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Polgármester- és képviselőjelöltek bemutatója Részletek az 5–8. oldalon

Újabb elismerést tudhat magá-
énak a Táplánszentkereszti Ifjú-
sági Fúvószenekar. Több külföldi 
zenekarral együtt ők is felléphet-
tek július 20. és 23. között a X. 
Prágai Art Festivalon. A fesztivál 
célja a különböző nemzetek 
kultúrájának megismertetése, a 
hagyományok felelevenítése, a 
nemzetközi kapcsolatok ápolása. 
A többféle művészeti ág produk-
cióiban egyaránt megtalálhatók 
a tradicionális értékek és a leg-
különbözőbb modern irányzatok. 

Janászek Ferenc, az if jú-
sági fúvószenekar karnagya 

elmondta, hogy egy ilyen jel-
legű, korábbi krakkói fesztivá-
lon „kerültek képbe” a prágai 
vendégszereplést illetően. Ma-
gyarországról még két fúvósze-
nekar kapott meghívást erre a 
fesztiválra. Szlovák, orosz, len-
gyel, indonéz és görög külföldi 
zenekarok is voltak. Prágában 
ez volt az első vendégszerep-
lésük. Az 56-57 fős zenekarból 
önmagát is beleszámítva 51 
zenész utazott a cseh főváros-
ba. A vendéglátók előre küldtek 
térképet a parkolási lehetősé-
geket is feltüntetve. 

Folytatás a 9. oldalon

Sikerrel szerepeltek a prágai fesztiválon a fúvósok

Cikluszáró: adózásról, 
a közintézményekről, 
a civil szervezetekről 

kérdeztük 
a polgármestert

A Táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános iskolában 
augusztus 31-én tartották a 
tanévnyitó ünnepséget a torna-
csarnokban. A 2019/20-as tan-
évben 12 osztályban 222 diák 
tanul, két első osztályban 30 
gyerek ismerkedik a betűvetés 
tudományával. Öt új pedagógus 
érkezett az intézménybe. 

A két első osztály osztályfő-
nökük, Borosné Pethő Gabriella 
és Anduska Katalin kísére-
tében vonultak be a szépen 
feldíszített tornacsarnokba. A 
hagyományokhoz híven, vidám 
műsorral kezdődött a tanév-
nyitó, majd Kissné Nagy Ilona, 
az iskola igazgatója mondott 
beszédet. 

Köszöntötte az önkormányzat 
vezetőit, Perl János polgármes-
tert, dr. Kovács László alpol-
gármestert, Szőnyéné Kovács 
Ivettet, a Hét Kastély Kertje 
Művészeti Óvoda és Bölcsőde 
vezetőjét, a társintézmények 
vezetőit, az önkormányzat tag-
jait, a diákokat és a szülőket. 

Folytatás a 10. oldalon

Becsengettek a 2019/20-as tanévre

Perl János, Táplánszentkereszt 
polgármestere évente közmeg-
hallgatáson számolt be arról, 
mit végzett az önkormányzat. A 
2014-2019 közötti ciklus végén 
számvetésre kértük. (Az idei 
közmeghallgatásra 2019. októ-
ber 4-én 18.30 órakor kerül sor 
a megújult művelődési házban.)

Folytatás a 4. oldalon

kép is kellene ide
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Táplánszentkereszten augusztus 31–én tartotta az önkormányzat a 
falunapot, előtte 30-án, rendhagyó  falunapi előestén, rockfesztiválon 
is szórakozhattak az érdeklődők. Kulturális programok, közös ebéd, 
kiállítás várta a látogatókat. A szokásokhoz híven polgárrá fogadták 
Táplánszentkereszt legifjabb lakóit. A nyarat idéző napon sokan jöttek 
el, gyerekek és felnőttek egyaránt, este Marót Viki és a Nova Kultúr 
Zenekar hozott jó hangulatot a posta előtti térre, majd látványos 
tűzijátékkal zárták a programok sorát. 

Az augusztus 30-án tar-
tott nyáresti piknikkel pótol-
ták a június 22-ére meghir-
detett rendezvényt, akkor az 
időjárás közbeszólt. A 
rockfesztiválon a Dry 
Parsley, a Revans Rock 
Band és a Youknow ex  
PNR zenekar muzsikált. 

Augusz tus  31 -én 
délelőtt, a rendezvény-
sátorban zenés tábori 
misével kezdődött a 
falunap. A misét Pete 
Polgár Máté, a község 
nemrégen kinevezett 
plébánosa celebrálta. 
A mise után Perl János 
polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, 
bejelentette, hogy a 
programok konferálását 
a faluban élő Némethy Mária, a 
szombathelyi televízió munka-
társa vállalta.

A közönség rövid időre át-
vonult a felújított művelődési 
házhoz. Perl János polgármester 

beszédében elmondta, egy évvel 
ezelőtt kezdték a művelődési 
ház felújítását, amit közel 30 
évig alig javítottak. A vidékfej-
lesztési támogatásból 38 millió 
forintot nyert az önkormányzat 

a munkákhoz, a falunak közel 
ennyit még hozzá kellett tenni. 
Kicserélték az ablakokat, ajtókat, 
a villamos hálózatot, korszerű-

sítették a fűtési rendszert, meg-
újult a ház belső tere, padozata, 
szigetelték, színezték a falakat. 
Kis teakonyhát is kialakítottak. 

A művelődési házat ezután 
megáldotta Pete Polgár Máté 

p l é b á n o s .  A 
po lgá rmes te r 
elmondta, csak 
délután lehet be-
menni, a foltvar-
rók kiállításával 
nyitják az intéz-
ményt ,  az ön-
kormányzat azt 
tervezi, hogy ha-
marosan nevet 
is változtatnak, 
Németh Lajosról, 
a citerazenekar 

helyi alapítójáról fogják elnevez-
ni a művelődési házat. 

Kora reggeltől és a progra-
mok idején is főztek már a bog-
rácsokban, jóféle pörkölttel, lán-
gossal, palacsintával látták ven-

dégül a táplánszentkeresztieket. 
A sátor előtti részen sokféle 
játék, ugrálóvár, rodeó bika, 
csocsó, csillámtetoválás várta 
a gyerekeket. Ebéd után sorra 
felléptek a helyi kulturális cso-
portok, sportágak képviselői. A 
Gyöngyvirág Dalkör, a Galaxy 
Rock and Roll Klub, a Karate 
Sportegyesület, a Táplánszent-
kereszti Tavaszi Szél Citeraze-
nekar, a Táplánszentkereszti 
Ifjúsági Fúvószenekar. Megle-

petésvendég volt az Egy Vérbő(l) 
társulat, Rejtő Jenő klasszikus-
nak számító bohózatával, az 
Elvonókúrával nevettették meg 
a közönséget, nagy tapsot is 
kaptak az amatőr színjátszók. 

Délután kezdődött a polgárrá 
fogadás. A konferanszié el-
mondta, 14 év alatt több mint 
400 gyermek és szüleik örül-
hettek az önkormányzat kedves 
gesztusának, az írásos emlék 
mellé a borítékban 5 ezer forin-
tot is átadnak a falu új polgára-
inak, akik tavaly jöttek világra. 

V. Németh Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselője is 

köszöntötte a gyermekeket és 
szüleiket. Elmondta, azért is 
különleges ez a falunap, mert 
a településen a régi hagyomá-
nyok mellé sikerült újabbat is 
kitalálni az önkormányzatnak. A 
szimbólumok, rítusok úgy épül-
nek egymásra, mint a hagyma 
levelei. Táplánszentkereszten az 
eltelt egy év alatt 25 új élet szü-
letett, 25 kisgyereknek örülhet a 
szűkebb és tágabb közösség. 
Háromgyermekes apaként és 

nagyszülőként is átérzi ezt az 
örömöt. „Táplánszentkereszt 
önkormányzatával, polgármes-
terével jó együtt dolgozni, ami-
ben megállapodnak, azt korrekt 
módon teljesítik is. Nagy a te-
lepülés összetartó ereje, az 
infrastrukturális fejlesztéseket 
a tervek szerint lehet elvégez-
ni. Hiába találja ki a kormány, 
mit szeretne elérni, ha helyben 
nem támogatják, akadályokba 
ütközik.” A képviselő beszédét 
azzal fejezte be, hogy senki nem 
tesz annyit hozzá az ország 
gyarapodásához, mint azok, 
akik gyereket vállalnak. 

