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Dr. Láng Gusztáv:
nem kivándoroltam, hanem repatriáltam
Prof. Dr. Láng Gusztáv magyar
irodalomtörténész, egyetemi
tanár, kritikus, március 15-én a
Magyar Érdemrend Lovagkereszt
Polgári Tagozat kitüntetést vehette át Budapesten a Parlamentben, március 24-én, Szombathelyen István Lajos Életmű-díjjal
is kitüntették. 1984-ben költözött
Kolozsvárról Szombathelyre,
1997-től él Táplánszentkereszten.
A falu szellemi életének tevékeny
részese, tudását, barátságos
természetét közvetlenül is sokan megismerhették közel két
évtized alatt. Életéről faggattuk.

Prof. Dr. Láng Gusztáv
idén június 12-én lesz 80
éves. Hetvenéves koráig
tanított, a XX. századi
magyar irodalommal, az
erdélyi magyar irodalommal foglalkozott. Gazdag
életművét, könyveinek,
tanulmányainak sorát felsorolni terjedelmi okok
miatt nem tudjuk. Nyugdíjazása után sem szakadt meg tudományos
munkássága, tavaly jelent
meg két legutóbbi könyve,
a Tiltakozó szomorúság,

Műsorral, koszorúzással
ünnepelték március 15-ét
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 168. évfordulójára emlékeztek március 11én Táplánszentkereszten az
Apáczai Csere János Általános
Iskola sportcsarnokában, majd
megkoszorúzták a faluban lévő
emlékművet.
Az alkalomhoz illően földíszített sportcsarnokban a
Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar által eljátszott
Himnusz után az iskola diákjai
adtak elő érdekes, sokszínű
műsort, majd Meskó Krisztián,
a rendezvény narrátora kérte fel Kálmánchelyi Zoltánt, a
szombathelyi Weöres Sándor

és a Kérdezz másképp! Konferenciákra, tudományos ülésekre
már ritkábban utazik. Aktív tagja
a Sakkszövetségnek, a sárvári
klub játékosa, Táplánszentkereszten a művelődési házban
Olvasókört és Bridzs-szakkört
vezet.
– Meglepődtem azon, hogy Budapesten született…
– Pár évet éltünk Budapesten.
A Szabolcs utcai kórházban
születtem, a Vámház körúton
laktunk, alig vannak pesti gyerekkori élményeim.
Folytatás a 2. oldalon

A medvehagyma
ünnepe
Táplánszentkereszten április
9-én tartották a Medvehagyma-virágzás ünnepét. A kulturális-gasztronómiai fesztivál
közönségét a hűvös idő az idén
bekergette a Jókai Mór Művelődési Házba.
Meskó Krisztián, a művelődési ház vezetője nyitotta meg
a programot és mutatta be az
első előadót.
Folytatás a 8. oldalon

Színház művészét az ünnepi
beszéd megtartására. A szónok beszédét azzal kezdte,
hogy nem készült hivatalos
mondandóval, inkább az ünnephez kapcsolódó érzéseiről,

emlékeiről szól. Értelmezte a
kokárda jelentését, kevesen
tudják, hogy a francia nyelv kakas szavából származtatják, hiszen a kakastaréjhoz hasonló.
Folytatás a 3. oldalon

Varró Dániel gyermekversekről

Tartalom
Tájékoztató

4. oldal

Vas-Film 12

7. oldal

Disznót vágtak

11. oldal

Sport

14. oldal

Részletek a 12. oldalon
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Dr. Láng Gusztáv:
nem kivándoroltam, hanem repatriáltam
Folytatás az 1. oldalról
Édesapámat 1943-ban Szatmárnémetibe helyezték, a Partiumba költöztünk, később a
határ lépett át rajtunk. Velem
minden, ami fontos, ott történt
Szatmáron. Ott jártam iskolába,
ott tanultam meg sakkozni és
még folytathatnám. Szatmár
sokat adott nekem, én is iparkodtam adni Szatmárnak. Ez
a vidék rendkívül gazdag és
szerencsés művelődési, kulturális egységet alkotott, szolgálhatott Kölcseynek, Sylvester
Jánosnak, Károlyi Gáspárnak,
Móricz Zsigmondnak, Adynak,
Kaffka Margitnak, a közelmúltban Dsida Jenőnek, Páskándi
Gézának, Szilágyi Domokosnak.
A szatmári, tiszaháti nyelv a
magyar irodalmi nyelv legfontosabb alapja, jólesik a fülemnek,
ha hallom, olyan, mint amikor
hazaérek. Kitűnő iskolákban,
nagyon jó tanárok tanítottak.
A kolozsvári Bolyai Egyetem
utolsó magyar évfolyamán végeztem 1958-ban. Lektorként
dolgoztam, majd a Bolyai Egyetemen tanítottam XX. századi
magyar irodalmat, kritikusként
kortárs írókkal foglalkoztam.
– Mi indította az áttelepülésre,
hogyan jutott éppen Szombathelyre?
– Nem voltam már fiatal, egzisztenciálisan az áttelepülés
egyáltalán nem volt csábító.
Kettős – román-magyar – állam-

nem tudtam. Megbeszéltem a
feleségemmel, mi legyen. Végül úgy döntöttünk, repatriálok.
Nem kivándoroltam Romániából
Magyarországra, hanem hos�szabb kerülő után véglegesen
hazatértem Magyarországra.
Pete György, az Életünk akkori
főszerkesztője hívott a lap kritikai rovatához Szombathelyre.
Aztán másképpen alakult a sorsom. Az akkori Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskolán tanszékvezetői állást kaptam. Majdnem
három évünkbe telt, mire minden
hivatalos papírt beszereztünk, a
három gyerek közül kettő még
kiskorú volt, kiutazási és beutazási vízum kellett (ki hallott már
olyat, hogy beutazási vízum!),

Prof. Dr. Láng Gusztáv irodalomtörténész, 1936. június 12-én
született Budapesten. 1943-tól Szatmárnémetin élt, ott végezte
elemi és középiskoláit. 1953-tól a kolozsvári Bolyai Egyetem
magyar szakos hallgatója volt; 1958-ban államvizsgázott évfolyam-elsőként. Akkor már az Állami Könyvkiadó kolozsvári
szerkesztőségében dolgozott lektorként, majd 1959 áprilisától
a Babeş-Bolyai Egyetem magyar irodalom tanszékén gyakornokként, később tanársegédként, docensként. 1984-ben
költözött Magyarországra, Szombathelyre. A főiskolán 16 évig
volt az irodalom tanszék vezetője. 2006-ban nyugdíjazták.
1956-tól rendszeresen közölt irodalomkritikai és - történeti
cikkeket, tanulmányokat.
leszálltam Szombathelyen a
vonatról, szandálban, zokni nélkül, máris mentem tanszéket
vezetni.

Dr. Láng Gusztávnak dr. Pusztay János adta át
az István Lajos Életmű-díjat

harmincnégy hivataltól kellett
pecsétes engedélyt szerezni
ahhoz, hogy magyar állampolgárként Magyarországra köl-

Kitüntetései
József Attila-díj, Toldy Ferenc-díj, az EMI (Erdély Magyar
Irodalmáért) Alapítvány „Hídverő” gyűrűje (ez utóbbit olyan
magyarországi kritikusok kapják, akik jelentősen hozzájárultak
az erdélyi irodalom itthoni népszerűsítéséhez), Timotei Cipariu
Díj (a Román Akadémia irodalomtörténész díja); Arany János
Jutalom; a Székelyföld c. folyóirat nívódíja. Magyar Érdemrend
Lovagkereszt Polgári Tagozat, István Lajos Életmű-díj
polgár voltam. Kádár János és
Ceausescu egy találkozójukon
a kettős állampolgárság megszüntetéséről döntöttek, és nekem választanom kellett. Érzelmi
okokból a magyarról lemondani

Életrajz

tözhessek a családommal. Még
azt is papírral kellett igazolni,
hogy a bútorommal nem hozok
poloskákat…. A főiskoláról sürgettek, vegyem már át a magyar
tanszéket, jóformán alighogy

– A kolozsvári pezsgő szellemi
élettel a háta mögött, milyen volt
Szombathely?
– Az erdélyi írók zöme valóban
Kolozsváron élt akkor, nem nézték jó szemmel azt, aki Magyarországra költözött, Páskándi
Gézát is sokan megszólták a
70-es évek elején. Én a Helsinki
Egyezmény kisebbségvédelmi
előírásával értek egyet: mindenki szabadon megválaszthatja a

lakhelyét. Belevetettem magam
a munkába. Sokszor kérdezték
tőlem, volt-e honvágyam? Az
életem része volt Szatmár és
Kolozsvár, ott éltek rokonaim,
barátaim, 48 évesen jöttem el,
800-900 kilométerrel távolabb.
Az a Kolozsvár, ami a fejemben
volt, van, nincs már, de bárhová
vetne a sors, a fejemben úgyis megmarad. Élhetnék akár
Grönlandon, vagy Kamcsatkán,
ha a könyveimet, folyóirataimat,
számítógépemet magammal
vihetném, ugyanúgy dolgoznék.
A számítógép nagyon megkön�nyítette a munkámat és a kapcsolattartást. Nem kell postára
adni a kéziratokat, nem kell
várni, vajon megérkezik-e és
mikor, ha kíváncsi vagyok valamire, bármikor keresgélhetek
a neten.
– Mit jelent önnek Táplánszentkereszt?
– Szeretek itt élni. Barátságosak és segítőkészek az
emberek. Amikor a dolgaimat
intézem, elbeszélgetünk, itthon
érzem magam.
-treiberFotó: Garas Kálmán

