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Tanulni egymást, és bontani a falakat Részletek a 9. oldalon

Vidáman kezdődött az év a művelődési házban
Első alkalommal hívta újévi kon
certre a lakosságot a táplán
szent kereszti önkormányzat.  
A Németh Lajos Művelődési Ház 
és Könyvtárban január 18án 
Mészáros János Elek, a 2012es 
Csillag születik tehetségkutató 
műsor győztese adott hangulatos 
műsorösszeállítást. 

A műsor megkezdése előtt Perl 
János polgármester köszöntötte 
a táplánszentkeresztieket. Mon-
dandóját azzal kezdte, öröm látni, 
hogy megtelt a művelődési ház, 

minden helyi polgárnak örömöt, 
boldogságot kívánt a 2020-as 
esztendőre. Elmondta, mint a ma-
gánemberek és az intézmények, 
a táplánszentkereszti önkor-
mányzat is számvetést készített. 
A tavalyi év bővelkedett örömök-
ben, sikerekben, és persze ne-
gatívumok is voltak. 2019-ben 
megújították a művelődési házat, 
elkészült az önkormányzatnak 
is helyet adó közösségi ház, 
folytatták a már megszokott és 
jól bevált közösségi programokat. 

Folytatás a 3. oldalon

A farsangi időszak utolsó hétvé
géje is tartogatott még egy igazi jó 
hangulatú rendezvényt a mulatni 
vágyók számára: február 22én 
a Villa Dolce Vitában második 
alkalommal tartották meg Táplán
szentkereszt Község Bálját. 

A terített asztalok mellett több 
mint nyolcvanan foglaltak he-
lyet. Perl János polgármester 
köszöntőjében arra emlékez-
tetett, hogy a községben élők 

egyik legnagyobb értéke a jó 
közösség. Sokan dolgoznak 
azon, hogy mindenki jól érezze 
itt magát, szeresse a lakóhelyét. 
Ennek a törekvésnek a része-
ként élesztették tavaly újra a 
községi bál hagyományát. Olyan 
alkalmat teremtettek, amikor 
fehér asztal mellett, igényes 
környezetben szórakozhatnak 
a helybeliek a farsang idősza-
kában. A közösség erejében 
bízva a jókedvű együttlét mellé 

egy közös, jótékony célt is tár-
sítottak. A tombolabevételekkel 
az idén a Táplánszentkereszt 
Egészségügyéért Alapítványt 
támogatták a bálozók. A bál fő-
védnöke V. Németh Zsolt parla-
menti képviselő volt, akinek üd-
vözletét Perl János tolmácsolta.

A szervezők az idén ajándék 
műsorral is kedveskedtek: a 
Weöres Sándor Színház mű-
vészei egy Rejtő Jenő bohó-
zattal dobták fel a hangulatot. 
Albert Zsófi, Antal D. Csaba 
és Kelemen Zoltán a másfél 

méteres rézrúd körül támadt 
bonyodalmakkal megnevettették 
a bálozókat. A finom vacsora 
után pedig Horváth Richárd 
egyszemélyes zenekara húzta 
a talpalávalót a táncos lábú 
vendégeknek. 

A bálozók sorában ott volt 
családjával dr. Kovács László 
alpolgármester is, aki elmond-
ta, régóta szerette volna, hogy 
legyen egy olyan elegáns köz-
ségi bál, ami fölkelti az emberek 
érdeklődését. 

Folytatás a 4. oldalon

Jótékony céllal báloztak
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Olvasónk írta:
Alkotmányos mulasztásban a 
Községi Önkormányzatunk?

A Vas Népe c. napilap 2019. 
őszi számában beszámolt ar-
ról, hogy megyénkben mely 
önkormányzatok mulasztottak, 
mert a városok, falvak utcanevei 
önkényuralmi rendszerre utaló, 
tiltott nevekkel vannak megne-
vezve. Utcákat, tereket csak a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetének 
ajánlásával szabad elnevezni. 
Vas megyében a legtöbb ki-
fogásolható utcát Celldömölk 
Város Önkormányzatánál talál-
ták. Táplánszentkereszt község 
nem szerepel az elmarasztaltak 

között, tehát látszólag minden 
rendben van. Ezzel szemben 
– harminc évvel a rendszervál-
tozás után – szeretteinket még 
mindig a Tanács úti temetőben 
helyezzük örök nyugalomra, és 
ugye a Tanács egy letűnt, dikta-
tórikus rendszerre utal. 

A község idősebb és fiatal 
lakóit szeretném tájékoztatni, 
hogy az önkormányzattal szem-
ben lévő temető soha nem volt 
a Tanács úton. Mintegy hatvan 
éve ez az utca Rákóczi utca, a 
Községi Önkormányzat és an-
nak jogelődje pedig a Rákóczi 
utca 1. szám alatt székel. Azt is 
tudom, hogy Táplánszentkereszt 
Község Végrehajtó Bizottsá-
gának (VB) ki javasolta, hogy 
a „nagyságos fejedelemről” 
nevezzék el az utcát. 