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

Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

Felhőtlen szórakozást nyújtott a falunap, 
polgárrá fogadtak 25 gyermeket
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Perl János polgármester el-
mondta, nagy boldogság a 
gyermekek érkezése a csalá-
dokba. Az önkormányzat ve-
zetői is érzik, milyen 
fontos, hogy itt találják 
meg igazi otthonu-
kat a családok, ezért 
iparkodnak olyan el-
látást nyújtani a falu-
ban élőknek, amely a 
mindennapjaikhoz is 
méltó körülményeket 
teremt. Az elmúlt évek-
ben olyan pályázatokat 
nyújtottak be, amelyek 
hozzájárultak a telepü-
lés infrastrukturális és 
kulturális fejlődéséhez. Négy 
olyan projekt volt, amelynek 

végigvitele nagy kihívást je-
lentett. Az iskolai konyha, a 
művelődési ház, a szociális 
alapellátó épülete és a védőnői 

szolgálat helyének felújítása. 
Az építkezések drágulásához, 

a költségek növekedéséhez a 
tervezettnél több pénzre volt 
szükség. A Magyar Falu Prog-
ram is hozzájárult a tervek 

megvalósításához. 
Az önkormányzat si-

keresen szerepelt több 
eszközbeszerzési pályá-
zaton is. Az ünnepségen 
a polgármester kérte dr. 
Teleki György háziorvost, 
vegye át jelképesen azt 
a 2,9 millió forintos tá-
mogatást, amit az orvosi 
rendelő eszközvásárlá-
sára szántak. 

A faluban az intézmé-
nyek rendbetétele után 

folytatják az utak, járdák fel-
újítását is.

Az ünnepi beszéd után Perl 
János polgármester és dr. Ko-
vács László alpolgármester 
egyenként polgárrá fogadta a 
kisgyerekeket, gratuláltak a 
szülőknek, és átadták az ön-
kormányzat ajándékát is. Tőke 
Mónika védőnő kedves sza-
vakkal, meghatódva segített a 
szülőknek és gyerekeknek. 

A falunap felhőtlen szórako-
zást nyújtott, fellépett Polyák 
Lilla és Szelle Szilárd, estére 
megérkezett és fergeteges mű-
sort adott Marót Viki és a Kultur 
Nova Zenekar.  

Tűzijátékkal zárták a rendez-
vényt. 

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Augusztus 31-én a Sárkány Klub 
kiállításával vették birtokba újra 
a táplánszentkeresztiek a mű-
velődési házat. A másfél éves 
felújítás után ez volt az első 
rendezvény. Sokan voltak kíván-
csiak a kiállításra. 

A falunap állandó kiegészítő 
rendezvénye a Sárkányklub (a 
foltvarrók) kiállítása. A kiállí-
táson szemet gyönyörködtető 
alkotások, igazi kézműves al-
kotások sorakoztak föl minden-
felé. Hasznos terítők, táskák, 
takarók, mókás gyerekjátékok, 
babák, állatfigurák, horgolt vi-
rágok, az ötletesség és a kre-
ativitás pompás és nagyon is 
kézzelfogható megnyilvánulásai.  
A közösen készített rátétese-
ket, keresztszemes hímzése-
ket a falakon láthattuk viszont.  
A Sárkány Klub tagjai hétfőnként 

összejönnek a Petőfi utcai kas-
tély első emeletén este 6-tól, 
egymástól is tanulnak és lesnek 
el fortélyokat. Szeretik a szépet, 
és szeretnek együtt lenni, talán 
ebben rejlik a csoport titka.

 A varrogató, horgoló hölgyek 
munkái mellett az egyik sarok-
ban a Vas Megyei Idősek Ottho-
na Tevékenység Szép Öregség 
Alapítvány gondozásában külön-
féle technikákkal készült képek 
voltak láthatók. Például gom-
bokból ragasztottak, amiket az 
otthonban lakók alkottak. Kántor 
Eszter elmondta, 2002-ben  
hozták létre az alapítványt, min-
dig nagy kedvvel készülnek a 
bemutatóra. Horváth László, 
aki szintén az otthonban él, 
megunta az olvasást, kereszt-
rejtvényfejtést, maketteket ké-
szít. Viszontláthattuk például az 
őrségi (pankaszi) haranglábat, 

és a kőszegi Jurisics tér kicsi-
nyített mását is. Még a kiállítás 
megnyitása előtt mindenki kör-
bejárt, és megcsodálta a szép 
kézimunkákat.   

A Háncs csoport néptánc-
bemutatója után Janikovszky 
Éva: Mi újság? című (humorral 
átszőtt) versét mondta el nagy 
átéléssel Perjési Bálint 4. osz-
tályos tanuló, aki a konferanszié 
szerepét is betöltötte. Cserkuti 
Veronika, a Sárkány Klub ve-
zetője örömét fejezte ki, hogy 

alkalmat kaptak arra, hogy kiál-
lításukkal nyitják meg a házat. 
Megköszönte az önkormányzat 
és mindazok segítségét, akik 
hozzájárultak a bemutatko-
záshoz.

A kiállítás végén az elma-
radhatatlan tombolasorsolás 
következett, szinte mindenki va-
lamilyen kis kézműves kinccsel, 
a varrogató hölgyek ajándékával 
térhetett haza. 

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

A varrás, hímzés művészete a Sárkány Klubnál
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Bertók Istvánné

Cikluszáró: adózásról, a közintézményekről, 
a civil szervezetekről kérdeztük a polgármestert

Folytatás az 1. oldalról
– Táplánszentkereszten az ipar-

űzési adón kívül nem volt települési 
adó. Ebben a ciklusban, 2016-tól a 
falu külterületén lévő földterületek 
magántulajdonosai fizetnek adót. 
A falu költségvetésében ez milyen 
tételt jelent?

– Az iskola fenntartását 2015-
től átvette az állam, ezzel pár-
huzamosan a helyi gépjármű-
adónak a 60 százalékát elvitte 
a központi költségvetés, csak 
a 40 százalék marad helyben. 
A kieső jövedelem pótlásá-
ra nem akartunk kivetni más 
önkormányzatoknál szokásos 
kommunális adót, vagy ehhez 
hasonló másfajta adónemet. 
Az önkormányzat azért döntött 
a falu külterületén lévő földte-
rületek magántulajdonosainak 
adóztatásáról, mert ez azokat 
a helyi lakosokat nem érin-
ti, akik maguk művelik meg 
a földjüket, akik pedig bérbe 
adják, rá tudják terhelni az adót 
a bérlőre. A cégek, amelyek itt 
gazdálkodnak, fizessenek adót 
a jövedelmük után, hiszen az 
itteni infrastruktúrát használ-
ják. Az adó kivetése kezdetben 
ellenállásba ütközött, ami aztán 
elcsitult. A falunak évente 4,5-
5 milliós bevételt jelent ez az 
adó. Egyébként az iparűzési 
adóbevétel a 2014. évi 36,8 mil-
lió forintról 2018-ra 45,8 millió 
forintra emelkedett, ez is mu-
tatja, hogy a faluban bejegyzett 
vállalkozások eredményesen 
működnek.  A gépjárműadó 
9 millió forint körül mozog. A 
települési adó aránya az ösz-
szes adóbevételhez képest 8%. 
2014-től 2019 első félévének 
végéig 280 millió forint volt a 
község teljes adóbevétele. Míg 
2014-ben az önkormányzat éves 
bevételi főösszege 417,2 millió 
forint volt, 2018-ban ez már 754 
millió forintra emelkedett.

– Az önkormányzat pályázatok 
révén mit ért el a ciklus idején? A 
község költségvetéséhez képest 
milyen arányt jelentettek a pályá-
zatok?

– Pályázatokkal együtt 2014-
től 2019 július végéig 3 milli-
árd 294 millió 540 ezer forint 
bevételi forrása volt Táplán-
szentkeresztnek. Ebben az 
összegben 340 millió forint 
pályázati bevétel szerepel, 
vagyis a község bevételeinek 
10,3%-a származott ebből a 
forrásból. Ezt a komoly pénz-
forrást külön pályázatíró szak-
emberek és cégek alkalmazá-
sa nélkül tudtuk elérni. Helyet-
tük a hivatal dolgozói végezték 
el ezt a feladatot külön díjazás 

nélkül. Így 6 millió forintos si-
kerdíjat tudtunk megtakarítani. 
Az intézményhálózat felújítása 
a pályázatok révén sikerül-
hetett csak. Augusztusban 
indult a Magyar Falu Program, 
erre már 8 pályázatot készí-
tettünk elő, illetve adtunk be. 
Hozzávetőleg 155 millió forint 
értékben pályáztunk. Az óvoda 
felújítása, járdaépítés a Fő 
utcában, temetőkerítés épí-
tése, a Rét utca felújítása is 
a tervezettek között van. Még 
2016-ban nyújtottuk be a kül-
téri sportparkra a pályázatot, 
az idén értesítettek bennünket, 
hogy kezdődhet az építkezés. 
A sportpark a tűzoltószertár 
közelében lesz.

– Öt év keresztmetszetében ho-
gyan látja a kulturális életet, a 
civil szervezetek működését, a 
hagyományok őrzését? Mit tart 
Táplánszentkereszt legnagyobb 
értékének?

