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Január 20-án ünnepelték a Ma-
gyar Kultúra Napját Táplán-
szentkereszten a könyvtárban. 
A faluban élő Kátai Zoltán ének-
mondó adott műsort. 

Meskó Krisztiánnak, a mű-
velődési ház vezetőjének 
bevezető szavai után Kátai 
Zoltán egy 1538-ban, Krakkó-
ban nyomtatásban megjelent 
énekkel, Farkas András pro-
testáns prédikátor művével 
vágott a húrok közé. Elmondta, 
eredetileg négy igen hosszú 
versből áll, ebből kettőt adott 
elő. A versek eljátszása után 
röviden értelmezte is a dalt. 
Majd színes, széles kultúrán-
kat érzékeltetve egy éneket 
pengetett a lanton „Három 
veréb hat szemmel” címmel. 
Mint hozzáfűzte, Weöres Sán-
dor szerint ez egy pogánykori 

temetési szertartásos ének 
hordaléka, ami a morvai ma-
gyaroknál maradt fenn egy 

újévi népszokás dallamaként. 
Sokkal bővebb, de dallam nél-
küli változatát a 19. század 
vége felé Vas megyében gyűj-
tötték. Ez esetben moldvai 

magyarokról és nem csán-
gó magyarokról van szó, a 
kettő ugyanis nem azonos. 

Az énekben olyan szavak is 
szerepelnek, amelyek ma már 
nem használatosak, mégis 
megértjük őket. 

Folytatás az 5. oldalon

Táplánszentkereszten immár 
hatodszor tartották meg a vi-
dám téltemető szokást, a rönk-
húzást. A bolondos mulatság 
híre már átlépte a falu határait, 
a környékről és még Szombat-
helyről is kicsalogatta a nézőket 
február 6-án. A nap is vidáman 
kacsingatott a közel három-
százas tömegre, amely szinte 
tavaszias időben hömpölygött 
végig a falu utcáin. 

Folytatás a 2. oldalon

Kátai Zoltán volt a vendég 
a Magyar Kultúra Napján

Közmeghallgatás
Közmeghallgatásra hívták Táplán-
szentkereszt lakosságát decem-
ber hetedikén. A Jókai Mór Mű-
velődési Házban számolt be az 
önkormányzat a 2015-ös évben 
végzett munkáról és a további 
tervekről. A nagytermet megtöl-
tötték a helyi lakosok, eljöttek 
az intézmények vezetői és a civil 
szervezetek képviselői is.   

Az önkormányzati képviselők, 
ifj. Perl János polgármester és 
Családi Anita jegyző tartotta a 
közmeghallgatást. 

A táplánszentkereszti önkor-
mányzat nevében a polgármes-
ter adott számot a 2015-ös évről. 

„Csendes, munkával teli év 
van a hátunk mögött. Az ön-
kormányzat 320 millió forintból 
gazdálkodhatott” – kezdte az 
összegzést ifj. Perl János pol-
gármester.  Elmondta: a költség-
vetés tervezésekor fi gyelembe 
kellett venni, hogy az új állami 
fi nanszírozási rendszer beszűkí-
tette az önkormányzat mozgás-
terét. Tavaly az önkormányzat 
21 millió forintot fordított az 
utak fenntartására, 4,5 milliót 
a művelődési ház és könyvtár 
fenntartására, 4 milliót az önkor-
mányzati konyhára. Az iskolára 
és a tornacsarnokra 16 milliót, 
2-2 milliót az óvoda és bölcsőde 
fönntartására használtak. 

Folytatás a 6. oldalon

Kátai Zoltán énekmondó
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Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

Elűzték a telet a farsangi maskarások
Folytatás az 1. oldalról 

A táplánszentkereszti műve-
lődési ház, az önkormányzat és 
civil szervezetek fogtak össze 

és készítették elő az idén is a 
farsangi rönkhúzást. A szoká-
sokhoz híven a kisbíró kikiáltó-

jával kezdődött az ünnepség a 
Jókai Mór Művelődési Ház előtt. 
Cvekedli Ciprián és Savanyó 

Sarolt, a két bolond egybe-
kelésének lehettek szem- és 
fültanúi, akik végigkísérték őket 
az utakon. A földíszített rönköt 

kipróbálhatták a 
gyerekek mielőtt 
a jegyespárt ráül-
tették. 

Sokan beöltöz-
tek, a jelmezesek, 
mint mindig, az 
idén is szerettek 
nemet cserélni , 
a férfiak nőnek, a 

nők férfi aknak álcázták magu-
kat. De láthattunk boszorkányo-
kat, bohócokat, javasasszonyt, 

apácát, sőt maga 
a kérlelhetetlen 
Rambó is megtisz-
telte jelenlétével a 
bolondos menetet. 
(Sokáig kerestem 
a tömegben a tűz-
oltóparancsnokot, 
míg ráleltem a si-
sak alatt.) A szülők 
beöltöztetett gye-

rekeket is hoztak magukkal, és 
ott volt Rudi, a ló, és a gazdája, 
húzta a szekeret, amelyen ezút-

tal a Sárvári Regős 
Együttes foglalt he-
lyet és szolgáltatta 
a talpalávalót. A tél 
elűzéséhez nagy 
zajt is kell csapni, 
énekkel, tánccal is 
el lehet hajtani. 

Végighaladtak a 
Fő utcán, és szo-
kás szerint a COOP 

bolt előtt álltak meg és kérték 
ki a vőlegényt. Az örömapa 
fess öltözéke mintha nőt rejtett 
volna, míg a meglehetősen 
robusztus kinézetű 
örömanya alig tudta 
palástolni elérzé-
kenyülését. Hosszú 
nógatásra bújt elő 

Cvekedli Ciprián, később előke-
veredett az élemedett korúnak 
mondott ara, Savanyó Sarolt is. 

Bőven fogyott a pálinka, a 
bor, a sör, nem csoda, hogy míg 
néhány éve még egy hasas 
lóért adták a kis menyasszonyt, 
mostanra leszállították az árát. 
Elkelt egy láda sörért! Nahát!

A szokásokhoz híven az isko-
lánál, több vendéglátóhely előtt, 

és házaknál is föltartóztatták a 
rönkhúzókat, megkínálták pá-
linkával és egyéb szeszekkel, 
valamint sós és édes sütemé-

nyekkel is. Amikor kedvük szoty-
tyant táncra perdültek, a Sárvári 
Néptánckör segített előtáncolni, 
őket kellett csak követni.  

A Vendvidéken és az Őrségben 
honos farsangfarki népszokás 
hagyományait betartva vonult 
az ifjú pár és a násznép vissza 
a művelődési házhoz, hogy az 
esketést megtarthassák. Az ál-
püspök és az ál-anyakönyvvezető 
(marhalevél-kiadó) mókás szöve-
gek kíséretében összeboronálta 
a jegyespárt, a rönköt pedig föl-
darabolták és elárverezték. 

Úgy elűzték a telet, vissza se 
mert nézni!

Este közös vacsorával, vidám 
farsangi bállal pihenték ki a 
délutáni többórás rönkhúzást.

-tria-
Fotó: Pajor Zoltán Attila

Húsvéti játszóház
A táplánszentkereszti 

Jókai Mór 
Művelődési 

Házban 
2016. március 24-én 

húsvéti 
játszóházba várjuk 

a gyerekeket

Amit kínálunk:
10.00 órától 
• kézműves foglalkozás, tojásfestés, 
  húsvéti dekorációk
• húsvéti népi játékok
• húsvéti kalácsfonás, sütés és kóstolás helyben
• gombfoci bemutató és játék 
  (felszerelést biztosítunk)
16.00-tól Locsolóversmondó verseny
  „A falu legszebb hímes tojása” verseny, 
  Locsolóversmondó verseny 
  eredményhirdetése
17.30 Nyusziváró fi lmklub



2016. FEBRUÁR 3

A Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal 
kedves dolgozójának, Varga Istvánné Áginak, 
nyugdíjba vonulása alkalmából kívánunk nagyon 
jó egészséget, hosszú életet és sok boldogságot.

Ági 2000. január 1-jétől volt a hivatal dolgozó-
ja, és töltött el 15 évet és két napot, hogy 2016. 
január 2-án nyugdíjba vonuljon. 

Adóügyi ügyintézőként nem igazán a legnép-
szerűbb munkakör volt az övé, de anyakönyv-
vezetőként a hivatali munka egyik legszebb és 
legfelemelőbb szerepét töltötte be a házasság-
kötések alkalmával.

Aki már elég idős hozzá, az 
tudja csak igazán, hogy a sors, 
vagy a gondviselés kiegyen-
líti az életet. Amilyen rosszul 
kezdődött, olyan jól folytatódott 
a táplánszentkereszti Kozmor 
Istvánné élete. Most, kilencven 
évesen is könnyek szöknek a 
szemébe, amikor arra gondol, 
alig egyévesen vesztette el édes-
anyját, és az öröm tüze fénylik 
fel szemében, amikor az őt féltő, 
körülötte sereglő gyerekeiről, 
unokáiról, dédunokáiról mesél. 