Táplánszentkereszt

Önkormányzati havilap
Felelős kiadó:
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: ifj. Perl János • Felelős szerkesztő: Treiber Mária
E-mail: taplanujsag@gmail.com
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely
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Műsorral, koszorúzással ünnepelték március 15-ét
a település honlapja,
mint az egyik leggyorsabb információs bázis.
2003-ban jött létre a
táplánszentkereszti honlap, ami akkor korszerűnek számított, de az idő
azóta túlhaladt rajta. Március 15-ével indult az új,
www.taplanszentkereszt.
hu, amely gazdag tartalmú, pörgős, naprakész
lesz. Azt kérte, hogy látogassák minél többen a
Táplánszentkereszten 1948-ban állí- honlapot, amelynek setottak emlékművet az 1848-as forrada- gítségével egyszerűbb
lom századik évfordulóján. A Fő utca és ügyeket akár otthonról is
Petőfi Sándor utca kereszteződésében el lehet majd intézni. Igyeálló obeliszk környezetét az idén meg- keznek egyre jobbá tenni,
s ehhez javaslatokat, vétisztítja és fölújítja az önkormányzat.
leményeket is várnak.
Már csaknem besötétedett,
mondta: nekem ez az ünnep
olyan, mintha karácsony lenne. amikor az ünneplők átvonulEz a magyarok karácsonya.
tak a március 15-ei 1848-as

Folytatás az 1. oldalról
Nálunk érdekes módon másként futnak a színek rajta, mint
más országokban. De a formánál sokkal fontosabb a tartalom.
Mindig elgondolkodik azon, hogy
miről is szól valójában a kokárda, s az ahhoz kapcsolódó
március 15-ei ünnep. Fiatal,
pályakezdő színészként Petőfit
kellett eljátszania egy kis faluban. Nagyon izgult előtte, s
ennek következtében a Nemzeti
Dal előadása közben elment a

hangja. A refrént már nem is lehetett érteni. Röstellte magát, de
a falubeliek azzal vigasztalták,
hogy az ünnepi érzés a fontos,

s nem az előadás mikéntje. Ez
az ünnep lényegében a magyarok hitéről, a reményéről, a szabadság utáni vágyáról szól. Mint

Meskó Krisztián felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy
március 15-e a Magyar Sajtó

emlékműhöz koszorúzni. Elsőként az önkormányzat koszorúját helyezte el ifj. Perl János

Napja is, s részben ehhez kötődik ifj. Perl János polgármester
bejelentése is. A polgármester elmondta, hogy megújult

polgármester és dr. Kovács
László alpolgármester, majd
következtek az intézmények,
civil szervezetek. 
L. E.
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A Táplánszentkereszti Polgármesri Hivatal tájékoztatja a lakosságot
Röviden az égetésről:
Továbbra is Táplánszentkereszt Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról szóló
16/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza az
égetést.
Ennek alapján:
– Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
– Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül
szeptember l-jétől április 3oig, hétköznaponként /hétfőtől
péntekig/ 10-18 óra között szélmentes időben megengedett. Az
égetés max. 6o percig tarthat,
tartós füstölés nem megengedett.
– Szeles időben, továbbá nyári
időszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig) kerti hulladék
égetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem megengedett. A
tűzvédelmi szabályok szigorúan
betartandók.
A tűzgyújtási tilalom a grillezésre, kerti sütögetésre NEM
terjed ki.
Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és
személyes biztonságot nem
veszélyeztető módon lehet. Az
égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket, ill. ezek maradékait). Nyári időszakban kerti hulladék
és egyéb belterületi égetés szigorúan tilos! - Tarlóégetés csak
igazolt fertőzés esetén lehetséges, a katasztrófavédelemtől
kapott engedélyt követően.
Ugyanez a rendelet írja elő,
hogy tilos közútra, útpadkára
(vasúti töltést és egyéb külterületi utak melletti árokpartot
is beleértve) salakot, építési
törmeléket, szemetet, lenyírt
füvet, nyesedéket, kerti hulladékot szállítani és helyezni! A
közterületre kihordott szemetet
vagy építési törmeléket az érintett magántulajdonos köteles
felszólításra 24 órán belül saját

költségén összetakarítani, illetve elszállítani.
Amennyiben ilyen szabálytalanságot észlelnek, bejelentéseiket a Polgármesteri Hivatalban
fogadjuk, hogy a szabályszegőkkel szemben intézkedhessünk!
A tavaszi, nyári esőzések
okozta kellemetlenségek elkerülése érdekében, engedjék
meg, hogy e rendeletet idézzük: „A közterületen lévő árkok,
nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan
előtti szakaszra terjedően – az
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának
kötelessége.” Ennek érdekében
kérjük az átereszek, árkok tisztítását legalább a tavaszi és őszi
időszakban. Ugyancsak felhívjuk szíves figyelmüket arra is,
hogy az árokpartok vegyszeres
gyomirtása nem megengedett.
Elpusztul a növényzet, melynek
gyökere az árkok rézsűjét tartja.
Szó szerint kicsúszik a járdák
alól a talaj. Erről egy korábbi
lapszámban részletesen tájékoztatást adtunk.
Tisztelt Hölgyek, Asszonyok!
Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy 2016. március
1-től községünkben hivatalosan
is megkezdődhetett a védőnői
méhnyakszűrő-program. Az
engedélyek megkérése és a
szerződések megkötése megtörtént. A pontos időpontról
és a kenetvételek menetéről
kérem, Tőke Monika védőnőnktől
kérjenek tájékoztatást.
Előreláthatólag az érintett hölgyeket levélben és személyesen
is megkeresik, tájékoztatják
a vizsgálat fontosságáról, és
időpontot is lehet egyeztetni.
Szeretnénk ezzel mindenki számára lehetőséget biztosítani
a rendszeres egészségügyi
ellenőrzésre. Célunk az egészség megőrzése, a betegségek
megelőzése és minél korábbi
felismerése.
Újra a települési adóról
A februári újságban tájékoztattam önöket a települési

adó bevezetéséről. Az adóbevallások kiküldését követően
elég sok megkeresést kaptunk. Személyesen, telefonon
egyaránt, hideget, meleget
vegyesen.
Voltak, akik egyetértettek a
kezdeményezéssel, annak céljával, a bevezetés indokaival.
Voltak, akik ugyan egyetértettek,
de tisztességgel elmondták,
hogy az aranykoronánként megállapított 400 Ft-os adómérték
bizony magas, s javaslatot tettek az adómérték csökkentésére. Voltak gazdálkodók is, akik
megkerestek bennünket azzal,
hogy bérbeadóik ezt a közterhet
velük fizettetik meg.
Voltak azonban – főként a
nem táplánszentkereszti tulajdonosok – akik kifejtették
azt a véleményüket, hogy a
képviselő-testület vezessen
be kommunális adót, fizessen
minden táplánszentkereszti
lakos, hiszen ők – Önök – élnek
itt. Még népszavazást is akartak kezdeményezni azért, hogy
legyen olyan adó, amit mindenkinek fizetni kell. Csak éppen
nekik, nem táplánszentkereszti
lakosoknak ne kelljen.
A képviselő-testületet a tapasztalatokról, ötletekről tájékoztattuk, a 2016. április 7-i
ülésén az önkormányzat módosította a rendeletet, a megállapított adómértéket felére, 200
Ft/AK összegre csökkentette.
Az adómérték újbóli megállapítása a Táplánszentkereszten
kirívóan magas aranykorona
értékre tekintettel történt. Amíg
nem volt birtokunkban a földekre vonatkozó adatbázis, nem is
gondolhattuk, hogy van még 56
aranykorona hektáronkénti érték
is. Ez az átlagos érték több mint
kétszerese.
A rendelet módosítására való
tekintettel történik a 2016. évi
települési adó megállapítása,
melyet az érintettekkel határozat formájában kézbesítünk, a
befizetéshez szükséges csekket is megküldjük, megjelölve a
fizetés határidejét is. Együttműködésüket köszönjük.