Nehéz választ adni arra, hogy a 
tápláni népi nyelv a Rákóczi utcát 
miért nevezte el Tanács útnak, 
és a megnevezés mellett hatvan 
esztendeje is makacsul kitart. 

A Tanács utcában e sorok 
írója lakik, de közel 30 éve már 
a Széll Kálmán út nevet kapta az 
újra „keresztelésben”, a minisz-
terelnök úr iránti tiszteletből, 
akinek teste a Rumi úti (87. szá-
mú közlekedési út) temetőben 
nyugszik, nemzeti sírban. 

A harmadik temetőnk a szent-
kereszti, más szóval a Dózsa 
György utcai. 

Arra kérem tisztelettel a 
táplánszentkereszti lakosokat, 
hogy adjuk vissza a Községi 
Önkormányzattal szemben lévő 
temetőnknek a Rákóczi utcai 
nevet.

Dr. Nagy László
Széll Kálmán út 9. 

A címben feltett kérdés na-
gyon túlzó, sőt provokatív. A 
levél végigolvasása után ki is 
derül, hogy ilyesmiről egyáltalán 
nincs szó községünk esetében. 
Ahogyan azt dr. Nagy László 

is leírta, Táplánszentkereszten 
nincs olyan utcanév, köztéri 
szobor vagy bármilyen jelkép, 
mely az önkényuralmi rendszer-
re emlékeztetne. 

A Tanács szót napjainkban is 
szerteágazó területen használ-
juk, s nem kapcsolunk hozzá 
rossz emlékű diktatórikus rend-
szereket. Például a Térségfej-
lesztési Tanács, Egészségügyi 
Tudományos Tanács, Monetáris 
Tanács, Európa Tanács, s még 
hosszan sorolhatnánk azokat 
a szervezeteket, amelyek ne-
vében szerepel a levélíró által 
megbélyegzett Tanács kifejezés. 
Ezeket mégsem tekinthetjük 
önkényuralmi rendszerek szer-
vezeteinek.

Abban viszont teljes mérték-
ben egyetértek, hogy a nagykö-
zönségnek az említett temetőt 
szerencsésebb lenne nem Ta-
nács útinak nevezni. Már csak 
azért sem, mivel a fiatalabb 
generáció tagjai és a nem helyi 
lakosok nem tudják mihez kötni 
a hely megnevezését.

Perl János
polgármester

Felelős kiadó:  
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: Perl János • Felelős szerkesztő: Treiber Mária

Email: taplanujsag@gmail.com
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely

Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

Érdekes új darabbal gazdagodott a 
táplánszentkereszti helytörténeti 
gyűjtemény. Berta Tiborné, Mária 
néni egy különleges technikával 
működő, öntöttvas húsdarálót 
hozott be az önkormányzati hiva
talba, amely elbeszélése alapján 
nagy valószínűséggel az egykori 
tápláni birtokos, Rácz Miklós ház
tartásából származhat. 

Mária néni elmesélte, hogy 
családjuk sok generációra visz-
szamenően a faluban élt, nagy-
mamája, néhai Gerebenics Mária 
pedig a Rácz családnál sza-
kácsnőként dolgozott 1939-ben 
bekövetkezett haláláig. A család 
az után is kapcsolatban maradt 
a birtokos családdal, miután őket 
kitelepítették, és az államosított 
kastélyban az állami gazdaság 
rendezkedett be. Mária néni meg-
sárgult leveleket mutat: édes-
apja, Szabó József még tartotta 
a kapcsolatot az ország másik 
végébe száműzött birtokossal. 
Rácz Miklós például Halmajugrán 

1951. november 18-án keltezett 
levelében megköszöni az egykori 
birtokon termett almaküldeményt, 
és arról számol be, hogy nagyon 
lefogyott, egészsége megromlott, 
nehéz fizikai munkát kell végez-
nie. A család aztán soha nem 

tért vissza egykori kastélyába, 
amely ma Tappán kastély néven 
épp felújítás alatt áll. Valószínűleg 
Ausztriában találtak új otthonra. 
Lánya 1991-ben hazalátogatott, 
amikor a Szombathelyen élő egy-
kori dadáját is fölkereste.

Visszatérve a húsdarálóhoz: 

Mária néni úgy emlékszik, hogy 
már kislány korában (ő 1948-ban 
született) őrizgette a család a 
különleges tárgyat a padláson, 
és amikor eladták a házat és új 
helyre költöztek, akkor is vitték 
magukkal. Bár soha nem hasz-

nálták, megválni sem akartak 
tőle. Biztos nem volt a sajátjuk. 
Úgy fogalmaz: családjuk nem 
olyan módban élt, hogy ilyen ház-
tartási eszközük lehetett volna, az 
biztos egy gazdagabb háztartás-
ból került hozzájuk. Az egyszerű 
emberek, ha vágtak is sertést, 

akkoriban nem nagyon készítet-
tek kolbászt, szalámit. Márpedig 
a nehéz vasöntvényből készült, 
sűrű sorban elhelyezett késekkel 
felszerelt darálót valószínűleg 
szalámikészítéshez használhat-
ták, mégpedig nem nagyüzemi, 
hanem háztartási mennyiségben. 
A mesteri munkaeszközön sem 
a gyártót, sem az évszámot nem 
tüntették fel, egyedül egy Patent 
felirat van az oldalán, és egy 6-os 
szám a tetején. 

