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Jól sikerült a község bálja
az egykori kastélyépületben
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata a helyi Villa Dolce
Vita falai között rendezte meg
a község bálját március 2-án.
A meghívásnak sokan tettek
eleget, az est bevételével a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekart támogatták.

ta a vendégeknek, aki az est fő
célját – a Táplánszentkereszti
Ifjúsági Fúvószenekar nyári
prágai vendégszereplésére
ajánlották fel a támogatói jegyek
és tombola bevételét – anyagi
hozzájárulásával is támogatta. Perl János polgármester
köszöntője végén sok derűs
órát kívánt a báli közönségnek.
Nemcsak aznap estére, hanem
a teljes 2019-es esztendőre is.
A köszöntő után az Isis Táncklub nyolc táncosa tartott bemutatót, majd a Defekt Duó
együttes nevettette meg a közönséget.
Folytatás a 2. oldalon

A Villa Dolce Vítába – az egykori, felújított Széll-kastélyba –
meghirdetett bálra 130 vendég
érkezett, akik a csodálatosan
feldíszített asztaloknál foglaltak
helyet. A polgármester köszöntötte a bálozókat. A bál védnöke,
V. Németh Zsolt országgyűlési
képviselő üzenetét is tolmácsol-

Családiasabb otthonokba költözhetnek
látássérültek, mozgáskorlátozottak
Táplánszentkereszten a Vas Megyei Idősek Otthona kastélyparkjában
tavaly ősszel megkezdődött az építkezés, egy sikeres projekt nyomán
négy otthont építenek. A tervek szerint látássérültek és mozgássérültek lakhatását oldanák meg a park északi oldalán, és egy szolgáltató
központot is terveztek a Táncsics Mihály utca másik oldalára.
A projektről kértünk tájékoztatást dr. Huszár Lillától, a
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének igazgatójától.
– 2017 márciusában, a faluban
tartott lakossági fórumon ön ismertette a pályázati terveket: hat, egyenként kétszázötven négyzetméteres,
amerikai konyhás, hat hálószobás

családi házat építenének 826,88
millió forintos pályázati támogatásból; kettőt Szombathelyen, négyet
pedig Táplánszentkereszten, a Vas
Megyei Idősek Otthona kastélykertjében. A faluban a földszintes, nagy
házakban 28 látássérült és 20 mozgássérült kapna helyet. Miért esett
a választás Táplánszentkeresztre?
Folytatás a 3. oldalon

Februárban a Táncsics Mihály utca felől már jól látszik
a kastélyparki építkezés

Községi iskolák: az Apáczai a legjobbak közé tartozik

Részletek
a 9. oldalon
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Jól sikerült a község bálja
az egykori kastélyépületben

Folytatás az 1. oldalról
A bőséges és ízletes vacsora
után kezdődött a táncos mulatság. Pillanatok alatt benépesült
a táncparkett, ahol a Spontán
zenekar szolgáltatta fáradhatatlanul a változatos zeneszámokat.
Éjfél előtt kezdődött a tombolasorsolás, sok szép tombolatárgynak örülhettek a szerencsés nyertesek.
Az est bevétele 390.000 Ft
volt, ezt az összeget teljes egészében a fúvószenekar céljaira fogják használni. Janászek
Ferenc, a Táplánszentkereszti
Ifjúsági Fúvószenekar karna-

gya minden támogatónak hálásan köszönte a segítséget,
ami nagyban hozzá fog járulni
a nyári program sikeres megvalósításához.
A vidám mulatság hajnali kettőig tartott. A búcsúzó vendégek
jó hangulatban tértek pihenőre.
Többen kifejezték reményüket,
hogy a mostani sikeres rendezvény hagyományt teremthet, s
jövőre újra együtt tudnak szórakozni.

Átmenetileg nem lesz szelektív szemétgyűjtés

Táplánszentkereszten 2004
óta vannak szelektív gyűjtőszigetek. Az önkormányzatot októberben értesítette a SZOMHULL
Kft., amennyiben nem szüntetik
meg a két konténer környékén
a lim lomok lerakását, fölszámolják a gyűjtést. Az önkormányzatnak külön költséget
jelentett a fölgyülemlett szemét
elszállíttatása. Február 26-án
döntöttek arról, hogy ideiglenesen szüneteltetik a működést.
Perl János polgármester elmondta, levélben fordultak a

SZOMHULL Kft.-hez, az áldatlan helyzet megszüntetését
kérték.
„Táplánszentkereszten az
utóbbi időben a szelektív gyűjtőkonténerek használatának
helytelen gyakorlata egyre gyakrabban okoz gondokat önkormányzatunk számára. A konténerekbe, valamint azok mellé
is oda nem való kommunális
és egyéb hulladékokat helyez
el rendszeresen a lakosság.
A falukép rombolásán túl, az
ilyen hulladék elszállításának

költsége is az önkormányzatot
terheli. Mindezek miatt az alábbi
döntést hoztuk.
Kérjük, hogy a gyűjtőszigeteket számolják fel, és az önkormányzat tulajdonát képező

konténereket szállítsák be az
Önök telephelyére.
Bízunk benne, hogy valamikor
a jövőben újra megpróbálkozhatunk a szelektív gyűjtőszigetek
üzemeltetésével.”

Táplánszentkereszt

Önkormányzati havilap
Felelős kiadó:
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: Perl János • Felelős szerkesztő: Treiber Mária
E-mail: taplanujsag@gmail.com
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely
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Családiasabb otthonokba költözhetnek
látássérültek, mozgáskorlátozottak
Folytatás az 1. oldalról
– Mikor a pályázati lehetőség
adódott, végiggondoltuk a lehetséges helyszíneket. Számtalan
megyei településre ellátogattunk. Táplánszentkereszten olyan
befogadói, támogatói légkör
fogadott bennünket, melyre mindenképpen alapozni szerettünk
volna, hisz számunkra rendkívül
fontos, hogy a nagyvilágba kilépő
lakóink pozitív élményként élhessék meg a változást. Ez olyannyira fontos, hogy beszédes címet
is választottunk projektünknek,
így lett „Nyitott Világ Kapujában”
az elnevezés.
Táplánszentkereszt lakóinak
hozzáállása példamutató, melyet ezúton is szeretnék megköszönni, és bízom benne, hogy
mikor elkészülnek a házak és
megérkeznek a lakók, a település lakossága továbbra is szeretettel fogadja a beköltözőket.
A projektátadási ünnepségen mi
is mindenkit szeretettel várunk
majd, mely alkalommal lehetőség lesz bejárni a házakat is.
Az ünnepségről szóló meghívót
elérhetővé tesszük majd.
– Az akkori tervek szerint a pályázat megnyerése után 2018-ra el
kellett volna készülni az integrált
otthonoknak és a szolgáltató központnak is. Mi okozta a határidő
eltolódását?
– Látható, hogy rengeteg építkezés zajlik most az országban,

továbbá a közbeszerzési eljárás
elhúzódása sajnos csúszást
okozott.
– Milyen szerepet szánnak a Vas
Megyei Idősek Otthona vezetőinek,
dolgozóinak a négy új otthon fenntartásában és működtetésében?
– A táplánszentkereszti telephely a Vas Megyei Szakosított
Szociális Intézmény telephe-