– A civil szervezetek, egye-
sületek aktivitása az utóbbi 
2-3 évben kicsit lanyhult. Ennek 
okait meg kellene vizsgálni a 
civil szervezetek vezetőinek, 
tagjainak. A falu ereje abban 
is rejlik, hogy a helyi civilek 
mit tudnak hozzátenni egy-
egy szakterületen a lakók jó-
létéhez, legyen szó kultúráról, 
sportról, hagyományőrzésről, 
katasztrófavédelemről, bizton-
ságról. A civil szervezetek jó 
működéséhez összefogásra, 
együttgondolkodásra is szük-

ség van a tagság és vezető-
ség, valamint az önkormányzat 
között. Bízom abban, hogy a 
Táplánszentkeresztért ten-
ni akaró aktivisták új tagok 
bevonásával erősíteni tudják 
tevékenységüket, ez minden itt 
élő polgárnak előnyös lenne. A 
falu önkormányzata továbbra 
is biztosítja az aktív szerve-
zeteknek a működésükhöz 
szükséges helyiségeket, épüle-
teket, rezsiköltséget. Továbbra 
is azt szeretnénk elérni, hogy a 
lakótársaink megtalálják hely-
ben a szórakozási, művelődési 
alkalmakat. A júliusi hónapot 
leszámítva kínálunk heti, havi 
rendszerességgel programo-
kat, felelevenítjük a néphagyo-
mányokat: májusfaállítás és 
kitáncolás, Szent Mihály-nap, 
adventi együttlét. A megszo-
kott és bevált medvehagyma 
ünnepet, a falunapot, a község 
egyesítésének ünnepét is tart-

juk. Örülnénk, ha minél többen 
eljönnének a programokra az 
idén felújított és újra megnyitott 
művelődési házba.  

– Öt éve az összes közmeghall-
gatáson visszatérő probléma volt 
az utak, járdák állapota, a vízelve-
zetés. Van megoldás? 

– Az elmúlt években az in-
tézményhálózat (iskolai kony-
ha, orvosi rendelő, művelődési 
ház, az önkormányzat szociális 
épülete) lekötötte az önkor-
mányzat bevételeit. A közmeg-
hallgatásokon jogosan vetik fel 
ezeket a problémákat a lakók. 
Az újonnan felálló testület nagy 
feladata lesz, hogy szisztemati-
kus munkával megoldja ezeket. 
A Magyar Falu Programra 35 
milliós pályázatra adunk be 
kérelmet utak, járdák felújítá-
sára. A község teljes területére 
már korábban elkészítettük a 
csapadékvíz-elvezetési engedé-
lyezési terveket. Ezek a munkák 
komoly összegeket igényelnek, 
s ráadásul itt sokkal kevesebb 
lehetőség van pályázni. Csak 
példaként említeném, hogy a 
Rét utca felújítása hozzáve-
tőleg 30 millió forintból lenne 
megoldható. A 9 millió forintos 
éves gépjárműadó bevételből 
nagyjából 3 év alatt jön össze 
ez a pénz. A falu központjában 
sikerült megoldani a vízelveze-
tést, a Megyehíd-Pecöl-Bozzai 
csatornarendszer megépítése 
után a Gyöngyös utca időnkénti 
szennyvíz elöntését is meg fog-
ják szüntetni, erre garanciát vál-
laltak a tervezők és kivitelezők. 

– Mivel szeretné lezárni az öt-
éves ciklust? 

– Szeretném megköszönni 
a képviselő-testületnek és az 
önkormányzati hivatal dolgo-
zóinak, hogy segítették Táplán-
szentkereszt fejlesztését, part-
nerek voltak a tervek megvaló-
sításában. Külön köszönöm a 
hivatal vezetőjének, hogy szak-
tudására, figyelmére, ötleteire 
mindig számíthattunk.

(t. m.)  
Fotó: Pint Ferenc

A felújított művelődési házat augusztusban vették birtokba



2019. SZEPTEMBER 5

Kedves 
Táplánszentkereszti Polgárok! 

Draskovits Norbertnek hív-
nak. Véleményem szerint ke-
vés helybélinek kell bemu-
tatkoznom, ám a következő 
sorokban szeretnék megosz-
tani pár gondolatot magamról. 
Több generáció óta él itt a 
családom, s nem is tudnám 
életemet máshol elképzelni, 
nem vágytam el innen soha, 
hiszen falunk rengeteg ér-
tékkel bír, s méltán érzem, s 
érezhettem mindig is magam 
büszke lakójának. Jelenleg 
egy produkciós irodánál dol-

gozom technikusként. A Táp-
lánszentkereszti Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek és a 

Szombathelyi Borostyánkő 
Mentőcsoportnak is alapító 
tagja vagyok: ezek a szívügye-
im, hiszen mindig szívesen 
segítettem, segítek a rászo-
rulókon. Mióta az eszemet tu-
dom, aktív résztvevője vagyok 
Táplánszentkereszt életének. 
Rövid ideig alkalmazottként, 
előtte, s azt követően önkén-
tesként tevékenykedtem a fa-
luban. Feladataim voltak: fény-
képeken és mozgóképeken 
megörökíteni a pillanatokat, 
rendszeresen hangosítottam a 
kulturális eseményeket, a leg-
kisebbeket mikulásként vagy 
krampuszként látogattam, a 

sportszeretőkkel masszőrként 
és játékvezetőként találkoz-
tam. Örömmel részt vettem 
eddig is a falu életében, és 
ezután is ezt fogom tenni. 
Mindezt azért, mert szeretek 
itt élni, és szeretem az itt élő 
embereket. Felkészültnek ér-
zem magamat, hogy ezt most 
az Önök felhatalmazásából 
immár polgármesterként, vagy 
képviselőként felelősséggel 
tegyem, de ugyanolyan be-
csülettel és kitartással, mint 
eddig. Azért, hogy a mi sze-
retett falunk, Táplánszentke-
reszt még jobban élhető hely 
legyen, ezért szeretnék tenni!

Draskovits Norbert (független polgármesterjelölt)

Tisztelt 
Táplánszentkeresztiek!

Perl János vagyok, születé-
sem óta Táplánszentkeresz-
ten élek. 1994-ben voltam 
először önkormányzati kép-
viselő. 1998 óta képviselő és 
alpolgármester, majd 2002 
óta megszakítás nélkül pol-
gármesterként dolgozom a 
községért. Munkámat az első 
megválasztásom óta a vá-
lasztópolgárok támogatásán 
túlmenően két csapat is segíti. 
A mindenkori képviselő-testü-
let és a polgármesteri hivatal 
dolgozói. 

Tisztában vagyok vele, hogy 
a település rangját az ott élő 
emberek közössége tudja ki-

érdemelni. Éppen ezért azon 
dolgoztunk, hogy az itt élők-
nek olyan infrastrukturális és 
kulturális környezetet bizto-
sítsunk, amely élhetővé, sze-
rethetővé és otthonossá teszi 
községünket.

A polgármesterségem ide-
je alatt meghirdetett intéz-
ményfejlesztési programot 
sikeresen végig tudtuk vinni. 
Megépítettük a bölcsődét és 
a tornatermet. Felújítottuk, 
bővítettük az óvodát, iskolát, 
művelődési házat, könyvtárat, 
orvosi rendelőt, önkormányza-
ti konyhát. Utak, kerékpárutak 
épültek. A temetőkre, parkra, 
játszóterekre, közterületekre 
is kiemelt figyelmet fordítot-
tunk.

Amennyiben továbbra is 
bizalmat kapok Önöktől – az 
eddigi gondos községüzemel-
tetésen felül – az előttünk álló 
öt évben a közlekedés (járdák, 
utak) és az árkok, csapa-

dékvíz-elvezető rendszerek 
fognak elsőbbséget kapni a 
fejlesztések során.

Az e lmúl t  25 évben ön-
kormányzati munkám során 
megszerzett ismereteimet, 
tapasztalataimat, valamint 
az önkormányzati, politikai 
és gazdasági élet területén 
kiépített kapcsolataimat to-
vábbra is igyekszem a legjobb 
tudásom szerint Táplánszent-
kereszt érdekében felhasz-
nálni . Megköszönve eddigi 
bizalmukat, kérem, hogy Táp-
lánszentkereszt további ki-
egyensúlyozott, nyugodt épí-
tése és szépülése érdekében, 
szavazatával támogasson 
polgármesteri munkám foly-
tatásában! 

Perl János (független polgármesterjelölt)

Október 13-án, vasárnap tartják az ön-
kormányzati választásokat hazánkban. 
Polgármestereket, önkormányzati képvi-
selőket, nemzetiségi önkormányzati kép-
viselőket választanak az állampolgárok. 
Táplánszentkereszten polgármestert és 6 
önkormányzati képviselőt választhatnak, 
valamint a listát állító pártok és civil szer-
vezetek megyei listáira is szavazhatnak az 
állampolgárok. 

Október 13-án, vasárnap, reggel 6 órától 
este 7-ig lehet szavazni. A választók érvé-
nyes személyi igazolványukkal, vagy érvé-
nyes útlevelükkel, vagy érvényes, kártya-
formájú gépjárművezetői engedélyükkel 
és lakcímkártyájukkal igazolhatják, hogy 
helyi lakosok és jogosultak a szavazásra.