Berta Tiborné, miután felmenői 
már nem élnek és unokáit nem 
igazán érdekli a családi ereklye, 
úgy döntött, lehozza a padlásról, 
és a helytörténeti múzeumnak 
adományozza azt. Rossz állapot-
ban volt, belepte a rozsda, a karját 
is alig lehetett forgatni, ő azonban 
szépen rendbe rakta, és a gyűjte-
ménynek ajándékozta. Bizonyára 
a kevés olyan darabok egyike lesz 
a régi tárgyak között, amelyek az 
itt élt földbirtokosok életmódjába 
nyújtanak bepillantást. 
Fotó és szöveg: Varga Krisztina

Értékes emlék egy főúri háztartásból

Berta Tiborné a régi húsdarálóval
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A Táplánszentkereszt Kultúrá
jáért Egyesület már több éve 
batyus bált szervez a farsangi 
időszakban.  Az idén február 
7én tartották a mulatságot. 

A Német Lajos Művelődési 
Ház és Könyvtár adott helyet 
a rendezvénynek. Az egyesü-
lethez tartozó civil szervezetek 
képviselői jöttek el a batyus bál-
ra. A vendégek közül többen jel-
mezt öltöttek, ételről, italról ma-
guk gondoskodtak. A bál kezdé-
se előtt a táplánszentkereszti 
Gyöngyvirág Dalkör, az Egy 
vér/bő társulat szórakoztatta 
a közönséget. Meglepetéssel is 

szolgáltak a résztve-
vők, egy, az alkalomra 
összeverbuvált csapat 
(7-en voltak) apácá-
nak öltözve előada az 
Apáca show részletét. 
A fellépők produkcióit 
nagy tapssal köszönte 
meg a hálás publikum. 

A batyus bálon az 
idén is jól szórakoztak 
a bálozók. Tombolán 
nyerhettek a szeren-
csések. A bevételt a 
civil szervezetek mű-
ködésére fordíthatják. 

(t. m.)
Fotó: Antal László

Folytatás az 1. oldalról
Az októberi önkormányza-

ti választáson újra bizalmat 
kaptak öt esztendőre a falu 
ügyeinek intézésére. Nagy a fe-
lelősségük a testület tagjainak, 
vannak viták, nézetkülönbségek, 
de az a fontos, hogy egy irányba 
húzzák a szekeret. A faluban 
közel 2700-an laknak, családias 
hangulatban szeretnék folytatni 
a munkát. 

Köszöntőbeszéde végén azt 
kérte a polgármester, hogy tart-
sanak össze a helyiek, hogy a 
községre büszkén mondhas-
sák, fiatalos, modern, és közös 

munkájuk révén folyamatosan 
fejlődik. Végül sikeres 2020-as 
esztendőt kívánt mindenkinek. 

Mészáros János Elek énekest, 
operaénekest nagy tapssal fo-
gadta a közönség. 2012-ben az 
RTL Klub Csillag születik című 

tehetségkutatójában lopta be 
magát a nézők szívébe, meg 
is nyerte a versenyt. Boldog új 
évet kívánt, majd áldást kívánó 
énekkel, Sárdi János: Adj uram 

Isten dús aranykalászt kezdte 
előadását.

Változatos repertoárjából 
operettet, operaáriát, nótákat, a 
közelmúltban készült népszerű 
slágereket hallhattunk. Mesélt 
az életéről, járja a Kárpát-me-

dencei magyar-
lak ta fa lvakat , 
városokat, nincs 
m e n e d z s e r e , 
mégis számtalan 
helyre kap meg-
hívást  (civilben 
talajtani mérnök). 
Ö römme l  t esz 
eleget ezeknek, 
küldetésének érzi 
a magyar dalok 

előadását idehaza és külföldön 
egyaránt. Néhány év alatt 1800 
fellépése volt. Két dal között 
jutott arra is idő, hogy kedélyes 
előadásban székely vicceket, 
humoros történeteket mondjon. 
A közönség dőlt a nevetéstől, 
hálásak voltak a poénokért is, 
voltak, akik úgy nevettek, hogy 
a könnyük is kicsordult… 

Egyfajta időutazásban is ré-
szünk lehetett, hiszen az öt-
venes, hatvanas, hetvenes, 
nyolcvanas, kilencvenes évek 
slágereiből is kaptunk ízelítőt. 
A közönséget is bevonta az 
előadásba, „alkalmi kórusként” 
boldogan fújta a jól ismert slá-
gerek refrénjét. 