Helyi iparűzési adó
A 2015. évi helyi iparűzési adó
bevallásához szükséges nyomtatványt az érintettek részére
2015. április 15-ig kézbesítettük.
Akinek a tavalyi bevallás után –
2015. júniusában – kézbesített
fizetési meghagyás nem áll
rendelkezésére, esetleg nincs
tisztában a 2015. évre befizetett
előleg összegével, a Polgármesteri Hivatalban felvilágosítást nyújtunk személyesen,
telefonon vagy email-ben is.
Telefon: 06-94-577-048, email:
adougyek@taplanszentkereszt.
hu, új adóügyi ügyintézőnk: Bökfi
Katalin.
Gépjárműadó
A 2016. első félévi gépjárműadó csekkek kézbesítése során
sajnos adódtak problémáink.
Tisztelettel kérjük szíves elnézésüket, a tanulságot levontuk,
a féléves egyenlegközlők és a II.
félévre szóló fizetési értesítések
és csekkek kézbesítése, a már
megszokott rendben fog történni.
Az újonnan forgalomba helyezett,
újként vásárolt gépkocsik és a
forgalomból történő kivonásokhoz kapcsolódó értesítések kiküldése folyamatos és zavartalan.
Lomtalanítás
Táplánszentkereszten 2016.
évben május 23. és 24-én lesz
a lomtalanítás:
– az Önkormányzati Hivataltól
Szombathely felé eső területen:
május 23-án (hétfőn),
– az Önkormányzati Hivataltól
Tanakajd felé eső területen: május 24-én (kedden).
Az akció során elszállítják a
háztartásokban feleslegessé
váló, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt
el nem helyezhető holmikat, ha
azokat az akció napján reggel 7.00 óráig szállító járművel
megközelíthető közterületre
kihelyezik.
Az érvényben lévő 2012. évi
CLXXXV. Hulladékgazdálkodási
törvény értelmében a lomtalanítási akcióba a következő
hulladéktípusok nem tartoznak
bele, s ezért elszállításra sem
kerülnek:
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• kerti hulladék, nyesedék,
(zöld hulladék)
• állati tetem,
• trágya,
• bontásból származó autóalkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.)
• építési törmelék (mosdókagyló, csempe stb.)
• lapátos hulladék
• gumiabroncs
• veszélyes hulladék (pl. permetezőszer göngyöleg-maradék,
festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala,
gyógyszer, fáradt olaj, olajosüzemanyagos göngyöleg stb.),
• elektronikai hulladék (pl.
selejtes hűtő, televízió, háztartási gép).
A z e l e k t r o n i ka i h u l l a d é k
elszállítását szeptember hó
19-én 7.30–tól végzik az önkormányzat udvaráról, ha oda
előzetesen a lakosság ös�szegyűjti. E-hulladék alatt a
háztartásokban elhasználódott,
leselejtezett bontatlan elektromos berendezéseket értjük:
pl. mosógép, tv, hűtő, tűzhely,
számítógép, monitor, mikrohullámú sütő, lemezjátszó, videó,
kávédaráló, hajszárító, stb.
Kérjük, hogy az elszállítandó
eszközöket ne helyezzék ki a
lakók őrizetlenül közterületre,
elkerülve ez által a berendezések fosztogatását.

Az elektronikai hulladék csak
ép állapotban adható le a gyűjtő
ponton!
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a lomtalanítással egyidejűleg a vas- és
fém összegyűjtéséről a Táplánszentkereszti Önkéntes
Tűzoltóegyesület tagjai gondoskodnak. A részleteket, kérem
olvassák el közleményükben.
Sportélet
A februári lapszámban olvashattuk, hogy ismét TAO támoga-

részére, melyet pályázati forrásból az állam támogat, s az
egyesületek további önerővel is
kiegészítenek.
Első ízben a Tápláni KSK 2012
decemberében fordult az Önkormányzathoz. A TAO pályázat
keretében tervezték a focipálya
öntözőrendszerének kiépítését
és a világítás korszerűsítését.
Ebből az öntözőrendszer épült
meg, amelyhez 2013-ban 832.
948 Ft támogatást fizetett az
önkormányzat.

2016 áprilisában még üres volt a kispadok helye a sportpályán
tást nyert a Tápláni KSK, többek
között az öltöző felújítására is.
Ennek apropóján engedjenek
meg rövid tájékoztatást a TAOhoz kapcsolódóan.
A TAO – röviden: cégek, vállalkozások társasági adójának
felajánlása egy adott szervezet

2014-ben új kispadokra kért
az egyesület támogatást. A
képviselő-testület 2014 júniusában 612.870 Ft támogatást
utalt át az egyesületnek. Az más
kérdés, hogy a kispadok még
most, 2016. 04. 20. napján sem
kerültek a helyükre. Kérdéses,

hogy a pályázat lebonyolítása,
pénzügyi rendezése hogyan is
történt meg.
2014. évben és 2015. évben is
TAO pályázat keretében készül
a Tápláni KSK a sportöltöző
felújítására. Eddig terveket nem
láttunk (2016. 04. 21.), az önkormányzat a felújítást, korszerűsítést nem véleményezte, mint
tulajdonos – áldását nem adta
rá. A felújításhoz szükséges önerőt biztosítja, de azzal szeretne
tisztában lenni, hogy mihez adja
a falu pénzét, milyen garanciái
vannak a megvalósításnak, a
megfelelő minőségű munkának,
s annak, hogy a beruházás mindenki javát szolgálja.
Ismereteink szerint az elmúlt
évek TAO támogatása az alábbi
cégektől származik:
2012.:
Agrocom 2000 Kft. 1.000.000
Ft, Húshasznú Bt. 1.500.000 Ft,
Hegyhát Szövetkezet 500.000 Ft.
2014.:
Agrow GP Kft. 5.000.000 Ft.
2015.:
Húshasznú Bt. 5.000.000 Ft.
Összesen 13 millió forint. Ezen
túlmenően szívesen adunk helyt
a további felsorolásnak, hogy
kik és mennyi támogatásban
részesítették az egyesületeket.
Családi Anita
jegyző

Önkormányzati hírek
Megkezdődtek az útfelújítások
Az önkormányzati utak javításáról és felújításáról döntött a
táplánszentkereszti képviselőtestület. Teljes szélességében
felújítják a Széchenyi utcát,
bruttó 8,427 millió forintot költ
rá a táplánszentkereszti önkormányzat.
A részben már megjavított
Kölcsey utca további szakasza
is új burkolatot kap, a Kölcsey
utca 29-től a Gyöngyös patakig.
A felújítás 2,36 millió forintba
kerül.
A Dózsa utcát az Arany János utca kereszteződésétől a
temetőnél lévő kishídig újítják
meg, 2,136 millió forintba fog
kerülni. A munkák elvégzése
augusztusra várható.

Kicserélték az ablakokat
Táplánszentkereszten a bölcsőde és óvoda konyhájának
ablakai már nagyon elhasználódtak, korhadtak, az ÁNTSZ
is kifogásolta már az ablakok
állapotát. Az önkormányzat
bruttó 1,2 millió forintból kicseréltette a fából készült, korábbi
nyílászárókat, 9 új, szintén fából
készült, bukóra is nyitható ablakokat raktak be április 16-17-én.
A gyermekintézmények hétvégi
zárva tartása alatt oldották meg
a feladatot, a csere után a fal
helyreállítása (vakolás, csempézés) is megtörtént.
Kattintsanak rá az új honlapra!
Március 15-én, a Magyar Sajtó Napján, délután 15 órakor

üzembe helyezték Táplánszentkereszt Község új honlapját.
Ifj. Perl János polgármester
elmondta, a Szombathelyi
Kistérségi Társulás 2003-ban
indította a társuláshoz tartozó falvak honlapjait, amelyek
hasonló rendszer, beosztás
szerint közvetítették az információkat az internetes hálózaton. A táplánszentkereszti
honlap elavult már, ezért az
önkormányzat úgy döntött: újat
készíttet.
Tavaly kezdték a munkát a
megbízott szakemberek, idén
március 15-én „élesítették”
az internetes elérhetőséget.
Az önkormányzat előtte kérte
a faluban lévő intézményeket, civil szervezeteket, vállal-

kozókat, hogy kívánságaikat
juttassák el az önkormányzathoz. Akik kérték, azoknak
a korábbi honlapon megjelentetett tartalmukat is átvették,
és újabbakat is fölraktak. A
honlap elérhetősége: www.
taplanszentkereszt.hu. A honlapot frissítik, Családi Anita
jegyző és Meskó Krisztián, a
művelődési ház vezetője végzi
a feladatot. Az önkormányzat
legfrissebb közleményeit is
megtalálják az érdeklődõk, és
a programok, szép képek miatt
is érdemes böngészni az új
tájékoztatási eszközt.
(Lapunk internetes változata
az Aktuális menüpont alatt érhető el).