Táplánszentkereszt legidő-
sebb asszonya váratlanul, fris-
sen sütött szalagos fánkkal lep-
te meg lányait, Sebestyén Antal-
né Piroskát és Török Józsefné 
Rózsikát február 11-én. Nem 
múlhat el a farsang fánk nélkül, 
húshagyó kedden készülődött 
a nagy napra, mivel február 
10-én töltötte be a 90. életévét, 
egész nap zengett a telefonja, 
olyan sokan emlékeztek meg a 
születésnapjáról, akkor se  ért 
rá fánkot sütni… A Vasút utcai 
kis házban beszélgettünk.

Az önkormányzat nevében 
ifj. Perl János polgármester és 
Családi Anita jegyző a szüle-
tésnapján köszöntötte virág-
csokorral, ajándékcsomaggal, 
és ők hozták el azt a díszes 
levelet, amelyben a Kormány 
nevében Orbán Viktor minisz-
terelnök gratulált az évfordulón. 
A népes család vasárnap ün-
nepelte a kerek évfordulót, az 
egyik szoba telis-tele van még 
a szép virágokkal. 

Kozmor Istvánné, született 
Nagy Ilona Vépen látta meg 
a napvilágot. Alig egyévesen, 
testvére születésekor el-
vesztette édesanyját. Az 
Erdődy gróftól kaptak egy 
elsőborjas tehenet, hogy a 
kishúgát táplálni tudják. A 
nagyszülők vették pártfo-
gásba a két kis árvát, majd 
az édesapjuk újranősült, és 
született még három lány-
testvérük. Gyerekkorában 
Ilonka néni kis koszorút font 
mezei virágokból, kézen 
fogta a kishúgát és elvitte 
a temetőbe, anyjuk sírjához. 
Ha bánat érte, a kazal tövé-
ben sírta ki magát. Kemény 
életük volt, ahogy csepe-
redtek, dologra fogták őket. 
Hat osztályt végzett, tizen-
évesen már aratni, kapálni járt. 
Az iskolában jól tudott verset 
mondani, énekelni a kis szöszke 
kislány. (Ilonka néni rögvest fel 
is idéz egypár régi verset.) A 
férje sokszor kis Fedák Sárinak 
szólította. 

Sütni, főzni nagyon szeretett. 
Nevetve mesélte, még nem érte 
föl a dagasztóteknőt, sámlira 
állt, úgy segített gyúrni a ke-
nyértésztát. 

1948 januárjában házasságot 
kötött, amikor a sors újra közbe-
szólt, júliusban hirtelen meghalt 
a férje, decemberben megszü-
letett Piroska. Még csak 23 éves 
volt, amikor megözvegyült. Má-
sodik férje a táplánszentkereszti 
Kozmor István lett. Az ötvenes 
évek elején együtt építették a 

kis házat. Dolgos, szorgos hen-
tes volt, imádta a gyerekeket. „A 
szülés nem okozott problémát, 

a gólyanénitől (bábaasszony) 
csak azt kérdeztem, mije van 
a gyereknek, másnap már tet-
tem is a dolgomat.” A gyere-
kek Piroska, Rozália, István, 
Tibor Táplánszentkereszten és 
Szombathelyen élnek, hat uno-
kának és négy dédunokának is 
örülhet a szépkorú nagymama, 
dédmama. 

Ilonka néni kedvvel meséli, 
mennyire szeretett az óvodában 
a konyhán dolgozni, megbe-
csülték, onnan ment nyugdíj-
ba. A faluban ő volt az egyik 
vöröskeresztes, mindenkinek 
segített. Szeret beszélgetni, az 
utcában a fiatalokat is szívesen 
megszólította. 

Gyerekei féltőn óvják, és se-
gítik. Például amikor elesett 

biciklivel, „letiltották” róla (el is 
adták), és most már a kertmű-
velés is rákerült a tiltólistára 

(nem tesz jót a nagy meleg 
és a hajolgatás), befüve-
sítették az udvart. – Pedig 
milyen gyönyörű paprikákat 
termeltem – jegyezte meg 
szemrehányóan. 

Amíg beszélgetünk, be-
toppan az egyik fiú, István. 
Vállalkozó, de az ő autója 
soha nem kanyarodik haza 
addig, amíg a szülői házba 
be nem néz. Tibor fia na-
ponta többször is felhívja, 
és telefonon deríti jókedvre. 

A lányok hoznak édesany-
juk kedvenc ételéből, Rózsi-
ka most ezért jött, Piroska 
a „főnök”, ő osztja a gyógy-
szert, intézi az ügyeket, és 

hogy nagyobb kedve legyen 
a mamának az ebédhez, vele 
eszik. Rózsika a házban segít.

„Szép gyerekkorunk volt. Kicsi 
volt a ház, sokan voltunk, mégis 
jól elfértünk. A papa és a mama 
mindent előteremtett”.  Azok 
voltak a szép napok, amikor na-
gyobbacskák lettek az unokák, 
iskola után nálunk ebédeltek a 
konyhában – egészíti ki Ili néni.  

 – A Jóisten megsegített, hogy 
ilyen sokáig élhettem, az Őr-
angyalom vigyáz rám! Csak a 
lábam ne fájna annyira…

 – Mama! Már nyolc hóna-
posan járni tudott, ennyi idő 
után már elfáradhatott a lába 
is – évődnek vele a hatvanon 
túli gyerekek.  

-treiber-

Ilonka néni és az őrangyalok

Varga Istvánné, Ági a hivatalban

Elköszönünk Varga Istvánnétól
„Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal, 
kívánok szerencsét, egy jó nagy kalappal.
Minden napjaidban erőt, egészséget,
szerető családot, örömöt, szépséget.
Váltsd valóra eztán minden olyan álmod,
mire nem volt időd, s mit csak szíved vágyott.
Legyen meg mindened, úgy, ahogy kívánod,
Szeretettel ölel a volt munkahelyi társaságod.”

Családi Anita
 Fotó: Schnábelné Tünde

Kozmor Istvánné, 
ifj. Perl János, 
Családi Anita
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Bursa Hungarica Ösztöndíjpá-
lyázat  

A 2016. évi Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázatra 23 felsőok-
tatási tanulmányokat végző hall-

gatónk nyújtotta 
be pályázatát. 

A  képv i se l ő -
testület mind a 23 
pályázó támoga-

tását elfogadta,  10 hónapon 
keresztül a részükre megál-
lapított  3 vagy 5 ezer forint 
önkormányzati támogatásban 
részesülnek, melyhez az állam 
az önkormányzati juttatással 
megegyező forrást biztosít. Te-
hát a diákok havi 6 vagy 10 ezer 
forintot kaphatnak. 

12 fő részesült havi 5.000 Ft-
os, míg 11 fő 3.000 Ft-os támo-
gatásban. A támogatás összege 
930.000 Ft 2016. évre.

Végtelenül jól esett, amikor 
a pályázati eredményről szóló 
értesítést kiküldtük, az egyik pá-
lyázótól szinte azonnal kaptunk 
egy köszönő levelet:

„Köszönöm értesítésüket, 
örömmel tölt el, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályá-
zat 2016. évi fordulójára be-
nyújtott BURSA-2016-A-9873  
azonosítójú pályázatom pozitív 
elbírálásban részesült.”

Mi is köszönjük, igazán ne-
mes gesztus volt!

 
Települési adó

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete 2016. január hó 1. napjá-
tól települési adó bevezetésé-
ről döntött. A rendelet alapján 
adóztatják a község külterületén 
elhelyezkedő ingatlantulajdo-
nokat. Az adó alapját a föld 
aranykorona-értéke képezi. Az 
adó mértéke 400 Ft/aranyko-
rona, melynek megfi zetésére a 
magánszemélyek kötelezettek.

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete az elmúlt 25 évben a helyi 
vállalkozókat érintő iparűzési adón 
kívül semminemű helyi adót nem 
vezetett be.  Több településen van 
már kommunális adó, építmény-
adó, vagy éppen telekadó.

A település lakosságszáma 
kötelezi a képviselő-testületet 
arra, hogy minél több szolgál-
tatást nyújtson az itt élők, vagy 
akár a környékbeli településen 
élők számára. Az önkormányzat 
által fenntartott intézményrend-
szer összetétele, működtetése, 
fenntartása, a szolgáltatások 
színvonalának emelése érdeké-
ben döntött a helyhatóság pénz-
ügyi forrásainak kiegészítéséről 
a települési adó bevétellel.

A települési adó beveze-
tésekor az a cél vezérelte a 
képviselő-testületet, hogy az 
a legkevésbé terhelje meg az 
adófi zetésre kötelezetteket. 

Táplánszentkereszt külte-
rületén ingatlantulajdonnal 
rendelkezők, tehát az adózók 
döntő többsége – több mint 
60%-a – nem helyi lakos. A föld 
hasznosításából rendszeres 
bevétele származik a tulajdo-
nosnak.  Ismereteink szerint ez 
aranykoronánként 1500-2500 Ft 
évente.  Az adó megfi zetésére 
(400 Ft/aranykorona) e bevétel 
egy része fedezetet nyújt.

Az adó megfi zetése alól men-
tesül a mezőgazdasági vál-
lalkozói tevékenységet végző 
tulajdonos és az őstermelő.