A teljesség igénye nélkül:  
hallhattuk Erkel Ferenc Bánk 
bánjának örökbecsű Hazám, 
hazám te mindenem című ári-
áját, részletet a János vitézből, 
Koltay Gábor: Honfoglalásából a 

Kell még egy szót, az Ismerős 
Arcoktól a Nélküled című dalt, 
Koós Jánostól a Kislány a zon-
goránál című dalt, Szécsi Páltól 
a Csak egy tánc volt című dalt, 
de daloltuk az Állami Áruház 
című film közismert slágerét, 
és dalban elbeszélve bejártuk  a 
Délibábos  Hortobágyot, és nem 
maradhatott ki a Ha én gazdag 
lennék című sláger sem. 

A szerény és visszafogott 
művész, Mészáros János Elek, 
bátran állíthatjuk, újabb rajon-
gótábort szerzett ezen a szép 
januári szombat estén. 

A másfél órás műsor után 
koccintásra hívta az önkor-
mányzat a lakókat.   

Soha rosszabb évkezdést!
(t, m.)

Fotó: Pint Ferenc

Vidáman kezdődött az év a művelődési házban

Apácák is feltűntek a batyus bálon

Mészáros János Elek

Megtelt a művelődési ház

Perl János
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Jótékony céllal báloztak Folytatás az 1. oldalról
Örömét fejezte ki, hogy a ren-

dezvényre minden társadalmi 
rétegből érkeztek szórakozni 
vágyók. Jótékonysági célként 
ezúttal az egészségügyi ellátás 
feltételeinek javítását tűzték ki. 
A tombolabevétel annak az ala-
pítványnak a számlájára kerül, 
amelyet a köztiszteletben álló, a 
településen több mint negyven 
éve háziorvosként tevékenykedő 
dr. Teleki György hozott létre. 
Janászek Ferenc, a Táplánszent-
kereszti Ifjúsági Fúvószenekar 
karnagya elmondta: a tavalyi bál 
bevétele a zenekarukat támogat-
ta abban, hogy elutazhassanak 

egy prágai nemzetközi feszti-
válra. – Bár én Szombathelyen 
lakom, amikor meghallottam, 
hogy az idén is megszervezik 
a községi bált, egyértelmű volt 
számomra, hogy a feleségemmel 
együtt itt leszünk. Örülök, hogy 
egy olyan célt támogathatunk, 
ami mindenki számára fontos. 

Éjfél előtt kisorsolták a bálo-
zók és a helyi lakosok által fel-
ajánlott értékes tombolatárgya-
kat. Perl János bejelentését nagy 
taps fogadta: 172.500 forintot 
sikerült összegyűjteni a Táplán-
szentkereszt Egészségügyéért 
Alapítványra.   

V. K. 

Március 8án, 15 órától köszöntik 
a nőket Táplánszentkereszten az 
iskola tornatermében. 

A nők minden művészeti ág-
ban, minden korban megihlették 
az alkotókat, így van ez a zenés 
műfajok szerzőivel is. Legyen 
szó táncdalról, operettről, film-
slágerekről, musicalről a sze-
relem, mint központi téma, és 
benne a soha meg nem érthető, 
mégis vonzó nő, minden műfaj-

ban remekműveket ihletett. Az 
Operett Musical Voices Társulat 
férfi előadói dalokkal mesélnek 
a nőkhöz fűződő érzelmeikről, 
vágyaikról, gondolataikról, ta-
pasztalataikról. Próbálják meg-
fejteni a „lehetetlent” a női lelket, 
mely sok érzelmes és komikus 
szituációt sugall, és megmoz-
gatja a közönséget is előadás 
közben. Jól ismert slágerek, sok 
humor, felhőtlen szórakozás: 
középpontban a NŐvel.

A műsorban elhangzó dalokl: 
Beszélj a nőkről, Love Story, 
Minden jót Mónika, Isten véled 
édes Piroskám, Jaj Zsuzsikám, 
Az asszonyhoz senki sem ért, 
Én és s kisöcsém, Mondd meg, 
hogy imádom, A nő szívét ki 
ismeri, Vágyom egy nő után, Ma 
Önről álmodtam megint, Nem 
vagyok teljesen őrült, Csak egy 
tánc volt, A lányok, a lányok an-
gyalok,  Jaj cica,  Karolina, Csak 
egy kislány van a világon.

Ünnepi műsor nőkről, nőknek, 
kizárólag férfiaktól Erdély csodálatos kin-

cseit fedezhetik fel, akik 
jelentkeznek a július 5-étől 
11-ig tartó utazásra. Nagy-
várad, Kolozsvár, Nagy-
enyed, a Gyilkos-tó, a Bé-
kás-szoros, Farkaslaka az 
erdélyi havasok szerepel-
nek az úti célok között. Fél-
panziós ellátással szerve-
zik az autóbuszos utazást. 
Részletes program és je-
lentkezés: Bognár Györgyi 
+36 30/492-7635, gyorgyi.
bognar@gmail.com. 