6

2016. április

A medvehagyma ünnepén összeért
a kultúra és a gasztronómia
Folytatás az 1. oldalról
Laknerné Riegler Katalin talplélek masszőr, „Isten patikája,
azaz bővebben a medvehagymáról” címmel tartott előadást.
A test, a lélek, szellem egységéről, a gyógynövények sokoldalú felhasználásáról beszélt.
Elmondta, 11 éve foglalkozik
gyógynövényekkel, mert megunta, hogy a gyerekei egyik betegségből estek a másikba. A medvehagyma, amit vadfokhagymának is mondanak, a gyomor- és
bélműködést serkenti, oldja a
stresszt, erősíti az immunrendszert, a hosszú tél után a tavasz
korai, csodálatos adománya. A
gyerekek ízvilágához közeli teát
is lehet főzni belőle, citromfűvel,
kakukkfűvel keverve, ha édesíteni akarják, mézet csorgatnak
hozzá, de szirupot is főzhetnek,
abból egy-egy
kanálnyi is segíti az egészség
megőrzését.
(Előadás után
megkóstolhattuk
a helyben forralt
gyógyteát). Az
előadó a közön-

ségnek megmutatta, miben
tér el a medvehagyma levele
a gyöngyvirágétől, körbeadott
mindkettőből egy csokorra valót.
Délelőtt a gyermekeket kézműves foglalkozás, mesefilm,
gombfoci bemutató várta.
Délután újra megtelt a művelődési ház. A Sárvári Vonósok
adtak közel egyórás nagy sikerű
koncertet. A zenekar megalakulásának és újraalakulásának
történetét Zentai Szilvia, a Sárvári Vonósok vezetője mondta el.
A kulturális programot a Táplánszentkereszti Tavaszi Szél
Citerazenekar rábaközi és vasi
népdalokkal folytatta.
A sorokpolányi Meglepetés
Társulat vásári játéka, „A lónak

vélt menyasszony” fergeteges
sikert aratott, az amatőr szín-

játszók komédiázását hálás
tapssal honorálta a nézősereg.
A szervezők: a Jókai Mór Művelődési Ház, a Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú
Egyesület az idén is meghirdette a „Medvehagymás finomságok versenyét”. A zsűri tagjai, dr. Láng Gusztáv és
Janászek Ferenc választották ki
a sok finomság közül a legfinomabbakat. Húsz „kóstolnivaló”
érkezett, volt, aki többfélével
versengett. Medvehagymás
pogácsa, lepény, töltött csirke,
Stefánia-vagdalt és kecskesajt
is szerepelt a kínálatban.
Cserkúti Veronika, az egyesület elnöke és Meskó Krisztián
minden versenyzőnek emléklapot adott át, hat
medvehagymás
étek készítőjét
rangsor nélkül
ítélte legjobbnak
a zsűri. Ezek: Kiss
Józsefné, Bertók
Istvánné, Nagy
Ferencné, Heniné
Rendek Henrietta,
Szakály Józsefné,
Pungor Zoltán.
(t. m.)
Fotók: Pajor
Zoltán Attila
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Vas-Film 12: sokan érkeztek a függetlenfilmes fesztiválra
Táplánszentkereszten április
16-17-én tartották a Vas-Film
12. Vas megyei Függetlenfilm
Fesztivált. Az országból és a
határon túlról 35 film versengett.
A megmérettetés után díjakat
osztott a zsűri.
A művelődési ház nagytermében nyitották meg a függetlenfilmes fesztivált április 16-án.
Meskó Krisztián, a rendezvény
főszervezője köszöntötte az
érdeklődőket, akik között ott
volt dr. Kovács László alpolgármester is.
Tóth Csaba Munkácsy-díjas
festőművész nyitotta meg a filmfesztivált. Elmondta, a festőknek

verzum olyan, amelyben sokan,
egy adott céllal jelennek meg
valahol. Ezért lehet az egész
Kárpát-medencére kiható esemény, hogy olyan kis település,
mint Táplánszentkereszt, komoly

Pintér Bálint átveszi
az elismerést

Helstáb Martint a legjobb
animációs filmért díjazták

A rendezvényre invitálás a bejárat felett

kotta zsűrit, majd
elkezdődött a vetítés, közel 600
percet tettek ki
a versenyfilmek.
Dokumentumfilmek, helytörténeti
alkotások, kísérleti filmek váltották egymást, de
láthattunk társadalmat fricskázó
animációs filmet

Legjobb animáció-díj: Helstáb
Martin: Jó étvágyat, bogaram!
Emberségfejlesztő különdíj: Tanos
Balázs és a 12. nyek osztály.
Csapatdíj I.: Szabó Attila és
stábja: Barátok.
A legjobb színészi teljesítményért: Bolyai FilmműhelyKörmöci Norbert: Álarc.
Vizuális különdíj: Kiss Friderika
Virág: Eye scream.
Csapatdíj II.: Pintér Bálint és
stábja: Végnapok.

Tóth Csaba Munkácsy-díjas
festőművész a megnyitón

is az egyik fontos munkaeszköze a vászon, azon keresztül
kommunikálnak a világgal. Létezik olyan, amit a művészek mindenségnek hívnak, amelyben

filmseregszemlét rendez. Erről
a faluról már regény is íródott,
erősen kötődik a kultúrához. A
filmfesztivál tovább öregbítheti
hírnevét.

és pszichotrillert is. Több filmműhely és filmes már visszatérő
vendég, ez is mutatja, hogy a fiatal korosztály mennyire kötődik
ehhez a közlési módhoz.
A korábbi filmszemlékhez
hasonlóan, a hosszabb vetítési

Élő helytörténet-díj: Boros
Ferenc-Boros András: „S tengert
láttam, ahogy kitekinték”.
Jó sztori kategória-díj: Ungvár
Tibor: Jó sztori volt.
Legjobb kísérleti film: Dimeth
Balázs: Hero’s Journey.

A zsűri tagjai:
Zsíros Péter, Baski Sándor, Széplaki Réka, Pék Ciprián

Vetítés előtt a közönség és a zsűri

megfogható dimenzió a tér, az
idő. A 20. században a mozgófilm a futurizmusban köszönt
vissza, a festők is megpróbálták
a mozgás fázisait alkalmazni.
Arról is beszélt, hogy az Uni-

Meskó Krisztián bemutatta a
Széplaki Réka (kreatív szakember), Baski Sándor (filmkritikus),
Zsíros Péter (mozgókép és médiaismeret pedagógus) és Pék
Ciprián (emberségfejlesztő) al-

blokkok után a zsűri értékelte
az alkotásokat, párbeszédet
folytatott a filmkészítőkkel.
Április 17-én este díjazással
zárult a fesztivál, a zsűri nevében Pék Ciprián adta át az emléklapokat, és a legjobbaknak
járó díjakat.
VAS-FILM 12 díjazottjai:
Ponyvaregény-díj: Futó László:
Trouble.

Legszemélyesebb dokumentumfilm: Zajti Balázs: Szeptember
katonája.
Élő allegória-díj: Palkovics Eszter: Sodrásban.
„Tükördíj”: Lengyel Roland: Ricsi.
Családi mozi-különdíj: Zahuczki
Dorottya: Aranylakodalom.
(t. m.)
Fotók: Pajor Zoltán Attila
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Iskolai hírek

A Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános
Iskola tavaszi virágcsokra
2016. március – április
Beköszöntött a tavasz, egyre
több tarka virág gyönyörködtet
bennünket. Az iskola környékén
is virágok „nyílnak”.
1. virág: Versenyek
Intézményünk, a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János
Általános Iskola tanulói több
tanulmányi versenyen sikeresen szerepeltek. Nézzük a
legjobbakat!
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján a
3. évfolyamból 2 tanulónk ért
el kimagasló eredményt: Erős
Dorián 12., Gál Bence 17. helyen
végzett. Felkészítő tanáraik
Horváthné Péntek Veronika és
Kámán Zsuzsa.

A Váton megrendezett Benedek Elek mesemondó versenyen a 2. osztályos gyermekünk, Badics Hanna Zoé saját
kategóriájában 1. helyen végzett.
Felkészítője: Borosné Pethő
Gabriella tanárnő.
A Teleki Pál Országos Földrajz
Földtan versenyen Szalai Bálint
8. osztályos tanuló megyei 8. helyezést ért el. Felkészítő tanára:
Szakály Virgínia.
A Bercsényi Iskola által meghirdetett „Sikerül nekem is”
elnevezésű készségfejlesztő
ügyességi versenyen, melyet
SNI-s tanulóknak szervezett, a
tápláni csapatok 4 első és két
második helyezést szereztek.
2. helyezés: 1. osztályos és 5.
osztályos csapat

A Nimród Vadászújság pályázatát Németh László 6. a osztályos diákunk nyerte meg. A két
ravaszdi életét nyomon követő
Cseles és Lompos című írását

Máté, Lovranics Dávid és Török
Balázs összetételű csapat 5.
helyezést ért el a megmérettetésen. Felkészítő tanáruk:
Góczán József.