Táplánszentkereszten a kijelölt határidő-
ig (szeptember 9.), 2 polgármesterjelöltet 
és 12 önkormányzati képviselőjelöltet 

vettek fel a választási listára. A választók 
polgármestert és hat képviselőt választ-
hatnak. A szavazólapra kerülő polgármes-
ter-jelöltek és képviselőjelöltek sorrendjét 
sorsolással döntötték el, polgármester és 
képviselő az lehet, aki a legtöbb szavazatot 
kapja, mandátuma 5 évre szól. 

Táplánszentkereszt önkormányzata 
fölajánlotta, hogy a képviselők bemutat-
kozzanak a község időszaki újságjában. 

Önkormányzati választás 2019
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Kedves Tápláni Polgárok!
Anduska Katalinnak hívnak.
Több mint 13 éve élek itt a faluban, férjemmel 

és három gyermekemmel. 
A helyi iskolában a 4. tan-

évemet kezdtem meg elsősök 
tanítójaként, osztályfőnökeként. 
De sokan ismerhetnek az Egy 
vérbő(l) amatőr színtársulat ve-
zetőjeként is, ami már 2 éve a 
Táplánszentkereszt Kultúrájáért 
Egyesület tagja, s mely vidám 
bohózataival jókedvre derít.

Mit várnék el (nem csak) magamtól képvi-
selőként?

Képesnek lenni, véleményt alkotni és a meg-
győződésünk mellett kiállni, megvitatni azt, 
majd elfogadható megállapodást kötni. Konf-
liktusokat kezelni, érdekeket egyeztetni.

Képesnek lenni a település valós érdekeit, 
felismerni, s ezeket a közösség végett tiszta 
kézzel képviselni.

Képesnek lenni a falut a lelkiismeretes gazda 
szemével látni, a lakosságot pedig bölcs sze-
retettel szolgálni.

Képesnek lenni szívből képviselni!
S ha ennek a fentebb felsorolt „négy-

lábú asztalnak” nincs meg az egyik 
lába, ott az billegni fog.

Képviselőként fontos lenne számomra 
igyekezni akár egy ember véleményéből 
is meghallani, ha azzal többek helyett 
szól, illetve felismerni, ha egy gond 
egyéni problémát takar. Mert számít a 
vélemény, még a legapróbbnak tűnő is! 

Tehát azt kell közvetíteni, amit az emberek szóvá 
tesznek, jót, rosszat, mert a hivatal értük van.

Értelmiségi ember lévén a falu gazdag 
múltjáról sem feledkeznék meg, ami tovább 
táplálhatná a hagyományok újjáélesztése és 
ápolása révén a jövőt, s erősítené a közössé-
günket éltető és megtartó forrásként. Hiszen 
a helyi értékeket ugyanúgy ápolni kell, mint a 
szellemi örökséget.

12 éve élek családommal Táp-
lánszentkereszten, de felmenőim 
1850-ig itt éltek és gazdálkodtak.

Felsőfokú tanulmányaimat 
Budapesten végeztem, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem 
politológia szakán.

Ezt követően műsorvezető-
ként dolgoztam a fővárosban, 
később a Szombat-
hely i  Te lev íz iónál . 
Innét mentem szü-
lési szabadságra, és 
novembertől ismét a 
Televíziónál folytatom 
munkámat. 

A kisfiammal itt-
hon töltött három év 
azonban tökéletes volt arra, 
hogy lássam, a település milyen 
lehetőségeket tud nyújtani és mi 
az, ami még hiányzik.

A legkisebbeknek a játszó-
terek bővítésére és karbantar-
tására lenne szükség, valamint 
állandó kisgyermeknevelőkre 
a bölcsődékben és óvodákban. 
Mert a stabilitás elengedhetetlen 
a gyermekek lelki és érzelmi 
fejlődéséhez.

Mindannyiunk számára fontos 
lenne a vendéglátás, cukrászdával, 
étteremmel, ahol lehetőség nyíl-
hatna a beszélgetésekre.

Szeretném, hogy a továbbta-
nulás miatt elkerülő fiatalok haza 
akarjanak jönni, hogy itt valósítsák 
meg álmaikat és mindazt, amit 
láttak a világban. 

Egy ilyen összetartó 
közösség kialakításá-
hoz nagy szükség van 
a megfelelő terekre és 
programokra, ami ter-
mészetesen az idősebb 
generáció minőségi éle-
téhez is elengedhetet-
len.

Mindezek feltétele az ápolt, kul-
turált környezet, az utak, járdák 
kialakítása és bővítése.

Célom, hogy az itt élők szeressék 
otthonukat, és büszkék is legyenek 
arra, hogy táplánszentkeresztiek. 

Terveimet az itt élők bizalmával, 
aktív részvételével és természe-
tesen a hasonló elképzelésekkel 
rendelkező, elszánt képviselő-
testület tagjaival, közös munkával 
szeretném elérni.

Anduska Katalin 
(független képviselőjelölt)

Némethy Mária  
(független képviselőjelölt)

Hőbér Józsefné (szül. Ba-
dics Mária) vagyok. 

1953. szeptember 1-jén 
születtem Táplánszentke-
reszten, és jelenleg is itt 
élek. 

Nyugdíjas vagyok, emel-
le t t  még do lgozom egy 
munkaerő-közvetítő cég-
nél Szombathelyen. Ügyfél-
szolgálatosként segítem az 
embereket munkához jutni 
diákmunka, felnőtt munka-
erő-kölcsönzés, közvetítés 
keretében.

Életem során mindig kö-
zösségi ember voltam, és 
úgy érzem, hogy kivettem a 
részem a közösségi mun-
kákban. Legyen szó szülői 
munkaközösség, iskolai 
alapítvány, egyházközségi 
pályázatok, falu rendezvé-
nyei stb…

2002-től 3 ciklust ma-
gában foglalva, 13 éven 
keresztül önkormányzati 
képviselőként dolgoztam. 
Legjobb tudásommal, a falu 
és a benne élő emberek 

érdekeit szem előtt tartva 
igyekeztem végezni a mun-
kámat. 

Kezdettől a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 
elnökeként próbáltam – a 
lehetőségekhez mérten 
– a rászoruló embereken 
segíteni, akár települési 
támogatás, temetési se-
gély, szociális tűzifa stb. 
formájában. 

Érzek még magamban 
erőt, lendületet, tenni aka-
rást. Számos lehetőség kí-
nálkozik a falu fejlesztésére, 
vannak ezzel kapcsolatban 
ötleteim, terveim. 

Ehhez kérem az Önök 
megtisztelő bizalmát és 
támogatását. 

Hőbér Józsefné
(független képviselőjelölt)

Draskov i ts  Norber t  képv i -
selőjelöltként külön nem kívánt 
bemutatkozni, a polgármeste-
ri és képviselői bemutatkozása  
az 5. oldalon található.

Draskovits 
Norbert  

(független képviselőjelölt)



2019. SZEPTEMBER 7

Bökfi Katalin vagyok. Mint 
táplánszentkereszti lakos 
sok emberrel találkozom és 
beszélgetek, így ha csak kis 
mértékben is, de részese 
lehetek úgy az 
örömüknek, mint 
a rájuk nehezedő 
problémáiknak. 

Célkitűzésem, 
hogy tegyek az itt 
élő emberekért, 
az emberek ér-
dekeiért. Foglal-
koztat, hogy településünkön 
miként lehetne az embereket 
közelebb hozni egymáshoz, 
különböző programokkal mi-
nél nagyobb csoportot, kö-
zösséget megmozgatni. 

Céljaim közé tartozik, hogy 
támogassuk a település már 
meglévő civil szervezeteit, 
akár új szervezetek meg-
alakulását. Támogassuk a 

kultúrát minden korosztály 
számára, úgy az egészen 
fiatal, mint az idősebb gene-
ráció részére is színes, ér-
dekes, változatos programok 

szervezésével és 
megvalósításával, 
természetesen 
tisztelve és meg-
tartva a hagyomá-
nyokat.

Önkormányzati 
képviselőként sze-
retnék hangsúlyt 

fektetni a környezetvédelem-
re is, lépéseket tenni a tisz-
tább, környezettudatosabb 
faluért, mert hiszem, hogy 
a település lakói számára 
fontos, hogy milyen környe-
zetben élik mindennapjaikat.

Amennyiben megtisztelnek 
bizalmukkal, kérem, hogy 
2019. október 13-án támo-
gassanak szavazatukkal.

Kedves táplánszent keresz-
tiek, ismerőseim, barátaim és 
rokonaim!

Antal Adriennek hívnak. 
Független képviselőjelöltként 
indulok az idei választáson. 