jüket. Az intézményi lét eredményeként kialakult a túlgondozás,
a hospitalizáció, az önállóság
alacsony szintje, a túlszabályozott
környezet, mely szociális inkompetenciákhoz vezetett.
A fogyatékossággal élők ellátására jellemző, hogy a nagy
létszámú intézmények sok esetben a település szélén, izoláltan,

lyeként funkcionál továbbra is,
ahol idősotthoni ellátást működtetünk. A négy új épületben
egy teljesen új ellátási formát
hozunk létre, ugyanis a Támogatott lakhatás (TL), egy teljesen új
szociális ellátási forma.
Az intézményi ellátás hazánkban még meghatározó formája
a fogyatékossággal élők ellátásának. Az ellátás nagy létszámú
intézményekben történik, ahol az
intézmény lakói egy helyen laknak,
dolgoznak és töltik szabadide-

korszerűtlen épületekben működnek. A gondozásra fókuszáló
szolgáltatásnyújtás során az
igénybe vevők az ellátórendszer
ellátottjaiként jelennek meg, nem
úgy, mint egy integrált közösség
tagjai. A minőségi élet záloga az
önrendelkező élet, ezért megkérdőjeleződik, hogy egy gondozási
modell alapján működő intézmény elég hatékony tud-e lenni
ahhoz, hogy minőségi életet
biztosítson az ellátást igénybe
vevő személynek.

Ezt az állapotot segíti megszüntetni a pályázatunk. Az ellátottak életminősége a megépülő
házakba történő áthelyezésükkel
nagymértékben javul. A modern,
minden fogyatékosságra akadálymentesített házakba való
kihelyezésükkel megszűnik a
már említett túlgondozás, önálló,
szabadabb életvitel kialakítására
nyílik lehetőség, azaz lakóink
kiléphetnek a „nagyvilágba”.
Önálló életvitelüknek akadályozása teljesen megszűnik, mintegy segítőkként maradunk meg
környezetükben. A projektben
megvalósuló képzésekkel - lehetőségeikhez mérten - megtanítjuk őket az önálló életvitelre.
– Mi lesz a feladata a szolgáltató
központnak, a szolgáltatásokat
igénybe vehetik-e a falu lakói?
– A szolgáltató központban
valósul meg a TL házakban
élők foglalkoztatása, nappali
ellátása, támogató szolgálata,
házi segítségnyújtása, továbbá
közösségi programok helyszínéül is szolgál majd az épület. A
szolgáltató központot a település lakói felé „nyitottnak”, bárki
számára elérhetőnek terveztük.
Szeretném még megjegyezni,
hogy a projekt megvalósulásával munkahelyeket is teremtünk,
hisz a TL házak működtetéséhez munkatársak felvétele válik
szükségessé.  Treiber Mária
Fotó: Lendvai Emil

A Táplánszentkereszti Polgárőr
Egyesület kéri adója 1%-át

Új tagokra vár
a kulturális egyesület

A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület elnöke, Halvax Ágnes elmondta:
a polgárőrök, lehetőségeikhez mérten továbbra is vállalnak szolgálatot a községben, általában a rendőrökkel közösen járőröznek. Tapasztalatuk szerint
elég sokan kivilágítatlan kerékpárral, láthatósági mellény nélkül közlekednek
alkonyatkor, vagy sötétedés után. Kérik a lakókat, vigyázzanak testi épségükre. Az iskola és az óvoda előtt a reggeli órákban sajnos időnként nagy a
tumultus, az a polgárőrtársuk, aki időnként segítette a közlekedést, sajnos
elhunyt, a polgárőr egyesületben egyelőre senki nem tudta átvenni a szerepét,
feladatát. Kérik a szülőket, fokozott figyelemmel közlekedjenek autójukkal a
gyermekintézmények környékén.
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület kéri, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel
működésére. Adószámuk: 18892839-1-18.

Tagtoborzó, tisztújító közgyűlést tart a Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesület 2019. 03. 25-én,
hétfőn 17:30 órakor a könyvtárban.
Ha nem csak látogatni szeretné a rendezvényeket, hanem aktívan részt vállalna a szervezésükben, ötleteivel színesítené a palettát, munkájával
támogatná a programokat, szeretne egy jó csapathoz tartozni, új embereket, csoportokat megismerni,
szabad idejét hasznosan eltölteni – ott a helye!
Jöjjön el és csatlakozzon hozzánk, vagy ismerkedjen meg a rendelkezésre álló lehetőségekkel!
Megjelenésére feltétlen számítunk!
Cserkúti Veronika
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
Tájékoztatás a térítési díjak
emeléséről
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 1-jei hatállyal
az 1/2019.(II.15.) önkormányzati
rendeletében döntött az intézményi térítési díjak emeléséről.
A térítési díjak rendezésére
legutóbb 2011. április 1-i hatál�lyal került sor. Az azóta eltelt
időszak árváltozásai, az étkeztetésre vonatkozó szabályok
szigorodása, változása tette
szükségessé a térítési díjak
felülvizsgálatát.
A térítési díjak az alábbiak
szerint alakulnak:
Intézményi térítési díjak
Ft összesen Ft összesen
bruttó - régi bruttó - új
Bölcsődés 4x-i étkezés
450
517
Óvodás reggeli
50
57
Óvodás ebéd
234
271
Óvodás uzsonna
50
57
Óvodás 3x étkezés
334
385
Diétás óvodás ebéd
469
469
Diétás óvodás uzsonna
103
103
Diétás óvodás 2x étkezés
572
572
Iskolás reggeli
59
67
Iskolás ebéd
300
347
Iskolás uzsonna
59
67
Iskola 3x-i étkezés
418
481
Diétás iskolai ebéd
520
520
Alkalmazott
300
350
Szociális étkezés
440
500
Táplánszentkereszt
Megnevezés

A szociális étkeztetés esetén
a házhozszállítás díja 75 év
felett 150 Ft/adag, 75 év alatt
200 Ft/adag.
A szociális étkeztetés térítési
díjánál figyelembe vehető
kedvezmények:
Jövedelemhatárok
75.501 felett
45.001-85.500
20.001-45.000
0-20.000

Térítési
díj %-a
100
50
30
4

Ebéd
Ft/adag
500
250
150
20

A térítési díj változása miatt
a megállapított térítési díjak a
jövedelemigazolások bekérésével felülvizsgálatra kerülnek
április 1-ig.
Információk a helyi adóigazgatási tevékenységről:
Helyi iparűzési adó
Fontos változás a hatósági
eljárásokban, hogy a társas
vállalkozások, továbbá egyéni
vállalkozók kizárólag ügyfélka-

