
tot, ami az utak javítását szol-
gálta volna, és a súlyadónak 
is csak 40 százaléka marad 
helyben. 

Az önkormányzat a Park 
utca és a régi vasúti töltés 
közötti részre szeretne ipa-
ri vállalkozásokat telepíte-
ni, két vállalkozó vásárolt 
itt már területet. Célszerű 
lenne, ha helyi embereket 
foglalkoztatnának. Az ön-
kormányzat úgy is segíti a 
vállalkozókat, hogy az előírt 
30 napos ügyintézést fölgyor-
sítja, nem várja ki az egyhó-
napos határidőt… 

Az idegenforgalom és tu-
rizmus szakterület fejleszté-
sét szolgálja a szépen felújí-
tott Széll-kastély, esküvőket, 
konferenciákat is tarthatnak 
itt. Szeretnék, ha bővülne a 
faluban a vendéglátás kíná-
lata, helyi szereplők, helyi, 
minőségi termékekkel lép-
hetnének piacra (egy jáki vál-
lalkozó jelezte, hogy füstölt 
sajtokkal érkezne). 

A község jelentős értékei 
közé tartozik a hét kastély, az 
Endrődy-kastélyban található 
a Forrai Katalin emlékmúze-
um és óvodatörténeti kiállítás, 

és Széll Kálmán miniszter-
elnök sírja, az őspark fáival, 
növényzetével együtt. Jelentős 
szellemi erőt képvisel a 90 
éves Táplánszentkereszti Ga-
bonakutató Állomás is.  

Az önkormányzat, noha 
csökken központi állami tá-
mogatottsága, mégse tervezi 
helyi adók kivetését. 

A közoktatásról (bölcső-
de, óvoda, iskola) szólva ifj. 
Perl János elmondta, helyes 
döntés volt, hogy 2013-ban az 
önkormányzat megtartotta az 
iskola működtetését, és nem 
adta át a vagyont az államnak. 
„Furcsán érezném magam, 
ha az általunk épített iskolai 
sportcsarnok használatáért 
engedélyt kellene kérni, és 
bérleti díjat fizetni”. 

Táplánszentkereszt köz-
biztonsága jónak mondható, 
továbbra is számítanak a 
rendőrség és a polgárőrség 
támogatására. 

A közösségi terek fejleszté-
sét is szeretné az önkormány-
zat. A helyi sportegyesület 
TAO-s pénz felhasználásával 
megújítja a sporttelepet, a 
tízmilliós fejlesztéshez há-
rommilliós önrészt kellett 
felmutatni. Az önkormány-
zat pedig olyan szabadidős 
park kialakítását tervezi, 
aminek sporteszközeit hasz-
nálhatnák a fiatalok. A civil 
szervezetek támogatására 
az elmúlt években kevesebb 
pénz jutott,  de az önkor-
mányzat nem adósíthatja el 
magát. Táplánszentkereszt 
nem az a tipikus alvó falu, 
sok civil szervezetben te-
vékenykednek az emberek, 
élénk a kulturális élet. 

A polgármester  beszá-
moló ja  u tán  kérdezhet -
tek a jelenlévők. Dr. Nagy 
László elmondta, örül az 
orvosi rendelő és a sport-
pálya  fe j lesztésének.  És 
„minden pénzt megér, hogy 

táplánszentkereszti maradt 
az iskola”. Sarkadi Péter azt 
javasolta, hogy prioritásokat 
állítson fel az önkormány-
zat, a rossz járdák és utak 
sok bosszúságot okoznak a 
lakosságnak. Erőgépekkel, 
traktorokkal nyargalnak a 
falu útjain és fölhordják a sa-
rat. Építési vállalkozók pedig 
ne rakhassák le a törmeléket 
a bokrokba. 

A polgármester azt vála-
szolta, szakaszonként újítják 
föl a járdákat, a Vasút utca 
és a posta közötti részre 3, 
6 milliós árajánlatot kaptak. 
A mezőgazdasági gépek után 
kötelező lenne letakarítani 
az utat. 

