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1956-ra és a faluegyesítésre emlékeztek, átadták
a Táplánszentkereszt Községért Díjat
Táplánszentkereszten október
19-én délelőtt a Büszkeségpont 1956-os Emlékparknál
kezdődött a megemlékezés az
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Az
ünnepség délután a faluegyesítés évfordulóját megörökítő
emlékműnél és a sportcsarnokban folytatódott, átadták a
Táplánszentkereszt Községért
Díjat Molnár Sándornénak és
Székely Bélánénak.
A Büszkeségpontnál a 7. osztályos tanulók, tanárok és az önkormányzat tartott megemlékezést. Kissné Nagy Ilonának, az
általános iskola igazgatójának
rövid ünnepi bevezetője után
Perl János polgármester helyezte el a talapzatnál a koszorút,
megemlékezve ’56 hőseiről, a

bátor fiatalokról. Az emlékmű
körül az igazgató irányításával,
zenei aláfestéssel olyan do-

emléke előtti tiszteletadással
ért véget a koszorúzási ünnepség.

bozokat szúrtak le a földbe a
7. osztályos diákok, amelyeket
korabeli fotókkal borítottak, és
amelyekről a dobozt tartó tanuló
olvasott fel idézeteket. A hősök

Kora délután a Széchenyi parkban a faluegyesítés tiszteletére
felállított emlékműnél a község
képviselő-testülete, az intézmények és a civil szervezetek

képviselői tartottak közös koszorúzást. Ezután a résztvevők átvonultak a tornacsarnokba, ahol a
Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar a Himnusz hangjaival
nyitotta a programsorozatot.
Kissné Nagy Ilona a táplán
szentkereszti Apáczai János Általános iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket. A szépen
feldíszített színpadon – a falfestés Leginszky Ágnes és Kutosné
Tóth Hajnalka munkája volt – az
iskola tanulói elevenítették föl
a kisebb falvak összeépülése,
összevonása után, az 1939-től
Táplánszentkereszt nevet viselő
falu történetét. Emlékeztettek
arra, hol volt az egykori hét falu,
melyik utca őrzi emlékét, mi van
ma a helyén, hol található hét
kastélya, két temploma.
Folytatás a 3. oldalon

Meggyújtották az első adventi gyertyát
Táplánszentkereszten november 30-án este igazi téli hidegben adventi hangulat uralkodott
a Szent Lőrinc templom környékén. A templom előtti téren
a gyertyagyújtási ünnepségek
sorát az önkormányzat kezdte.
A kö z m e g h a l l g a t á s u t á n
több tucat helyi érdeklődő jött
össze a templom előtti adventi koszorú első gyertyájának
meggyújtására. Hangulati felvezetésként két fiatal adott zenés-szöveges karácsonyváró
műsort, majd Szabó Tibor, a

szombathelyi Weöres Sándor Színház művésze lépett
a mikrofonhoz.Az adventhez
a karácsonyhoz kapcsolódó
gondolatait mondta el gitárkíséretes énekléssel meg-megszakítva. Kitért arra is, hogy a
gyerekek miként vélekednek a
szeretetről, hiszen a kereszténység nagy évi végi ünnepe
erről is szól.
Perl János polgármester köszöntötte néhány szóval a megjelent táplánszentkeresztieket,
majd Halvax Ágnes segítségével meggyújtotta az adventi

koszorú első gyertyáját. Az
asztalokon már sorakoztak az
ünnepi finomságok a kalácstól
a bejgliig, s az esti beszélge-

téshez melegítésként jól jött a
forralt bor és a meleg tea is.
l. e.
Fotó: Pint Ferenc

Áldott karácsonyt és boldog új esztenőt kívánunk!
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Sok résztvevő, jó hangulat az Idősek Napján
Táplánszentkereszten az önkormányzat 138 ülőhellyel számolt
a november 16-án megrendezett
idősek napi ünnepségen, csak
néhány maradt üresen. Egyre nagyobb helyre van szükség az általános iskola tornacsarnokában.
Perl János polgármester is
örömét fejezte ki köszöntőjében, hogy ilyen szép számban
fogadták el a meghívást, és kellemes délutánt kívánt a település
szépkorú polgárainak, majd dr.
Kovács László alpolgármester
szólt a megjelentekhez. Beszédét azzal kezdte, hogy Táplánszentkereszt idős polgárai most
az önkormányzat vendégei, ezért
nekik kötelességük vendégeik

kedvében járni. Majd emlékeztetett arra, hogy az ENSZ 1991ben október 1-jét nyilvánította az
Idősek Napjává, de itt hagyományosan novemberben köszöntik
őket. Az időskorúak napja a szeretet és megbecsülés ünnepe.

A világon több mint 600 millió
idős ember él, ebből Táplánban
csaknem 400. Az önkormányzat
a velük való törődést szívből
jövő kötelességének tartja. Az
idős emberek hozzátartoznak
a múltunkhoz, a jelenünkhöz és
a jövőnkhöz is. Szükség van a
tapasztalataikra, a bölcsességükre. Az ünnepek mellett túlsúlyban vannak a hétköznapok,
s ezek átéléséhez alapvető az
egészség megőrzése. Az egészséges öregedés rajtunk múlik.
Fontos minél több időt tölteni
a családban, társaságban. A
szeretet, a figyelem ne csupán
az Idősek Napján adassék meg
a meglett korúaknak. Mindenkinek szerető gyerekeket, vidám

unokákat, egészséges napokat
és törődést kívánt.
Most is meghallgathatták
a jelenlévők dr. Teleki György
háziorvos gondolatait, aki sajnálkozva mondta, hogy megint
gyorsan eltelt egy év, s immáron
41. alkalommal mondhat köszöntőt. Vannak,
akik 42-45 évi munka
után élik meg a nyugdíjas éveket, s fontos,
hogy azt megfelelő tartalommal töltsék meg.
A falukép alakításában,
a gyarapodásban minden korosztály munkája
benne van. Az idősek
jó példát mutathatnak
megbecsülésből, önzetlenségből, kitartásból.
Egy társadalom a családok sejtjeiből épül fel, s
ebben az idősek jelentik

az alapot. Az egyik legfontosabb
emberi érték a hit és szeretet,
melyek meghatározzák egész
életünket. Ezt adhatják tovább
az idősek a következő nemzedékeknek. Azt kívánta, hogy amíg
engedi az idős táplániak egész-

kola igazgatónőjének segítségét,
jóindulatát ahhoz, hogy tanítási
időben, a tornacsarnokban rendezhették meg az idősek napi
ünnepséget. Mielőtt a finom
estebédet felszolgálhatták volna,
az Operett Voices társulat négy

sége, őrizzék meg szellemi és
fizikai aktivitásukat.
Merkli Ferenc plébános szokásosan jó hangulatban beszélt
a nyugdíjasokhoz, a híveihez.
Elmondta, hogy immáron kilencedik alkalommal van jelen,
s egy alkalmat sem hagyna
ki. Mint plébános a sok testi jó
tanács mellett arra is felhívja a
figyelmet, hogy az ember lelkének humorra van igazán szüksége. A humor átviszi az embert
a nehéz helyzeteken, a gondok
gyötrelmein. Ennek alátámasztására egy Jókai Anna-idézetet
mondott el.
Ezúttal a község legidősebb
hölgy lakóját, Kozmor Istvánnét
személyesen nem tudták köszönteni és megajándékozni,
de a legidősebb férfi lakosnak,
Micheller Józsefnek egy üveg télies jelmezbe bújtatott bort adtak
át. A Gyöngyvirág Dalkör nótás
műsora után a polgármester
virággal köszönte meg Kissné
Nagy Ilonának, az általános is-