23 éve költöz-
tem Szombathely-
ről Táplánszentke-
resztre. Így sokan 
Önök közül gyer-
mekkorom óta kö-
vethetik a felnőtté 
válásom, s igazán 
most érzem azt, 
hogy megértem erre a nemes 
feladatra, hogy képviseljem 
mindazt, amit ez a hely jelent 
nekem.

Gyermekeimmel és férjem-
mel élek itt, aki tősgyökeres 
tápláni lakos. Két fiam a helyi 
általános iskolába jár, ahol 
jelenleg is dolgozom, a torna-
csarnok gondnokaként.

Aktívan részt szoktam 
venni a falu éves rendezvé-
nyeinek lebonyolításában, 

de nemcsak a munkámból 
kifolyólag, hanem mert szív-
ügyemnek tekintem ezeket, s 
úgy gondolom, hogy közös-
séget teremteni és formál-
ni csakis példamutatással 

lehet. Valamint 
nemcsak meg-
formáló, hanem 
megtartó erőként 
is szeretnék tevé-
kenykedni. 

Számomra fon-
tosak a falu ér-
dekei és a benne 

rejlő, kiaknázatlan értékek. 
Úgy gondolom, hogy a múlttal 
nem kell szakítani, de viszont 
alkothatunk modernt, mert a 
régiből, a hagyományosból 
újat lehet éleszteni, s ezek-
kel lehet egy közösséget 
összefogni, s a falunk életét 
felfrissíteni.

Bízom benne, hogy ezekkel 
a céljaimmal elnyertem bizal-
mukat, és rám szavaznak a 
választáson!

Antal Adrienn 
(független képviselőjelölt)

Bökfi Katalin 
(független képviselőjelölt)

Kedves Lakosok!
Tőke Mónikának hívnak, 2000. 

július 14. óta dolgozom közsé-
günkben területi és iskola védő-
nőként, 2003 óta itt 
is élek, férjemmel 
és 2 gyermekem-
mel. Nagylányom 
21 éves, IV. éves 
gyógytornász-hall-
gató, kisfiam 10 
éves, és a helyi 
általános iskola IV. 
osztályos tanulója. Nemcsak en-
gem, hanem férjemet és szüleit 
is minden Táplánszentkereszthez 
köti. Gyermekeim a helyi intézmé-
nyek (bölcsőde, óvoda, általános 
iskola) falai között nevelkedtek. 
Örömmel részt veszek a falu éle-
tében, a szabadidős rendezvények 
aktív szereplője vagyok. 

Alapdiplomámat 1994-ben, 
védőnő szakon kaptam a POTE 
szombathelyi tagozatán. 1998-ban 
mentálhigiénés diplomát, majd 
2015-ben szociális menedzser 
diplomát is szereztem. 

Kilenc éve dolgozom képvise-
lőként, a szociális bizottságban is 
tevékenykedem, a lakók jobb lété-
ért, elégedettségének növeléséért. 

18 éve működtetem a 
Baba-Mama klubot, 18 éve 
köszöntjük minden au-
gusztusban a szoptatás 
világnapján az édesanyá-
kat. A szülőkkel közösen 
sokat lobbiztunk a böl-
csőde létrehozásáért. Az 
önkormányzat támoga-

tásával számos nyári táborban, 
rendezvényen élvezhettük közösen 
a tartalmasan eltöltött időt gyer-
mekeinkkel. 

Mivel folyamatosan személyes 
kapcsolatban állok a kisgyermekes 
szülőkkel, az iskolába járó gyerme-
kek szüleivel, az idős emberekkel, 
betegekkel, így tájékozott vagyok 
a község lakosságát érintő prob-
lémákkal, napi gondjaikkal, észre-
vételeikkel, örömeikkel is. Megtisz-
telő számomra a bizalom, melyet 
tapasztalok a személyes, illetve 
telefonos megkereséseik kapcsán.

Tőke Mónika  
(független képviselőjelölt)

Tornai Árpád vagyok. 1958 óta 
Táplánszentkereszten élek, így 
1 éves korom óta Falunk lakója, 
polgára vagyok. Hatszoros „nagy-
apó” .

Érzékelem korunk 
kihívásait, világunk 
dinamikus haladását 
egy magasabb élet-
színvonal, könnyebb 
és boldogabb életvitel 
megcélozásával. 

Faluközösségünk 
életében önkormány-
zati képviselőként, egyházközségi 
képviselőként, templomi kántor-
ként és fúvószenekari tagként 
is, már évtizedek óta próbálom 
a lakosságunk javát szolgálni. 
Tágabb és szűkebb világunk az 
elkövetkező évtizedekben egyre 
inkább szembe fog kerülni a kör-
nyezeti fenntarthatóság – emberi 
környezetszennyezés CO2,  glo-
bális felmelegedés, energetika és 

népvándorlás – problémájával, és 
bizony bőven akadnak majd ten-
nivalók e problémák kezelésével. 
Fontosnak tartom az észszerű 
takarékoskodást eszközeink és 

energiafelhasználásunk 
tekintetében. Mániám a 
közlekedés napenergia 
alapú villamosítása.

Nagyon fontosnak 
tartom polgáraink szá-
mára a tájékoztatást, 
mert a konfl iktusok 
nagy része hiányos, 

vagy téves információn alapul. Az 
a meglátásom, hogy a reklámokkal 
túlzsúfolt látómezőnkbe már nem 
nagyon férnek bele az igazi, valós 
kulturális értékek, mert mindent 
áthat a celebvilág, a pénzalapú 
piac és politika.

A továbbiakban is szeretnék 
hozzájárulni Községünk lakóinak 
szebb, vidámabb, békésebb éle-
téhez, ha Önök is így gondolják…

Tornai Árpád
(független képviselőjelölt)
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H a r m a d i k  g e n e r á c i ó s 
tápláni vagyok, és bár 2005 
óta Budapesten élek, soha 
nem szakadtam el a falumtól: 
a mai napig ez az ál landó 
lakcímem, illetve vállalkozá-
som székhelye is. A tápláni 
általános elvégzése után a 
szombathelyi közgazdasági-
ban érettségiztem, 
majd a fővárosban 
szereztem informa-
tikus közgazdász 
diplomát. A tanul-
mányaim mellett 20 
évig versenytáncol-
tam a Savaria TSE-
ben, ahol nemcsak 
élményeket szereztem, hanem 
a szorgalmat és az alázatot 
is ennek a sportnak köszön-
hetem.

10 éve dolgozom egy „táp-
láni-méretű” vállalatnál, fő 
feladatom a közösség min-
dennapi ügyeinek megoldása. 
Emellett kiterjedt kapcsolat-

rendszerrel rendelkezem, és 
az eddig megszerzett tudás-
sal szeretnék aktívan hozzájá-
rulni a falu további fejlődésé-
hez. Hiszek abban, hogy a jö-
vőben egyre több fiatal fordul 
a vidéki élet lehetősége felé, 
mint ahogy én is tervezem a 
családommal, és egyben ezt 

érzem legfontosabb 
küldetésemnek a 
képviselői munkám 
során.

Gyerekkoromhoz 
sokat tet t  hozzá, 
h og y  Táp l á nban 
nőhettem fel, ami-
ért nagyon hálás 

vagyok, és ma már nemcsak 
haszonélvezője szeretnék len-
ni, hanem vissza is adni a fa-
lunak. Körülnéztem a világban, 
utaztam, tanultam, dolgoztam, 
de minden alkalommal arra a 
megállapításra jutottam, hogy 
az én igazi helyem Táplán-
szentkereszt.

Molnár István vagyok. Csa-
ládi állapotom: nős.

66 éves vagyok. 
Isko la i  végzet tségem: 

érettségi.
É r d e k l ő dé -

s i  t e rü le tem : 
sport ,  termé-
szettudomány, 
mezőgazdaság.

Szü letésem 
óta a fa luban 
élek. (Rét utca 
9.)

A képviselő-testületnek 
jelenleg is tagja vagyok, 
mint megválasztott kép-
viselő folyamatosan, a 3. 

cikluson keresztül. Azt meg-
előzően külsős tag voltam 
a Kulturális és Sport Bizott-
ságban.

A községi rendez-
vények szervezé-
sében, lebonyolítá-
sában aktívan részt 
veszek. 

Támogatom a Köz-
ség fejlődését, szé-
pítését eredményező 
pályázati kiírásokon 

való indulást.
Amennyiben bizalmat sza-

vaznak, azon leszek, hogy 
községünk fejlődjön, szé-
püljön.

42 éve élek Táplánszent-
kereszten.

Feleségem nyugdíjas óvó-
nő. Két felnőtt gyermekünk 
van. Leányunk jogász, Bu-
dapesten él. Fiúnk térinfor-
matikai mérnök, ő család-
jával itt lakik a 
faluban. 

Jogi diplomá-
mat Budapes-
ten az Eötvös 
Loránd Tudo-
mányegye te -
men  s z e r e z -
tem, csakúgy, 
mint a három másoddip-
lomámat. 1991-ben önálló 
ügyvédi irodát alapítottam, 
amelyben jelenleg is dolgo-
zom. Gazdasági társaságok 
és önkormányzatok állandó 
jogi képviseletét látom el. 