Mentességet élvez 10 arany-
korona-értékig az a földtulajdo-
nos is, aki nem végez mező-
gazdasági vállalkozói tevékeny-
séget, vagy nem őstermelő, de 
földjét saját célra hasznosítja. 

A földtulajdonosokra vonatko-
zóan a Vas Megyei Kormányhi-
vatal Földhivatali Főosztályától 
kaptunk adatbázist. Az adó-
bevallás megkönnyítése érde-
kében az érintett tulajdonosok 
adóalapját képező területeiről 
kimutatást készítettünk, mely az 
adóbevallásban szerepel. 

Amennyiben eltérés mutat-
kozik, tisztelettel kérjük az érin-
tetteket, egyeztetés céljából 
fáradjanak be a Polgármesteri 
Hivatalba. 

A későbbi lapszámban ké-
szítünk összesítést, hogy hány 
ingatlantulajdonost érint a tele-
pülési adó. 

Együttműködésüket köszön-
jük. 

Táplánszentkereszti Mikrotérségi 
Társulás

2016. január 1. napjától tovább 
bővült a Táplánszentkeresz-
ti Mikrotérségi Társulás által 
végzett szolgáltatások ellátási 
területe.

A Társulás munkatársai im-
már Kisunyom, Balogunyom, 
Sorokpolány, Sorkikápolna, Sor-
kifalud, Gyanógeregye, Nemes-
kolta és Vasszilvágy települése-
ken látják el a szociális és gyer-
mekjóléti alapszolgáltatásokat. 
Végzik a házi segítségnyújtás, 
a család és gyermekjóléti szol-
gálat feladatait. 

Manapság rengeteg olyan 
ember vesz körül bennünket, 
akiknek segítségre van szüksé-
gük ahhoz, hogy talpra álljanak 
lelkileg, érzelmileg, fi zikálisan 
és anyagilag. 

Segíteni kell őket felemelni. 
Nem szabad arra várniuk, hogy 
életük hátralévő részében támo-
gassuk őket. Arra szabad szá-
mítaniuk, hogy felsegítsük őket. 

Kérjük, forduljanak hozzájuk 
bizalommal. 

Forgalomlassító berendezés
A Magyar Közút Nonprofit 

Zrt-vel együttműködve, a 87. sz. 
főút Széll Kálmán utcai leága-
zásánál lévő buszmegállóhoz 
forgalomlassító berendezést 
helyeztünk el.

Az igénybevételhez az szük-
séges, hogy átkelés előtt az 
oszlopra elhelyezett gombot 
meg kell nyomni, s a két elekt-
ronikus tábla 60 km/h-s sebes-
ségkorlátozást jelez. 

Sajnálatos tapasztalat, hogy a 
busszal közlekedők nem hasz-
nálják a jelzőberendezést, min-
denki leszáll, s amerre épp lát, 
megy át az úttesten. 

Pedig meggyőződtünk róla, 
hogy az autósok figyelembe 
veszik a jelzést, és jelentősen 
lassítanak, amikor villog a be-
rendezés.

Ugyanakkor azt is megjegyez-
ném, hogy a József Attila utcai 
buszmegálló mellett sokkal 
jelentősebb gyalogos átkelési 
lehetőség van, de azt sem iga-
zán veszik igénybe a leszállást 

követően a helyközi járatokkal 
közlekedők.

Ezek a megoldások Önöknek 
készültek, kérjük, használják 
saját és mások biztonsága 
érdekében.

Hóeltakarítás 
Az idei telet megúsztuk ed-

dig két kisebb havazással. A 
kezdeti ijedtség ellenére nem 
kellett hóeltakarításról gondos-
kodnunk. Egy kis kivárással, 
türelemmel, nagyobb odafi gye-
léssel biztonságosan tudtunk 
közlekedni a pár centis hóban. 

Ennek ellenére nagyon sok 
reklamációt kaptunk, volt, aki 
már kétcentis hóesésnél hívta 
Krémin Imrét, hogy mikor áll 
neki havat tolni. 

Mindenhol készülnek a hava-
zásra, s általában vannak ütem-
tervek is, jogszabályi előírások 
is. Tudom, hogy a havazás nem 
olvassa a közlönyöket, de azért 
engedjenek meg egy kis átte-
kintést.

A településen jellemzően 
belterületi gyűjtő utak és bel-
területi kiszolgáló és lakó utak 
találhatók. 

A településen átmenő út  II. 
rendű belterületi főút, a Magyar 
Állam tulajdona. Ezen az út-
szakaszon akkor kellene elkez-
deni a hóeltakarítást, ha a hó 
vastagsága 5-10 cm. Ezt is az 
önkormányzat szokta tisztíttatni, 
mert a Közút csak későn ér ide.

A településen jellemző belte-
rületi gyűjtő utaknál /III. közút-
kezelési szolgáltatási osztályba 
sorolt közút/ ha a lehullott hó-
réteg 15-20 cm, a hóeltávolítást 
a hóesés megszűnése után 24 
órán belül indokolt elvégezni.

Hát ennél mi sokkal rugal-
masabban kezeljük a helyzetet. 
A helyi igényekhez, szokások-
hoz igazodunk, nem pedig a 
jogszabályban előírtakhoz, de 
azért túlzásokba sem szeret-
nénk esni. 

A táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot
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Kiemelt és közös érdekünk 
lakótársaink komfortérzetének 
megtartása minden körülmé-
nyek között. Indokolt esetben 
– az elmúlt évekhez hasonlóan 
– mindent megteszünk a bizton-
ságos közlekedési körülmények 
megteremtése érdekében.

Ugyanakkor felhívjuk lakó-
társaink figyelmét arra is, hogy 
a tulajdonosok vagy ingatlan 
használói az ingatlanuk előtti 
járdaszakasz vagy egyéb közle-
kedési terület hóeltakarításáról 
és síkosságmentesítéséről köte-
lesek gondoskodni. Kötelesek to-
vábbá a csapadékvíz elvezetése, 
elfolyása biztosítása céljából az 
ingatlan előtti saroktelek esetén 
a melletti árkok és átereszek jó 
karbantartására. Építési munkák, 
fahordás stb. alkalmával a járda, 
az áteresz megrongálódhat, 
beszakadhat. Ennek azonnali 
helyreállításáról a tulajdonosnak 
gondoskodnia kell. Amennyiben 
a víz elfolyása emiatt akadályba 

ütközik, és a szomszédos ingat-
lanokban a vízelvezetés hiánya 
miatt kár keletkezik, az ingatlan-
tulajdonos felel. 

Köszönjük együttműködé-
süket.

Új honlapja lesz településünknek
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzata úgy határozott, 
hogy eljött az ideje a település 
honlapja  megújításának.

A honlapot élő, lüktető, infor-
mációdús felületté szeretnénk 
alakítani.

Vállalkozások, intézmények, 
vendéglátóegységek, híres-
ségek, múlt és jelen egyaránt 
megtalálható lesz.

A korábbi honlap már nem üze-
mel. Az új honlap címe is változat-
lanul: www.taplanszentkereszt.hu

A honlap hivatalos bemutató-
jára és indítására 2016. március 
15-i ünnepségen kerül sor.

Tisztelettel várjuk szíves ér-
deklődésüket és javaslataikat. 

Vállalkozások, vállalkozók, 
üzletek, művészek, egyesületek 
bemutatkozását, anyagait vár-
juk, és elhelyezzük a honlapon. 

Fakivágás
Településképi, esztétikai 

szem pontok alapján a képvi-
selő-testület úgy határozott, 
hogy a Polgármesteri Hivatallal 
szemben, a buszmegállók mel-
lett, továbbá a Tűzoltószertártól 
a Posta épületéig húzódó járda 
melletti elöregedett tujákat ki-
vágatja. 

Helyettük a tavasszal dísz-
fákat ültetünk, virágtartókat 
helyezünk el. 

Parkolási gondok
Egyre több bejelentés érkezik 

mostanában hivatalunkhoz a 
teherautók, vagy személyautók 
parkolása miatt.

Felkértük a körzeti megbí-
zottakat, hogy ellenőrizzék a 
parkolás rendjét.

Sok esetben teherautókkal, 
traktorokkal állnak meg az út 
szélén parkolás céljából. Az út-
test nem parkolásra szolgál. 3, 
5 t-nál nagyobb autóval nem is 
lehet közterületen huzamosabb 
ideig parkolni, annak telephe-
lyen van a helye.

A viszonylag szűk utcákban 
kész szlalomverseny végig-
menni a jobbról-balról parkoló 
autóktól.

Nagyon sokan parkolnak az 
utcán. Lehet, hogy betartják a 
KRESZ szabályait, de zavaró és 
balesetveszélyes mutatvány, 
főleg faluhelyen, ahol az udvar, 
a gépkocsibejáró ezt a célt 
szolgálná.

Megnyomódik a padka, a na-
gyobb súlyú autók alatt de-
formálódik a talaj, jönnek a 
csőtörések…

Figyeljünk jobban egymásra. 