tagja a hajdani táncdalfesztiválok slágereivel szórakoztatta a
jelenlévőket, és emelte a rendezvény hangulatát. A szintén
hangulatoldó italok elfogyasztása mellett az idősek ünnepén
sok-sok mindenről lehetett beszélgetni, eszmét cserélni.
Lendvai Emil
Fotó: Pint Ferenc
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1956-ra és a faluegyesítésre emlékeztek, átadták
a Táplánszentkereszt Községért Díjat
Folytatás az 1. oldalról
A hangulatos zenés, verses,
prózai összeállítás arról is képet
formált, miért jó ebben a faluban
élni, mi minden teheti büszkévé
az itt lakókat, hogyan kötődhetnek szülőföldjükhöz, az itt
élőkhöz, őseikhez, a Gyöngyös
patakhoz, a szépséges alpokaljai tájhoz.
A műsor második részében
az iskola 6.a osztályos tanulói
az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójáról
készített zenés összeállítást
adták elő. A színpadi élő műsor
alatt a háttérben, kivetítőn a
szabadságharc budapesti képei
peregtek, s korhű jelenetekkel
illusztrálták a történelmi vis�szaemlékezést.
A diákok fellépése után Perl
János, Táplánszentkereszt polgármestere mondott ünnepi beszédet. „Táplánszentkereszten
október vége két ünnephez – a
faluegyesítés évfordulójához és

a hagyományt, hiszen minden
évben közösen koszorúzunk és
emlékezünk az iskolával, óvodával, a civil szervezetekkel. 1956ban az októberi forradalom se

Zsuzsanna szerkesztették és
vitték színpadra).
A szokásokhoz híven, az ünnepségen bejelentették, hogy
a Táplánszentkereszti Községi

Megemlékezés a Büszkeségpontnál

jöhetett volna létre, ha nem
fognak össze, ha nem együttes
erővel akarták volna kifejezni,
elég volt az elviselhetetlen elnyomásból, változást akartak.
Sajnos néhány hősiesen szép
nap után egy viKissné Nagy Ilona a diákokkal
lághatalom vetett véget a felkelésnek, megtorlás, elnyomás
következett. Pár
évtizedig nyíltan
beszélni se lehetett 1956-ról,
az akkori hatalom ellenforradalomnak tartotta. 1989-ben
fordult a kocka,
1956 szellemisége mégis győaz 1956-os forradalomhoz – zött, ma is erőt és példát ad
kötődik, mindkettő példát mutat nekünk, emlékezhetünk hőseire,
nekünk az összefogásra és áldozataira.”
összetartásra. A Vas megyei
A beszéd után a polgármester
falvak között a második legna- megköszönte az iskola tanáragyobb a mi községünk, ez úgy inak, diákjainak a színvonalas
jöhetett létre, hogy elődeink előadást (a délelőtti megemhittek abban, hogy a hét falu lékezést és az ünnepély faluközös ereje lehet a záloga a egyesítési részét Kissné Nagy
fejlődésnek, biztos és megala- Ilona állította össze, a faluegyepozott jövőjének. Példát mutat- sítési műsorban közreműködött
tak nekünk, a mai önkormány- Anduska Katalin, az október
zatnak, intézményeknek, civil 26-i műsort Mayerné Sebesszervezeteknek. Folytatjuk ezt tyén Andrea és Bognár Ildikó

Önkormányzat az idén a Táplánszentkereszt Községért Díjat
egy testvérpárnak, Molnár Sándornénak és Székely Bélánénak
ítélte oda. Édesapjuk, Horváth
Béla, 1927-től kántortanító volt
a faluban, értékes hagyatékát,

Székely Béláné fölelevenítette
gyermekkorukat, emlékeiket.
Édesapjuk számos kulturális és
sportegyletnek, és az önkéntes
tűzoltóegyletnek is alapítója volt,
a közösségi élet igazán virágzott a faluban 1928-44 között.
A kántortanító 1945-től 62-ig
igazgatója volt az iskolának,
1980-ban hunyt el. A testvérek
édesapjuk hagyatékából régi
fényképeket, karmesteri pálcát,
dokumentumokat adtak át az
önkormányzatnak.
A közönség hatalmas tapssal
honorálta az elbeszélést.
Perl János köszönetet mondott a hölgyeknek, amiért felajánlották a községnek a hagyaték egy részét. Kiemelte, az
iskola mindig is fontos szerepet
töltött be a falu életében, s ez
most is így van. Gratulált az
Apáczai iskola vezetésének,
tantestületének, tanulóinak és a
szülőknek is, amiért a legutóbbi
felmérések szerint az ország
legjobb községi iskolái között

Molnár Sándorné, Perl János,
dr. Kovács László, Székely Béláné
gyűjteményét a testvérek fölajánlották az önkormányzatnak.
Székely Béláné vállalta, hogy
az ünnepségen „rögtönzött történelemórát” tart a hallgatóságnak. Gyerekek és felnőttek szinte
tapintható érdeklődéssel hallgatták. Horváth Béla Nagykölkeden
született, 1922-ben végezte a tanítóképzőt. Öt évig Söptén, utána
a táplánfai iskolában tanított (a
kéttantermes, szolgálati lakásos
épület nyomai is eltűntek mára).

a táplánszentkereszti Apáczai
iskola az első 100-ban benne
van, a 63. helyet szerezte meg.
A Táplánszentkereszt Községért Díjat a polgármester és az
alpolgármester adta át Székely
Bélánénak és Molnár Sándornénak. Az ünnepséget a Táplánszentkereszti Fúvószenekar
zárta a Szózattal.
(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc,
Kálmán Zsolt
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019.

Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. november 22-i ülésén bírálta el a 2019. évi Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázatra
érkezett pályázatokat. 21 fő
felsőoktatási tanulmányokat
folytató táplánszentkereszti
hallgatónk nyújtotta be pályázatát. A képviselő-testület mind
a 21 pályázót támogatásban
részesítette. Azok a hallgatók,
akik családjában az egy főre
jutó jövedelem nem éri el a
100 ezer forintot, havi 5000
Ft, a 100 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezők havi
3000 Ft támogatást kapnak,
10 hónapon keresztül, melyhez
az állam az önkormányzati támogatással megegyező forrást
biztosít. Jó tanulást, sok sikert
kívánunk mindnyájuknak. Igazán örömünkre szolgál, hogy
a hallgatók válaszlevelükben
köszönetüket fejezik ki az önkormányzatnak a támogatásért.
Szociális tűzifa