A rendszerváltás előtt i 
utolsó ciklusban tanácstag-
ként, 2002-től önkormány-
zati képviselőként veszek 
részt a helyi közéletben. A 
rendszerváltás kezdetén 
társaimmal létrehoztuk a 
Falukör nevű civil szerve-
zetet , amelynek jelentős 
szerepe volt abban, hogy a 
faluban a vezetékes gáz és 

a szennyvízcsatorna közmű 
kiépült. 

A jelenlegi képviselő-tes-
tületben alpolgármesterként 
végzem a munkát. 

Megítélésem szerint az 
elmúlt 17 évben jelentős 

előrelépés történt 
a falu fejlődésében. 
Nemcsak a község 
vagyona gyarapo-
dott a saját és pá-
lyázati forrásokból 
megvalósított beru-
házásokkal, hanem 
komfortosabbá, él-

hetőbbé is vált településünk. 
Képv i se l ő i  munkámra 

mindig a helyi érdekek elő-
térbe helyezése, a józan 
ész, a lehetőségek megra-
gadása, és természetesen 
a szakmai ismereteimnek 
a közösség érdekében tör-
ténő felhasználása volt a 
jellemző, amin az elkövet-
kezendő időben sem kívá-
nok változtatni. 

Fontosnak tartom a falusi 
életre jellemző közvetlen, 
barátságos közösségi élet 
kialakítását, az értelmes és 
tartalmas időtöltés megte-
remtését.

Tisztelt táplánszentkereszti 
Választópolgár! 

Iglódi Zoltán vagyok Táp-
lánszentkereszt képviselő 
j e l ö l t j e .  1 9 8 2 -
b e n  s z ü l e t t e m 
Szombathelyen, 
je lenleg termék 
menedzserkén t 
dolgozom egy pi-
acvezető festék-
gyárnál. Egy gyer-
mekem van, éle-
tem legnagyobb 
csodája, büszke édesapja 
vagyok. Nagyon színes és 
sokrétű egyéniségnek tarta-

nak, sokfelé jártam a világ-
ban és sokat tapasztaltam, 
tanultam. Életem során sokat 
tettem az emberekért, koráb-
ban tagja voltam a kulturális 

bizottságnak.
Azér t  je lentke-

zem képviselőnek, 
hiszen vallom, hogy 
az eredményeinkért 
tenni kell és nem 
beszélni róluk! Be-
széljenek a tettek 
és a könyvek arról, 
amit elértünk vagy 

elérünk együtt. 
Kérem szavazatával támo-

gassa képviselő jelöltségem. 

Iglódi Zoltán  
(független képviselőjelölt)

Tóth Gábor Tamás 
(független képviselőjelölt)

Molnár István 
(független képviselőjelölt)

Dr. Kovács László 
(független képviselőjelölt)

Önkormányzati választás 2019
Október 13-án, vasárnap, reggel 6 órától 

este 7-ig lehet szavazni. 
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Sikerrel szerepeltek a prágai fesztiválon a fúvósok
Folytatás az 1. oldalról

Ennek ellenére a minden-
ben nagyon készséges autó-
buszvezető – azért, hogy minél 
kevesebbet kelljen cipelni a 
hangszereket a rendezvény 
helyszínéhez – behajtott egy 
belvárosi sétálóutcába, s per-
sze szinte azonnal megjelentek 
a rendőrök is. A meghívólevél 
láttán azonban megenyhültek, 
és eltekintettek a büntetéstől. 

Két helyszínen történt a fellé-
pés, az első napon 15 perces, a 
másodikon 30 perces műsor-
idővel. Igyekeztek úgy összeál-
lítani a repertoárt, hogy abban 
közismert cseh zeneszám is 
legyen a magyaros (Brahms 
V. Magyar Tánca) és népszerű 
nemzetközi zeneszámok mel-
lett. Korábbi példát követve a 
csehországi magyar nagykövet-
ségtől kértek javaslatot a cseh 
zeneszámra. A félórás fellépé-
sükön jelen volt a prágai magyar 
nagykövet is, akivel közös fotó 
is készült. Amúgy éjjel-nappal 
számíthattak a nagykövetség 
segítségére. A fellépések dél-
után öt órakor kezdődtek az 
aznapra kiírt menetrend szerint. 
Percnyi pontossággal kellett 

közölni a zeneszámok idejét. A 
műsor elkezdése előtt karnagy-
ként cseh nyelven köszöntötte 
a közönséget a következő szö-
veggel: „Magyar fúvószenekar 
vagyunk Táplánszentkeresztről. 

A zenekar mind kortárs, mind 
egykori iskolai tanulókból áll. 
A zenekar repertoárja nagyon 
változatos. Évente több kon-
certet és előadást szervez. Az 
együttes számos hagyományos 
kiállításon és fesztiválon vett 
részt külföldön, Olaszországban, 
Lengyelországban, Németor-
szágban, Ausztriában.” Ezután 
ismertette a zeneszámokat. Bár 
székeket is kihelyeztek a térre, 
lényegében alkalmi közönség 
előtt játszottak, hiszen bárki 

megállhatott élvezni a produkci-
ókat. S volt is siker, hiszen nem-
csak a cseh zeneszám elját-
szása után kaptak nagy tapsot. 
Jó érzés volt nézni a gyerekek 
örömét, tapasztalni a vidámsá-

gukat a vendégszereplés idején. 
Voltak, akik először jártak kül-
földön a zenekarral, nekik ez a 
vendégszereplés még nagyobb 
élményt jelenthetett. 

Janászek Ferenc arról is be-
szélt, hogy már jó előre készül 
az ilyen vendégszereplésekre, 
igyekszik mindent megtervezni. 
Arra is kitért, hogy köszönet ille-
ti az önkormányzatot, az önkén-
tes adakozókat és a szülőket is, 
akik segítették, támogatták ezt 
a vendégszereplést. 

A jövő évi terve még nem 
kapott nagyobb nyilvánosságot, 
a karnagy elárulta, hogy 2020. 
június 6-án Táplánszentkeresz-
ten rendezik meg a Fiatal Fú-
vósmuzsikusok Fesztiválját a 
„Határtalan Fúvósbarátság Nap-
ja Ausztria és Magyarország 
között” keretében. A Vas Megyei 
Közgyűlés és Burgenland Tarto-
mány tervezett európai térségi 
társulására, együttműködésére 
gondolva támadt az ötlet, hogy 
kulturálisan – akár hagyomány-
ápolás céljából is – csatlakoz-
zanak a kezdeményezéshez. 
Az ötletet burgenlandi részről 
is felkarolták, és közreműködtek 
a szervezésben. Ezen az ese-
ményen maximum 50 fő, 9-18 
éves fiatal fúvószenész vesz 
részt Ausztria burgenlandi tar-
tományából és Vas megyéből. 
A táplánszentkereszti zenekar 
karnagya azt kérte a fúvós-
zenekarokkal rendelkező vasi 
városok zeneiskolai igazgatóitól 
és karnagyaitól, hogy 5 zenészt, 
9-18 év közötti muzsikust dele-
gáljanak a rendezvényre. 

(A felvételek bepillantást adnak a 
prágai vendégszereplésbe.)  

 L. E. 

Az elmúlt években jelentős fej-
lesztések történtek a táplán-
szentkereszti orvosi rendelőben, 
most éppen a műszerezettség 
javítása van soron. 

Dr. Teleki György háziorvos, 
címzetes főorvos a rendelő-
ben visszatekintett arra, hogy 
valamikor az épület déli olda-
la önkormányzati lakás volt, 
de az önkormányzat egész-
ségházat kívánt itt létrehozni. 
Ennek megfelelően az épület 
déli végébe került a patika, az 
északiba az orvosi rendelő, a 
kettő között pedig a védőnői he-
lyiségeket alakították ki. Kell is 
a több helyiség, hiszen a védő-
nőnek immáron a nőgyógyászati 
szűrővizsgálat is feladata. A 
belső átalakítás mellett új te-
tőszerkezetet kapott az épület, 
napelemek is fel lettek szerelve. 

A nyílászárókat hőszigeteltre 
cserélték, a patika felől pedig 
akadálymentesített feljárót is 

kialakítottak. Tavaly megtörtént 
a külső hőszigetelés és a szí-
nezés is. 