Családi Anita 
jegyző

Kátai Zoltán volt a vendég a Magyar Kultúra Napján
Folytatás az 1. oldalról

A cseremiszek egyébként 
még mindig úgy temetkeznek, 
ahogy az énekben hallható. 
Ők egy fából faragott kakukk-
madarat tűznek ki, amelynek 
körbe szemei vannak, s a falu 
történéseit adják tovább az el-
távozottaknak. Érdemes azt is 
megemlíteni, hogy a moldvai és 
székely csángóknak nagyobb 
a szókincsük, mint az anyaor-
szágbeli magyaroknak, de feles-
legesen nem beszélnek. 

Kátai Zoltán arról is szólt, 
hogy Tinódi Sebestyén 1554-
es Krónikájának előszava akár 
az újságírók etikai kódexe is 
lehetne, melynek lényege: …
sem adományért, sem barát-
ságért, sem félelemért hamisat 
bé nem írtam, az mi keveset 
írtam, igazat írtam. Ha valahol 
pedig vétök volna benne, azt 
ne vétkömnek, hanem azt kitől 
értekeztem tulajdonítsátok. A 
felolvasás után eljátszotta az 
egyik legismertebb dalt, az Egy 
katonaéneket, majd bemutatta 
a lantjait. Az elsőhöz hozzáfűz-

te, hogy a lant szavunk az úd 
szóból származik, s eredetileg 
közel-keleti, minden bizonnyal 
arab hangszer. A 8. század 
tájékán hozták be a mórok 
Hispániába. Spanyolosítva laúd 
lett, ami magyarul lantot jelent. 
A másik lantja meglehetősen 
ritka, nyugaton nem is ismerik, 
más a hangolása és a játék-
módja. A lantismertetők után 
a Himnusz megszületésének 
körülményeit ecsetelte, utal-
va arra, hogy nem lehetetlen, 

hogy Kölcsey Ferenc a 130. 
protestáns zsoltár dallamára 

írta versét, amelyet nemcsak 
Erkel Ferenc zenésített meg. 
A Himnusz elhangzása után 
az énekmondó Cseh Tamásra 
emlékezett, de mielőtt játszott 
volna tőle, megjegyezve, hogy 
halála óta annyi barátja lett, 
amennyien partizánnak val-
lották magukat az 1970-es 
években… 

Kátai Zoltán műsora után 
többen is kérdéseket tettek fel 
a művésznek a lantokkal, az 
énekek születésével kapcsolat-
ban, majd kötetlen beszélgetés 
kezdődött az est résztvevői 
között. 

L.E.

Állásajánlat
Heti 2-3 napra keresünk Megbízható (józan életvitelű) 
szorgalmas embert, brikett gyártásra-csomagolásra.

– egyszerűsített munkaszerződés
– teljesítménybér (darab után)

– nehéz fizikai munka (poros munka)

Jelentkezni: személyesen Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 58.

Az est közönsége
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Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzati hivatal fel-

adatellátására 7 millió forinttal 
kevesebbet kaptak az államtól, 
mint a korábbi években, kisebb 
létszámmal, közfoglalkozta-
tottak bevonásával próbálták 
megoldani a helyzetet. Nőtt az 
iparűzési adóbevétel, 30 millió-
val számoltak, a 8 milliós gép-
járműadónak csak a 40 szá-
zaléka maradhatott helyben. 
A célokat és prioritásokat úgy 
határozták meg, hogy a lehet-
séges pályázatok önerejével is 
számoltak. Új buszvárót építet-
tek a volt állami gazdasági váró 
helyén, 1 millió forintba került. A 
régi buszvárókat Szombathely 
irányába fokozatosan lecserél-
ték, a másik irányban, Kám és 
Rum felé is ezt tervezik. 

Az  o r vos i  r ende l ő t  ké t 
részletben visszavásárolta 
az önkormányzat, a második 
részt, 5 millió forintot tavaly 
fizették ki. Az épület fölújítá-
sának része volt, hogy a vé-
dőnő nagyobb helyet kapott, a 
méhnyakrákszűrést is helyben 
tudja elvégezni. Az önkormány-
zat tervezi, hogy tetőt cserél, 
szigetelést végez, és  az orvosi 
rendelő akadálymentes megkö-
zelítését is megoldja. A gépé-
szeti felújításra, fűtéskorszerű-

sítésre beadták a pályázatot a 
BM-hez, a pályázatban nem volt 
hiba, de sajnos elutasították.

 A konyha bővítésére, eszkö-
zökre is adtak be pályázatot, 
ezzel tartaléklistára kerültek. 

A napelemes pályázatok si-
keresek voltak (iskola, óvoda, 
önkormányzati hivatal), a nap-
elemek csökkentik a költsé-
geket. Az iskola palatetejét 
kicserélték, 7,7 millió forintba 
került. Két év után az állam 
értesítette az önkormányzatot, 
hogy átveszi az iskola fenntar-
tását (2013-ban a helyi önkor-
mányzat a fenntartás mellett 
voksolt). 

Az önkormányzat lehető-
ségéhez mérten támogatta 
a sport- és kulturális rendez-
vényeket, a civil szervezetek 
működését. 

A szombathelyi Pálos Ká-
roly Szociális Intézmény beje-
lentette, hogy a továbbiakban 
a mikrotérségi társulásban 
nem vállalja a családsegítő 
és gyermekjóléti intézmény 
szolgáltatásait. Táplánszentke-
reszt, Balogunyom, Kisunyom, 
Gyanógeregye, Nemeskolta, 
Sorkifalud és Sorkikápolna kö-
zösen oldja meg a feladatot, 
amely még olcsóbb is lett. A 
mentőszolgálat is fölmondta 

az éjszakai és hétvégi orvosi 
ügyeletet, ezt is megoldották. 
Szombathelyen új helyen, a 
Szelestey utcában fogadják a 
betegeket. 

A közmeghallgatáson a lakók 
vették át a szót, és kérdéseket 
tettek fel. Dr. Nagy László java-
solta, ha lesz pályázat, Széll 
Kálmán egykori miniszterelnök 
sírjának környezetét is széppé 
lehetne varázsolni. Családi 
Anita válaszolt: a Nemzeti Sír-
kertnek része az emlékhely, a 
következő két évben a Nemzeti 
Örökség Intézete foglalkozik 
ezzel a sírral és környezetével. 

Tőke Monika önkormányzati 
képviselő elmondta, akinek 
gondja van, esetleg nincs mo-
sógépe, fürdőszobája, fölkeres-
heti, és a Széll Kálmán út 4-ben 
tudnak fürdőszobát és mosógé-
pet rendelkezésére adni. 

Kajcsos Lajos, a polgárőr-
ség vezetője kérte, ha olyan 
„gyűjtögetőkkel” találkoznak a 
faluban, akik idős emberekhez 
csöngetnek be, értesítsék a 
polgárőrséget, vagy a rendőr-
séget. Aki támogatni szeretné 
a civil szervezeteket, lehetőleg 
helyieket válasszon. 

Kissné Nagy Ilona, az is-
kola igazgatója a diákok és a 
kollégák nevében is megkö-

szönte a táplánszentkereszti 
önkormányzat támogatását. 
Noha már nem a helyhatóság a 
fenntartó, az iskolabuszt meg-
tartották, és egyéb módon is 
segítenek (kisebb iskolabúto-
rok, apróbb javítások, fénymá-
solópapír stb). 

A gyermekintézmények körül 
reggel és délután nem minden-
ki tartja be a közlekedési sza-
bályokat, az autósok gyakran 
áthágják az előírásokat, rossz 
helyen állnak és parkolnak. A 
lakók kérték, hogy a rendőrök 
szigorúbban lépjenek fel a re-
nitensekkel szemben… (Tapsot 
kapott a felszólaló!)

A továbbiakban csendhá-
borításról, kutyasétáltatásról, 
illegális hulladék lerakásokról 
számoltak be a táplániak. 

Családi Anita a közmeghall-
gatás végén ismertette, hogy 
az önkormányzat megjelentette 
a Táplánszentkereszt Helyi Ér-
téktára című színes kiadványt 
(a jelenlévők családonként 
kaptak egyet). A Helyi Értéktár 
Bizottság továbbra is dolgozik, 
kérte a táplániakat, segítsék a 
bizottságot ötletekkel, javasla-
tokkal, mert 2016-ban könyvet 
is szeretnének kiadni a helyi 
értékekről. 

t. m.

Közmeghallgatás: 
Mire költöttek tavaly? – A lakók kérdeztek – Kiadványok

Felhívás 
honlapon történő 

megjelenésre!
Tisztelettel kérünk minden érdeklődőt 

– civil szervezet, vállalkozás, szolgál-
tató, hirdető –, hogy szíveskedjenek 
a Táplánszentkereszti Polgármesteri 
Hivatalba eljuttatni olyan információkat, 
amelyeket szeretnének a település 
honlapján megjelentetni.

Az információkat papíron, vagy 
e-mailen, a fényképeket ugyancsak 
papíron, vagy digitális formában tudjuk 
fogadni és a honlapra föltenni. E-mail: 
onkormanyzat@taplanszentkereszt.hu   

Köszönjük!
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Óvodai hírcsokor
A táplánszentkereszti Hét Kas-
tély Kertje Művészeti Óvoda és 
Bölcsőde januári, februári ese-
ményeit vázolták. 