Táplánszentkereszt Község
Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló rendeletével idén is biztosít tűzifát a
szociálisan rászoruló családok
számára. A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet 2019.
január 15-ig lehet benyújtani.
A tűzifa támogatást az veheti
igénybe, aki: – Táplánszentkereszt község közigazgatási
területén lakcímmel rendelkezik,
és életvitelszerűen ott lakik. – A
tűzifa támogatás ugyanazon
lakott ingatlanra vonatkozóan
csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és a háztartások

számától. A kérelmeket a Táplánszentkereszti Polgármesteri
Hivatalban kapott formanyomtatványon kell benyújtani. Tűzifa
támogatás megállapítására
csak kérelem benyújtása alapján kerülhet sor! További részletekről érdeklődjön a hivatalban. A kérelmek elbírálásáról a
képviselő-testület Szociális és
Egészségügyi Bizottsága dönt,
legkésőbb 2019. január 31. napjáig. A tűzifa kiszállítása minden
jogosult részére ingyenesen
történik, utcák szerinti bontásban. A tűzifa átvételét a jogosult
személy, az átvételi elismervény
aláírásával igazolja. A kiszállítás
január 2. hetében kezdődik és
legkésőbb február 15-ig minden
kérelmező megkapja.
Advent 2018.
A már 3 éve teremtettünk
hagyományt azzal, hogy a képviselő-testület közmeghallgatása után közösen köszöntjük az
Advent eljövetelét.
Az idei évben a megújult
Szent Lőrinc templom előtti
téren került elhelyezésre az
adventi koszorú.
HIT - Az első gyertyagyújtás
házigazdája az Önkormányzat
Képviselő-testülete volt.
REMÉNY - A második gyertyagyújtás az óvodások közreműködésével történik.
ÖRÖM - A harmadik gyertyagyújtásra 2018. december 14-én
pénteken kerül sor 16.00 órakor
Az Iskolások a lucázás hagyományát idézik fel. Utána
teával, forralt borral, aprósüteménnyel várjuk kedves Vendégeinket.
Vendéglátó: Jókai Mór Művelődési Ház, Községi-Iskolai
Könyvtár és Teleház, Könyvtár
olvasói, Helyi Karitász, Foltvarrók.
SZERETET – A negyedik gyertyagyújtásra 2018. december
20-án csütörtök kb. 18.00
órakor kerül sor az Iskolások
Karácsonyi műsorát követően.
A kutak bejelentéséről…
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes

Államtitkársága tájékoztatása
alapján kérem Önöket, olvassák
el az alábbi tájékoztatót. Senki
nem késett le semmiről! Nem a
TV, újságok vagy a facebook a
tájékozódás fő forrása, hanem
azok a hivatalos tájékoztatók,
amelyeket szükség esetén közzéteszünk.
Lássuk!
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 72/1996. (V. 22.)
Korm. r.) 2016. július 15-én hatályba lépett módosítása,
átalakította a vízgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzat jegyzőjéhez
delegált hatósági jogköröket,
mely változást hozott a kutak
engedélyezésében is. Emellett
a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény (továbbiakban:
Vgtv.) 2016. június 4-i módosítása beiktatta a törvénybe a 29.
§ (7) bekezdést, amely 2018.
december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása
alól azokat a létesítőket, akik a
Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat. E
jogalkotói intézkedésről különböző médiumokon keresztül
értesült a lakosság.
A közelmúltban a Belügyminisztériumhoz több települési
önkormányzat jegyzőjétől is –
tőlem is, innen Táplánszentkeresztről –megkeresés érkezett
a kutakkal kapcsolatos szabályozás helyes alkalmazását
illetően, valamint az előírások
is változtak, ezért a vonatkozó,
jelenleg hatályos jogszabályok
közötti eligazodás megkönnyítése és szakmai segítségnyújtás
érdekében egy aktualizált tájékoztató anyagot állítottak össze.
A tájékoztató teljes anyaga a
www.taplanszentkereszt.hu
oldalon elérhető.
Felhívom szíves figyelmüket,
hogy a szabályozásban további
módosítások várhatók.
Az Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a Kormány két
intézkedést is tett:
- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit

ne érintsen hátrányosan, az
Országgyűlés elé beterjesztett
törvényjavaslat értelmében a
kötelező bírságkiszabás alóli
mentességi időszakot 2020.
december 31-ig meghosszabbodna;
- ezzel egy időben előkészítés
alatt áll és 2019-ben várhatóan
megvalósul egy olyan átfogó
módosítás, amely illegális kutak
engedélyeztetésére speciális
eljárást tartalmaz.
Szabályozni kellene azt is,
hogy egyáltalán mely kút, számít illegálisnak, vagy miért is
számít illegálisnak 60-100
évvel később egy ártatlan kút…
Tehát várjuk a szabályozást,
kérem minden érintett szíves
türelmét, megfelelő információ
birtokában megfelelő tájékoztatást adok, ahogy azt az eddig
is ígértem.
A tájékoztató teljes anyaga
a www.taplanszentkereszt.hu
oldalon elérhető.
Ez is kút:

Meg ez is kút::

Sőt, még ez is kút::

A klasszikusokat idézve „Látja? Nem látja? Na látja!” Ember
legyen a talpán, aki még ellenőrizni is akarja!
Családi Anita
jegyző

5

2018. DECEMBER

Közmeghallgatást tartottak novemberben
Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete november 30-án közmeghallgatást tartott az Apáczai
Csere János Általános Iskolában.
A polgármester tájékoztatta a
lakosságot az önkormányzat
2018-ban elvégzett munkájáról,
és az aktuális pályázatokról
is. A közmeghallgatásra sokan
eljöttek, főleg a középkorú és
idősebb korosztály jelent meg.
Perl János polgármester ös�szefoglalta az idei év legfontosabb történéseit, külön kiemelte,
hogy öt pályázatot nyertek, 315
millió forint értékben, ezekhez
a közel 97 millió forintos önerőt
hozzátette az önkormányzat, így
kimagasló értékben gazdagodott a falu. A képviselő-testület
vállalta, hogy nem lép vissza a
pályázatoktól, akkor sem, ha
időközben megugrottak az építési költségek. Nem lehet tudni,
milyen pályázatok lesznek a
jövőben, és az uniós források is
elapadhatnak, most kellett megvalósítani az intézményi hálózat
felújítását, kiépítését.
A polgármester ismertette a
Szombathelyt elkerülő Táplánszentkereszt-Egyházasrádóc
közötti kétsávos útról a legújabb információkat (2007 óta
többször is tervezték, aztán
elhalasztották az építést). A
továbbiakban részletesen fölsorolta, milyen munkákat végeztek
el az idén a faluban.
Az önkormányzati hivatal is
csatlakozott az új elektronikus
ASP-rendszerhez, 5,7 millió forintot költöttek rá, a lakók talán
már érzékelhették, gyorsabb,
megbízhatóbb lett az ügyintézés. A testület 15 millió forintért
megvásárolta a Rákóczi út. 3.
számú házat. A polgármesteri
hivatal átépítésének idejére
ide tudták helyezni az irattár
anyagát, a raktárt, a műhelyt.
A konténerbérlés közel annyiba
került volna. Az Egészségház
felújítására 23 millió forintot
nyertek pályázaton, 32 millió forintos önrésszel modernizálták
az épületet, megoldódott az a

régi probléma is, hogy az orvosi
rendelőt és a védőnői szobát,
vizsgálót meg tudják közelíteni
babakocsival és tolókocsival is.
Felújították az iskolai konyhát,
az épület korszerűsítésén kívül
új, modern konyhai felszerelést
is vásároltak, a 49 milliós pá-

kiegészítve december végére
készül el az új épület. Ebből
a támogatásból sikerült egy
kilencszemélyes kisbuszt is
vásárolni. Fölújították a Posta
utcát, az önerő 2,9 millió forint
volt A kátyúzásra a 2018. évi
költségvetésben 2,6 millió

A képviselő-testület tagjai és a jegyző a közmeghallgatáson

lyázathoz 24,7 milliós önrészt
vállalt az önkormányzat, hogy
az intézmény jól el tudja látni
az itt étkező 300-320 gyermeket és felnőttet. Fölújítás alatt
van a Jókai Művelődési Ház,
tavaszra elkészül, pályázattal
38 milliót nyertek, 27 millióval
járul még hozzá a helyhatóság.
Átadás előtt áll a szociális
alapellátó új épülete. 91 millió
forint pályázati támogatást
29 millió forint saját forrással

forintot különítettek el, mely
összeg nem lett még teljesen
elköltve. Ha az időjárás engedi,
akkor még az idei évben sor
kerülhet az utcák javítására.
A plébánia előtti parkolótól az
esővíz elvezetésére 1,2 milliót,
a sportkör támogatására 1,3
millió forintot biztosítottak, hogy
továbbra is gyűjteni tudja a
tao-s pénzeket, a szocális tűzifára 464 ezer forintos önrészt
fordítottak.