Nyári utazás 
Erdélybe

A táplánszentkereszti Tavaszi Szél Citerazenekar is fellépett 
február 8-án Győrváron a VII. Vas megyei Gasztronómiai Fesztivál 
és Böllérversenyen. A böllérversenyre 30 csapat nevezett, rekord-
kísérleten 3200 méter hosszú kolbászt töltöttek. A közönséget 
11 kulturális csoport és egyéni fellépő szórakoztatta. Képünkön a 
táplánszentkereszti citerások a győrvári fesztiválon. 

A győrvári gasztronómiai 
fesztiválon zenéltek
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Tizenöt megfigyelő kutatott bag
lyok után Vas megyében január 
végén. Több mint 60 helyszínt 
sikerült átnézni, és 24 helyen 213 
madarat tudtak megszámlálni. 
A Magyar Madártani és Termé
szetvédelmi Egyesület országos 
bagolyszinkron néven indította 
a kutatást az egész országban. 

Rekord számú erdei fülesbag-
lyot regisztráltak Vas megyé-
ben! A legtöbbet Táplánszent-
kereszt központjában találták. 
Soha korábban nem látott ala-
possággal kutattak a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület tagjai és önkéntesek 
erdei fülesbaglyok után Vas 
megyében a hétvégén megszer-
vezett országos bagolyszinkron 
során. Több mint 60 helyszín 
közül 24-nél láttak baglyot is. 
Ezeken kívül 8 helyen csak a 
baglyok nyomait találták meg 
(köpet, ill. meszelésnyomok). A 

megszámolt 213 fülesbagolynál 
(Asio otus), azt gondolják, jóval 
több madár van megyénkben, 
de rejtőzködő életmódjuk miatt 
a pontos számolás az ismert 
helyek többségében is inkább 
csak minimum példányszámot 
jelent. A legbaglyosabb telepü-
lés Táplánszentkereszt volt, ahol 
legalább 35 madarat számláltak 
az iskola udvarán és a művelő-
dési ház előtti ősparkban. Ezen 
kívül kiemelkedik még Sárvár 

(25 példány), Szombathely (20), 
Nyőgér (15), Kám (15) és Köcsk 
(15) is. Várják továbbra is a la-
kossági bejelentéseket, ameny-
nyiben tudnak téli pihenőhelyek-
ről, kérik, ossza meg velük, vagy 
a vasimadarasz@gmail.com 
e.mail címen, vagy a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület  facebook oldalán.

A szervező (Kóta András) 
nevében köszönet mindenkinek, 
aki hozzájárult a felmérés sike-

res lebonyolításához: Bognár 
András, Borbás Kata, Csempesz 
Sándor, Gyurácz József, Har-
sányi Krisztián, Kardos Gábor, 
Koszorús Péter, Kovács Patrik, 
Kutschi Péter, Ottó Erzsébet, 
Somogyi Csaba, Takács Árpád, 
Tóth Kornél, Vasuta Gábor.

(Információ: 
Magyar Madártani és 

Természetvédelmi 
Egyesület honlapja)

Fotó: Kardos Gábor

Január 11én újévi koncertet 
adott Répcelakon a Táplánszent
kereszti Ifjúsági Fúvószenekar. 
A Répcelaki Művelődési Ház és 
Könyvtár 30 éve nyitotta meg 
kapuit a városban, az évfordulót 
is megünnepelték a Táplánszent
kereszti Ifjúsági Fúvószenekar 
fergeteges koncertjével.  

Tavaly a Nyitott Tér Kulturális 
Egyesület kezdeményezésére 
és szervezésében újévi koncer-
tet adott Répcelakon a Sárvári 
Fúvószenekar. A rendezvény 
olyan nagy sikert aratott, hogy 
az egyesület úgy döntött: ha-
gyomány lesz belőle. A rép-
celaki művelődési ház honlap-
ján, január 11-én, Fergeteges 
koncertet adott városunkban 
a Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar címmel megje-
lent közlemény így folytatódik: 
Ebben az évben a Táplánszent-
kereszti Ifjúsági Fúvószenekart 
hívtuk meg, akik bőségesen 
meghálálták a lehetőséget: fer-
geteges koncertet adtak az 

egyébként 30. születésnapját 
ünneplő művelődési háznak. 
Az épület ugyanis 1990. január-
jában kezdte meg működését.

A zenekart Janászek Ferenc 
dirigálta, aki 2017-ben a Magyar 
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 

kapta meg több évtizedes zene-
pedagógusi munkájáért.

Janászek Ferenc, a zenekar 
karnagya elmondta, a répcelaki 
Nyitott Tér Kulturális Egyesület 
és a művelődési ház szervezte 

a programot, Boros Andrástól, 
a művelődési ház igazgató-
jától érkezett a meghívás. A 
szervezők autóbuszt küldtek a 
zenekarért. 