Szalai Zsófia, Leginszky Ágnes és Szalai Korinna
mindenki elolvashatja az iskola
faliújságján. Németh László a
Celldömölkön megrendezett
„Az évszakok megjelenése a
magyar költészetben” elnevezésű versmondó versenyen az
előkelő 3. helyet szerezte meg
kategóriájában.

Az Óperenciás elnevezésű
meseillusztrációs rajzpályázaton Szalai Korinna 1. osztályos
nebulónk díjazott lett. A Gyermekszemmel elnevezésű, a
szombathelyi Dési Huber Általános Iskolában megrendezett
rajzversenyen Szalai Zsófia 4.

Kámán Zsuzsa, Gál Bence, Erős Dorián és
Horváthné Péntek Veronika
A Kenguru Matematikaverseny megyei fordulóján Erős
Dorián 3. osztályos tanuló 1.
helyezett lett. Felkészítője: Horváthné Péntek Veronika tanárnő
A Felsőbüki Nagy Pál alsó
tagozatos tanulmányi versenyen
szövegértési versenyen Gál
Bence 3. osztályos diákunk szövegértésből 2. helyen, Kovács
Patrik Dominik 4. évfolyamos
tanulónk 2., Szalai Panni 4. osztályos diákunk pedig szövegértésből 1. helyen végzett.
Felkészítő tanáraik: Leginszky
Ágnes, Horváth Laura és
Kutosné Tóth Hajnalka.

1. helyezés: 2. , 3. 4. és 6. osztályos csapat
Felkészítőik: Babinszkiné
Kozma Teréz gyógypedagógus,
Kutosné Tóth Hajnalka tanítógyógypedagógus és GyőrváryGóth Szilvia gyógypedagógiai
asszisztens, szociopedagógus
A megyeszékhely által kiírt
Szent Márton városa elnevezésű vetélkedőn egyetlen vidéki
iskolaként a 2. helyezést sikerült
megszereznünk. A csapat tagjai:
Badics Hanna Zoé, Viczkó Dominika és Szabó Zoltán 2. osztályos
tanulók. Felkészítő tanáruk:
Borosné Pethő Gabriella.

Szalai Panni, Kutosné Tóth Hajnalka, Leginszky Ágnes,
Horváth Laura, Gál Bence és Kovács Patrik Dominik
A Madarak és fák napja elnevezésű verseny idei állomásán
mindkét csapatunk eredményesen szerepelt. A Kovács Patrik,
Bokor Levente és Purgai Mátyás
összetételű csapat 2., a Sarkadi

a osztályos tanulónk különdíjas
lett. Mindkettőjük felkészítő tanára: Leginszky Ágnes.
A MAVÍZ által meghirdetett
Dolgunk a vízzel elnevezésű
rajzversenyen Szalai Panni 4. b
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osztályos tanulónk alkotásával a
10-14 éves korosztály 2. helyezettje lett. Díja egy okostelefon.
Felkészítő tanára: Kutosné Tóth
Hajnalka.
Nincs megállás a sportban
sem. A Dobd a kosárra! program tavaszi fordulóján alsó tagozatos diákjaink szerepeltek
eredményesen. Az évente 3
alkalommal megrendezésre
kerülő sportjáték a kosárlabdát
szeretteti meg és népszerűsíti
a gyerekek körében.
A Vollé! elnevezésű röplabdatorna és a Bozsik program
eseményei is folyamatosan
zajlanak, mindig más helyszínen. A meccseken részt vevő
gyerekek összemérhetik tudásukat, ügyességüket hasonló
korú és érdeklődésű fiatalok-

kal, valamint sok szép élmén�nyel gazdagodnak Gráczer
Zsolt tanár úr patronálásával.

2. virág: Író-olvasó találkozó
A költészet napjához kötődően ellátogatott hozzánk Varró
Németh László

Borosné Pethő Gabriella és
Badics Hanna Zoé
Valamennyi versenyzőnek
szívből gratulálunk, felkészítőiknek és a versenyek lebonyolítóinak további szakmai sikereket
és szép élményeket kívánunk.

Dániel, a fiatal költőgeneráció
kiemelkedő képviselője, színes
egyénisége. A költő és műfordító szerteágazó tevékenysége és
egyedi humora miatt népszerű

gyermekeknél és felnőtteknél
egyaránt. Az iskolánkban főként
gyermekverseit tolmácsolta a
tápláni ifjúságnak, majd válaszolt a 4. évfolyamos diákok
kérdéseire. Előadása, közvetlensége hozzájárult ahhoz, hogy
egyre több fiatal érdeklődik a
modern versek iránt.
3. virág: Bál
Az iskola Szülői Szervezete
bállal köszöntötte a tavaszt.
A vidám hangulatú esten
közel százan múlatták önfeledten az időt. A rendezvény
színvonalát emelték a rock
and roll-os fellépők, akiknek
többsége intézményünk tanulója.
Fotók és információ:
Apáczai iskola

„Fiatalok a fiatalokért” Don Bosco
Jótékonysági Hangverseny a
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztálya, az Alpokalja A Daganatos Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány részére.
Prof. Dr. Oroszlán György osztályvezető főorvos.

Az est műsorvezetője: Dr. habil.
Murber Ibolya PhD, egyetemi
docens, Andrássy Universität,
Budapest.
Az est fővédnöke: Dr. Hende
Csaba országgyűlési képviselő
Védnökei: Prof. Dr. Nagy Lajos
PhD, a Markusovszky Egyetemi

Műsor:
Borsay Samu: Katonavér induló
Farkas Antal: Üveges tánc (Gyermekhanggal)
Vangelis: Conquest of Paradise
G. F. Händel: Rinaldo operából Lascia ch’io piangaThe – Tankerületi igazgató
Georg Lohmann arr.: Luc Rodenmacher Bayrische polka –
Fehér Gyula harsonaművész
The Beatles: Love me do (Szájharmonikával) – V. Németh Zsolt
államtitkár
Jakob de Haan: Oregon
Bill Haley - See You Later
Helyszíne: Apáczai Csere
János Általános Iskola Sportc s a r n o ka , Tá p l á n s z e n t k e reszt.
A hangverseny szervezője:

Fellépők: Táplánszentkereszti
Ifjúsági Fúvószenekar, V. Németh Zsolt államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium, Fodor
István igazgató, Szombathelyi
Tankerület, Fehér Gyula harsonaművész, Savaria Szimfonikus
Zenekar, Dr. Király Gabriella
családorvos, fuvola, Vas megye fúvós kiválóságai (előzetes
regisztráció alapján.) Szombathelyi Erkel Kórus.

Oktatókórház főigazgatója, Perl
János, Táplánszentkereszt polgármestere, Kissné Nagy Ilona,
Táplánszentkereszti Apáczai
Csere János Általános Iskola
igazgatója.
A hangversenyt támogatja:
Savaria Szimfonikus Zenekar.
Médiatámogató: Vas Népe
Szerkesztőség.
A hangverseny időpontja:
2016. április 30. 19:00 óra.

Janászek Ferenc, a Táplánszent
kereszti Ifjúsági Fúvószenekar
karnagya, janaszekferenc@
freemail.hu
Belépőjegy: 2000 Ft
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Óvodai hírek
Óvodai beíratás: május 9-10-én
Felhívjuk a szülők figyelmét,
hogy azokat a gyermekeket kötelező óvodába beíratni, akik
2016. augusztus 31.-éig betöltik
a 3. évüket, vagy elmúltak már
3 évesek. Táplánszentkereszten
a Hét Kastély Kertje Művészeti
Óvoda és Bölcsőde május 9-10én, délelőtt 8 órától délután 17
óráig várja azokat a szülőket, akik
szeretnék beíratni a gyermeküket
az óvodába. Telefonon érdeklődhetnek a 94/377-260-as telefonszámon, de részletes információt
kaphatnak az óvoda internetes
honlapján is: www.hetkastelyovi.
webnode.hu oldalon.
Ovikostoló 2016
A korábbi évekhez hasonlóan
idén is tartottak ovikostolót a
táplánszentkereszti óvodában. A
leendő óvodásokat és szüleiket,
nagyszüleiket fogadták március
23-án és 30-án délután. Tizen-

Bölcsődei hírek
Öt évvel ezelőtt nyitotta meg
kapuit a bölcsőde Táplánszentkereszten. Pungorné Grebenár
Katalinnal a gyermekintézményről beszélgettünk.
A Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde összevont
intézményként 2011-től működik. A pályázati pénzből létrehozott, és a táplánszentkereszti
önkormányzat által fenntartott
intézmény kiállta az idő próbáját, igazolta, hogy szükség volt
rá, most is telt házzal működik.
A legtöbb kisgyereket helyből
járatják ide, de Szombathelyről
a bogáti és szentkirályi városrészeken élő szülők közül is
többen döntöttek úgy, hogy a