pun keresztül tarthatják hivatalunkkal a kapcsolatot. Minden
esetben cégkapun, vagy az
ügyfélkapun való bejelentkezés
után tudják csak elküldeni hivatalunk részére beadványaikat.
Javasoljuk, hogy használják az
önkormányzati hivatali portált
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap), vagy az E-papír szolgáltatást (https://epapir.gov.hu)
beadványaik benyújtásához.
A vállalkozási tevékenység
megkezdését, továbbá a vállalkozásban bekövetkező bármilyen változást 15 napon belül
be kell jelenteni hatóságunkhoz.
Gépjárműadó
Gépjármű eladása esetén az
fizeti a tárgyévi
gépjárműadót, aki január 1. napján tulajdonosa/üzembentartója
volt (kivéve, ha az autót kivonják
a forgalomból). A gépjármű
adás-vételt kizárólag az okmányirodában kell bejelenteni,
melyet az okmányiroda hivatalból jelez nekünk.
Fizetési könnyítési lehetőségek
Lehetőség van
fizetési könnyítés
kérésére. Minden
magánszemély
évente egy alkalommal (500 ezer Ft tartozásig)
kérhet részletfizetést, melyhez
nem kell anyagi vagy egyéb
helyzetéről nyilatkoznia, csupán kérelmet kell benyújtani. A
kérelem megfelelő benyújtása,
és a jogszabály feltételeinek
megléte esetén a részletfizetés
automatikusan megadható.
Kérjük, hogy amennyiben fizetési nehézsége áll fenn, ne várja
meg a végrehajtást, hanem
időben – akár minden év elején
– kérjen fizetési könnyítést.
Kapcsolattartás, kommunikáció
Hivatalunk nem adhat ki telefonon olyan információt, mely
adótitoknak minősül, ezért kérjük, amennyiben adóegyenlegre,
hátralék összegére vonatkozó
információra van szükségük,
vagy egy folyamatban lévő eljárással kapcsolatban érdeklődnek, személyesen keressenek
fel bennünket. Ha más személy

ügyében szeretnének információt kérni, minden esetben hozzanak magukkal meghatalmazást.
Elektronikus kapcsolattartás
E l e k t ro n i ku san tarthatják
hivatalunkkal a
kapcsolatot, ügyfélkapus regisztrációt követően az E-papír
szolgáltatás segítségével, illetve
az önkormányzati hivatali portál
használatával.
Felhívjuk figyelmüket, hogy
e-mailben kizárólag általános
tájékoztatásra van mód. Tekintettel arra, hogy e-mail formában
semmilyen beadvány nem minősül hivatalosnak, kérjük, hogy
minden bevallást, nyilatkozatot,
levelet szíveskedjenek hivatalos
úton eljuttatni hivatalunkhoz.
A napokban adózóink kézhez
kapják az adófizetési kötelezettségükről szóló értesítést, a befizetésre szolgáló csekkel együtt.
Jelen levelünkkel a II. félévi adó
befizetésére vonatkozó csekket
is postázzuk, melyet kérünk
megőrizni, augusztusban, illetve
szeptember elején nem küldünk
másikat.
A vállalkozóként nyilvántartott
adózók csekket nem kapnak.
Amennyiben fizetési kötelezettségüket átutalással teljesíteni
nem tudják, a hivatalban igényelhetnek csekket.
Ezúton szeretném a község
vezetése nevében megköszönni, hogy adóforintjaikkal segítik
munkánkat!
Kérjük Önöket, hogy jogkövető magatartásukkal az idén is
támogassák fejlesztéseinket a
szépülő, élhető község fenntartása érdekében.
Közösségépítő rendezvények
2019 májusában
Táplánszentkereszten, 2019.
május 24-25-én közösségépítő
rendezvényre várjuk a kedves
érdeklődőket.
Témakörök:
1. Fiatalok közösségépítése
A fiataloknak van még élményük a közös iskoláról, hittanról,
ministrálásról, sportolásról, de
már előttük áll a falu (időleges)
elhagyása, tanulás, munka,

családalapítás miatt. Fontos
az eddig kapott értékek megismerése, a közösség erejének
megtapasztalása, és az, hogy
a nagyvilágba kikerülve eligazodjanak más értékrendekben,
a sajátjuk megtartásával. Megéljék, hogy cselekvőképesek a
jövőjük, környezetük, közösségük alakításában.
A cél, hogy a faluban hagyományos, katolikus közegben felnövő fiatalok közösségi érzése
növekedjen. A közös alkalmakban rátekintünk, hogy mik azok
a kapott értékek, amelyek a
tarisznyánkban vannak, azokat
az életünkbe hogyan tudjuk
átültetni, a faluból kikerülve (továbbtanulás, munka) megőrizni
identitásunkat, emberi, vallási
értékeinket.
2. Közösségépítés – közösségi
terek kihasználása
A felnőttek számára fontos
a közösség erejének újra felfedezése, „értékeik értékelése”,
mert csak azt tudják továbbadni
a következő nemzedékeknek. A
kommunikáció, konfliktuskezelés a családi és közösségi élet
javítását egyaránt szolgálja, és a
nemzedékek közötti párbeszédet
is. A jövőtervezés a közösségi
cselekvési lépéseket segítheti.
A cél, hogy az itt lakók tudják
a falu közösségét értékelni, az
élet, környezet, hit értékeit tudatosítani, a belső kommunikációt
erősíteni, a generációk közötti
megértést javítani, a hagyományok, értékek átadását lehetővé
tenni, a jövőt cselekvőképesen
tervezni.
A rendezvényre regisztráció
szükséges, részvételi szándékukat kérjük a hivatalban
jelezzék.
Rendezvényeinkre a résztvevőket Berta Tiborné és Pál
Gáborné szervezi.
Rendezvényünk az „EFOP1.5.2-16-2017-00019 projekt keretében Önbecsülés, teljesség,
egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és
Veszprém megyében” pályázat
keretében valósul meg.
Családi Anita
jegyző
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Február 15-én tartották
a hagyományos batyusbált
az iskola tükrös termében
A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesület szervezésében
újra batyusbálra invitálták a
civil szervezetek képviselőit. Az
iskola tükrös termében gyűltek
össze közel harmincan, ételt
és italt hoztak magukkal, és a
jókedvüket se felejtették otthon.

A Gyöngyvirág dalkör és az Egy
vérből színjátszó társulat adott
műsort, majd Csuta vette át a
mulatság irányítását, ezúttal is ő
szolgáltatta a talpalávalót.
A bálon tombolát is lehetett
venni, és ajándékokat nyerni.
Fotó: Halvax Ágnes

Egészségügyi előadás,
mérésekkel kombinálva
2019. május 18-án dr. Zsoldos
Gréta, Bognár Mónika ápolónő és dr. Teleki György rövid
előadást terveznek tartani a
táplánszentkereszti orvosi rendelőben a magas vérnyomás,
a magasabb koleszterinszint
és a magasabb vércukorszint
szövődményeiről.

Ehhez kapcsolódóan vérnyomásmérés, étkezés utáni vércukormérés ujjbegyből és boka- karindex-mérés történik. Ez utóbbi az
ütőerek állapotáról és az esetleges érszűkületről ad információt.
Várjuk az érdeklődőket az
orvosi rendelőben 9:00-12:00
óra között.

GERINCTORNA jóga stílusban
Szerdánként 18 órai kezdettel az iskola tükrös termében tartjuk a
tornát. A gyakorlatok könnyen elsajátítható gyógytorna jellegű mozdulatsorokból állnak, amik javítják a testtartást, légzést, koncentrációs képességet. Gyakorlásukkal könnyedebbé válik a mozgás,
mérséklődik, vagy akár meg is szűnhet a hát-, illetve derékfájás.
Mindenkit vár szeretettel Horváth Mária sportoktató és a LELKES
KIS CSAPAT!
További információ ill. bejelentkezés: 06703647432

Rejtő-bohózattal léptek színre
2019. január 12-én Vasszécsenyben rukkolt elő legújabb
darabjával, egy Rejtő-bohózattal, az Anduska Katalin tápláni
tanítónő által vezetett amatőr
színtársulat.
Az ígért vidám vonalat követve
egy Rejtő Jenő bohózatot, Az
elvonókúrát dolgozták fel az
előző darabjukra való utalással:
Elvonókúra avagy Anna domina?
címmel. A premiert a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar fellépése színesítette.
Ezt követte a káldi Napraforgó Egyesület meghívá-

sa a kultúra napjára. Majd a
táplánszentkereszti batyus
bálra invitálták őket február
15-én, ahol a mulatozás hangulatát fokozták.
Az Egy vérbő(l) társulat komédiáját a kedves táplánszent
kereszti érdeklődők április 27én (szombaton), az iskolában
rendezett SZM bálon tekinthetik
meg.
S Rejtő Jenő szavaival élve:
„Akinek meg nem tetszik, annak majd eltörünk három üveg
gint a fején, ha találkozunk!”
A.K.