Kövesdi Gáborné, az óvoda 
vezetője elmondta: januárban 
az ovigalérián mutatkozott be 
Sulyok János szobrászművész. 
A faluban számos nagyméretű 
történelmi szobor őrzi keze 
munkáját. Az ovigalériára fából 
faragott szobrokat és faragott 
képeket hozott. A kiállításra 
meghívott vendégek is érkez-
tek az iskolából és a faluból. A 
megnyitó után az óvodások da-
lokkal, táncokkal köszöntötték 
a művészt és a közönséget. A 

kiállítás három hétig volt nyitva 
az óvoda földszinti aulájában. 

Téli örömök címmel évszak 
hangversenyt is tartottak az in-

tézményben, 
Janászek Fe-
renc és a fu-
rulyás kisis-

kolások zenéltek.
Az SZM-bált a 

sportcsarnokban tartották ja-
nuár 23-án. A vidám mulatságot 
a rockis gyerekek tánca és 
Zumba bemutató színesítette. 
A felajánlott  tombolatárgyakat 
kisorsolták, a bevételt a Táp-
lánszentkereszt Óvodásaiért 
Bölcsődéseiért Egyesületnek 
adták át. Az óvoda köszöni a 
szervezők munkáját. 

Nagy  Jenőné e lmond ta : 
az „Óvodai nevelés a művé-

szetek eszközeivel” óvodai 
program szakvizsgás képzé-
sére járó hallgatók kihelye-
zett konzultációját tartották a 
táplánszentkereszti óvodában. 
A Szarvasi Főiskola hallgató-
inak Padosné Kiszela Edit és 
Kövesdi Gáborné mutatta be, 

miként adaptálták a programot, 
és hogyan alkalmazzák a gya-
korlatban.  

Az óvodában február 5-én 
tartották a farsangot, a gyerekek 
jelmezekben érkeztek a cso-
portokba. Felelevenítették a far-
sangi népszokásokat, táncoltak 

énekeltek, jó hangulatban 
töltötték el a napot, és még 
farsangi fánkot is kaptak.

Jól illeszkedett a farsangi 
mulatsághoz a budapesti 
Látványszínház zenés, hu-
moros előadása.

A bölcsődében is tartot-
tak farsangi mulatságot, a 
kisebbek életkori sajátos-
ságaihoz igazodva. 

(t. m.)
Fotó: óvoda

Zentai Szilvia vagyok, bár 
Sárváron születtem, 2011 óta 
Táplánszentkereszt lakója va-
gyok férjemmel. Kislányunk már 
itt született 2013-ban. 

Immár szülőkként is egy-
re gyakrabban veszünk részt 
a helyi közösségi életben, ill. 
rendezvényeken, így minket 
is egyre többen megismerve, 
elérkezettnek láttam az időt, 
hogy zenekarommal Sárvárról 
ide is ellátogassunk. Szeretném 
röviden bemutatni a Sárvári Vo-
nósokat, s egy könnyed hangvé-
telű előadásra invitálni Önöket, 
Benneteket. 

A zeneiskolai alapképzés 
után éveken keresztül kedvte-
lésből zenekaroztam, sajnos 
a tagok lemorzsolódása és az 
utánpótlás hiánya miatt 7 év 
után feloszlott az akkor már 

(csak) vonósnégyesünk. Másfél 
évtizeddel később, 2012 áprili-
sában egy emlékkoncert során 
határoztuk el a folytatást, s 
szeptembertől a sárvári zene-
iskola hegedűtanára és egyben 
a jelenlegi zenekar új művészeti 
vezetője is lett Kovács Éva. A 
zenekar állandó létszáma 14 fő 
(hegedű, brácsa, cselló, zon-
gora), szükség esetén egyéb 
hangszerekkel egészül ki az 
együttes (basszusgitár, ütő- és 
fúvós hangszerek, ének). Az 
eltelt 4 év bebizonyította, hogy 
az örömzenélés összetartja a 
zenekart, s repertoárunk foko-
zatosan bővül, melyben megta-
lálhatók komoly- és könnyűze-
nei darabok. Pl. Vivaldi: Gloria, 
Négy évszak és Grieg: Holberg 
szvitje, Jenkins: Palladio c. da-
rabja, a Szenvedélyek viharában 

c. film, a Jégvarázs, Shrek mese 
zenéje stb.

Célunk, hogy Sárvár és kör-
nyéke kulturális életében egy 
újabb színfoltot képviseljünk. 
Közösségünkkel szeretnénk 
példát mutatni arra, hogy az 
amatőrmozgalom is képes ér-
tékteremtésre. Egy kis tanítvány 

szavával élve: A hegedülés, 
a zene egy nagy szenvedély! 
Ha ebből megérez valamit a 
közönségünk, akkor boldogok 
lehetünk!

Koncertünkkel igyekszünk 
hozzájárulni a Medvehagyma 
Fesztivál sokszínűségéhez. 
Műsorunk első felében magyar 
összeállítás lesz hallható, - 
Liszt, Kókai művei, a második 
részben a film-, ill. mesék ze-
néinek világába kalauzoljuk 
el a hallgatóságot. Szeretettel 

várunk minden kedves érdek-
lődőt a Művelődési Házba 2016. 
április 09-én szombaton, 15:00  
órai kezdettel. 

/Facebook: Sárvári Vonósok/

Kedves Táplánszentkeresztiek! 
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Köztünk élnek

 A Magyar Kultúra Napjához 
kapcsolódva január 21-én tar-
tották meg a Köztünk élnek so-
rozat következő előadását a 
táplánszentkereszti művelődési 
ház nagytermében. 

Meskó Krisztián, a ház veze-
tője mutatta be Várkonyi Pétert, 
aki afrikai élményeit osztotta 
meg a hallgatósággal. Elmond-
ta, hogy barátja jóvoltából jutott 
el a Kilimandzsáróhoz, és vehe-
tett részt szafarin. Kiderült, az 
indulás nem volt sima, hiszen 
a repülőgépen meglehetősen 
emelkedett hangulatba kerül-
tek, aminek később meglett a 
böjtje, elveszítették egymást a 
dohai reptéren, így le is késték 
a gépet, ráadásul még egyszer 
kifi zettették velük a repülőjegy 
árát Tanzániáig... 

Afrikai élményeit vetített ké-
pekkel illusztrálta. Társaságuk 
egy nap pihenőt tervezett a 
Kilimandzsáró megmászása 

előtt, de a késés miatt ez el-
maradt. Igazi nyári idő fogadta 
őket 35 fokkal és magas pára-
tartalommal. Amikor kinéztek 
a szálloda ablakán, egy másik 
magas hegycsúcs képe tűnt fel 
nekik. A településeken óriási 
volt a rendetlenség, mindenütt 
szemét, kosz. Járda nem volt, 
csak a főutakat aszfaltozták. 
A Kilimandzsáróra csak meg-
határozott útvonalakon és kí-
sérőkkel lehetett feljutni. Őket 
egy nyolcfős csoport kísérte, 
akik hordárok is, szinte hihe-

tetlen a teherbíró képességük. 
Pihenőpontokon álltak meg, 
ahol vendégül is látták őket, 18 
kilométeres túra volt ez, 1500 
méteres emelkedőkkel tarkítva. 
Nagyon kemény próbatételként 
hatott, főként annak, aki nincs 
edzésben. Volt, hogy az esőer-
dőben, szakadó esőben kellett 
gyalogolniuk. Feltűnt neki, hogy 
a növények kétszer-háromszor 
akkorák, mint az emberek. Nem 
volt kellemes a sátrakban alud-
ni, s az is meglepő volt, hogy a 
helyiek a 30 fok ellenére is szin-
te téliesen öltözködtek. Sajnos 
neki nem sikerült teljesen meg-
mászni a csaknem 6000 méter 
magas hegyet, ennek ellenére 
úgy kifáradt három nap után, 
hogy a lábát is alig érezte. Végül 
lent várta meg a többieket. 

Ezután következett egy négy-
napos szafari. Kisebb nemzeti 
parkokon keresztül vitték őket. 
Láthatták, hogy a tehetős ame-
rikaiak, ausztrálok a préri köze-

pére építenek bungalow falukat, 
ahol meg lehet szállni. Az állatok 
nem féltek az emberektől, meg-
szokták, pár méterre is megkö-
zelítik őket. Amikor eltévedtek 
egy akáciásban, besötétedett, s 
ott kellett maradniuk éjszakára, 
ahol a legtöbb oroszlán élt. Nem 
volt kellemes ez az éjszaka, nem 
véletlen, hogy csak az autóban 
mertek aludni, már amennyit 
tudtak egyáltalán aludni. Vár-
konyi Péter az élmények között 
említette, hogy a rendetlenség 
és a szegénység ellenére sok 

okostelefont is látott az emberek 
kezében. A legtöbben 20-30 
éves terepjárókat használnak, 
amelyek mindenhová eljutnak. 
A sült banán az egyik legnép-
szerűbb étel, túl sokat is evett 
belőle. Tanzániában minden 

faluban csak egyféle kutyát látni. 
Az utcai gyorsétkezős helyek 
elég visszataszítóak, ugyan-
akkor jóízű, amit készítenek. 
Megtudta, hogy nemigen fordul 
elő fertőzés a rossz higiéniai 
viszonyok ellenére sem. Megle-
hetősen mozgalmas volt az út, 
úgyhogy igazán jót csak a 7-8. 
napon aludt a szállodai szobá-
ban. Ami pedig a rendőröket 
illeti, sokat látott belőlük, ez a 
foglalkozás a korrupció egyik 
központja. Csúszópénzt kell 
adni egy-egy mondvacsinált 
szabálysértés elnézéséért. Egy 
alkalommal a sofőrjük – aki 30 
éve él kint – addig vitatkozott az 
őket megállító egyik rendőrrel, 

amíg az a pisztolyához nyúlt, 
s félő volt, hogy használja is. 
Nagy nehezen sikerült a problé-
mát békésen megoldani. Sok a 
rámenős árus, akik igen drágán 
kínálják portékáikat, végül mégis 
bagóért adják oda. 