öt-tizenhárom leendő óvodás és
hozzátartozója érkezett a két napon. A táplánszentkeresztieken
kívül még hat településről jöttek
az ovikostolóra. Ismerkedhettek
az óvoda életével, játszhattak,
együtt énekeltek, mondókákat
mondtak, bábozhattak, gyurmázhattak és a tornaszobát is
kipróbálhatták. A bölcsődéből is
meglátogatták az óvodát azok
a gyermekek, akik idén ősszel

óvodába fognak járni (16-an
érkeznek a bölcsődéből).
Madárlesen jártak Tömördön
A Hét kastély Kertje Művészeti
Óvoda és bölcsőde nagycsoportos óvodásai április 6-án autóbusszal Tömördre látogattak.
A Vas Megyei Madártani Egyesület nevében dr. Bánhidi Péter
fogadta a csoportot a tömördi
madárvártán. Míg a csoport

Madárgyűrűzésen Bánhidi Péterrel

egyik fele az erdőben sétált, erdei növényeket gyűjtött és még
egy őzet is látott, a másik fele
megfigyelhette, hogyan gyűrűzik
a madarakat. A program következő részében helyet cseréltek
a csoportok. Hatalmas élményt
jelentett a gyerekeknek, hogy
a madarakat közelről láthatták
és meg is érinthették a befogott
rigókat, füzikéket, poszátákat,
amelyek a gyűrűzés után újra
szabadon röpülhettek. Az óvodában most volt az első ilyen
alkalom, hogy madárgyűrűzésre
vitték a nagycsoportosokat.
A Költészet Napján
Április 11-én a Költészet Napja
alkalmából a bölcsődében és
az óvodában is szép verseket szavalt, közösen mondott
mondókákkal derítette jókedvre
a gyerekeket Meskó Krisztián
népművelő, a művelődési ház
vezetője, a Ferrum Színház tagja.

Bölcsődenyitogató
falu szép helyén lévő, jól felszerelt, jó szakembergárdával
ellátott bölcsődéjét választják
gyermeküknek.

Pungorné Grebenár Katalin, a
bölcsőde vezetője elmondta, április 14-15-én tartották a bölcsődenyitogatót, a nyílt napra sok
szülő érkezett bölcsődéskorú

Köszönik a papírgyűjtést
Az óvoda és a bölcsőde köszöni a táplánszentkereszti lakók
és a szülők segítségét. Március 19-re hirdettek papírgyűjtést,
a házaktól a szülők gyűjtötték össze és vitték az eladási helyre
a feleslegessé vált papírt, amelynek árát a Táplánszentkereszt
Óvodájáért Bölcsődéjéért Egyesület javára fizették be.

gyermekével. Mivel esős idő
volt, első nap az épületben tartották a programot, a második
napon az udvari játékokat is
kipróbálhatták a kicsik. Ismertették a
bölcsőde életét, napirendjét, megmutatták a szülőknek a
szobákat, játékokat,
elmondták milyen,
a 3 év alatti gyerekek életkorához jól
illő elfoglaltságot
kínálnak, énekkel,
mesékkel, ringatókkal, hangszeres zenével, tornával járnak
a kedvükbe. A bölcsődenyitogató után több szülő be is íratta
gyermekét.
Az évszakokhoz és a hagyományokhoz híven megtartják
az ünnepeket a bölcsődében.
Tavasz van, készülnek a májusfaállításra, a gyerekekkel készítenek ajándékot anyák napjára.
Május 3-án 17 órai kezdettel ölbeli ringató, cirógatós foglalkozásokra is várják két hónapostól

a három éves korig gyerekükkel
a faluban élő szülőket, közös
éneklésre, mondókázásra.
A bölcsődébe folyamatos a
beiratkozás, általában kétéves
kortól hozzák a csemetéket, de
vannak köztük nyolc hónaposak
és egyévesek is. Személyesen
vagy telefonon adnak információt a bölcsődéről.
A bölcsőde telefonos elérhetősége: 94/785-145.
(t. m.)
Fotók: Bölcsőde
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Disznót vágtak úgy, mint régen
Hagyományos falusi disznóölésre
várták a táplánszentkeresztieket
április 2-án. Másodszor elevenítették föl közösen ezt a szokást,
tavaly télen a „Dezső” nevű disznó, az idén „II. Dezső” feldolgozása után lakomázhattak a disznótoros étkekből a faluban élők.

rán. Utánfutón meghozták az „áldozatot”, már a ketrecéből is alig
tudták kirángatni, az elektromos

Gergácz Róbert, Koósz Ferenc
és Molnár István alkotta. A böllércsapat és segítőik, az önkor-

Tavaly január végén tartották
a disznóölést a faluban, noha
a hideg téli napok alkalmasak

igazán a disznóvágásra, a zord
időjárás azonban többeket ott-

hon marasztott. Az idén nem
kellett túl korán kelni ahhoz, hogy
valaki részese lehessen a disznóölésnek – a mai gyerekek és
fiatalok számára ritka élménynek
– mégis a megszokott arcok és
az elhívatott segítők kivételével,
kevés volt az érdeklődő. Többen
meg is jegyezték, majd kóstolóra megérkeznek. Ifj. Perl János
polgármester mellett dr. Kovács
László alpolgármester és az
önkormányzati képviselők is ott
voltak az egykori kisiskola udva-

sokkoló elől el is menekült,
végül sikerült befogni, és
nem kerülhette el végzetét.
Hosszabb ideig tartott az
alapos perzselés, kaparás,
s utána már feldolgozható állapotába került a jószág. Időközben a hölgyek
szorgosan előkészültek
a főzéshez. A hűvös idő
ellen és a jobb munkakedv
érdekében pedig körbejárt
egy kis szíverősítő pálinka.
A t áp láns z en tke 
reszti önkormányzat a
falunapi adományokból
összegyűjtött 42 ezer
forintját pótolta ki ifj. Perl
János polgármester, ebből

vásárolták meg a 250 kilós
disznót. A böllércsapatot az
idén Kapui Károly vezetésével

mányzati képviselők és a hivatal
dolgozói, a faluban lévő közintézmények és civil szervezetek
képviselői serénykedtek a disznótoros ételek előkészítésében
és a kondérok körül. A gyorsan
és szervezetten dolgozó bölléreknek volt köszönhető, hogy a
tervezettnél jóval korábban, kora
délután már elkészült az ebéd,

és minden, ami szem-szájnak
ingere, megfőtt, megsült. Tartották a falusi hagyományokat,
hurka, kolbász sistergett a nagy
tepsikben, kisütötték a zsírt,
finom töpörtyűt majszolhattak
a vendégek. Ízletes húsleves,
toros káposzta ínycsiklandozó
illata szállt, és talán még azt
is evésre csábította, aki nem is
akart volna. Falatozás közben
beszélgettünk Tóth Lászlóval

és Szakály Józsefnével. Elmondták,
ők is hasonlóan
szokták feldolgozni
a disznót, nincs párja a saját hurkának,
kolbásznak. Olyan
finom húslevest alig
lehet máskor főzni,
mint disznóöléskor, hiszen sokféle
nyesedék hús kerül
bele, és minden akkor a legjobb,
a legfrissebb. Örültek annak,
hogy az önkormányzat és a
polgármester adományának
köszönhetően bárki jóízűen
ehetett az ételekből, azt hitték,
hogy pár forintot kérnek majd
egy-egy adagért, meglepődtek
azon, hogy nem kellett fizetni a
disznótoros kóstolóért.
Az udvaron felállított asztaloknál fiatalabbak, idősebbek foglaltak helyet, gyerekek futkostak,
játszottak. A lakók beszélgettek,
nevetgéltek, iddogáltak, úgy,
mint régen. Amikor a falusi családi disznóölés szinte ünnepnek
számított, sokan összejöttek, és
senki nem maradhatott éhen…
(l.e. t.m.)
Fotók: Pint Ferenc
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Varró Dániel gyermekversekről, gyermekeiről beszélt
A táplánszentkereszti Olvasókör
vendége volt Varró Dániel József
Attila-díjas költő, műfordító. A
helyszín ezúttal a polgármesteri
hivatal terme volt, amely meg is
telt érdeklődőkkel.
Már a program kezdése előtt
többen dedikáltatták a fiatal,
gyermekversekben kimagaslót
alkotó költővel a köteteit. Meskó
Krisztián, a Jókai Mór Művelődési Ház vezetője köszöntötte az
Olvasókör kitüntetett tagját, dr.
Láng Gusztávot, aki a Magyar
Érdemrend Lovagkereszt Polgári
Tagozata kitüntetést vehette át
Budapesten. A falu lakói nevében is gratulált az elismeréshez.
Megemlítette, immáron két József
Attila-díjas között foglal helyet,
majd bemutatta Varró Dániel
költőt, aki rendhagyó órán is részt
vett az általános iskolában.
Az ifjú költő, műfordító elmondta, már 12 éves korában írt verseket, bár nemigen érdekelte
a költészet. Két évvel idősebb
nővére óvodás korától kezdve
írogatott gyermekverseket, ez
ihlette meg őt is. Versengésként

próbálkozott a versírással. Éppen
12 éves korában volt egy agyrázkódással járó balesete, három
hétre kórházba került, unalmában
nekilátott a rímfaragásnak. Az iskolában hallotta, hogyan kezdtek
el a nagy elődök már igen fiatalon
költeményeket írni, és milyen
híresek lettek. Ez is motiválta. A
kórházban elbeszélő költeményt
írt „Nyuszika” címmel, amit Arany

nyen kritizálta a műveit, el is vette
a kedvét a munkától. Aztán úgy
döntött, hogy képes lesz olyant is
írni, ami tetszik a tanár úrnak, aki
azt javasolta neki, hogy, ha lehet,
mindig legyen reménytelenül szerelmes, az ihleti meg leginkább…
Varró Dániel elárulta, hogy
nagycsaládos, három fia van,
így nem könnyű nyugodtan írnia,
de bőven lehet a gyerekektől