Táplánszentkereszt egészségügyéért
Kérjük Táplánszentkereszt lakóit, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák az ALAPÍTVÁNY TÁPLÁNSZENTKERESZT
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYT.
Az alapítvány bevételét kizárólag a rendelő dologi költségeire
használjuk fel, és minden évben elszámolunk vele.
Az alapítvány adószáma: 18892932-1-18

Az Egy vérbő(l) társulat a bemutató után
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Édesapjuk öröksége segíti megismerni a falu múltját
Táplánszentkereszten tavaly október 19-én ünnepelték a faluegyesítés évfordulóját a sportcsarnokban, itt adták át a Táplánszentkereszt Községért Díjat Molnár Sándornénak és Székely Bélánénak.
A testvérpár tavaly tavasszal a falunak ajándékozta édesapjuk,
Horváth Béla kántortanító hagyatékából megőrzött dokumentumokat, és a faluról és életéről készített régi-régi fényképeket.
Székely Béláné (83 éves)
és Molnár Sándorné (78 éves)
Szombathelyen lakik, felmenőik a táplánszentkereszti
temetőben alusszák örök álmukat. Először édesapjukról
kérdezgettem őket.
Horváth Béla Nagykölkeden
született, 1922-ben végzett
a pápai tanítóképzőben. Öt
évig tanított Söptén, majd a
táplánfai római katolikus elemi
népiskolába vették föl kántortanítónak, a megválasztását
őrző, kézzel írt iskolaszéki
okmányt meg is tudták mutatni
a hölgyek. Hét jelentkező közül
őt érte ez a megtiszteltetés,
1927-től 1963-ig volt aktív tanító, 1945-től igazgatója is az
intézménynek. Nagyon precíz
és roppant kíváncsi tanító volt,
szépen összegyűjtötte, mi
történt a faluban, elrakta az
iratokat, fotókat, és ő maga is
szorgalmasan fényképezett az
akkori technikának megfelelő
masinával. (Kevés kép maradt
fönn róla, hiszen mindig ő állt
a lencse keresője mögött.)
Ma már sajnálják, hogy nincs
meg az a fényképezőgép, a
szombathelyi bizományi áruházas megvette. A lányoknak
tündérszép gyermekkoruk volt
Táplánfán és a későbbi Táplánszentkereszten. Először a
kéttantermes régi iskolában
volt a szolgálati lakásuk (az
épület nyomai már eltűntek).
Később költöztek a Petőfi utcai
saját házukba. Apjuk nagyon
szerette Táplánszentkeresztet,
a falu minden megmozdulásában részt vett, a sportegyletnek
és az önkéntes tűzoltóságnak
alapító tagja is volt, virágzott a
közösségi és kulturális élet a
községben, színdarabokat játszottak, bálokat tartottak. Sok
mindent dokumentált, például
fotója őrzi az 1848-as emlék-

mű avatását, a Szent Kereszt
templom harangszentelését,
az iskolaavatást, egyházi ünnepeket, a színjátszók fellé-

fészek. 1991 decemberében
kezdték kiüríteni a házat, mert
el akarták adni. Két teljes hétvégén, két cserépkályhában
tüzelték el azokat a papírokat,
amikről úgy gondolták nincs
már rájuk szükségük. Előtte
gondosan átválogattak mindent, újranézve a hagyatékot,
megállapíthatták: szenvedélyes gyűjtő volt az édesapjuk.

Kiss Mária, Horváth Béla iskolaigazgató,
Szita Irma (1959-ben készült a fotó)

pését, sporteseményeket. Az
első falutörténetet is ő vetette
papírra.
Édesanyjuk 12 évvel volt
fiatalabb az apjuknál, mindig
viccelődtek a halállal, de jó
lenne együtt meghalni, mondogatták egymás közt. Aztán

A tankönyveket szakok szerint
megőrizte, az Ezüstkalászos
Gazdatanfolyam teljes anyaga
m e g m a ra d t e g y b e n , d e a z
önkéntes tűzoltókról, a sportegyletről is volt számos irata.
Mesélték, tisztában voltak azzal, hogy sok érdekes, érté-

Molnár Sándorné, Perl János, dr. Kovács László,
Székely Béláné a 2018-as díjátadón
majdnem úgy történt, édesapjuk halála után két évvel
követte őt a felesége, 1989ben. Üresen maradt a családi

kes adalékot tartalmaznak a
borítékok és dossziék, szinte
a falu múltja elevenedett meg
a szemükben, míg válogattak.

Kérdésünkre, hogyan osztották el egymás között az
örökséget, Székely Béláné és
Molnár Sándorné azt válaszolta, megegyeztek: az okmányok,
iratok Székelynénél, a fényképek – egy bőrönd telis-teli volt
fényképekkel, édesapjuk precízen feltüntette az évszámokat,
mikor készültek – Molnárnénál
maradtak, mindketten hozták
a szombathelyi lakásukba, de
jutott belőlük a velemi üdülőjükbe is.
Múltak az évek, évtizedek,
hiszen édesanyjuk halála óta is
elsuhant már harminc esztendő. Székely Béláné és Molnár
Sándorné is régóta nyugdíjas,
férjeiket is elvesztették, de
gyerekeik, unokáik a közelükben élnek. Tavaly januárban
sokat beszélgettek, mi legyen
az örökséggel, és elhatározták, hogy „pontot tesznek az
ügy végére”. Tavaly tavasszal
fölkeresték Perl János polgármestert, és felajánlották
a dokumentumok, fotók egy
részét. Úgy vélték, a későbbi
generációknak, lehet, már nem
sokat mondanak az elsárgult
fényképek, a falu önkormányzata jobban meg tudja becsülni ezeket az emlékeket.
A táplánszentkereszti önkormányzatnál örömmel fogadták
az ajándékot, kevés fotó maradt örökségül a 20. század
elejéről.
Beszélgetésünk során kiderült, az örökhagyók nem tudták
előre, hogy kitüntetést kapnak.
Székely Béláné vállalta, hogy
rögtönzött, élő történelemórát
tart az ünneplőknek a faluegyesítés alkalmából (erre szólt a
meghívás). A sportcsarnokban
lélegzetvisszafojtva hallgatták
gyerekek és felnőttek.
A Táplánszentkereszt Községért Díj átadása volt a ráadás,
mindketten meghatódtak, és
nagyon örültek az elismerésnek. Édesapjuk, néhai Horváth
Béla táplánszentkereszti kántortanító nevében is hálásan
köszönték.
(t. m.)
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Olvasóköri megemlékezés a kultúra napjáról
Január 22-én a könyvtárban tartotta a magyar kultúra napjához
kapcsolódó megemlékezését a
Táplánszentkereszti Olvasókör.
Dr. Láng Gusztáv irodalomtörténész tartott előadást, Ady Endre
halálának 100. évfordulójáról is
megemlékezett.
Dr. Láng Gusztáv irodalomtörténész emlékeztetett arra,
hogy Babits Mihály egy nagy
terjedelmű esszéjében fogalmazta meg, hogy a magyar
nemzet az, amely vállalja a
magyar műveltséget, vállalja,
amit ez a nép évszázadok óta
felhalmozott. Ehhez hozzátette,
hogy kulturális szempontból a
magyar nemzet rendkívül as�szimilációképesnek bizonyult.
Hosszabban ecsetelte a magyar
kultúrát, annak művelését, Kölcsey Ferencről és a Himnusz
születéséről is beszélt. Mint
mondta, a kultúra valódi értéke
csak látszólag megy ki a divatból. Mindig eljön egy nagy mű
ideje, s a magyar kultúra tele is
van ilyen példákkal. A magyar
irodalom erőssége a líra, s örülhetünk, hogy ilyen sok csodás
költeményt olvashatunk anyanyelvünkön. Nekünk magyaroknak a 19. században valójában
két himnuszunk is volt. Még
Kölcsey Himnusza előtt a katolikusok más szöveget énekeltek,
mint a reformátusok. Érdekes,
hogy míg Kölcsey, a Himnusz
költője református volt, addig