A Művelődési Ház és Könyv-
tár fennállásának harmincadik 

évfordulójáról megemlékezett 
Szabó József, Répcelak pol-
gármestere, Boros András, a 
művelődési ház vezetője és 
Mészáros Imréné, a Nyitott Tér 
Kulturális Egyesület elnöke is.  

A táplánszentkereszti fúvósok 
műsorrendjében  Johnnie Vinson: 
Gran  Galop, Ron Sebregts: 
Abba Gold, Ronan Hardiman: 
The Lord Of The Dance, Ennio 
Morricone:Moment for Morricone 
arr. Johan de Mey, Les Humphries 
in Concert Arr. Kurt Gäble (Mama 
Loo, Mexico, Pablo Beltran Ruiz 
and Norman Gimbel: Sway, Máté 
Péter: Zene nélkül mit érek én?, 
Lehár Ferenc: Honvéd banda-
induló, J. Strauss: Radetzky-
marsch szerepelt. 

A koncerten Tornai Katinka és 
Németh Dávid konferált kiváló-
an. Énekelt Bertók Gertrúd.

A zenészek szülei közül töb-
ben is eljöttek autóval a rép-
celaki újévköszöntő koncertre. 
Janászek Ferenc elmondta, ki-
emelkedően sikeres volt az elő-
adás, a közönség nagy tapssal 
fogadta a műsorszámokat. A 
meghívók az est végén vendé-
gül látták a zenekart, sütemé-
nyekkel, italokkal kedveskedtek 
a fiataloknak.  

(t. m.)

Fergeteges koncertet adott Répcelakon  
a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar

A fúvósok a répcelaki koncerten

Táplánszentkereszten leltek rá a legtöbb erdei fülesbagolyra

Köszönet az adó 1%-áért
Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, aki az adója 1%-

ának felajánlásakor a Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egye-
sületet jelölte meg kedvezményezettként. 

Összesen 33.680 Ft-ot kaptunk. Ezt az összeget az egye-
sület a 3. adventi gyertyagyújtás költségeire és az adventi 
kalendárium megtöltésére fordította. Bízunk benne, hogy  idén 
is gondolnak ránk, és ezzel is hozzájárulhatunk rendezvénye-
ink sikeréhez. Adószámunk: 18899733-1-18 

Köszönettel: Cserkuti Veronika
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Tegyünk közösen mellünk egész
ségéért címmel beszélgetésre 
invitálták a falu lakóit az orvosi 
rendelő dolgozói: Bognár Mónika 
és Tőke Monika a művelődési 
házba. A január 31én szervezett 
programot figyelemfelkeltésre és 
egészségnevelésre szánták. 

Magyarországon évente kö-
rülbelül 5-6000 új emlőrákos 
beteget fedeznek fel, és nagy-
jából 2000 nő hal bele a be-
tegségbe. Az emlőrák ezzel 
a magyar nők leggyakrabban 

előforduló daganata. Össze-
hasonlításul: méhnyakrákban 
évente nagyjából 1100-an be-
tegszenek meg, és 4-500 nő hal 
meg emiatt.

Bognár Mónika a mellrák 
kialakulásáról, kockázatairól, 
gyógyulási esélyeiről, a védőnő 
a mell önvizsgálatáról beszélt. 

Az emlőrák 50-65 év között a 
leggyakoribb, de ma már a fiata-
labb nőket is egyre gyakrabban 
érinti. A magyar női népesség 
átlagos emlőrák-kockázata 8-10 
százalék körül van, ami azt je-
lenti, hogy élete során minden 
10-12. nőnél alakul ki a beteg-
ség. Az örökletes emlőráknál 
– családi halmozódás, BRCA1 
vagy BRCA2 génmutációk – en-
nél nagyobb a megbetegedés 
esélye. A két gén mutációi át-
lagosan kilencszeresére eme-
lik az emlőrák kialakulásának 

várható esélyeit. 100 
megbetegedésből Ma-
gyarországon általában 
5 esetben fordul elő 
örökletes megbetege-
dés.

Az emlőrák kezelése 
általában annál hatéko-
nyabb, minél korábban 
ismerik fel a daganatot. 
A korai emlőrákok ese-
tén nagyjából 80%-os 5 
éves túlélés biztosítható, 
a betegség ilyenkor tehát 

már nagyrészt meggyógyítható. A 
késői stádiumú, áttétes emlőrá-
kok esetében ez az arány mind-
össze 15% körüli. Ez sem kevés 
azonban, hiszen az érintettek egy 
része – a korábbi évtizedekkel 
ellentétben – ma már sokszor 
hosszú ideig, jó életminőségben 
élhet együtt a betegséggel.