Varró Dániel, Meskó Krisztián, dr. Láng Gusztáv
János után szabadon követett a
„Nyuszika szerelme” és a „Nyuszika estéje” is. A „Nyuszikát”
azonban mindjárt az Utóhanggal
kezdte írni, elég humorosra sikerült. Kamaszkorában a szokásos
világfájdalom vett erőt rajta, a
barátairól is szomorú strófákat írt.
Meg is sértődtek miatta. Kiváló, de
igen szigorú magyartanárától kért
szakmai véleményt, aki kemé-

Kutassuk együtt
a helyi értékeket!
Lapunk sorozatot indít Táplánszentkereszt
helyi értékeiről. Tisztelt táplánszentkeresztiek!
Kérjük, lapozzák fel fényképalbumaikat, keresünk
régi fotókat a kastélyokról, az épületekben régen
zajlott életről szeretnénk beszámolni,
olyan szemtanúk, vagy hozzátartozóik
jelentkezését várjuk, akik a kastélyokban, vagy
a szomszédságukban laktak és éltek,
vannak még emlékeik azokról az időkről,
amikor különböző intézmények, vagy lakások
foglalták el a történelmi épületeket.
Kutassanak bátran, keressenek régi fotókat,
emlékeket! Szerkesztőségünk közlés után
visszaadja a képeket.
E-mail cím: taplanujsag@gmail.com
telefonszám: 06/30/989-1978
Kérjük olvasóinkat, ha bármilyen javaslatuk,
észrevételük, ötletük van, kiről, miről szeretnének
olvasni, írjanak az újság e-mail címére.

témát „szerezni”. Legidősebb,
alig több mint hatéves fiát születése után Ady „Párizsban járt
az ősz” című versével nyugtatta
meg, be is fejezte a sírást. Ennek
hatására még jobban belelendült
a gyermekversikék, mondókák
alkotásába. Érdekes módon több
író-olvasó találkozóján a témától
kissé távolabb eső dolgokra is
kíváncsiak voltak a gyerekek,

például, hogy tud-e énekelni, eltörte-e már a kezét.
A táplánszentkereszti író-olvasó találkozón azt tudakolták
a költőtől, hogy a gyermekeit
valóban egyenrangú társnak tekinti-e, megosztják-e az otthoni
feladatokat a családban. Varró
Dániel azt felelte, igyekszik sokat
együtt lenni a gyerekekkel, a pelenkázást is vállalta, bevonja őket
a versírás világába is a mesélés
mellett. A válasz után verseiből
idézett, például a „Kávéház” című
költeményéből. A „Kistesó” című
mondókája nagy tetszést váltott
ki. Arra is kíváncsiak voltak a
jelenlévők, mennyire tudják a
gyerekek, hogy az apjuk elismert
költő. Szerinte tudják, sőt, elvárják,
ha valami érdekeset mondanak,
azt építse be valamelyik versébe.
Az újabb és újabb verseket fel is
olvassa nekik és figyeli, hogyan
reagálnak rá. Kezdetben azért a
költeményért sem lelkesedtek,
amelyikről tudták, hogy nekik
íródott, róluk szól. Az estébe hajló
rendezvényen sok érdekes témát
vetettek fel, kötetlen beszélgetés
alakult ki. 
l.e.

Májusfaállítás és Majális
Táplánszentkereszt,
2016. április 30. és május 1.
Májusfaállítás
2016. április 30. 18.00
Újra májusfaállításra invitáljuk népünket, hogy a felállított
látványosság méltón hirdethesse, mily szép hagyomány szerint is
éljük éltünket. Eme fának egyenesbe állítása végett hívok minden
férfiembert, hogy erejével segítse feladatunk kivitelezését!
A talpalávalót húzza: a Zsivány zenekar
Lesz kürtőskalács is!!!

Majális

2016. május 1. 15.00
15.00 Retró-felvonulás indulása
a COOP-bolttól
16.00 Színpadi produkciók kezdete:
– Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar
– Kitüntetések átadása
– Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
– Pink Panthers Rock and Roll csoport
– Zumba bemutató
– PNR koncert
Sör, virsli, üdítő, kürtőskalács!
Retró büfé! Retró zene!
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Tűzoltók: 3. helyezést értek el, ismét gyűjtik a vasat
A Szombathelyi Járási Borostyánkő Mentőcsoport körmendi
rendszerbeállító, ismétlő gyakorlatán 8 csapat közül a harmadik
helyet szerezte meg a Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltók
csapata.
H a l va x Ág n e s e l m o n d t a ,
2013 óta tagjai a Borostyánkő
Mentőcsapatnak. A beavatkozó
egységeknek évente tartanak
rendszerbeállító gyakorlatokat,
amelyeknek az a céljuk, hogy
az önkéntes tűzoltók ismereteit
és teljesítőképességeit frissítsék, karbantartsák, hogy a
gyakorlatok segítségével éles
helyzetben is jól helyt álljanak. Április 2-án, Körmenden
a Rendészeti Szakközépiskola
udvarán tartották a gyakorlatot. Földrengés gyakorlatot
szimuláltak, a tápláni csapatnak jól jött, hogy volt közöttük

olyan, akinek a szakmája ács,
és az egészségügyi ismeretek
számonkérésénél is volt olyan
kollégájuk, aki sokat segített. Elméleti és gyakorlati feladatokat
oldottak meg. Noha a verseny-

közül a harmadik helyet tudták
megszerezni.
Február óta két baleset történt a falu közelében a 87-es
úton, mindkettőhöz riasztották
őket. Erejükhöz mérten segéd-

zők közül a táplánszentkereszti
önkéntes tűzoltók nem tartoztak
a legfiatalabbak közé, mégis
jól teljesítették a fizikai küzdelmeket is. Nyolc tűzoltócsapat

keztek. Az egyik baleset kön�nyebb sérüléssel végződött, a
másik súlyos volt (információnk
szerint a sérült a kórházban
elhunyt a. szerk).

Táplánszentkereszti programajánló május-június
2016. május 6. 14-18 óra között
A Jókai Mór Művelődési Ház kísérleti
jelleggel Ifjúsági és Gyermek Baráti
Klubot indít a házban. Péntekenként 1418 óra között citeraoktatást, gombfocit,
társasjátékokat, közösségi játékokat
kínálnak a fiataloknak.
2016. május 12. 10.30 óra
Bognár Szilvia Csintekerintő című
műsora a művelődési házban, belépő:
900 Ft.
2016. május 13. 9.00-19.00 között
Gyöngyös nap, a folyó részleges
takarításával. A polgármesteri hivataltól a Gyöngyös utca végéig. Előzetes
regisztráció a könyvtárban, megfelelő
öltözetben jöjjenek a segítők, gumikesztyűt és szemeteszsákot adnak a
szervezők.
2016. május 15. vasárnap 19.00 óra
A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar Pünkösdi Hangversenye az
Apáczai Csere János Általános Iskola
sportcsarnokában.
2016. május 17. 10:00 óra 16.30 óra
és 19 óra
Újra Táplán mozi! Az országos Mozgó Mozi kínálatából válogatnak.
10:00 óra Nyakas kakas 3D, mexikói
családi animációs film

16:30 óra A vadász és a jégkirálynő
3D, amerikai fantasy
19:00 A lovasíjász, magyar dokumentumfilm Kassai Lajos lovasíjász életéről.
2016. május 28. 9-től 16 óráig
A Természetjáró Klub a sárvári Farkas erdőre szervez kirándulást. Indulás
a művelődési ház elől 9 órakor, érkezés ugyanide 16 órakor. Május 25-ig
lehet jelentkezni a könyvtárban Meskó
Krisztiánnál.
Május 31. 18.00 óra
Májusfa-kitáncolás, közreműködik
a táplánszetkereszti Tavaszi szél Citerazenekar.
2016. június 10-től július 10-ig
Nézzék a Foci EB-t együtt. A labdarúgó Európa-bajnokság idején közös
meccsnézésre várják a focirajongókat
a könyvtárba. Szurkoljanak közösen!
1%
Ha szeretné támogatni a táplánszent
kereszti kulturális életet és szívesen
vesz részt a felkínált programokon,
akkor kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a
Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesületet.
Adószámunk: 18899733-1-18
Köszönjük!