Egy fiatalember kifogá-
solta, hogy a Rákóczi utca 
és  a  Táncsics  utca hideg 
aszfalt burkolatot kapott, 
nem megfelelő az útburko-
lat minősége. A kutyatartás 
szabályainak be nem tartását 
(póráz, szájkosár, kutyaszett) 
sérelmezte egy hölgy. Az 
egyik lakó aggódva kérdezte, 
milyen vállalkozás jött a Park 
utca végén lévő ipartelepre 
(bádogos, apró fém alkat-
részeket gyárt,  nyugtatta 
meg a polgármester). Töb-
ben felvetették, hogy a Pe-
tőfi utcai autóbusz-megálló 
megvilágítása rossz, kérték, 
javítsanak a közvilágításon, 
és azt is javasolták, hogy a 
Keszthelyre tartó buszra ne 
csak egy megállóban lehes-
sen felszállni (hosszú a falu, 
nagy a távolság).  

A decemberi idősek nap-
jának rendezvénye jól sike-
rült, ezt köszönte meg az 
önkormányzatnak egy idő-
sebb hölgy. 

Családi Anita jegyző beje-
lentette, ha valaki szeretne 
Táplánszentkereszt könyvet 
kapni, nála jelentkezzen, van 
még néhány példány. 

(t. m.)

Közmeghallgatáson számoltak 
be a falu dolgairól
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A táplánszentkereszti önkor-
mányzat 2015. február 12-én 
elfogadta a község idei költ-
ségvetését. A település fönn-
tartásáról és gazdálkodásáról 
ifj. Perl János polgármester 
tájékoztatta lapunkat.  

Táplánszentkereszt a koráb-
bi évekhez hasonló pénzből, 
320 millió forintból gazdálkod-
hat az idén, 154 millió forint 
(az összes bevétel 54, 5 százalé-
ka) normatív állami támogatás, 
84 millió forint egyéb forrásból 
származik. A faluban, más 
önkormányzatoktól eltérően, 
nem volt szükség arra, hogy 
az önkormányzat közfelada-
tok ellátását megszüntesse, és 
újabb adók bevezetésére sincs 
szükség. Iparűzési adóból 30 
millió forintra számítanak, a 
gépjárműadóból 8 millióra 
(2013 óta a gépjárműadóból 
csak 40 százalék maradhat a 
helyi önkormányzatoknál). 
Az állami támogatás mértéke 
lassanként apad, például a köz-
utak fenntartását egymillióval, 
a zöldterületek karbantartását 
600 ezer forinttal, a sportpálya 
üzemeltetését és fenntartását 
870 ezer forinttal kell pótolnia 
az idén az önkormányzatnak 
(pár éve még nem így volt). A 
helyhatóság önerőből tartja 
fönn a tornatermet, évente 6, 3 
millióba kerül a működtetése, 
1, 5 milliót sikerül kapni az 
alkalmankénti bérbeadásból. 

Az általános iskola működ-
tetésére 11 millió forintot for-
dítanak, az állami normatívát a 
bölcsődénél 3 millió forinttal, 
az óvodánál 2 millió forinttal 
kell kiegészítenie a képviselő-
testületnek (a dologi kiadáso-
kat fedezi a központi költség-
vetés, azonban a béreket már a 
helyieknek kell kiegészíteni). A 
bölcsőde telt házzal működik. 
Az önkormányzat továbbra 
is hasznos munkát tud adni 
a közfoglalkoztatottaknak, 
adott esetben az ő bérükhöz is 
egymillió forinttal hozzá kell 
járulni az önkormányzatnak 

(van 100 %-os, de 75-90 száza-
lékos állami támogatás is). 

Ifj. Perl János elmondta, to-
vábbra is fenntartják és mű-
ködtetik a Táplánszetkereszt és 
Mikrotérsége Társulás család-
segítő, gyermekjóléti szolgálat, 
védőnői hálózat és szociális ét-
keztetést nyújtó szolgáltatásait. 
Táplánszentkereszt, Vasszil-
vágy, Sorkifalud, Nemeskolta 
és Gyanógeregye veszi igénybe 
az ellátást. A települési, helyben 
adható segélyeket továbbra is az 
önkormányzat adja (temetési se-
gélyek, rendkívüli segélyek stb.).