a Szózat szerzője, Vörösmarty
Mihály katolikus. Nem véletlen,
hogy a Himnuszban biblikus

Volt, aki megjegyezte, hogy
neki most már mást mondanak
az Ady-versek, mint ahogyan

Dr. Láng Gusztáv (balról) dr. Kovács László alpolgármester és néhány érdeklődő társaságában
formulák is felfedezhetők. Egy
ideig egymás mellett versengett
a nemzet himnuszaként Kölcsey
Himnusza és Vörösmarty Szózata, végül Kölcsey költeménye
maradt meg össznemzeti énekként. Minden jeles himnusznak
van történelmi hagyománya,
múltja, természetesen ennek is.
Dr. Láng Gusztáv rátért az
este fő témájára, Ady Endre
költészetére a nagy költő halálának 100. évfordulója alkalmából. Hangsúlyozta, hogy Ady a
magyar kultúra egyik kimagasló
alakja. Aztán rákérdezett a jelenlévőkre, mennyire ismerik a
költőt és verseit, vannak-e kedvenc Ady-verseik. Többen jelentették ki, hogy van kedvenc Adyversük, és kedvelik költészetét.

azt egykor az iskolában hivatalosan tanították. Egyesek a
művészek által előadott verseket dicsérték, azokat ajánlották
az olvasókör és az érdeklődők
figyelmébe. Majd a professzor
úr ismét átvéve a szót arról
beszélt, hogy Ady fiatal felnőtt
korától önkéntesen nem járt
templomba, de karácsonykor
elkísérte az édesanyját az istentiszteletre. Vagyis a nagy nonkonformista alkalmazkodó konformista lett. Arról is szólt, hogy
az ő nemzedéke József Attilán
nőtt fel, Adyval nehezen tudtak
azonosulni. 1967-től azonban
a sors úgy hozta, hogy Adyt is
tanítania kellett, s fokozatosan
jött rá, hogy mit is jelent az
Ady-jelenség a magyarságnak.

Táplánszentkereszt határában
maradt egy gólya
Novemberben és decemberben is többen látták, fotózták és
aggódtak a Táplánszentkereszt
határában kóricáló gólya miatt.
A legnagyobb közösségi oldalon
is foglalkoztak vele.
Kedves vasi gólyabarátok!
Az elmúlt hetekben megannyi
aggódó hívást kaptunk a Táplánszentkereszt térségében
áttelelő, a 87-es út közelében

portyázó gólyával kapcsolatban.
Köszönjük, hogy ilyen sokan szívükön viselitek a gólyák sorsát!
Ezúton jelezzük: aggodalomra
jelenleg nincs ok! A telek enyhülésével egyre több fehér gólya
választja a maradást a veszélyekkel teli hosszú vándorút
helyett, normális viselkedésről
van tehát szó. Beavatkozásra
csak akkor lehet szükség, ha

az állat láthatóan legyengült,
bágyadt, esetleg megsérült –
egyéb esetben úgyis lehetetlen
megfogni. Az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársai
rendszeresen ellenőrzik a madár hogylétét.
(Információ: Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpont Facebook-oldala)
(fotó: Döbrösi Roland)

A költő újságíróként is nagyon
termékenynek bizonyult, több
száz verse mellett újságírói
tevékenysége nyolc-tíz kötetre
rúg. Elsősorban a Nyugatban
publikált. Ady úgy élt a köztudatban, hogy meglehetősen lump,
bohém személyiség, de verseit
nagyon komolyan vette, azokon
elmélyülten dolgozott. Amikor
Párizsban járt, ígéretéhez híven
küldözgette verseit a Nyugatnak, mégpedig táviratilag, ami
elég tetemes kiadással járt.
Igazi termékeny időszaka 2122 éves korától indult, de az
akkori verseket ő nem tekintette
érvényesnek, csak a jóval későbbieket. Ady bebizonyította,
hogy valóban meg lehet újítani
a magyar lírát, amiben szerepe
volt párizsi útjának is. Azt állította, hogy Párizs az ő Bakonya.
Dr. Láng Gusztáv szerint az
iskolai oktatás meglehetősen
mereven szembeállítja a 19.
századi népiességgel, pedig
Adynak nagyon sok köze van a
néphez, amit jól bizonyít például
a „Lelkek a pányván” című költeménye. Természetesen Adynak
is voltak kedvelt, szívesen énekelt népies nótái is. Majd egyik
legszebb, burkoltan vallásos
versére hívta fel a figyelmet,
melynek címe: „Krisztus-kereszt
az erdőn”. A jelenlévők az este
folyamán még több mindenről
beszélgettek Adyval és a kultúra
napjával kapcsolatban.
L.E.
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A táplánszentkereszti önkéntes tűzoltóknál történt
Az elmúlt 3 hónap során a helyi
tűzoltóság napjai mozgalmasan
teltek. 2018. év decemberében
megérkeztek a BM-OKF – MTSZ
pályázaton megnyert korszerű
egyéni védőeszközök és felszerelések, melyek javítják a
biztonságos és hatékony beavatkozást. Az eszközök átadása a
Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon történt.
A karácsonyi ünnepeket szerencsére nem árnyékolta be
rendkívüli esemény, tűzeset,
vagy baleset. Az óév utolsó riasztása 2018. december 29-én
történt, Táplánszentkereszt, Dó-

egységekkel közösen végeztük.
2019. február 18-án szabadtéri tűzesethez vonultunk, de
ott nem történt beavatkozás,
mivel az égetés az önkormányzati rendeletben meghatározott
időben és módon történt.
Egyesületünk kérése a tisztelt lakosság felé: közeledik a
tavasz, megkezdődnek a kerti
munkák és az ezzel járó avar
és növényi hulladékok égetése. Kérünk mindenkit, hogy az
önkormányzati rendeletben
előírt időben és módon történjenek az égetések! Veszélyes
és környezetre káros hulladékok
(műanyag, gumi, háztartási hul-