Április utolsó napján a tűzoltók is kiveszik részüket a májusfaállításból, és Szent Flórián,
a tűzoltók védőszentjének tiszteletére május 1-jén 10 órakor
celebrálandó misére is felvonulnak a zászlójukkal. A misét
a Szent Lőrinc templomban
mutatja be a plébános.
Május 19-étől gyűjtik össze
a tűzoltók a vasat a faluban,
a korábbi évekhez hasonlóan
kérik a táplánszentkeresztiek
segítségét, ha telefonálnak,
házhoz mennek a fölöslegessé
vált fémhulladékért.
Vasgyűjtéskor elérhetőségek:
Tancsics József 06/30/9693664 • Mészáros György
06/30/896-3078 • Halvax Ágnes 06/30/271-7542.
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltóság kéri, hogy adójuk
1%-ával támogassák a szervezetet. Adószámuk: 18888661-1-18

A polgárőrség
időszerű eseményei
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület is részt
vett a márciusi ünnepen, és elhelyezte koszorúját
az emlékműnél.
Március 19-én, felkérésre, Szombathely bogáti
városrészén segédkeztek, az elektromos hulladék
begyűjtésekor a forgalomirányítást végezték a
buszforduló környékén.
A focibajnokság megkezdése óta a meccsek
biztosítását látják el, alkalmanként 12 rendező van,
köztük 6 polgárőr.
Március 26-án a húsvéti körmenet idején a faluban járőröztek, és a templom környékén segítették
a forgalom irányítását. Április 9-én Szombathelyen
a katasztrófavédelmi igazgatóságon továbbképzésen vettek részt, és a faluban a Medvehagyma
ünnepen segítettek.
Április 23-án a Herényi Virágút rendezéséhez is
kérték a táplánszentkereszti polgárőrök segítségét.
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület
továbbra is várja új tagok jelentkezését. Telefonszámok: Kajcsos Lajos elnök: 06/30/621-0689,
Neválovitsné Polgár Adrienn alelnök: 06/70/6178809, Kondor Győző titkár: 06/30/530-0978
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület kéri a
vállalkozók és a lakosság segítségét, adójuk 1%-át
felajánlhatják számukra.
Adószámuk: 18892839-1-18
Bankszámlaszámuk: 72700239-10005800
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Sporthírek

Rapszodikusan
szerepelnek csapataink
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Tápláni KSK, és a megyei
II. osztály Szombathelyi csoportjában szereplő Táplán FC eredményei:
Kemenesalja–Tápláni KSK  0-2
Tápláni KSK–Jánosháza 
1-2
Szentgotthárd–Tápláni KSK 2-3
Tápláni KSK–Rábapaty 
1-0
Lukácsháza–Tápláni KSK  3-0
Tápláni KSK–Király SZE 
1-1
Vép–Tápláni KSK 
3-0

Táplán FC–Honvéd SÉ 
Bozsok–Táplán FC 
Táplán FC–Vasszécseny 
Felsőcsatár–Táplán FC 
Táplán FC–Elekt-Spari 
Újperint–Táplán FC 
Táplán FC–Söpte 

3-0
2-1
3-2
2-1
1-1
1-0
2-1

Csaknem 20-an indultak
a gombfoci-bajnokságon
A táplánszentkereszti Jókai
Mór Művelődési Házban február
27-én tartották a IV. Vas Megyei
Gombfoci Bajnokságot, ahol
19-en álltak az asztalokhoz. A
versenyt a művelődési ház és a
Vasi Gombfoci Egyesület közösen szervezte.
Amikor beléptem a gombfoci-asztalokkal megtelt művelődési házba, gyermekkorom
egyik kedvenc időtöltése jutott
az eszembe. Az 1960-70-es
években a gombfoci nagyon
népszerű volt a gyerekek, a
fiatalok körében. Még a kis trafikokban is árusították a neves
játékosok arcképével díszített

és elkötelezett hívei profi módon művelik. A Táplánszentkereszten megrendezett verseny
ugyan megyei bajnokságként
volt hirdetve, de Szombathelyen
kívül Tapolcáról és Sopronból is
fogadtak játékosokat. Gyerekek,
fiatalok, középkorúak, de még
idősebbek is lelkesen vetették
bele magukat a küzdelembe.
Köztük volt a főszervező Meskó
Krisztián is, akitől megtudtuk,
hogy 5 gyerek és 14 felnőtt indult a negyedik alkalommal
meghirdetett bajnokságon. A
legjobb versenyzők a díjak mellé
jutalmat is kaptak.
(l. e.)

„gombokat”, a felfordíthatóan
jól megemelhető, félgömb alakú kis labdát, s a műanyagból,
vagy fából és gézből készült
kapukat. Játéktérként a legtöbb
helyen a konyhaasztal, vagy a
gyúródeszka szolgált. Azóta
sokat vesztett népszerűségéből
ez a sportos játék, de újraéledt,

Gombfoci-eredmények:
Junior kategóriában 5 gyerek
versenyzett.
1. Benkő Dávid, 2. Pallag Márk,
3. Mesko-Csépány Krisztián.
Felnőtt kategória, 14-en indultak.
1. Szirmay Endre, 2. Hicz András, 3. Benkő János.

Karatehírek

Sárvár Kupa
2016 márciusában rendezték meg a XV. Sárvár Kupa
nyílt Országos Bajnokságot,
melyen 27 csapat 166 versenyzője vett részt. A Tápláni
Karate Sportegyesület karatésai közül Németh András
(3.dan) vezetőedző 6 versenyzőt indított. Összességében
két bronz, egy ezüst és két
aranyéremmel tértek haza a
táplániak.
Az utánpótlás 2. korcsoportban indult Kalmár Zalán,
aki kata versenyszámban
magabiztosan jutott a négy
közé, ott pedig hibátlan gyakorlatot mutatott be, amely
ezüstérmet ért a bírók szerint.
A kumitében a döntőig nem
jutott el, de így is a dobogó
harmadik fokára állhatott. Az
utánpótlás 3. korcsoportban
Lendvai Tamás élete első versenyén szépen helytállt, de
sajnos a négy közé jutásért
folytatott küzdelemben alul
maradt.

A haladóknál a 3. korcsoportban Somogyi Dávid a kata
versenyszámban nem jutott
tovább, a kumitében viszont a
nyolc közé került, ott azonban
bírói döntéssel az ellenfelét
hozták ki győztesnek. Testvére, Somogyi Laura az 5.
korcsoportban, formagyakorlatban indult és bronzéremig
jutott.
Küzdelemben Berta Dániel
kadet (16-18) korcsoportban
magabiztosan jutott a döntőig,
és ott sem talált legyőzőre.
Edzője indította az idősebbek
között is, junior korcsoportban, ott azonban nem jutott a
négyes döntőbe.
Habda Zsolt a felnőtteknél
(21-) szintén kumitében indult,
és a 16-os tábláról indulva
verekedte magát a döntőbe,
meggyőző fölénnyel nyerte az
összes meccsét, és ő is a dobogó legfelső fokára állhatott.
(Információ: Tápláni Karate
Sportegyesület)

JKA Európa Bajnokság
2016. április első hétvégéjén Írországban, Dublinban
rendezték meg a JKA Európa
Bajnokságot, ahol 22 ország
211 versenyzője vett részt. A
Magyar JKA Karate Szövetség válogatottjaként a TKSE
versenyzője, Habda Zsolt is
kiutazott a megmérettetésre.
Zsolt az egyéni küzdelemben a 64-es tábláról kezdett,
és az első három meccsét
simán nyerte. A negyedik
körben egy orosszal került

össze; a rendes küzdőidőben nem bírtak egymással. A
második hosszabbításban is
csak bírói döntéssel maradt
alul, így nem jutott a döntőbe.
A felnőtt kumite csapat küzdelmek során a magyar fiúk
szépen helytálltak, de nem
nem jutottak a fináléba.
A Magyar JKA válogatott 4
arany, 3 ezüst és 2 bronzéremmel az összesített versenyben az első helyen végzett.

1%
A Tápláni Karate Sportegyesület sportolói nevében kérjük,
hogy adója 1 százalékával támogassa egyesületünket. A felajánlásokból befolyt összeget a gyerekek versenyekre való
utaztatására és nevezési díjakra költjük.
Adószám: 18895870-1-18