Dr. Teleki György elismerés-
sel szólt arról, hogy az önkor-
mányzat már eddig is nagyon 
odafigyelt a megfelelő műsze-

rezettségre, középkategóriás 
számítógépek lettek rendszerbe 
állítva, elég gyors volt az inter-

netkapcsolat, de ezt sikerült 
még tovább fejleszteni, gyor-
sítani. Két igen korszerű i7-es 
processzorral rendelkező szá-
mítógépet állítottak rendszerbe 
az elektronikus receptek és 
beutalók elkészítéséhez, s egy 

budapesti óriás szerveren ke-
resztül a kórházakkal való kap-
csolat is lehetséges. Mindehhez 
szükség volt arra a 2,6 millió 
forintnyi pályázati pénzre, ami-
ből már beszerezhettek, illetve 
beszerezhetnek lézernyomtatót, 
Omron M6-os vérnyomásmérőt, 
automata defibrillátort és külön-
böző használati eszközöket. A 
számítógéprendszer korszerű-
sége szempontjából a rendelő 
meghaladja a szombathelyi 
orvosi rendelők szintjét is. 

Azt is megtudtuk, hogy az 
orvosi rendelőnek 2580 beteget 
kell ellátnia a településről, ebből 
több mint 380 a gyermek, akik 
elég gyakran fordulnak meg az 
orvosnál. Az éves napi beteg-
forgalom 70 felett van, a közel-
múltban volt olyan nap, hogy 
103 beteget is el kellett látniuk. 

l. e.

Az orvosi rendelőbe újabb számítógépes eszközöket és műszereket telepítenek

Dr. Teleki György a korszerű számítógépnél
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Iskolai hírek

Becsengettek a 2019/20-as tanévre
Folytatás az 1. oldalról

Megkülönböztetett figyelem-
mel üdvözölte az első osztá-
lyosokat.

Az iskola tantermei, tornaterme 
fölfrissítve várja a gyerekeket, a 
Szombathelyi Tankerületi Központ 
2 új digitális táblával gyarapította 
az eszközparkot, megújul az 
aszfaltos pálya, néhány tanterem 
parkettás padlót kapott. 

Az igazgató megköszönte az 
önkormányzat támogatását, a 
diákok étkeztetését is segítik, 
udvari játékokat vesznek. Tavaly 
a Táplánszentkereszt Sportjáért 
és Egészségügyéért Alapít-
ványtól kaptak pénzt a játékok 
vásárlásához. 

Ebben a tanévben, 12 osztály-
ban 222 gyermek tanul, öt új 
pedagógus érkezett: Tornai Ka-
tinka magyartanár, Nagy Ágnes 
fizikatanár, Iván Barbara tanító, a 
hitoktatást Sélley Mária és Pete 
Polgár Máté plébános végzi.

„Milyen tanévünk lesz? Mit vá-
runk, mit várhatunk az új tanítási 
esztendőtől? 

Exupery így ír: Egy magányos 
kődarab mindig csak kő marad. 
Ám ha kell, a sok kis kő együtt 
templomot emel. Templomot és 
iskolát, az emberi élet két nagy 
színhelyét!

 Nagyot alkotni csak össze-
fogva, közösen lehet, amint az 

ünnepben is a legszebb és leg-
fontosabb az együttlét. Ebből a 
közös tudásból, az élményekből 
és érzésekből áll össze a törté-
nelem, az intézmény, a község 
története. Ezért nagyon fontos 
számunkra, hogy olyan hellyé 
tegyük az iskolát, ahová a tanuló 

és a tanár szívesen jön, ahol 
öröm együttmunkálkodni, közö-
sen leküzdeni a nehézségeket, 
és együtt átélni a siker felemelő 
érzését. Az előző tanévekhez 
hasonlóan nevelésünk során, a 
tanórai munkán túl lehetősége 
lesz a sikert megélni minden 
tápláni diáknak az úszás, a 
néptánc, a zene tanulása során. 
Kiemelten foglalkozunk téma-
heteken a digitális világgal és a 
környezeti fenntarthatósággal, 

témanapon „Táplánszentkereszt 
napján” községünk történetét 
járjuk körül. Folytatódik széles 
körű pályaorientációs tevékeny-
ségünk.”

Az első osztályosokat külön 
köszöntötte az igazgató. El-
mondta, hogy kitárul előttük a 

betűk és számok titka, sok ér-
dekesség vár rájuk, hamarosan 
nem kell segítséget kérniük, ha 
valamit szeretnének elolvasni. 

A továbbiakban az Apáczai 
iskola polgáraivá fogadta az 
intézményvezető az elsősöket, 
emléklapot, kitűzőt kaptak ebből 
az alkalomból. 

Kissné Nagy Ilona az iskola 
többi tanítványától azt kérte, ők 
is segítsék az elsősök beillesz-
kedését.  

A szülőknek megköszönte, 
hogy ezt az iskolát választották 
gyermekeiknek. Kérte, működ-
jenek együtt, ha bármi gondjuk 
van, keressék meg az iskola 
pedagógusait. 

Az elmúlt tanév során 4 pe-
dagógus (Bognár Ildikó Zsu-
zsanna, Perlné Lakatos Ildikó, 
Szakál Szilvia és Szakály Virgí-
nia, minősült kiváló eredmény-
nyel Pedagógus I. kategóriából 
Pedagógus II. fokozatba, így 
már itt, a székhelyintézmény-
ben összesen 7 Pedagógus II 
és 1 mesterfokozatba sorolt 
pedagógus növeli napról napra 
a tápláni diákok műveltségét, 
szélesíti tudását. 

A 8. osztályosoktól azt kérte, 
mutassanak jó példát, dolgoz-
zanak szorgalmasan, hiszen 
most dől el, melyik középiskolá-
ba nyerne felvételt, hogyan zárul 
le iskolai életük egy szakasza. 

Az új tanév küszöbén min-
denkit arra kért, növeljék az is-
kola jó hírnevét, jó eredményeit. 
Mindenkinek jó tanulást kívánt, 
és ünnepélyesen megnyitotta a 
2019-2020-as tanévet.

A Himnusz elhangzása után 
az első osztályosok, iskolába 
érkezésük emlékére, elültettek 
egy szilvafát az iskola udvarán. 

(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt

Anyagtorlódás miatt kimaradt a 
júliusi lapszámunkból az Apá-
czai Csere János Általános Isko-
la versenyeredményeinek egy 
része.

Sporteredmények: röplabda 
diákolimpia megyei 2. helye-
zés. A csapat tagjai: Erdélyi 
Boglárka, Kölkedi Veronika, 
Németh Enikő, Nyíri Jázmin, 
Wittinger Petra. Felkészítőjük: 
Gráczer Zsolt. 

Képzőművészeti verseny: 
fürdőkultúrát népszerűsítő 
országos verseny, megyei 3. 

helyezés, Biczó Laura 6.b., 
felkészítő tanára: Leginszky 
Ágnes.

Természettudományos ver-
senyek

Teleki Pál földrajzverseny, 
megyei 9. helyezés Kovács 
Dominik 7.a, felkészítő tanár: 
Szakály Virgínia.

Bendegúz levelezős bio-
lógiaverseny. Megyei 9. he-
lyezés, Sarkadi Olivér 7.b. , 
felkészítő tanár: Góczán József. 

Megsebzett bolygó környe-
zetvédelmi verseny megyei 
5. helyezés. A csapat tagjai: 

Anduska-Varga András, Sarkadi 
Olivér, Kiss Bianka, Molnár Júlia, 
felkészítő tanár: Leginszky Ág-
nes, Góczán József. 

Magyar nyelv és irodalom 
verseny

Simonyi Zsigmond helyesírá-
si verseny, megyei 5. helyezés 
Kiss Bianka 8.a., megyei 9. 
helyezés Kovács Dominik 7.a., 
felkészítő tanár: Perlné Laka-
tos Ildikó. 

Idegen nyelvi versenyek
Litterátum német nyelvi ver-

seny megyei 1. helyezés, Déri 
Eliza 5. osztályos tanuló, fel-

készítő tanár: Geröly Kriszti-
na. Megyei 3. helyezés Pintér 
Fanni 6.b., felkészítő tanár: 
Fábry Márta. 

Litterátum angol nyelvi ver-
seny megyei 4. helyezés Beő 
Bálint 6.b., felkészítő tanár: 
Mayerné Sebestyén Andrea.

Bendegúz haladó angol le-
velezési verseny, megyei 6. 
helyezés Teleki Bonita 8.a., 
felkészítő tanár: Mayerné Se-
bestyén Andrea.

Nyitra angol nyelvű vers-
mondó versenyen ezüstminő-
sítést szerzett Anduska-Varga 

Versenyeredmények a 2018/19-es tanévben
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Bursa Hungarica Ösztöndíjpá-
lyázat 2020.

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata az Emberi Erő-
forrás Minisztériummal együtt-
működve 2020. évre kiírja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot jelenlegi és leendő 
felsőoktatási hallgatók számára. 

A pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri 
pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx 

Ezen a linken érhető el a rész-
letes pályázati kiírás is.

Letölthető anyagok: 
• Bursa Hungarica 2020 - pá-

lyázati kiírás„A”típus
• Bursa Hungarica 2020 – pá-

lyázati kiírás„B”típus 
• Jövedelemnyilatkozat 
• Munkáltatói igazolás.
Azok a pályázók, akik a ko-

rábbi pályázati években re-
gisztráltak a rendszerben, már 
nem regisztrálhatnak újra, ők 
a meglévő felhasználónév és 
jelszó birtokában léphetnek be 
az EPER-Bursa rendszerbe. A 
pályázati űrlapot kinyomtat-
va és aláírva a Polgármesteri 
Hivatalhoz kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és 
az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2019. 
november 5.