A hozzászólók között Géringer
Ferenc elmondta, a temetőben
a szemetelés zavarja, fölhívta
a figyelmet arra, hogy a 87-es
útról bekanyarodva a kijelölt
buszmegálló helye túl távol van
a főúttól. Javasolja, hogy azt
helyezzék közelebb a bekötőút
bejáratához. Kitért arra is, hogy
számításai szerint az idén az
önkormányzat meg tudta háromszorozni a pályázatokkal,
az önrésszel a fejlesztésekre
jutott pénzt.
Kissné Nagy Ilona, az Apáczai
iskola igazgatója, köszönetet
mondott az önkormányzatnak
azért, mert noha az iskola működtetése, fenntartása már elkerült tőlük, mégis minden ügyesbajos dologban segítenek. A
közmeghallgatáson szóba került
a szemetelés, a gyűjtőszigetek
nem megfelelő használata, egy
idősebb férfi a járdák rossz állapotára hívta fel a figyelmet.
A kérdésekre a polgármester
válaszolt, elmondta, az utóbbi
16-17 évben a falu összes közintézményét fölújították, nyilván
ezek után nagyobb mozgástere
lehet az önkormányzatnak az
újabb fejlesztésekre, járdák,
utak építésére is.
(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc
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Vígan zengjetek, citerák!
A Vass Lajos Népzenei Szövetség 1995-ben alakult azzal a céllal,
hogy összefogja, segítse a Kárpát-medencében élő és működő
népdalköröket, népzenei csoportokat, énekkarokat, a népzenét, néphagyományainkat éltető közösségeket. Segítse a csoportok közötti
kapcsolat kiépítését, a tapasztalatok átadását. A népzenei szövetség
kétévente hirdeti meg felmenő rendszerű versenyét, amelyre a Táplánszentkereszti Tavaszi Szél Citerazenekar is jelentkezett. A zenekar
sikerrel vette a megmérettetést, november 17-én a budapesti, Kárpátmedencei döntőn Kiemelt Nívódíjat kapott.
Öreg este van, a táplánszent
kereszti könyvtárból karácsonyi
dallamok hívogatnak, a Csendes
éjt próbálják éppen. Pintér Anikó
és férje, Hujber Ferenc hét éve
művészeti vezetője a Tavaszi

mi az, amin még javíthatnának,
de összességében kitűnő eredménnyel zártak, hiszen legelső
megmérettetésükön a Kiemelt
Nívódíjjal térhettek haza. És
evés közben jön meg az ét-

is ők maguk veszik meg. Szerencsére a jó citeraszó és a
szép népi énekek hangja már
több faluba is elrepítette őket,
gyakran hívják az együttest
fellépésekre. Az élő színpados
előadások is segíthették, hogy
helytálljanak akkor is, amikor
erős szakmai közegben kell
„megmérkőzniük”. Számukra
külön logisztikai feladat a próbák és előadások megszervezése, a táplánszentkereszti
citerazenekarnak csupán két
tagja lakik a faluban, Tormásligetről, Szombathelyről, Nardáról
érkeznek a tápláni próbákra.
A zsűri többféle szempontból
értékelte a citerások produkcióját, azt is elmondták nekik,

vágy, a zenekar tagjai újabb
versenyekre is szeretnének
benevezni, ezzel is öregbítve a
zenekar és Táplánszentkereszt
hírnevét. A KÓTA országos minősítő versenyen is el akarnak
indulni, és a Vass Lajos Népzenei Szövetség újabb Kárpátmedencei versenysorozatán a
Nagydíj elnyerése lesz a következő céljuk.
A táplánszentkereszti közönséget december 14-én, a harmadik adventi gyertyagyújtáskor,
gyönyörű karácsonyi népdalok
citerázásával, énekével lepik
meg – árulta el Pintér Anikó.
(t. m.)
Fotó: Tavaszi Szél
Citerazenekar

Lajos Kiemelt Arany fokozatot
nyertek, és jogot szereztek arra,
hogy a verseny budapesti, novemberi döntőjén is megmérettethették tudásukat. Sümegen 50
versenyző közül 17-et válogatott

A Kiemelt Nívódíjjal jutalmazott Táplánszentkereszti
Tavaszi Szél Citerazenekar tagjai:
Halvax Ágnes, Hujber Ferenc, Kolonovitsné Havasi Anikó,
Molnár Anita, Patona Boglárka, Pintér Anikó, Pintér Judit.
Művészeti vezető: Pintér Anikó, Hujber Ferenc
Szél Citerazenekarnak, amely
több mint 50 éves, de immár 10
éve, hogy újjáalakult. Pintér Anikó avatott be a Kárpát-medencei
– felvidéki, kárpátaljai, vajdasági,
erdélyi énekesek, zenekarok
is jöttek – verseny menetébe.
Mint kiderült, 8-10 év „csöndben bujkálás” után merték csak
rászánni magukat a megmérettetésre. Anikó nem is szerette
volna, ha versenybe keverednek,
inkább csak be akart mutatkozni
a szakmai zsűrinek, szerencsére a zenekar tagjai bátrabbak
voltak, így hát célba vették a
közösségi versenyszínpadot.
Rengeteg induló közül három
rostán szűrik a továbbjutókat,
a táplánszentkeresztiek tavaly
jelentkeztek, idén áprilisban,
Bükön, a népzenei találkozón és
szakmai napon továbbjutottak,
és április 28-án, Sümegen a XII.
Vass Lajos Népzenei Verseny
Országos Középdöntőjén, Vass

a saját költségükön. A zenekar
kezdettől önellátó, mindenkinek
saját citerája, pengetője van, ha
fellépésekre hívják őket, fizetik
az utazást, a továbbképzéseket,
szakmai könyveket, a CD-ket