Várkonyi Péter számára az 
afrikai utazás egyik legna-
gyobb élménye az volt, amikor 
ottartózkodásuk utolsó nap-
jaiban egy csotrogány géppel 
átrepültek Zanzibár szigetére. A 
fűszerszigeten a lakosság élet-
körülményeihez képest luxus-
szinten lakhattak egy bungalow 
faluban. A kalandos út végén 
búvárpipával felszíni búvárko-
dásban is részt vehetett egy 
korallzátonynál, s megcsodál-
hatta az óceán színpompás, 
gazdag élővilágát. 

Az előadás végén Várkonyi 
Péter a közönség kérdéseire is 
válaszolt.

l.e.

A Kilimandzsárótól a szafariig

Meskó Krisztián mutatja be Várkonyi Pétert (jobbról)

Egy kivetített táborhely a Kilimandzsáró felé vezető úton

2016. február 27. 9:00 IV. Vas Megyei Gombfoci Bajnokság

2016. március 6. 15:00 Nőnapi köszöntés a művelődési házban

2016. március 11. 17:00 Március 15. Ünnepi megemlékezés 
          az iskola sportcsarnokában

2016. március 16. 17:00 Tápláni Olvasókör, vendég Varró Dániel költő

2016. március 24. 10:00-től Húsvéti Játszóház

2016. április 9. Medvehagyma-virágzás ünnepe

2016. április 16-17. Vas-Film 12, Vas megyei Független Filmfesztivál

Táplánszentkereszti 
programajánló
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A Táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskolában 
is januárban zárult az első félév, 
a tanulók nagy része sikeresen 
vette az akadályokat, melyről a 
szülők az adott hónap 29-ig kap-
tak értesítést. 

Csupán 5 diák nem tud-
ta teljesíteni a jelzett időre a 
tantárgyi követelményeket. 
Mindannyiuknak lehetősége 

lesz a tanárok hatékony támo-
gatásával felzárkózni társaikhoz 
a tanév végéig.

Jelenleg zajlik a tanulók je-
lentkezése a középiskolákba. 
Többen sikeres írásbeli felvételin 
vannak túl. A tanulók többsége 
az idei esztendőben gimnázium-

ba jelentkezett első helyen (44%), 
a szakgimnáziumot 38%-uk vá-
lasztotta, a nyolcadikos diákok-
nak csupán 18%-a választotta a 
szakképző iskolákat elsőként.

A korábbi esztendőkhöz ha-
sonlóan kitűnően szerepeltek a 
tápláni gyerekek a Rumi Rajki 
Komplex Tanulmányi és Vizuális 
Találékonysági Versenyen. A 4.a 
osztály csapata az első helye-
zést érte el környezetismeret 
tantárgyban és az összetett 
versengésben egyaránt kor-
osztályában. A csapat tagjai: 

Baranyai Noel, Kovács Dominik 
Marcell, Szalai Zsófia és Török 
Virág Boglárka. Felkészítő taná-
ruk: Horváth Laura tanítónő.

A nyolcadik osztályosok ösz-
szesítésben 3., míg magyar 
nyelv és irodalomból 1. helyezést 
szereztek. A csapat tagjai: Szabó 
Júlia, Szabó Levente, Szalai Bálint 
és Tóth Fanni.  Felkészítő taná-
raik: Perlné Lakatos Ildikó, Gueth 
Imréné. 

A vizuális találékonyság ver-
senyében Badics Hanna 1. he-
lyezett lett az 1-2. évfolyamban, 
Szalai Panni a 3-4. osztályosok 
korosztályában 3. helyezést ért 
el, a 7-8. osztályos csoportban 
pedig Németh Dominika 2., Szalai 
Rebeka pedig az előkelő 3. helyet 

szerezte meg. Felkészítő tanára-
ik: Leginszky Ágnes és Kutosné 
Tóth Hajnalka.

Az intézmény nevelőtestüle-
te a szülőkkel karöltve február 
5-én farsangi karnevált szerve-
zett a diákok számára. Ezen a 
délutánon a színjátszó kör és a 
hipp-happos lányok rövid műsora 
után az alsó tagozatosok közül 
az egyéni jelmezes ifjak vonultak 
fel. Az idei esztendőben a szü-
lők, nagyszülők fáradozásának 
köszönhetően minden eddiginél 
ötletesebb és igényesebb jel-

mezek készültek. A vendégeket 
elbűvölte a televízió, a mese a 
gomba alatt, a polip, a skót du-
dás, a felhúzható baba, a LEGO 
– ember, a kukorica, a csiga, a fa 
bagollyal és még sorolhatnám 
hosszasan a szépen kivitelezett 
jelmezeket. Az alsó tagozatos 
jelmezes felvonulást vidám kö-
zös játék, majd tombola követte. 
Szinte valamennyi kisiskolás 
örülhetett egy-egy apró vagy 

nagyobb nyereménynek. A felsős 
tanulók farsangján osztályonként 
közösen összeállított és előadott 
vicces-táncos műsort tekinthet-
tek meg az érdeklődők. Jókat 
szórakozhatott a közönség a ti-
roli vagy a fiú-lány szerepcserés 
táncokon, vagy a kreatív, sötét-

ben foszforeszkáló pálcikaembe-
rek mozgásán. A legötletesebb 
jelmezeket és a legsikerültebb 
osztályprodukciókat a szülői 
szervezet ajándékutalvánnyal és 
oklevéllel jutalmazta.

A téli ünnepkörhöz kapcsoló-
dóan igényes osztálytermi, isko-
lai és tornacsarnoki dekoráció 
jelezte az éppen aktuális idősza-
kot. Az ötletek megvalósításá-
hoz, a kézműves foglalkozások-
hoz, a rendezvényekhez a kivite-
lezés munkálatain kívül számos 
kellékre, anyagra volt szükség. 

Az ezekhez való hozzájutásban 
túlnyomórészt a „Táplánszentke-
reszti Iskoláért” Közalapítványba 
befolyt összeg segített.  A köz-
alapítvány továbbra is szívesen 
fogadja a felajánlott összegeket, 
melyeket az alapítvány szám-
laszámán lehet befizetni vagy 
utalni: 10300002-28004000-
00003285. Felajánlásaikat ter-
mészetesen a gyerekeket érintő 
programok megvalósítására, az 

iskolai programok színvonala-
sabbá tételére fordítjuk.

2016. március 9-én, szerdán 
a Táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskolában 
nyílt napot tartunk az érdeklődő 
szülők és gyermekeik számára. 
Ezt megelőzően sor került a le-

endő első osztályosok számára 
egy iskolai látogatásra, majd a 
tanító nénik által vezetett foglal-
kozásra és egy szülők részére 
szóló tájékoztatóra is.

A nyílt napon az érdeklődők-
nek lehetőségük nyílik az igazga-
tónő bemutatása alapján meg-
ismerni az iskola mindennapi 
életét, jellemző tevékenységeit, 
kiemelkedő programjait, szolgál-
tatásait. Bepillantást nyerhetnek 
az egyes évfolyamok munkájába, 
választ kaphatnak kérdéseikre.

(Fotó és szöveg: Apáczai iskola)

Iskolai hírek

A Táplánszentkereszti  Apáczai Csere János 
Általános Iskolában történt
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Beszámoló az ALAPÍTVÁNY 
TÁPLÁNSZENTKERESZT EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT 

2015. évi munkájáról

Az alapítvány fő tevékenysége: a Táplánszent-
kereszten élő és egészségügyi ellátásukat az 
Empátia Kft orvosától váró polgárok egészség-
megőrzése, betegségmegelőzése, a gyógyítás 
és egészségügyi rehabilitáció során használt 
eszközök, berendezések beszerzése, továbbá az 
Orvosi Rendelő épületének belső karbantartása, 
felújítása, betörésvédelmi berendezések vásárlá-
sa, üzemeltetése. Mindazon eszközök, berende-
zések, folyóiratok, könyvek beszerzése, melyek a 
fenti közösség egészségügyi ellátását szolgálják.

2015-ben 1 436 000 Ft bevétele volt az ala-
pítványnak. 390 000 Ft-ot vállalkozások adtak, 
magánszemélyektől származik 413 000 Ft, az 
adó 1%-ából pedig 633 000 Ft-ot kaptunk. Ez a 
bevétel egyezik a 2014. évivel.