Villám csapott a kéménybe

zsa György utcába, ahol családi
ház udvarán fahulladék égett. A
tüzet a táplánszentkereszti és a
szombathelyi tűzoltó egységek
közösen oltották el. Ezt követő
időszakban több alkalommal
láttunk el készenlétet a megyében történt kiemelt tűzesetek
oltásának ideje alatt, melyek
a hivatásos állományt teljesen
lekötötték. Ilyen esetek voltak a
2019. január 1-jén 00.15-kor a
vasszécsenyi csirketelepen keletkezett tűz, majd néhány napra
rá a Sárvár határában található,
korábban étterem, napjainkban
pedig bútorraktározásra használt épület tüze, valamint két
alkalommal egy szombathelyi
ipari üzemben történt tűzeset
felszámolása. 2019. február 02.
napján 18 óra után Táplánszentkereszt, Rákóczi utcai családi
ház pincehelyiségében keletkezett tűz, melynél az oltási és
utómunkálatokat a szombathelyi

ladék, bútor származékok, vegyi
anyagok) égetése szigorúan
tilos, ezen tevékenység komoly pénzbírságot vonhat maga
után! A község területén érvényes avar és növényi hulladék
égetését szabályozó rendelet
megtekinthető a tűzoltószertár
ablakában, de kérésre elektronikus, vagy nyomtatott formában
is tudunk biztosítani belőle. A
hétvégi égetési tilalmat, kérjük
tartsák be, ne zavarják a környezetükben élőket égetéssel,
füstöléssel. Amennyiben égetéssel kapcsolatos lakossági bejelentés érkezik, minden
esetben riasztásra kerülnek
mind a szombathelyi, mind pedig a táplánszentkereszti tűzoltó
egységek, és ha a helyszínen
a vonatkozó rendelettől eltérő
módon zajlik az égetés, akkor
a katasztrófavédelem eljárást
indít, és indokolt esetben bírsággal szankcionál.

Tűzoltási gyakorlat

Elérkezett az adó 1% felajánlások ideje! Szeretnék,
ha minél többen bizalmat
szavaznának számunkra, és
mind többen ajánlanák fel
adójuk 1%-át a helyi tűzoltóság működési feltételeinek
javítására és biztosítására:
Kedvezményezett: Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Adószámunk: 188886611-18
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a 2018. évben egyesületünk részére felajánlott adó
1% támogatásokért! A felajánlott
összeget napi működésünk feltételeinek biztosítására, működési
költségeink fedezésére fordítottuk.
2019. február hónap során 4 fő
helyi önkéntes tűzoltó vett részt

kisgépkezelői tanfolyamon a
Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szervezésében.
Az egyesület tagjai átemelő
szivattyú, motoros láncfűrész,
mobil áramfejlesztő, és tűzoltó
gépjármű fecskendő kezelés témakörökben fognak március hónap során a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ vizsgabiztosai
előtt tudásukról számot adni.
Ne feledjék! Ha baj van, segítünk!
Központi segélyhívó telefonszáma: 112
Elindítottuk Facebook oldalunkat Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Táplánszentkereszt
címen, ahol eseményekről,
időjárási riasztásokról, aktuális
rendeletekről szeretnénk tájékoztatást adni.
Tancsics József
tűzoltóparancsnok
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Iskolai hírek

Községi iskolák: az Apáczai a legjobbak közé tartozik
Táplánszentkereszten több mint száz éve működik iskola. A Fő út
5. számú ház, az úgynevezett kisiskola, a korabeli épület helyén
található, a szemben lévő nagyobb iskola (Fő út 12.) 1973-ban, a
tornacsarnok 2010-ben épült. Az Apáczai Csere János Általános
Iskola tanulói az ország községi iskolái között évek óta jó tanulmányi eredményeket érnek el a kompetenciaméréseken. Kissné Nagy
Ilonával, az iskola igazgatójával beszélgettünk.
Kissné Nagy Ilona 2010-től
vezeti az intézményt. A 2018as felmérés szerint az ország
legjobb községi általános iskolái
között van a táplánszentkereszti,
az iskolák sorrendjében benne
van az első 100-ban, tavaly
a 63. helyet szerezték meg a
diákok.
Az igazgató elmondta, 224
tanuló jár hozzájuk, többségük
táplánszentkereszti, hozzávetőleg 50 gyerek a környező falvakból és Szombathelyről érkezik.
A tantestületnek 23 tagja van,
100 %-os a szakellátottság, 2
kollégájuk áttanít a váti iskolába,
2 óraadót is foglalkoztatnak.
Táplánszentkereszten viszonylag kis létszámú osztályokban, kis-felmenőrendszerben kezdhetik iskolai életüket
a tanulók. Az 1-2. osztályt, és a
3-4. osztályban tanítók vezetik
be a kisiskolásokat az olvasás,
írás és számolás rejtelmeibe.
A szakképzett pedagógusok
párban, jól össze tudják hangolni a délelőtti és a délutáni
munkát. Már az első osztálytól
lehet nyelvet tanulni, angolt

vagy németet választhatnak a
gyerekek és szüleik. A tanítók sok időt szánnak színes

tanulnak olvasni az elsősök, és
a pedagógusok célja, hogy jól
tudjanak majd helyesen írni. Cél
az alapműveletek pontos elsajátíttatása, hogy eszköz használata nélkül tudjanak jól számolni.
Az intézményben fogadnak és
ellátnak testi-, érzékszervi fogyatékos gyerekeket és sajátos
nevelési igényű diákokat is, akik
tanulási nehézséggel küzdenek.

önkormányzat, helyben főznek,
friss ételt kapnak az étkezők.
Idén januártól diétás menüt is
fel tudnak szolgálni.
Az iskola pályaorientációs
pályázatot nyert, három éven
keresztül segítik a diákok pályaválasztását, elviszik őket
különféle munkahelyekre, sokféle szakma képviselőit hívták az iskolába, kérték, hogy

Az Apáczai iskola épülete a Fő úton
szabadidős foglalkozásokra, a
beszélgetőkörökre, múzeumi
programokra, sport- és kézműves foglalkozások színesítik az
iskola délutáni életét. A hangszeres oktatás is elkezdődhet,
furulyázni, majd fúvós hangszeren tanulhatnak a 3. osztálytól.
Az alsó tagozatos gyerekek jó
felkészítése, az alapismeretek
kialakítása, megszilárdítása a
későbbiekben is befolyásolja
a diákok előmenetelét. Szótagolva, hagyományos módon

Tisztelt Szülők!/Kedves
Támogatók!
Köszönjük a Táplánszentkereszti Iskoláért Közalapítvány
számára az előző évi adók 1 százalékának felajánlását!
A befolyt összeget az eddigiekhez hasonlóan a tanulók
változatos foglalkoztatásához, innovatív ötleteink megvalósításához, a diákok szabadidejének hasznos eltöltéséhez
használjuk fel.
Alapítványunk az idén is szívesen fogadja a felajánlott 1
százalékokat.
Táplánszentkereszti Iskoláért Közalapítvány
Adószám: 18892918-1-18