Az emlőrák időben történő 
felismeréséhez elengedhetetlen 
a rendszeres önvizsgálat. Minél 
hamarabb forduljunk orvoshoz, 
ha az emlőnkben csomót tapin-
tunk! Az emlőrák többnyire fájdal-
matlan, és érdekes 
módon minél inkább 
fáj egy csomó, annál 
kevésbé valószínű, 
hogy rosszindulatú 
daganatról van szó.

A mammográfiás 
– röntgensugarakkal 
végzett – emlőrák-
szűrés 2002 óta in-
gyenesen biztosított 
minden magyar nő 
számára. Ez a vizs-
gálat kétévente javasolt a 45 és 
60 közötti korosztálynak. 

A legfontosabb a megelőzés 
marad, hiszen a mammográfia 
nem megelőzi, csak időben felis-
meri a már kialakult betegséget. 
A hatékony megelőzést egyaránt 

elősegíthetjük a megfelelő ét-
renddel és a mozgásban gazdag 
életmód kialakításával.

Lehetőségük nyílott a höl-
gyeknek mulázson (bábun) elvé-
gezni a vizsgálatot, és mellda-

ganatokat kitapintani. Közösen 
néztek meg egy filmet is. ami 
elérhető: https://www.youtube.
com/watch?v=xzURD-QGLSk

Az előadáson részt vett egy 
mellrákon átesett, és immáron 
gyógyult hölgy is. A program 
mondanivalója két mondat volt: 
Egyik Terike mondata: „Azt hi-
szik az emberek, velük ez úgy-
sem történhet meg!”

A másik Bognár Mónika mon-
data: „Majd ha lesz időm, majd 
szabadság után…..”

Ébresztő, Hölgyeim! A mellrák 
nagyon jól gyógyítható, ha idő-
ben észrevesszük… 2020-ban 
nem illik meghalni mellrákban.

(T. M.)

Tegyünk közösen mellünk egészségéért!

A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

Újra az égetésről…
Közeledik a tavasz, egyre 

többször „érezhetjük” a kis-
kertekben folyó tevékenységek 
nem éppen legnépszerűbb vele-
járóját, az égetés okozta füstöt.

Több bejelentés is érkezett, 
ezért a szeretném felhívni szí-
ves figyelmüket a nyílttéri ége-
tés szabályaira, melyet az Ön-
kormányzat 16/2001. (XII. 14.) 
SZÁMÚ RENDELETE szabályoz.

„Az avar és kerti hulladékok 
nyílttéri égetése /18.§./

(1.) Avar és kerti hulladék 
megsemmisítése elsősorban 
komposztálással történhet. 

(2.) Tűzgyújtás és égetés köz-
területen és ingatlanon belül 
szeptember 1-jétől április 30-ig, 
hétköznaponként (hétfőtől pénte-
kig) 10-18 óra között szélmentes 
időben megengedett. Az égetés 
max. 60 percig tarthat, tartós 
füstölés nem megengedett.

(3.) Szeles időben, továbbá 
nyári időszakban (május 1-jétől 
augusztus 31-ig) kerti hulladék 
égetés céljából tűzgyújtás sza-
bad térben nem megengedett. A 
tűzvédelmi szabályok szigorúan 
betartandók.

(4.) Égetni csak megfelelő 
helyen, a vagyoni és személyi 
biztonságot nem veszélyeztető 

módon lehet. Az égetést végző 
személy a tűzrakóhely oltásáról 
az égetést befejezően köteles 
gondoskodni. 

(5.) Az égetendő hulladék 
nem tartalmazhat ipari eredetű 
hulladékot (műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, illetve ezek 
maradékait).

A hatóságilag elrendelt álta-
lános tűzrakási tilalom alól a 
rendelet nem ad felmentést.”

A jegyzőnek tűzvédelmi ható-
sági jogköre nincs, a Kormány 
elsőfokú tűzvédelmi hatóság-
ként a katasztrófavédelmi kiren-
deltséget jelölte ki. A bejelen-

téseket továbbítjuk, illetve oda 
kérjük megtenni. 

Helyi építési szabályzat, ren-
dezési terv módosítása

Tisztelettel tájékoztatom Önö-
ket, hogy a település rendezési 
tervének módosítása folyamat-
ban van.

Egyedi igényeiket – az újság 
kézhezvételét követően – ha-
ladéktalanul jelezzék írásban a 
Polgármesteri Hivatalnak, hogy 
azt az egyeztetési eljárás meg-
kezdése előtt a munkaanyagba 
bevehessük.  