Tárgyi eszközök: 2015-ben fi zettük ki a két-
szárnyú, hőszigetelt üvegű bejárati ajtót, amely 
a biztosító által előírt biztonsági ráccsal együtt 
850 000 Ft-ba került.

Egyéb költségeink voltak tonerek és nyomtatvá-
nyok, egy dob (drum) 620 000 Ft értékben, posta-
költség 142 000 Ft, bankköltség 49 000 Ft értékben.

Az alapítványnál 2015-ben sem volt személyi 
jellegű kifi zetés. Minden tisztségviselő társadal-
mi munkában látta el a feladatát. A könyvelési 
munkát is társadalmi munkában végezte az 
alapító Tóth Sándor könyvelő cége.

Dr. Teleki György címzetes főorvos,
a kuratórium elnöke 

A Táplánszentkereszti Polgárőr 
Egyesület november óta is segí-
tette a falu lakóinak biztonságát 
megőrizni. Járőröztek a rendőrök-
kel, rendezvényeket biztosítot-
tak. Szívesen fogadnának több 
táplánszentkeresztit soraikba, 
mert feladat van bőven. 

Novemberben, halottak nap-
ján járőröztek a temetők kör-
nyékén és a faluban, amikor 
szükséges volt, segítettek a 
parkolásban. A művelődési 
házban a rock koncert bizto-
sításából is kivették részüket. 
Karácsonykor az éjféli mise 
előtt szintén a templom körüli 
parkolást segítették, és jártak 
a faluban, nehogy az ünnepen 
jöjjenek „hívatlan vendégek” 
az üresen maradt házakba. 
Szilveszterkor a biztonságos 

petárdázást segítették a 87-es 
út mentén lévő vendéglőnél. 

2015-ben a Táplánszentke-
reszti Polgárőr Egyesület 17 
tagja 1900 óra szolgálatot tel-
jesített, ebből gépkocsival 3 
823 kilométert tettek meg a 
rendőrséggel közösen. Időnként 
meghívják a tápláni polgárőrö-
ket esküvők biztosítására is, 
egy helyi pár Velemben kötött 
házasságot, felkérésre oda is 
elmentek segíteni. 

Még alig telt el két hónap 
2016-ból, máris 141 órát szol-
gáltak, ebből egy-két tag 37 
órát a rendőrökkel teljesített. Az 
önkormányzat, magánszemé-
lyek és vállalkozók támogatása 
nélkül nem tudnának működni, 
köszönik a segítséget. 

Januárban részt vettek ven-
dégként a művelődési házban 

szervezett batyus bálon, nem 
árt néha kötetlen formában 
találkozni, beszélgetni az itt 
lakókkal. 

Február 6-án a rönkhúzáson 
a rendőrséggel együtt bizto-
sították az utat, irányították a 
forgalmat. Nem történt semmi 
rendkívüli a vidám mulatsá-
gon, sokan jöttek el az ese-
ményre. 

Neválovitsné Polgár Adrienn, 
az egyesület alelnöke elmond-
ta, 5 táplánszentkereszti tagja 
van a polgárőr egyesületnek, 
a többi tag Szakonyfaluból, 
Szentgotthárdról, Szombat-
helyről, Vasvárról, Vépről szár-
mazik. Nagyon örülnének, ha a 
községből jóval többen vállal-
nák, hogy belépnek az egye-
sületbe, segítenének az itt élő 
embereknek.

Ifj. Perl János, Táplánszentke-
reszt polgármestere megerő-
sítette, jó munkát végeznek a 
polgárőrök, szükség van rájuk. 
Biztatná a fi atalokat és idősebbe-
ket is, működjenek közre a pol-
gárőrök önzetlenül vállalt felada-
tának teljesítésében, erősítsék 
az egyesületet, hiszen a faluban 
élők biztonságát szolgálhatják.  

Telefonszámok: Kajcsos La-
jos elnök: 06/30/621-0689, 
Neválovitsné Polgár Adrienn al-
elnök: 06/70/617-8809, Kondor 
Győző titkár: 06/30/ 530-0978.

A Táplánszentkereszti Polgár-
őr Egyesület kéri a vállalkozók 
és a lakosság segítségét, adójuk 
1%-át felajánlhatják számukra. 

Adószámuk: 18892839-1-18
Bankszámlaszámuk: 
72700239-10005800

(t. m.)

Az önkéntes tűzoltó egyesületek 
támogatásának, tűzoltó szakmai irá-
nyításának és felügyeletének kataszt-
rófavédelmi feladatairól szóló 3/2013. 
számú BM  OKF Főigazgatói Utasítás 
20. pontja alapján a Táplánszentkeresz-
ti  Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. 
évi tevékenységét az alábbiak szerint 
értékelték:

A  Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-
parancs noksággal kötött  II. kategóriás 
együttműködési megállapodás alapján 
végzi tevékenységét. A beavatkozások 
során a beavatkozó állomány körében 
személyi sérülés nem történt, melynek 
köszönhetően jelentősen csökkent a 
hivatásos egységek leterheltsége.

Az éves szakmai munka felügyeleti 
minősítése:

 2015-ben a tűzoltó parancs nokság 
által végrehajtott felügyeleti ellenőrzé-
sek során azonnali intézkedést igénylő 
hiányosságot nem tártunk fel.

 Az egyesület továbbra is aktívan 
részt vett a település tűzmegelőzésé-
ben ´és hatósági tevékenységünk tá-
mogatásában. Figyelték a kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatást. Szemlézték 
a vízelvezető árkokat, átereszeket, fel-
hívták a lakosság fi gyelmét a szabad-
téri égetés szabályaira, a szénmonoxid 
mérgezés veszélyeire.

Az év elején megkaptuk az OKF által 
kiírt pályázaton nyert eszközöket: 6 
pár saválló műanyagkesztyűt, 6 pár 
átszúrásmentes, acélbetétes csizmát, 
egy garnitúra Bristol védőruhát, egy 
áramfejlesztőt, egy porral oltót és egy 
habbal oltót. 

Időközben elkészült a szertár előtti 
terület kavicsozása is, amely lehetővé 
teszi, hogy csapadékos időben az autó 
ne süllyedjen bele a sárba. Az önkor-
mányzat 163. 000 forinttal támogatta a 
kőzúzalék-vásárlást, Krémin Imre vállal-
kozó ingyen szállította a 15 m3 anyagot. 
A biztonságosabb kijárat kiépítéséért 
a tagság köszönetet mond mindazok-
nak, akik szabadidejüket nem sajnálva 
részt vettek a munkálatokban. Külön 
megköszönik a Polgármesteri Hivalal 
segítségét a végleges befejezéshez. 
(Az önkormányzat 163. 000 forinttal tá-
mogatta a kőzúzalék-vásárlást, Krémin 
Imre vállalkozó ingyen szállította a 15 
m3 anyagot.)

Az idei évben is részt vettünk tele-
pülésünk idei első rendezvényén: a 
februári rönkhúzáson. 

Az  adószámunk:  18888661-1-18
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák 

a Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzol-
tóságot. 

(Halvax Ágnes)

A polgárőrök több helyi tagot várnak az egyesületbe

Az önkéntes tűzoltók hírei
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Disznót ölünk!
Az idei rövid farsangba nem 

fért bele a disznóölés, féltünk 
a hideg, ködös, esős időtől.

A böjti időszakban pedig 
nem ölünk disznót, 
ezért úgy határoz-
tunk, hogy 2016. ápri-
lis 2-án vetünk véget 
szegény, szerencsétlen II. 
Dezső életének.

A falunapi nagylelkű ado-
mányaikból, sok kis csörgő 
pénzecskéből és további fel-
ajánlásokból egyelőre 42. 000 
Ft-ot perselyeztünk össze.

Hát, lehet, hogy ebből csak 
egy fél disznóra futná, de 
hogy nézne ki szétvágva 
szegény állat. 

Meg mi sem vagyunk fél 
emberek!

Sírunk-rívunk egy kicsit, hát-
ha valaki megszán bennünket 

ennek a jószágnak a 
másik felével. 

Aztán majd kipó-
toljuk valahogyan. 

Bízunk abban, a sok  finom 
étel éhes elfogyasztói há-
lájuk jeléül hozzájárulnak a 
költségekhez.

A szervezés még várat 
magára, de a tavalyi évhez 
hasonlóan, tanulva annak 
apró problémáiból, újra ösz-
szeállhat a böllérbanda.

Mindenki tudja a helyét és 
a dolgát!

IV. Vas Megyei Gombfoci 
Bajnokság, egyéni verseny 

junior és felnőtt 
kategóriában

VERSENY RENDEZŐJE: Jókai Mór Művelődési Ház – Táplán-
szentkereszt és a Vasi Gombfoci Egyesület

VERSENY HELYSZÍNE: 9761 Táplánszentkereszt, Fő út 4-6.
VERSENY IDŐPONTJA: 2016. február 27., szombat 9 óra
NEVEZÉS: Nevezni előzetesen a taplankke@gmail.com vagy 

az oregon.janos@yahoo.com címeken lehet, ill. a helyszínen 
február 27-én 9.00-ig.