Szociális tűzifa támogatás
Az Önkormányzat az idén is 

sikeresen pályázott szociális 
tűzifára. A támogatásból 75 m3 

fát tudunk vásárolni.

Az Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadta a szociális 
tűzifaigénylésre vonatkozó 
rendeletét, amely 2019. októ-
ber hó 30. napján lép hatályba.

Kérelem a Polgármesteri 
Hivatalban igényelhető 2019. 
november hó 5. napjától és 
nyújtható be 2020. január 31-
ig.

A benyújtás feltételei az ön-
kormányzat rendelete alapján:

– A szociális célú tűzifa tá-
mogatás annak a kérelmező-
nek adható, akinek az egy főre 
számított havi családi jövedel-
me nem haladja meg

– családban élők esetén, az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-
át – 85 500 Ft-ot,

– gyermekét(eit) egyedül ne-
velő szülő, továbbá egyedül élő 
személy esetén, az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400%-át – 114 
000 Ft-ot.

A támogatás odaítélésénél – 
a jogosultsági feltételek meg-
léte esetén – előnyben kell ré-
szesíteni azt a kérelmezőt, aki

– a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény szerinti 
aktív korúak ellátására, idős-
korúak járadékára jogosult, 

– tekintet nélkül annak ter-
mészetbeni vagy pénzbel i 
formában történő nyújtásá-
ra, - a települési támogatás 

temetéshez, települési támo-
gatás kivételével - települési 
támogatásra, különösen a 
lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások viselésével 
kapcsolatos támogatásra jo-
gosult, továbbá

– a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény-
ben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket 
nevelő családban él.

 
Közmeghallgatás

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete 2019. október 4-én 18:30 
órakor a Jókai Mór Művelődési 
Házban közmeghallgatást tart.

Beszámoló hangzik e l  a 
2019. évben elvégzett felada-
tokról, a Képviselő-testület 
áttekinti a 2014-2019. évekre 
vonatkozó gazdasági prog-
ramjának megvalósítását, kitér 
továbbá a település előtt álló 
megvalósításra váró tervekre 
is.

A meghívót minden háztar-
tásba eljuttatjuk, tisztelettel 
várjuk Önöket!

Nyugdíjasklub
Mire Önök az újságot kézbe 

veszik, már túl leszünk az új-
jáélesztett Nyugdíjasklub első 
összejövetelén. Szeretettel 
hívjuk és várjuk településünk 

nyugdíjasait foglalkozásainkra. 
Az első klubnapra új plébáno-
sunk, Pete Polgár Máté kapott 
meghívást. Gyűjtjük az ötlete-
ket, javaslatokat, kívánságokat, 
hogy igazán tartalmas prog-
ramokat állíthassunk össze. 
A legközelebbi összejövetelen 
a 2019. májusában megkez-
dett Vető Zsuzsanna és Füzes 
Ádám tréningsorozatának  II. 
részén vehetnek részt az ér-
deklődők.  

Urnafalat építtetnek
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzata urnafalat épít-
tet a központi Rákóczi utcai és 
a szentkereszti temetőkben. 
Az alapozási munkák már el-
kezdődtek. Az urnahelyek vá-
sárlásának feltételeiről, egyéb 
részletetekről a munkálatok 
befejezését követően a Pol-
gármesteri Hivatal ad felvilá-
gosítást.

Kültéri Sportpark készül
A Rendőrség és a Posta 

épülete közötti zöldterületen 
hamarosan elkezdődnek egy 
2016-ban benyújtott, 2019-ben 
eredményesnek minősített 
pályázatunk keretében elnyert 
kültéri Sportpark-fitnesszpark 
építési munkái . Várhatóan 
2019 novemberében készül el.

Családi Anita
jegyző

A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

András 7. b., felkészítő tanár: 
Mayerné Sebestyén Andrea.

Komplex tanulmányi versenyek
A Rumi Rajk i  K istérségi 

Komplex tanulmányi verse-

nyen, magyarból és matema-
tikából is 1. helyet szerzett a 
4. osztályos csapat, össze-
sítettben a 2. helyen végzett. 
Csapattagok: Baumann Tama-

ra, Bíró Belián, Bognár Ákos, 
Bognár András.

A Rumi Rajk i  K istérségi 
Komplex tanulmányi versenyen, 
magyarból, természetismeret-

ből, és összesítettben is az 1. 
helyen végzett a 8. osztályos 
csapat. Tagok: Kiss Bianka, 
Teleki Bonita, Gáspár Marcell, 
Molnár Júlia.  
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Karatehírek

Öt mérkőzésből négy vereség és egy győzelem az őszi szezon kezdetének 
mérlege a labdarúgó megyei II. osztály „Déli” csoportjában szereplő Tápláni 
KSK-nál. Ennél már csak jobb jöhet. 

Eredmények: 
Táplán – Csákánydoroszló 0-3
Tanakajd – Táplán 6-1
Táplán – Viszák 4-2
Felsőcsatár – Táplán 2-0
Táplán - Ják 0-1

További őszi mérkőzések: 
Szept. 22. Balogunyom – Táplán

Július 13-14-én a TKSE karatésai 
edzőtáborban vettek részt, majd 
tizenketten vizsgáztak,  elméleti 
és gyakorlati tudásukról adtak 

számot Németh András (4.dan) 
vizsgáztató előtt: mindannyian 
sikeresen vizsgáztak maga-
sabb övfokozatra. 

A Magyar JKA Karateszövetség 
rendezésében május 18-án ren-
dezték a Törökbálint Kupa or-
szágos karateversenyt, melyre a 
Tápláni Karate Sportegyesületből 
öten utaztak.

Kassai Gergely tanítvá-
nyai helytálltak az erős 
mezőnyben, és négy 
éremmel gazdagodtak. 
Desics Botond kata ver-
senyszámban negyedik 
lett, de küzdelemben már 
dobogós helyezést ért el, 
bronzérmet akaszthat-
tak a nyakába. Szomor 
Emma három verseny-
számban is indult, és 
mindháromban érmes 
lett: katában és kihon 
ippon kumitében har-
madik, míg ippon shobu 

kumitében első helyezést ért el. 
Dénes Zaránd, Baranyai Ben-
jámin és Lendvai Tamás is jól 
küzdöttek, de a négyes döntőbe 
nem jutottak be.

Gratulálunk mindannyiuknak!

Hátul (balról) Németh András vizsgáztató, Dénes Zaránd, Gerebics 
Márton, Lovranics Bálint, Szomor András, Baranyai Benjámin, 
Berta Dániel edző, Szomor Angéla, Kassai Gergely vezetőedző

Elöl: Bíró Belián, Desics Botond, Németh László Nimród, Lóránth Sára, 
Pintér Bendegúz, Molnár Olivér

Törökbálint KupaEdzőtábor és övvizsga

Baranyai Benjámin, Kassai Gergely edző, 
Desics Botond, Dénes Zaránd, 
Szomor Emma, Lendvai Tamás

Fogy a fény, fogy a nyár,
hideg szél fujdogál, 
hideg szél, őszies… 
Ősz, ősz ne siess!
             (Heltai Jenő: Ősz)  

Őszi programajánlataink

Október 4.  Tündérkert, művelődési ház
Szent Mihály-nap
15:30 a Rákóczi utcai Tündérkert meglátogatása
16:00 kézműves foglalkozás a művelődési házban, 
Kóstolgató az őszi ínyencségek kínálatából
17:00 a Szamóca Színház előadása

Október 4. Művelődési ház
18.30 Közmeghallgatás

Október 19. Művelődési ház
17.00 A megújult művelődési ház átadása

Október 22. Apáczai Csere János Általános Iskola 
tornacsarnoka
 17.00 Községegyesítés ünnepe 
„Táplánszentkereszt községért” kitüntetés átadása
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordu-
lójának ünnepe

A részletes programokat megtalálják honlapunkon 
www.taplanszentkereszt.hu, Táplánszentkereszt köz-
ség Önkormányzata facebook oldalon, plakátjainkon 
és a háztartásokba eljuttatott meghívókon.
Szeretettel várjuk és látjuk Önöket rendezvényeinken! 

Gyengécske szezonkezdés

Szept. 29. Táplán – Őriszentpéter
Okt. 05. Gyöngyösh.-Szentk. – Táplán 
Okt. 13. Táplán - Bajánsenye
Okt. 20. Vasszécseny – Táplán
Okt. 27. Táplán – Szentpéterfa
Nov. 10. Rábatótfalu – Táplán 
Nov. 17. Táplán – Nádasd 
Nov. 23. Tutitextil Körm. - Táplán  