A jól felszerelt modern sportcsarnokban labdajátékokkal
– kézilabda, foci, röplabda – ismerkedhetnek a gyerekek, az
udvaron mászófal, teqball asztal
várja őket.
Az Apáczai iskolában évek
óta gondot fordítanak a gyermekek közösségi nevelésére, kreativitásuk fejlesztésére. Hangsúlyt fektetnek a hagyományok
megismertetésére, ápolására,
az ünnepségek jó színvonalát
a falu lakói is tapasztalhatják.
Táplánszentkereszt egyik kulturális központja is lett az általános iskola, a falu történetét
is iparkodnak megismertetni a
gyerekekkel.
A 7 tantermes „nagy” iskolában szaktantermek (informatikai, kézműves stb.) segítik az
oktatást, egy sószobát is kialakítottak. Az egészséges életmód népszerűsítésére minden
évben témahetet szerveznek, a
tél végi időszakban, most Tőke
Monika védőnő tart előadásokat,
bemutatót, kóstolókat.
A közelmúltban újíttatta fel
és szereltette fel modern főzőeszközökkel a konyhát az

beszéljenek a munkájukról, a
gyerekek minden alkalommal
kérdezhettek is.
Az apáczais diákok számos
sport- és tanulmányi versenyen
vesznek részt a tanév alatt, és
sikerrel szerepelnek, az ifjúsági
fúvószenekar a faluban tartott
ünnepségeknek állandó szereplője, de alkalmanként máshol is
föllépnek.
Kissné Nagy Ilona elmondta,
a náluk végzett diákok a középiskolákban is jól megállják
a helyüket, nem esnek vissza
tanulmányi eredményükkel.
Az országosan elért 2018-as
eredmény is jelzésértékű, a
100 legjobb községi iskola
közötti helynek örülhetett a
tantestület is.
A táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános
Iskola fenntartója 2013-ig a
táplánszentkereszti önkormányzat volt, 2013-tól a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
vette át a működtetését, most
a Szombathelyi Tankerületi Központhoz tartozik.
(t. m. )
Fotó: Kálmán Zsolt
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Farsangoltunk! Jelmezverseny, tombolasorsolás
Iskolánk nagy szerepet szán a
hagyományok őrzésének, így
nálunk is a farsangi időszak a
szórakozás, jókedv ideje. Idén
február 22-én rendeztük meg
farsangi délutánunkat.
Idén ismét páratlan, ötletesnél
ötletesebb jelmezek kerültek ki
alsós diákjaink szüleinek, nagyszüleinek keze alól. Volt, aki
felhőnek, volt, aki pizzának, más
pingvinnek, csokiautomatának
öltözött be iskolai farsangunkon. A kölcsönzött jelmezek is
nagyon színesnek, ötletesnek
mutatkoztak. Valóban nehéznek
bizonyult a zsűri dolga, hogy
ennyi kiváló jelmezből melyiket
jutalmazza.
Diákjaink egy része csoportos
műsorral készült, főként a felső
tagozatosok. Megelevenedett

tréfás formában a János vitéz, de
táncokat, jeleneteket is láthattunk.

Aki itt nem nyert, szerencsés
lehetett az izgalmas tombola-

sorsoláson. Az éhes és szomjas gyerekeket a szülők által
üzemeltetett büfé várta.
A tanulók és az iskola
n ev e l ő k ö z ö s s é g e h á l á s a n
köszöni meg a szülők és a
Szülői Szer vezet hatékony
támogatását (tombolatárgyak,
sütemény, műsor, részvétel a
dekorációban és a büfében,
jutalmak).
(Információ: Apáczai iskola)

Jó eredménnyel tértek haza a megyei versenyekről
A táplánszentkereszti
Apáczai iskola tanulói is
részt vettek a 2019-es Zrínyi
matematikaverseny megyei
fordulójában március el sején Szombathelyen. Gál
Bence 6.a osztályos tanuló

7., míg Erős Dorián 6.b osztályos tanuló a 10. helyezést
érte el.
Felkészítő tanáraik: Geröly
Krisztina és Lakner Judit.
A Gyermekszemmel elnevezésű megyei rajzversenyen

Mikos Lara 2. évfolyamos és
Szekér Lili 4. osztályos tanuló
különdíjas lett.
Felkészítő tanáruk: Le
ginszky Ágnes tanárnő
Mindannyiuknak szeretettel
gratulálunk!

Óvodai hírek
Kedves Olvasók!
Rengeteg élményben volt
része az óvodánk összes kis
lakójának.
Az adventi gyertyagyújtáson minden csoport megmutathatta, milyen versekkel,
énekekkel készül az év legmeghittebb ünnepére. Karácsonyi műsorunkra meghívtuk
bölcsiseinket is, akik áhítattal
nézték a gyönyörű karácsonyfát. Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni a gyönyörűen
horgoló anyukáknak, nagymamáknak, ismerősöknek a
szép horgolt díszekért. Az
óvó nénik, a gyerekek műsorai
után meglepték a kedves közönséget egy kis karácsonyi
ének hangversennyel.
Szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek nagylelkű
támogatásukért a jól sikerült
adventi vásárhoz.
Idén sem maradhatott el a
lucázás, melyet a „Szállj elő,
zöld ág…” tehetségígéreteket
gondozó műhelybe járó gyermekek adtak elő.

Pavilonunk téli dekorációi a
Napraforgó csoport lelkes szülőinek, óvó néniinek és dajka
nénijének munkáját dicsérik.
Idén is megrendeztük a farsangunkat, melyre minden óvo-

hagyományosnak mondható
– SZM bálunkat, a sportcsarnokban.
Külön köszönet illeti a szülőket a felajánlott tombolatárgyakért, utalványokért, kedvezmény

tuk, ahol bemutattuk tehetséggondozásunkat a kezdetektől a
műhelymunka végéig. Öröm volt
számunkra, hogy a környező
óvodákból érkező óvó nénikkel
tapasztalatokat cserélhettünk,

dás és felnőtt egyaránt beöltözött. A jól sikerült délelőttön
minden kisgyermek gazdagabb
lett valamilyen tombola- illetve zsákbamacska tárggyal. A
csoportok egymást is meglátogatták, megnézhették a többiek
jelmezeit.
Szeretnénk köszönetet mondani az Önkormányzatnak, hogy
idén is megtarthattuk – már

kuponokért, a teremrendezésért
és a takarításért.
Óvodánk az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató
és Kutató Központ egyik bázis
óvodája. Programunk keretében
Márton napon és Luca napján
jó gyakorlatot tartottunk, ahová
a környék óvodáiból vártuk a
pedagógusokat. Szakmai napunkat idén februárban tartot-

kinél hogyan valósul meg a
tehetséggondozás.
Óvodánk idén is pályázott a
Kiválóan Akkreditál Tehetségpont címre, mely egy országos
listára teszi óvodánkat. A pályázat ellenőrzése már megtörtént,
jelenleg a számunkra pozitív
elbírálásra várunk.
Szőnyéné Kovács Ivett
intézményvezetó
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Mikulás Kupa

Waso Gála
2018. december 29-én
Prágában a WASO (World
Association of Sporting Organization) által szervezett gálán,
a Mesterek Éjszakáján (Noc
Mistru) magyar siker született.
A Tápláni Karate Sportegyesület válogatott versenyzője, Habda Zsolt az évközben
megrendezett kvalifikációs
versenyt megnyerve indulhatott a bajnoki övért. A gálán
színvonalas meccset vívott a
cseh bajnokkal – sőt a bírókkal
is –, de egy szemernyi esélyt

sem adott ellenfelének, megnyerte a bajnoknak járó övet.

2018 decemberének elején Szombathelyen a Vas Megyei Karate Szövetség rendezésében találkozhattak a megye karatésai. A
Tápláni Karate Sportegyesület versenyzői 6 arany-, 4 ezüst- és 3
bronzérmet hoztak el!