ki a zsűri. Budapesten a Csepel
Munkásotthonban tartották a
döntőt, olyan neves ítészek előtt,
akiknek már a neve hallatán is
hevesebben vert a citerások
szíve. A zsűriben dr. Gerzanics
Magdolna néprajzkutató, a Vass
Lajos Népzenei Szövetség egyik
szakmai vezetője, Balogh Sándor
népzenész, citerás, a magyar
citeraiskola alapjait az ő könyve
szerint tanítják, Dévai János, a
Magyar Rádió népzenei osztályának volt vezetője foglalt
helyet.
A Tavaszi Szél Citerazenekar
a Tolna megyei tájegység népzenéjéből állított össze értékes dalcsokrot, úgy válogatták
ki, hogy változatos színpadi
produkció legyen, lassabb és
gyors, lendületes muzsikával,
énekkel. A zenekar a megjelenését is megújíttatta, eltérő
színű élénk szoknyákba bújtak a
hölgyek, új egyenruhát varrattak
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A fények útján Afrikába
Afrikai tokó
sziluett
A fények útján – Természetfotók a Dunántúltól Namíbiáig
címmel nyitottak kiállítást október 16-án, Szombathelyen, az
Agora – Művelődési és Sportházban, amely Németh Bálint
táplánszentkereszti természetfotósnak az afrikai szavannán
és a hazai erdőkben-mezőkön
készített munkáit mutatta be. A
kiállítást, és a hozzá kapcsolódó
előadást szépszámú közönség
kísérte figyelemmel.
Németh Bálint huszonkét esztendős kora ellenére több tízezer
természetfotót készített, az Év
Természetfotósa Magyarország
pályázaton Jégbe zárt világ című
képe az ifjúsági kategória kiemeltje lett – a fotó a szombathelyi kiállításon is látható volt.
Felvételei az állatok és növények
tiszteletét, szeretetét sugározzák. Tizenkét éves kora óta kíséri
életét a fényképezés, akkor még
édesanyja digitális gépével, ma
már azonban komoly technikával
örökíti meg a pillanatokat. Autodidakta módon, szakkönyvekből
és internetes cikkekből tanulta
meg, és – saját megfogalmazása szerint – onnantól már
azt fényképezte, amit ő látott,
és nem pedig azt, amit a fényképezőgépe. Lapunkban 2016
decemberében mutattuk be, akkor elmondta: öt év alatt legalább
50 ezret kattintott, rendszerezi
és tárolja fotóit, leginkább a saját örömére járja a természetet,
rögzíti a csodákat. Amellett,
hogy immár számos alkalommal
beszélhetett hőn szeretett hobbijáról, fotóiról és azok készülési
körülményeiről felnőtteknek is,
kedvence az, amikor gyerekekkel foglalkozhat. Az elmúlt három
évben egyre többször tartott
előadást a természetfotózásról
általános és középiskolás diákoknak, táborokban, vagy éppen
az iskolákban. Nagyon fontosnak
tartja, hogy a most felcseperedő

korosztályok minél több ízelítőt
kaphassanak ebből a csodálatos
– (idővel) számukra is elérhető –
világból, a természetfotózásból.
Kedvenc témái a nagyvadak, illetve a makró fotózás.
Legtöbbször nem egyhelyben
várakozva, hanem cserkelve fotóz, igyekezve, hogy – megfelelő
széllel – a lehető legközelebbre

ahol egy osztrák vadász mellé
osztották be. „Közben nézegette a képeim, meg lőtt pár
disznót. Aztán azt mondta: Tudod, hol tudnál jó képeket lőni?
Afrikában.” Bálint először nem
vette komolyan az ajánlatot, de
amikor elköszönéskor kapott
egy névjegykártyát, és hallotta a hozzá intézett szavakat:

kinyilvánító, ágaskodó zebrakobrával. A mesterségesen épített, kő lesekben figyelte környezetét 3-9 órát, hogy megörökítsen egy-egy jelenetet az afrikai
állatvilág hétköznapjaiból, így
örömében magát a földhöz vágó
csíkos gnút, meditáló páviánt,
iváshoz futó mangusztákat is
lencsevégre kaphatott.

Németh Bálint a szavannán is fotózott

kerüljön a kiszemelt „témához”.
Ez gyakran fáradságos, sportos
cselekménysorozatot kíván,
melyhez, ha kellően alázatosan
állunk hozzá, idővel a szerencse
is mellénk szegődhet. Mozgáskörzete főként Vas megye:
Vát-Szeleste, a Sárvár melletti
Farkas-erdő, Szentpéterfa, Ják,
a Kőszegi-hegység.

„A többit e-mailben egyeztetjük!”,
tudatosult benne, hogy Namíbiába, Khomasba látogathat. Másfél
hónap múlva pedig falujától 12
848 kilométerrel odébb találta
magát egy 40. 000 hektáros
vadászterületen. Egy olyan térségben, ahol nincs megszabva
sebességkorlát, és az európai
ember meglepődik a „Vigyázat,

A kiállítás közönsége

A soproni egyetem hallgatójának 2016-ban még élete
legnagyobb álma volt, hogy egyszer eljusson Afrikába, és ott
készíthessen képeket. Az álom
teljesült, ezt is viszontláthatták
a szombathelyi kiállítás nézői.
Németh Bálint a megnyitón
elmesélte, hogyan jutott el Afrikába. Tavaly novemberben egy
vendégvadászatra ment fotózni,

kuduveszély!” vagy a „Figyelem,
itt időszakos folyó van!” feliratú
közlekedési táblákon.
A természetfotós megemlítette, hogy a képek között
akad pár selfie. Nem azért,
hogy magát mutogassa, hanem
hogy elhiggyék, tényleg ott volt.
Huszonhat napot töltött el Afrikában, de már az első időben
találkozott egy, a rosszallását

Bálint a realisztikus ábrázolásmód híve, szeret a lehető
legközelebb kerülni a fotóalanyhoz, azaz cserkelni. Abban az
esetben is, ha a nem mindig
szelíd varacskos disznókról van
szó: „Előttem ütköztek össze
egymással a hímek, mindössze
12 méterre voltam tőlük, és semmi sem választott el minket egymástól.” Egy jól komponált fotó
megköveteli azt, hogy az alkotója
átkeljen bozóton, sziklákon, homokon, kússzon vagy hasaljon
mozdulatlanul fél órát, vagy fusson a szakadó esőben, úgy, hogy
az egész afrikai állatvilág rajta
nevet. Megéri mindez? „Igen.
Nem csak lekap egy pillanatot,
abban ő is ott van” – hangzott el
a megnyitón. Bálint elmondása
szerint azóta érzi magát igazán
fotósnak, amióta képeiben azt
láttatja, amit ő akar, és nem azt,
amit a gépe. „Szeretek emberek
társaságában lenni, de ott, amikor tíz kilométeres körzetemben
egyedül voltam, csak ültem, és
csodáltam a szivárványt és a
tájat magam körül” – fejezte ki
érzéseit a szombathelyi kiállítás
megnyitóján.
(t. m.)
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Lehetne másképpen?

Táplánszentkereszt faluszerkezete régebben úgy alakult
ki, hogy szűkek az utcák, nem a sok autóra méretezték őket
elődeink. Változott az életmód, sok családban több autót is
tartanak. Általában minden családi háznak van udvara, garázsa, az autókkal sokszor mégis a ház előtt az utcán parkolnak.
Sokszor előfordul, hogy az út két szélén állnak az autók, közöttük alig hagynak helyet az arra közlekedőknek, akik szinte
araszolva és centizve tudnak csak továbbhajtani. Sajnos az
utak padkája is megsínyli az autók súlyát. Lehetne másképpen?
Lehetne jobban?