NEVEZÉSI DÍJ: 500 Ft/fő
DÍJAZÁS: Felnőtt és junior kategóriában, serleg, érmek, ok-

levelek, legjobb kapus, legjobb góllövő, aranypálca díj.
LEBONYOLÍTÁS: 2 kategóriában rendezzük a versenyt. 18 év 

alattiak nevezhetnek a junior versenybe. A felnőtt korú gom-
bozók pedig a főversenyben indulhatnak. Egy versenyző csak 
egy kategóriába nevezhet. A nevezést követően a létszám tu-
datában válik egyértelművé a pontos menetrend. A változtatás 
jogát a verseny szervezői fenntartják.

ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG: A verseny helyszínén szendvics, 
pogácsa, üdítő fogyasztási lehetőség ingyenesen.

A versenyen a sportág iránt érdeklődő, de még versenyezni 
nem akaró vendégeket is szeretettel látunk!

Lebonyolítási rend: 
9.00-ig  nevezés
9.00-9.30-ig  sorsolás, bemelegítés
9.30–14.00-ig  csoportmeccsek, közben ebéd
14.00-17.30–ig kieséses küzdelem
17.30-18.00 döntő
18.00 díjkiosztó
Az időpontok tájékoztató jellegűek!
Élményekben és szektoros gólokban gazdag versenyzést 

kíván:
Meskó Krisztián, Benkő János

BIOBRIKETT  A megújuló energia

10 kg/zsákos kiszerelés
(Egész évben kapható)

Alkalmazható: kandallóban, cserépkályhában és 
hagyományos tüzelésű fűtőberendezésekben (kazánban)

• A tűzifához képest 50%-kal nagyobb a fűtőértéke
• Nedvességtartalom 8-12%,ezért sokkal jobb hatásfokkal 
  ég, mint a tűzifa
• Fűtőértéke 16-18 MJ/kg, amely megegyezik 
  a jó minőségű barnaszén fűtőértékével
•  Faforgács,fűrészpor illetve biomasszából (pl.: szalma) készült
• Kötőanyagot nem tartalmaz
• Brikett átmérő 65mm
• Hamutartalom1-5%, amely kiszórható növényi tápanyagként
• Füstje környezetre káros kéndioxidot nem tartalmaz
• A tűzteret MAXIMUM 40-50%-ban szabad kitölteni!
• Tárolása: száraz, hűvös helyen tartandó!

Gyártó: Pumi-Fa-Kft.
Lakosi Miklós asztalosmester
Épület-bútorasztalos munkák

Zárszerviz

Táplánszentkereszt Rákóczi u. 58.
Mobil: 06/30/9-139-663

Tel./fax: 94/787-245

Asztalosok figyelem! Sok helyet foglal a forgács!? 
Egész évben BÉRBRIKETTÁLÁST vállalunk.

Tüzelőanyag bemérését végző:
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének Energetikai 
Vizsgálólaboratóriuma

A mérés száma: 72292097

Telephelyi árak:
1-5 zsákig 699 Ft/zsák

6-50 zsákig 649 Ft/zsák
51-100 zsákig 599 Ft/zsák

101-150 zsákig 549 Ft/zsák

Kiszállítás: 200 Ft/km (oda-vissza számolandó)
Táplánszentkereszt területén a kiszállítás ingyenes!

(Az árak forintban értendőek.) Az árak 2016 01. 01-től érvényesek (az árváltoztatás jogát fenntartjuk)

Vas megyei Függetlenfilm Fesztivál
Táplánszentkereszt, 2016. április 16-17.

Országos függetlenfilmes találkozó
A fesztiválra bárki nevezhet 2014-ben, vagy azóta készült alkotás-
sal, s a filmekkel kapcsolatban sem tematikai, sem műfaji meg-
kötés nincs, azokat bármilyen formátumban, vetítésre alkalmas, 
megfelelő minőségben fogadjuk el.  Időtartam max. 60 perc. A 
fesztiválon előválogatás után kerülnek be a filmek a versenyprog-
ramba. A nevezők a pályázati feltételek elfogadásával hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a fesztiválra beküldött alkotásuk a VAS-FILM 
– Vas megyei Függetlenfilm Fesztivál Archívumába kerüljön.

NEVEZÉSI DÍJ: 2.000 Ft/film

Jelentkezési határidő: 2016. február 29.

Elérhetőségek:
Jókai Mór Művelődési Ház, Községi - Iskolai Könyvtár és Teleház

9761 Táplánszentkereszt, Fő út 4-6.
Tel.: 94/577-072

Meskó Krisztián  •  +36/30/659-0275
taplankke@gmail.com

„VAS-FILM” 12
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Ismét TAO-s pályázati tá-
mogatást nyert a Tápláni KSK. 
Információnk szerint tavaly 
decemberben öltöző-felújítás-
ra mintegy 3,5 millió, után-
pótlás-nevelés támogatására 
pedig mintegy 6 millió forintot 
ítéltek oda a sportkörnek. Török 
Zsolt sportköri elnöktől megtud-
tuk, hogy természetesen na-
gyon örülnek a támogatásnak, 

az öltözőfelújításának tervei 
már készülnek, s a követke-
ző bajnoki év kezdetére min-
den bizonnyal meg is valósul 
a beruházás. A pályázathoz 
önrészre is szükség volt. Az 
öltöző-felújításhoz a saját erőt 
a táplánszentkereszti önkor-
mányzattól szeretnék megkap-
ni, az utánpótlás-neveléshez 
pedig a sportkör adja majd. 

2015. november 28–29-én 
az angliai Crawleyban ren-
dezték meg az ESKA Európa 
Bajnokságot, ahol 21 ország 
335 versenyzője vett részt 
és 613 nevezés érkezett. A 
Magyar JKA Karate Szövet-
ség válogatottjaként a TKSE 
versenyzője, Habda Zsolt is 
elutazott a megmérettetésre. 

Zsolt az egyéni küzdelem-
ben az első meccsét simán 
nyerte, a második körben 
egy svájci ellen leléptették 
contact miatt, nem jutott a 
nyolc közé. A felnőtt kumite 
csapat tagjaként a görö-
gök ellen befejezőemberként 
ipponnal nyert, így tovább-
jutottak. A portugálok el-
len 2-2-es állásnál a döntő 
meccs szintén az övé volt, 

amit hosszabbításban a bí-
rók döntetlenre láttak, a főbí-
ró azonban a portugál fi únak 
adta a meccset. A magyar 
csapat így nem jutott a fi-
náléba, azonban a dobogó 
harmadik fokára azonban 
felállhattak.

Habda Zsolt

Balról, elöl: Lendvai Tamás, Gosztom Dóra, Kalmár Zalán, 
Anduska-Varga András, Várkonyi Csanád

hátul: Kassai Gergely edző, Gosztom Bálint, Mesics Barnabás, 
Várkonyi Bence, Somogyi Laura, Somogyi Dávid, 
Berta Dániel, Baranyai Noel, Németh András edző

Karatehírek

A Tápláni Karate Sport-
egyesület minden évben két 
alkalommal rendezi meg 
az övvizsgával egybekötött 
edzőtáborát, ahol az egye-
sület karatésai számot ad-
hatnak elméleti tudásukról, 
állóképességükről, valamint 
technikai tudásukról.

2016. február első hétvégé-
jén – mivel az utolsó, tavaly 

nyári övvizsgán szinte min-
denki vizsgázhatott – négy 
kezdő sportoló mutatta be 
tudását. Gosztom Dóra, Kal-
már Zalán, Lendvai Tamás 
és Anduska-Varga András 
mind az elméleti, mind pedig 
a gyakorlati részből jól tel-
jesítettek, mindannyian ma-
gasabb övfokozatot értek el.

Gratulálunk nekik!

Edzőtábor és övvizsga

ESKA Európa Bajnokság
Idegenben erősíteni kell 

Táplánszentkereszt két labda-
rúgócsapatától, a megyei I. osz-
tályban szereplő Tápláni KSK-tól 
és a megyei II. osztály Szombat-
helyi csoportjában játszó Táplán 
FC-től őszi szezon utáni kis ér-
tékelést, és tavaszi rajt előtti in-
formációkat kértünk, s ezúttal is 
csak az utóbbitól kaptunk. 

Molnár Károly, az őszi sze-
zont a 6. helyen 25 ponttal záró 
Táplán FC menedzsere elmond-
ta, hogy a bajnoki év előtt nem 
volt elsődleges szempont, hogy 
az élen végezzenek, a csapat-
egység megőrzésén, a felszaba-
dult, jó játékon volt a hangsúly. A 
hatodik helyezés ennek a célnak 

megfelelt, bár lehetett volna jobb 
is. Hazai pályán ütőképes volt 
a gárda, idegenben azonban 
meglehetősen vérszegényen 
szerepelt, elég sok gólt kapott. 
Ezen mindenképpen változtatni 
szeretnének. Több poszton fi a-
talokkal erősítettek a téli szü-
netben, bíznak benne, hogy ez 
az eredményességben is meg-
mutatkozik majd. Továbbra sem 
cél a bajnoki cím megszerzése, 
de azért a dobogós helyezés 
elvárható lenne. Az idegenbeli 
mérlegen pedig egyértelműen 
javítani kell. Az edző továbbra is 
élvezi a vezetőség bizalmát. 

l.e. 

Öltöző-felújítás támogatással

Sporthírek