Az önkormányzat döntött 
arról, hogy kiépíti a napelemes 
rendszert a közintézményeknél, 
az iskola és a konyha épületére 
szerelik föl az elemeket. Pá-
lyázattal 39 milliót nyertek, 8, 
5 milliós önrész kellett hozzá, 
számításuk szerint évente 2, 5 
millióval csökkenhet az áram 
díja. A tervek szerint nyáron 
9 millió forintért lecserélik az 
általános iskola tetőszerkezetét. 
Új autóbuszvárót építenek a Fő 
utcán a volt állami gazdasági 
megállónál. A művelődési ház 
bővítésének terveit megren-
delik, szeretnék, ha megfelelő 
pályázatot is találnának hozzá. 

Az önkormányzat két év alatt 
megvásárolta az orvosi rende-
lőt, a rendelő és a gyógyszertár 
közötti helyiségeket az egész-
ségügy szolgálatába szeretnék 
állítani. Modernizálják, felújít-
ják és a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően akadálymentesítik 
az épületet, hozzávetőleg 14 
millió forintba kerül az átala-
kítás. Az épületben külön he-
lyiségben méhnyakrákszűrést 
is végez majd Tőke Monika 
körzeti védőnő. 

Az önkormányzat továbbra 
is támogatja a község kul-
turális és sportprogramjait, 
valamint a civil szervezeteket. 

A polgármester befejezésül 
elmondta, dr. Kovács László 
alpolgármester felajánlotta a 
tiszteletdíját a bölcsőde, illetve 
óvoda kerítésének felújítására. 

(t. m.)

A korábbi, jó színvonalon 
működtetik a falut

A Táplánszentkereszti Apáczai Csere 
János Általános iskolában történt

Jól sikerült a farsangi ünnepség

2015. február 13-án pénteken délelőtt nagy volt a sür-
gés-forgás, készülődés a táplánszentkereszti iskolában. 
Farsangra készülődtek az apáczais diákok. A gyerekek 
sugdolóztak, csak a legjobb barátoknak árulták el a titkot, 
minek is öltöznek délután a jelmezversenyen. Az osztály-
termek, a tornaterem, a folyosó vidám farsangi díszben 
köszöntötték az ünnepet. A szülők finomabbnál finomabb 
süteményeket hoztak.

És elérkezett a nagy izgalommal várt délután…
Az alsó tagozatosok farsangjával vette kezdetét iskolánk 

farsangi ünnepsége. A gyerekek osztályonként végigvonul-
tak a színpadon ötletes jelmezeikben. Találkozhattunk El-
zával a Jégvarázsból, félelmetes oroszlántól retteghettünk, 
akadtak itt Hupikék törpikék, boszorkányok, ördögök, és 
még sok-sok félelmetes vagy éppen vicces jelmez. Néhány 
osztályból a gyerekek kis műsorral készültek. Az elsős kis 
boszorkányok aranyos verset mondtak, a 3.a-s kislányok 
tánccal köszöntötték tanító nénijüket. A legnagyobb sikert 
a 4.b osztályosok aratták osztályfőnökükkel Pappné Nagy 
Judittal, ők egy humoros kis összeállítással készültek.  
Őszintén mondhatom, hogy nem irigyeltem a zsűrit, mert 
nagyon nehéz dolguk volt kiválasztani a sok ötletes jelmez 
közül a legjobbakat.

A jelmez felvonulás után a kicsik táncolhattak, diszkóz-
hattak egy jót, majd következett a tombolasorsolás. Ren-
geteg nyereményt sorsoltak ki, köszönhetően a szülőknek, 
akik az ajándékokat küldték.

Az alsósok farsangját zárta, a felsősökét pedig megnyitot-
ta a Szülői Szervezet színvonalas meglepetés produkciója.

A felső tagozatosok osztályonként mutattak be egy-egy 
zenés produkciót a ’80-as évekből. Látszott a sok a gya-
korlás a produkciókon, a közönség remekül szórakozott, a 
széksorokban is sokan énekelték a felcsendülő dallamokat. 
A zsűrinek ismét nehéz dolga volt. Végül az 5.b osztály 
vihette el a vándorkupát, Szakál Szilvia (Csepregi Éva) 
vezetésével.

Az izgalmakat a nagyok is diszkóval, tánccal vezethették 
le. Az este a felsősök tombolasorsolásával zárult.

Köszönjük a Szülői Szervezet tagjainak a szervezést, a 
vidám produkciót, a szülőknek a sok finom süteményt, és 
felajánlott tombolatárgyakat.