A közelgő ünnepek
veszélyt is rejthetnek!
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület napjai
nyugalmasan teltek az őszi
hónapokban. A 87-es főúton
történt balesethez kérték a segítségüket a rendőrök, személyi
sérülés nem történt, a műszaki
mentésben vettek részt.
Az egyesület kéri a lakosságot, hogy a fűtési idényben a
szén-monoxid-mérgezésre és
a kéménytüzekre ügyeljenek. A
kazánházaknál, kályháknál veszélyt jelenthetnek a kipattanó
szikrák, a tüzelőberendezések
közelébe ne tegyenek éghető,
gyúlékony anyagokat.
Fűtéskor csak olyan anyagokat égessenek, amelyek nem
okoznak lerakódást, kéménytüzet. Még nem késő a fűtőberendezések, kémények felülvizsgálata, szén-monoxid-jelző
beszerzése. Életet menthet!
Advent, karácsony, szilveszter, ilyenkor is előfordulnak feledékenységből, gondatlan-

ságból okozott tűzesetek. Soha
ne hagyjunk felügyelet nélkül
égő gyertyákat, könnyen lángra
kaphat az adventi koszorú és a
karácsonyfa is. Égősorokat csak
szaküzletben vásároljunk, ezeket előtte bevizsgálják, a bizonytalan eredetű izzók a meghitt
családi ünnepet is elronthatják,
tragédiát is okozhatnak.
Szilveszterkor csak biztonságos helyről származó pirotechnikai eszközöket használjanak, fokozottan ügyeljenek az
élet- és vagyonbiztonságra, az
előírásoknak megfelelően alkalmazzák a petárdákat, legyenek
tekintettel a szomszédokra és a
háziállatokra is.
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület áldott
karácsonyt, és boldog új évet
kíván!
Baj esetén hívják a 112-es
segélyvonalat.
(Információ: tápláns zent
kereszti önkéntes tűzoltók)

Veszélyben a szelektív-szemétgyűjtők
A táplánszentkereszti önkormányzatot októberben értesítette a szombathelyi SZOMHULL
Kft., amennyiben nem szűnik
meg a faluban lévő, két szelektívgyűjtő körüli áldatlan állapot,
elviszik a konténereket, és megszüntetik ezt a szolgáltatást.
Perl János polgármestertől megtudtuk, Vas megyében
Táplánszetkereszt az első falvak
között volt, amikor 2004-ben
kérték a szelektív-gyűjtőszigetet. A környezettudatos felfogás
része, hogy az újrahasznosítható szemetet külön konténerekben lehet elhelyezni. A két
konténert, amit kihelyeztek,
a lakosság elég hamar „felfedezte”, és rendszeresen
használta is. Sok évig gyűjtötték így a papírt, műanyag
palackot, üveget. A lakóknak
is jól felfogott érdeke, hogy
kevesebb szemét termelődjön
a háztartásokban, keveseb-

bért kell fizetni, ha az
ingyenesen használható nagy konténerbe
teszik, ami odavaló.
Évekig jól működött
ez a szelektív gyűjtés a faluban, aztán
megváltozott a helyzet
(mint fényképünkön is
jól látható). Már többször előfordult, hogy a
hulladéksziget mellé
helyeznek mindenféle lomot, építési törmeléket
zúdítanak a konténerekbe, ez-

zel egyszersmind használhatatlanná teszik a szelektíven
gyűjtött anyagot. A
SZOMHULL Kft. már
több alkalommal elszállította a lim-lomot a szigetekről, és
ezt minden alkalommal külön ki is számlázta az önkormányzatnak…Alkalmanként az önkormányzat is összeszedette
a konténer mellé

szórt „csúfságot”, elképesztő, mi mindentől akarnak ily
módon megszabadulni. Az
összetört műszaki cikkektől dobozokig, szőnyegig,
ruhákig, háztartási kellékekig mindenféle akad az
odavetett szemétkupacban.
A polgármester elmondta, Szombathelyen hasonló
okok miatt már megszüntettek több hasonló szelektív-gyűjtőszigetet, nagyon
nem szeretné az önkormányzat,
ha hasonló sorsra jutnának a
táplánszentkeresztiek is. Az
is félő, ha nincs ilyen gyűjtés,
esetleg a Gyöngyösben landol
a sok szemét.
Az önkormányzat kéri a lakókat, ahogy a korábbi években
tették, tartsák be a szabályokat, ha látnak valakiket, akik
szabálytalankodnak, figyelmeztessék őket, vagy szóljanak az
önkormányzatnak.
(t. m.)
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HPV vírus szűrővizsgálata Táplánszentkereszten
Az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001
pályázat keretében Tőke Monika Táplánszentkereszti védőnő lehetőséget
kapott HPV vírus szűrésére. A 25-65 év
közötti korosztályból történik a szűrés
térítésmentesen, szükséges hogy a
hölgyek állandó lakcímmel rendelkezzenek Táplánszentkereszten, és ne
legyenek várandósak. 20 főt tudunk bevonni a pályázatba. Azt tudni kell, hogy
a nőgyógyászok által végzett kenetvétel
nem tartalmazza a HPV vírusra történő
szűrést. Ezt külön lehet igényelni, és fizetős ellátás még a szakrendelésen is.
A szűrés december 15.-től június 1.-ig
tart. Akit érdekel, vagy csak tájékozódni
szeretne, hívja a védőnőt a 06/70/3793399-es telefonszámon, vagy keresse
fel személyesen a Védőnői Tanácsadóban a Széll K. 1. szám alatt.
A HPV vírusfertőzésről és megelőzéséről az alábbi szóróanyagban
olvashat. Hívja bizalommal a község
védőnőjét.

Nyitott világ kapujában nyitórendezvény
Projektnyitó rendezvényt
tartottak november 7-én
S z o m b a t h e l y e n a Va s M e g y e i S z a ko s í t o t t S z o c i á l i s
Intézményben, ahol köszöntőt mondott Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés
elnöke.

Egy nyertes pályázatnak köszönhetően az idősellátás marad az intézményben, a látásés mozgássérült embereket
pedig hat új épületben helyezik
el. Az egyenként 250-260 négyzetméteres, földszintes házakban hat szobát, három aka-

dálymentesített fürdőt, konyhát,
nappalit, mosókonyhát, teraszt
alakítanak ki. Szombathelyen
kettő, Táplánszentkereszten
négy, egyenként 12 férőhelyes,
komplex, akadálymentesí tett családi ház épül. Létrejön
továbbá két szolgáltatóház,

amelyeket a helyi lakosságnak
is megnyitnak alapellátásra:
Szombathelyen pszichiátriai
jelleggel, Táplánszentkereszten
a szociális étkeztetés megoldására és közösségi programokon
való részvételre.
(Információ: vasmegye.hu)

November végén, immár hagyományosan, egészségnevelési hetet tartottunk
November 23-án a 2. osztályosok különleges reggelin
vehettek részt. Mayer Rudolf
látogatott el hozzájuk, aki a
méztermelés rejtelmeit osztotta
meg velük. Egy érdekes filmet
nézhettek meg a méhek életé-

ről, valódi méhkaptárt figyelhettek és foghattak meg, valamint
érdekességeket hallhattak a
méhészek munkájáról. A mézfogyasztás fontosságára és
egészségre gyakorolt hatására
hívta fel a figyelmet, miközben
finom mézes keksszel kínálta
őket. A gyerekek nagyon élvezték a mézes reggelit. Köszönjük
szépen.
A felső tagozatos gyerekek
alábbi programokon vehettek
részt :
- Hétfő: Az egészséges táplálkozás fontosságáról halhattak
felsős diákjaink érdekfeszítő
előadást Fehérné Kovács Éva
tanárnőtől