Kedves Sportbarátok!
A Tápláni Karate Sportegyesület kéri, hogy az adó 1%-ának
felajánlásával segítsék a helyi karatésokat! A támogatást a
gyerekek versenyekre utazására, nevezési díjakra, sportszerek
vásárlására költjük.
Köszönjük!
Az egyesület adószáma: 18895870-1-18

Évbúcsúztató összejövetel
A TKSE karatésai és családtagjaik a 2018-as évet játékos sorversenyekkel, labdajátékokkal és sok-sok vidámsággal búcsúztatták.

Gyere karatézni!
Lehetsz lány, lehetsz fiú, felnőtt vagy gyerek, ha mozogni
vágysz, gyere el a TKSE edzéseire!
Kezdő edzések szerdán és szombaton a táplánszentkereszti
iskola sportcsarnokában!
Várunk mindenkit, érdeklődj bátran!
E-mail: kassaigergely91@gmail.com

Dési kosár
Az MKOSZ „Dobd a kosárba”
programjában immár 5. éve
vesz részt iskolánk, melynek
célja a feltörekvő kistérségekben rejlő tehetségek felkutatása. A 2019-es évi szombathelyi
állomásán vett részt kis csapatunk, melyen nagyon jól szere-

peltek az apáczais diákok, és
meg is nyerték mindkét mérkőzésüket. A következő fordulóban
már jóval erősebb csapatokkal
találkoznak gyermekeink, és bízunk a még szebb folytatásban.
HAJRÁ TÁPLÁN!
HAJRÁ APÁCZAI!

Az SZJA 1%-a a kultúra
támogatására
A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesület köszöni, hogy
a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásakor az egyesületet
választották!
A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesületnél több kulturális csoport is működik: a Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar, a Tavaszi Szél Citerazenekar, a Tápláni Gyöngyvirág Dalkör, a Foltvarró Kör -Sárkány Klubja, az Olvasókör. Az

Állnak:
Gráczer Zs. edző,
Pintér K.,
Szilvágyi E.,
Bödei D., Balázs
B.,Bognár Á.,
Buda L., Pál B.,
Kapui A. segítő,
guggolnak:
Kiss B., Simon
Z.,Kiss Á.

egyesületnek közel 50 állandó tagja van, tevékeny részt vállal
a falu kulturális életében, a hagyományok őrzésében.
Ha továbbra is szeretné támogatni a táplánszentkereszti kulturális életet, és szívesen részt vesz a felkínált programokon,
akkor kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesületet.
Adószámunk: 18899733-1-18
Köszönjük!
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Edzőtábor és övvizsga

A tavaszi szezon mérkőzései
A labdarúgó megyei II. osztály „Déli” csoportjában
játszó Tápláni KSK tavaszi szezonbeli menetrendje:
Márc. 03.
Márc. 10.
Márc. 17.
Márc. 31.
Ápr. 06.
Ápr. 14.
Ápr. 19.
Ápr. 21.
Ápr. 27.
Máj. 01.
Máj. 04.
Máj. 12.
Máj. 19.
Máj. 26.
Jún. 02.
Jún. 09.

Körmendi Tégla – Táplán
Táplán – Felsőcsatár
Szentpéterfa – Táplán
Táplán – Őriszentpéter
Bajánsenye – Táplán
Táplán - Gyöngyösh.-Szentkir.
Szarvaskend – Táplán
Táplán - Nádasd
Tutitextil Körm. – Táplán
Táplán - Nárai
Tanakajd – Táplán
Táplán – Viszák
Balogunyom – Táplán
Táplán – Csákánydoroszló
Rábatótfalu – Táplán
Táplán - Ják

A TKSE karatésai február 9-10-én edzőtáborban vettek részt, melynek
zárásaként 17-en vizsgázhattak magasabb övfokozatra. Németh András
(4.dan) vizsgáztató előtt elméleti és gyakorlati tudásukról adtak számot:
mindannyian sikeresen vizsgáztak.

Hátul (balról) Németh András vizsgáztató, Koltai Tamás, Gerebics Márton,
Lovranics Bálint, Gombor Amanda, Szomor Emma, Léránt Anna, Dénes
Zaránd, Berda Dániel edző, Kassai Gergely vezetőedző
Elöl: Koltai Márk, Berta Ádám, Berta Péter, Desics Botond, Németh
Levente, Lovranics Ákos, Bíró Belián, Baranyai Benjámin, Németh Bálint,
Takács Fanni

Az utánpótlás focicsapatokról dióhéjban
Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Táplánszentkereszt
Község Önkormányzatának, hogy lehetőséget adott nekünk arra,
hogy bemutatkozzon a Táplán SE kicsit másképp. Az előző években
általában csak a felnőtt csapatról szóltak a hírek. Szeretnénk, ha a
falu sportszerető közönsége megismerné utánpótláscsapatainkat
is, és azok felépítését.
Hét évvel ezelőtt kezdtünk el
óvodás gyerekekkel foglalkozni
annak reményében és tudatában, hogy a későbbiekben csak
az erre nyert forrásokból lehet
majd működtetni az egyesületet.
Szerencsénkre a demográfiai
lehetőségek is kedvezőek, hiszen szép lélekszámú településről beszélhetünk.
Az óvodában a célunk a mozgás megszerettetése, illetve,
hogy később, mikor a gyerekek
már iskolába kerülnek, igazolt
játékosként, már a helyi egyesületet válasszák sportolásra.
Előny ez a szülők számára is,
hiszen helyben minden lehe-

tőség biztosított ahhoz, hogy
gyerekeik jó körülmények és lehetőségek mellett sportoljanak.
Napjainkra elértük azt, hogy
közel 60 utánpótlás-játékossal
dolgozhatunk. Ehhez jön még
az óvodás csoport és a felnőtt
csapat játékosai. Folytonossá
tudtuk tenni a képzést, ennek

köszönhetően az összes létező
megyei bajnokságban, minden korosztályban szerepelnek
csapataink. Az U7-U9-U11-U13as gyerekeink a Bozsik programban is részt vesznek. Az
U14-U16-os csapatunk pedig a
megyei bajnokságban mérettetik meg magukat hétről hétre.
Rendkívül büszkék vagyunk
rájuk, hiszen évek óta jól teljesítenek! Nyilván vannak jobban
és kevésbé jól teljesítő korosztályok, de amatőr egyesületként
nehéz fenntartani az állandóságot, és a képességek sem egy-

formák. Minden gyereket egyenértékűnek tekintünk, és senkiről
sem szívesen mondunk le. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy kiszakítsuk kicsit őket a számítógépek, okostelefonok világából!
A gyakorlat azt mutatja, hogy
lelkesen és szívesen érkeznek
hozzánk az edzésekre. Továbbra
is az utánpótlás-nevelést helyezzük előtérbe, természetesen
a felnőtt csapattal is szeretnénk
minél jobb eredményt elérni.
A későbbiekben pedig a saját
nevelésű játékosainkból minél
többet profitálni.

Ezúton arra kérjük a sportszerető TÁPLÁNI LAKOSOKAT,
hogy aki teheti és úgy gondolja,
adója 1%-ával támogassa egyesületünket a még hatékonyabb
működés reményében. Adószám:
19892588-1-18 Köszönjük!
Kovács Ferenc
a Táplán SE elnöke