(Fotó és szöveg: Apáczai iskola)
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KaratehírekA tavaszi 
focimenetrend 

A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Tápláni KSK, 
és a megyei II. osztály Szombathelyi csoportjában szereplő 
Táplán FC tavaszi sorsolása:

 
Március 1.:  Kemenesalja – Tápláni KSK
Március 8.:  Tápláni KSK – Kőszeg
Március 14.:  Király SZE – Tápláni KSK
Március 22.:  Tápláni KSK – Vép
Március 29.:  Bük – Tápláni KSK
Április 5.:  Tápláni KSK - Uraiújfalu
Április 12.:  Kemenesmagasi – Tápláni KSK
Április 19.:  Tápláni KSK – Szentgotthárd
Április 25.:  Celldömölk – Tápláni KSK
Május 3.:  Tápláni KSK – Vasvár
Május 9.:  Jánosháza – Tápláni KSK
Május 17.:  Tápláni KSK – Répcelak
Május 24.:  Csepreg – Tápláni KSK
Május 31.:  Tápláni KSK – Rábapaty
Június 6.:  Körmend – Tápláni KSK
 
Március 1.:  Táplán FC – Söpte
Március 8.:  Szentpéterfa – Táplán FC
Március 14.:  Táplán FC – Újperint
Március 22.:  Vasszécseny – Táplán FC
Március 28.:  Táplán FC – Honvéd SÉ
Április 5.:  Torony – Táplán FC
Április 12.:  Táplán FC – Zanat
Április 18.:  Gyöngyösh.-Szentk. – Táplán FC
Április 25.:  Táplán FC – Ják
Május 2.:  Lukácsháza – Táplán FC
Május 10.:  Táplán FC – Tanakajd
Május 17.:  Felsőcsatár – Táplán FC
Május 23.:  Táplán FC – Herény
Május 31.:  Elektr.-Spari – Táplán FC
Június 7.:  Balogunyom – Táplán FC  

Danók emlékverseny
2014 októberében Salgótar-

jánban rendezték  meg a 
Danók emlékversenyt, mely-
re a  TKSE csapatából a nagy 
távolság miatt csak négyen 
utaztak.  Németh András 
(3.dan) tanítványai kumite 
versenyszámban indultak. A 
14-15 évesek korcsoportjában 
Berta Dániel magabiztosan ju-
tott a döntőbe és aranyérmes 

lett.  A junioroknál (18-21) 
Kassai Lászlónak nem ked-
vezett a szerencse, nem jutott 
a négy közé. A felnőtteknél 
két tápláni is indult: Habda 
Zsolt és Kassai Gergely két 
ágról indult, mindketten be-
verekedték magukat a négyes 
döntőbe: Gergő bronzérmes 
lett, míg Zsolt a dobogó leg-
magasabb fokára állhatott fel.Balról: Berta Dániel, Habda Zsolt, Kassai Gergely, Kassai László

A Tápláni Karate SE az őszi 
sikeres versenyidőszak után 
sem pihent. Az egyesület spor-
tolói, illetve a családtagok, 
barátok 2014 végén is a már 
hagyományosnak számító év-
búcsúztatóval zárták az évet, 
melyen számot vetettek az év 
eseményeivel, illetve játékos 
sorversenyekkel, vicces felada-
tokkal zárták az évet.

 2015 januárjában, az alapo-

zó időszak elején nyílt edzésen 
mutatták be a versenyzők tu-
dásukat a szüleiknek, nagy-
szüleiknek, testvéreiknek és 
barátaiknak. Február elején 
pedig már a vizsgán bizonyít-
hatták, hogy technikai, fizikai 
és elméleti tudásuk alapján a 
következő övfokozatra alkal-
masak-e.  12-en vizsgáztak az 
egészen kezdőktől a haladókig, 
és mindannyiuknak sikerült.

A Tápláni Karate Sportegyesület kéri, hogy adójának egy százalékával támogassa a táplánszentkereszti 
sportolókat. A TKSE számára felajánlott pénzt az előző évekhez hasonlóan a gyerekek edzőtáboroztatására, 
a versenyekre való utazásra, illetve a nevezési díjakra fordítjuk. Kedvezményezett adószáma:  18895870-1-181% 