- Kedd: A dohányzás káros
hatásaira hívta fel a figyelmet
Iszak Péterné
- Szerda: A gyógynövények
őszi-téli alkalmazásának előnyeiről beszélt Fehérné Kovács
Éva tanárnő
- Csütörtök: Válogatott röplabdázóval beszélgethettek a
diákok Gráczer Zsolt tanár úr
szervezésében
- Péntek: salátakészítő verseny Góczán József tanár úr
koordinálásával.
A gyerekek nagyon jól érezték
magukat a programokon, melyeknek jó közösségépítő szerepén
túl hatása lesz egészségtudatos
szemléletük kialakításában is.
(Információ:Apáczai iskola)
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Iskolai hírek

Pályaorientációs nap
Október 13-án iskolánk tanulói
tanítás nélküli munkanap keretében két alkalommal szerezhettek
sok új ismeretet különböző foglalkozásokról, és megismerkedhettek néhány munkahellyel is a
pályaorientációs napon.
Ligacs Tünde tanárnő vezetésével reggel az „Akikre büszkék
vagyunk!” elnevezésű pályaorientációs beszélgetésen vettek
részt a gyermekek.
A négy meghívott
vendég (Berta Diána
gyógypedagóguslogopédus; Németh
András mérnök; Badics Tamás informatikus és Perl János
polgármester) mindegyike iskolánk tanulója volt egykor, és
szívesen emlékeztek
vissza az itt eltöltött
tanévekre. Kiemelték,
hogy ebben az intézményben olyan tudásra, ismeretekre tettek
szert, amelyekre a
későbbiekben bátran
alapozhattak. Négy
nagyszerű emberrel
ismerkedtünk meg közelebbről,
akik kisebb-nagyobb kitérőkkel,
de megtalálták azt a szakmát,
hivatást, azt a munkahelyet,
ahol sikerült kiteljesedniük,
helytállniuk. Mindannyian hangsúlyozták a tanulás fontosságát, kiemelték, hogy valamennyi
foglalkozásnál fontos a nyelvtudás, az alkalmazkodóképesség

(együttműködés képessége)
és a rugalmasság.Utána az
egyes évfolyamok, osztályok az
osztályfőnökök és a kísérő pedagógusok vezetésével különböző helyszíneken, különböző
szakmákkal ismerkedtek meg.
Az 1. és 2. osztályosok a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban a könyvkötészet munkafolyamatait követhették nyomon,
majd ezzel kapcsolatosan egy
drámajátékon vettek részt. A 3.

nyertek az étel-előkészítés, a
főzés és a tárolás fortélyaiba,
valamint a tálalás és terítés
szabályaiba.
Az 5., 6. és 8. évfolyamos
tanulók a Savaria Filmszínházban a filmkészítés rejtelmeivel
ismerkedtek.
A 7.a osztály a Tamás család
gazdaságát látogatta meg, a 7.b
osztály egy helyi vállalkozó, Németh Csaba üvegesműhelyében
kapott sok információt.

évfolyamosok az egyik tanuló
édesapjának, Lakosi Miklósnak az asztalosműhelyébe látogattak el a faluban. Nagyon
szép ajtódísszel tértek vissza a
programról.
A 4. osztály a község étkezdéjét kereste fel, ahol a szakácsok, felszolgálók munkájával
ismerkedtek meg, betekintést

A tanulókat fogadó személyeknek, cégeknek ezúton is
köszönjük a lehetőséget! Külön
köszönetet szeretnénk mondani:
Badics Tamás informatikusnak
Berta Diána pedagógusnak
Kántor Györgyné élelmezésvezetőnek

Angol versmondó
versenyen remekelt
November közepén iskolánk tanulója, AnduskaVarga András Szombathelyen a „Nyitra” idegen
nyelvi, angol versmondó versenyen ezüst minősítést
szerzett. William Shakespeare „Színház az egész
világ” című monológját adta elő nagy átéléssel, angol
nyelven 7. b osztályos diákunk. Felkészítő tanára:
Mayerné Sebestyén Andrea.
Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

Lakosi Miklós asztalosmesternek
Mayer Rudolf, a Savaria Mozi
Mozgókép szakági vezetőnek
Németh András projektmenedzsernek
Németh Csaba üvegesmes
ternek
Némethné Füstös Eszternek
Perl János, polgármesternek
Tamás István gazdálkodónak.
November 9-én tovább folytatódott a tanulók felkészítése
a pályaválasztásra,
14 Vas megyei középiskola részvételével
pályaválasztási napot tartottunk felsős
diákjaink és szüleik
számára. Az egyes
intézmények képviselőinél személyesen
adtak tájékoztatást a
képzési kínálatukról,
felvételi követelményeikről, nyílt napjaikról és közösségi programjaikról. A
jelen lévő diákok és
szüleik kérdéseket
tehettek fel a továbbtanulással kapcsolatban, egyéni tanácsadást kaptak.
Reméljük, a programok hozzásegítették az apáczais diákokat és szüleiket, hogy időben
tudják tervezni a továbbtanulást,
olyan pályát tudjanak választani,
ahol a gyermek szívesen dolgozik majd.
(Információ: Apáczai iskola)
Fotó: Kálmán Zsolt
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A gesztenye, a szőlő és a Szent Mihály-nap
Táplánszentkereszten immár hagyomány, hogy a régi népszokásokra emlékezve, megünneplik
Szent Mihály napját. A Tündérkertben és a Széchenyi parkban
tartották az összejövetelt.
Szép napsütéses időben zajlottak le a Szent Mihály-nap
rendezvényei szeptember 28án. A program a Tündérkertben kezdődött, ahol Cserkuti
Veronika, a Táplánszentkereszt
Kultúrájáért Egyesület elnöke,

Halvax Ágnes és segítői, a civil
szervezetek képviselői, a három
évvel ezelőtt ültetett mintegy
20 gyümölcsfát vizsgálták át.
Megnézték növekedésüket, s a
fákon lévő, az idő vasfoga által
megrágott szalagokat cserélték
ki. A citerazenekar fájáról már
több, nagyobb méretű körtét
is le tudtak szedni, azaz a jó
szándéknak már meglett az
igazi gyümölcse.
A program a művelődési ház
felújítása miatt a könyvtár előtti

Már termést adó fát is szalagoztak

Most is nagy tapsot kaptak
az óvodás táncosok
területen folytatódott, ahol a
helyi óvodások táncos műsora
váltott ki nagy tapsot, majd a
sorkifaludi óvodásoknak ásott
ki három gesztenyefahajtást
Halvax Ágnes, amit majd az
óvoda kertjében fognak elültetni. De hogy biztos legyen az
életképesség, többet is átadott
az óvónőknek. Az óvodások az
ajándékot szép dalokkal köszönték meg.

Miközben gesztenyés finomságot, szőlőt és szőlőből készült
italokat lehetett fogyasztani, a
kicsik kézügyességüket is kipróbálhatták. A Lufi zenekar két hölgy
tagja dobta fel az estébe hajló
rendezvény hangulatát, a máglyarakásnál, a máglyatűznél pedig
kötetlenül beszélgettek a helyiek.
L.E.
Fotó Lendvai Emil és
Pint Ferenc

óvodásokkal, akik gesztenyefácskát kaptak, és rövid műsorral köszönték meg.
Óvodánk meghívást kapott
az UMIZ, határon túli magyarok
egyesületétől egy könyvbemutatóra. Itt a „Szállj elő zöld

nénikre. Itt szeretném megköszönni a szülők segítségét a
gyermekek szállításában.
Fenntartónknak köszönhetően idén is sikerült a Szegedi
Látványszínházzal szerződést
kötnünk előadásaikra. Örömünk-

ág…” tehetséggondozó műhely
gyermekei rövid táncos műsorral képviselték óvodánkat. Nagy
sikert arattak, büszkék vagyunk
a gyerekekre és a felkészítő óvó

re szolgál, hogy bölcsiseinkkel
közösen vehetünk részt műsoraikon. Gyermekeink nagyon
szívesen vesznek részt az előadásokon, ahol a művészek

meg is mozgatják őket, feladatokat adva nekik.
Pavilonunk őszi dekorációját
a Katica csoport lelkes szülei
díszítették fel, időt és fáradságot nem kímélve, kihasználva
kreativitásukat. Köszönet érte,
nagyon ötletes lett.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy lelkes szülők jöttek el
Márton-napunkra, és lelkesen
barkácsoltak a gyermekekkel.
Köszönet az SZM szülőknek a
zsíros kenyérért, a konyhának
a finom meleg teáért. Felvonulásunkhoz csatlakoztak a bölcsődések is, melyhez biztosítást a
polgárőrségtől kaptunk.
Már készülődünk az Adventi
gyertyagyújtásra, és a Lucázásra.
Áldott, békés készülődést és
ünnepeket kívánok az óvoda
valamennyi dolgozója nevében.
Szőnyéné Kovács Ivett
intézményvezető

Óvodai hírek
Kedves Olvasók!
A szeptemberi lapszám megjelenése óta óvodásainkkal rengeteg érdekes dolog történt.
Nagycsoportosainkat a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai egy játékos teszt megírására hívták. Gyermekeink nagyon
ügyesen szerepeltek, és élvezték az ügyességi feladatokat is.
Nagy öröm volt számukra,
hogy egy kicsit ők is „iskolások”
lehettek, hiszen meglátogattuk a
leendő tanító néniket, megnézhették, milyenek az órák.
Mi, óvónők is szívesen vettünk részt az iskolalátogatáson,
hiszen megnézhettük, hogyan
illeszkedtek be „régi” ovisaink,
milyen sikeresen veszik az iskolai akadályokat.
Mihály-napi forgatagon szerepeltek gyermekeink, ahol Ági
néniéktől finom csokit kaptak.
Itt találkozhattunk a sorkifaludi
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Magára talált a Tápláni KSK
Az előző bajnoki év katasztrofális
szereplése után, úgy tűnik, feltámadt a
megyei II. osztály „Déli csoportjában”
szereplő labdarúgó-csapatunk. Ha lehet
azt mondani, hogy egy csapat a mezőny
közepén végzett, akkor ez tökéletesen
igaz a Tápláni KSK-ra. Legalábbis a 9. hely
ezt bizonyítja, amihez 21 szerzett pont
társult. Szóval egyelőre középcsapatról
beszélhetünk, de ugyebár még hátravan
a 2018/19-es bajnoki év „második félideje”, a tavaszi szezon. Addig pedig még
jobban fel lehet készülni, megpróbálni

kiküszöbölni a hibákat. Csupán az eredményeket szemlélve, feltűnik a rendkívül
szeszélyes szereplés. Az ember azt gondolná, hogy meglehetősen gólszegény a
csatársor, hogy igen lyukas a védelem,
de az 5-1-es és 4-2-es győzelmek láttán
ez mégsem lehet teljesen igaz. Ettől
eltekintve azért elgondolkodtató a Szarvaskendtől és a Körmendtől hazai pályán
elszenvedett 5-0-ás vereség. Szóval
rosszabb ne legyen, jobb azért lehet a
tavaszi folytatás.
(l. e.)

Eddig nem közölt eredmények:
Tápláni KSK – Bajánsenye 3-0
Gyöngyöshermán-Sztk. – Tápláni KSK 3-1
Tápláni KSK – Szarvaskend 0-5
Nádasd – Tápláni KSK 1-1
Tápláni KSK – Tutitextil Körmend 0-5
Nárai – Tápláni KSK 1-5
Tápláni KSK – Tanakajd 2-1
Viszák – Tápláni KSK 2-1
Tápláni KSK – Balogunyom 2-2
Csákánydoroszló – Tápláni KSK 2-4
Tápláni KSK – Rábatótfalu 1-2
Tápláni KSK – Ják 4-2

Karatehírek

Goju Kupa
Október elején, Szombathelyen
a Goju Kupával indult a karate
versenyszezon, melyre a TKSE
vezetőedzője 13 versenyzőt nevezett be. A verseny célja elsősorban az utánpótlás versenyeztetése volt.
A táplániak mindannyian dobogóra állhattak, volt, aki többször is, összességében 4 arany,
10 ezüst és 7 bronz a mérleg,
sőt a csapatversenyben a TKSE
harmadik helyezést ért el.
Eredmények:
Németh Bálint 3.
Gombor Amanda 2.
Koltai Márk 3.

Lendvai Tamás kumite 3.
Berta Dániel kumite 1.
Desics Botond kata 2,
kumite 3.
Szomor Emma kata 2.,
kumite 1.
Dénes Zaránd kata 2,
kumite 2.
Gerebics Márton kata 1,
kumite 1.
Lenkay Dorka kata 3.,
kumite 2.
Baranyai Benjámin kata 2.,
kumite 2.
Kalmár Zalán kata 2.,
kumite 2.
Anduska-Varga András
kata 3., kumite 3.

Magyar Bajnokság és Palóc Kupa
A Magyar Karate Szakszövetség által Egerben megrendezett
Ippon Shobu Magyar Bajnokságon (2018.10.27.) illetve a
Magyar JKA Karateszövetség
által megrendezett Palóc Kupán
(2018.10.07.) a Tápláni Karate
Sportegyesületet válogatott
versenyzőnk, Habda Zsolt képviselte.
Zsolt teljesen felépült
sérüléséből, és nagyon jól
teljesítve mindkét versenyt
megnyerte a felnőtt kumite
versenyszámban. Azt is hozzá kell tenni, hogy a magyar
bajnokságon hosszú évek óta

ő a stagnáló bajnok, senki
sincs, aki akárcsak meg tudná közelíteni a teljesítményét.
Habda Zsolt

Hátul balról: Kassai Gergely vezetőedző, Lendvai Tamás, Baranyai Benjámin, Gerebics Márton, Dénes Zaránd, Lenkay Dorka,
Anduska-Varga András, Berta Dániel edző,
Elöl: Desics Botond, Koltai Márk, Németh Bálint, Kalmár Zalán,
Gombor Amanda, Szomor Emma

Saino Kupa
November 24-én Gödöllőn az
utánpótlás lépett tatamira, a
kadett korosztályig bezárólag
mérettethették meg magukat
kezdő és haladó csoportokban. A Tápláni Karate SE versenyzői közül hárman utaztak
a versenyre, mindannyian
éremmel/érmekkel tértek
haza.
Eredmények:
Dénes Zaránd II.korcsoport
utánpótlás kihon ippon kumite
2., ippon shobu kumite 2.
Kalmár Zalán II. korcsoport
haladó kihon ippon kumite 3.,
ippon shobu kumite 2.

Lendvai Tamás III.korcsoport
haladó kihon ippon kumite 1.

Balról: Lendvai Tamás,
Berta Dániel edző, Kalmár Zalán,
Dénes Zaránd