Családi Anita, jegyző
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A fotózás, feltalálása óta a 
múló időre emlékeztet, hiszen 
mindig csak az adott időben, 
adott technikával rabul ejtett 
valóságot próbálja meg tükröz-
ni. Lehet az egy szép épület, 
gyönyörű táj, varázslatos emberi 
arc, vagy bármi más, ami a foto-
gráfust gépe használatára ösz-
tönözte. Sorozatunkban Táplán-

szentkereszt múltjába való uta-
zást kínálunk Horváth Bélának a 
falu kántortanítójának hagyaté-
kából. Lányai, Molnár Sándorné 
és Székely Béláné 2018-ban 
ajándékozták a fényképgyűj-
teményt a táplánszentkereszti 
önkormányzatnak. Horváth Béla 
1927-től 1945-ig kántortanító, 
1945-től 1962-ig igazgatója volt 

az iskolának, 1980-ban hunyt 
el. Szombathelyen élő lányai 
meg akarták menteni édesapjuk 
örökségét, ezért ajánlották fel az 
önkormányzatnak. Sorozatunk 
iparkodik közkinccsé tenni a 
régesrégi, becses fényképeket. 
(Molnár Sándorné és Székely 
Béláné a hagyaték átadása után 
2018-ban megkapta a Táplán-

szentkereszt Községért Díjat az 
önkormányzattól.)

Az önkormányzat kéri a lakó-
kat, amennyiben van otthon régi 
fotójuk a faluról, az egykori egyleti 
életről, társadalmi eseményekről, 
hozza el, vagy küldje el az önkor-
mányzati hivatalnak. A fotókat 
digitalizálás után visszaadják a 
tulajdonosoknak.  (t. m.)

A mostani Németh Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, 
egykor a bölcsőde épülete volt

A Tappán birtokon álló Rosenberg (Rácz) kastély

Az Önkormányzat régi épülete

A Draskovich kastély a mai Vas Megyei Idősek Otthona.  
Az épület az 1930-as években épült. 1950-től működik szociális 

otthonként. Nagyobb felújítása 1972 és 1975 között történt

Múltidéző fényképek az egykori faluról

Tavaly ősz óta újra működik a 
táplánszentkereszti Nyugdíjas 
Klub. Minden hónap második 
csütörtökén találkoznak a mű
velődési házban. 

A művelődési ház felújítása 
óta újra szerveznek prog-
ramokat a Nyugdíjas Klub 
tagjainak. A programok során 
élménybeszámolókat hall-

hatnak a szépkorúak. A TIT 
Vas Megyei Szervezetével 
együttműködve alakítják az 
előadásokat. Az El Caminót, 
a Szent Jakab zarándokutat 
végigjárta Wiktoráné Szer-
dahelyi Emilia, erről a cso-
dálatos útról vetítettképes 
előadással számolt be, a 
táplánszentkereszti Borbás 
Tibor tavaly Görögországban 

végigfutotta a Spartathlont, 
a 246 kilométeres távolságot 
28 óra 18 perc alatt tette meg, 
eredményével a 12. helyet 
szerezte meg, erről a nem 
mindennapi teljesítményről 
tartott élménybeszámolót. 
Szalai András Albánia ezer 
arca, Macedóniával fűsze-
rezve címmel barangoltatta 
közönségét ismeretlen tája-

kon. Március 12-én dr. Feiszt 
György érkezik a nyugdíja-
sokhoz, előadásának címe: 
Erdélyi utakon.

A  táp lánszen tke resz t i 
Nyugdíjas Klubban júniusig 
tervezik a havi rendszeres ta-
lálkozókat. A nyári szünet után 
újra tartanak majd rendszeres 
összejöveteleket.  

(t. m.)

Újra működik a Nyugdíjas Klub



2020. FEBRUÁR8

Táplánszentkereszt kulturális, sport, művelődési, művészi 
csoportjai sok mindennel foglalkoznak. A fiatalok megszólítása, 
meghívása, elérése, motiválása nehéz és sokszor lehetetlennek 
tűnő feladatot ad. 

A klub azzal a céllal jönne létre, hogy olyan közösségi teret 
alakítson ki, amelyben minden résztvevő megtalálhatja a kikap-
csolódási lehetőségét, egyben gyermekfelügyeletről, játékdél-
utánról is gondoskodnék mint a művelődési ház programszer-
vezője és felelőse. Gondolok itt elsősorban a helyi iskolába járó 
alsó és felső tagozatos tanulókra, hogy szabadidejüket tartal-
masan tudják eltölteni, megelőzve a csellengést és a céltalan 
szabadidő eltöltését. Heti két alkalommal (szerdán, szombat 
délutánoként) 3 órában működne.

A szabadidő hasznos eltöltése prevenciós eszközként is szol-
gálna, mert az esetleges hátrányokat igyekezne kiegyenlíteni, 
de nevelő, fejlesztő eszközként is értelmezhető, hiszen formálja 
a gyermeket. Szeretnék olyan élményt adni a gyermekeknek, 
ahol megtapasztalhatják az egymásra figyelés fontosságát, 
nagyszerűségét. A találkozások alkalmával új barátokra tehetnek 
szert, megtanulhatják, hogyan kell örülni egymás örömének, és 
hogy kell vigasztalni egy esetleges kudarc esetén a másikat. 
Játéktevékenység közben fejlődnének az értelmi, erkölcsi, akarati 
tulajdonságok, a közösségi és az egyéni nevelés is megvalósul-
na a foglalkozások ideje alatt.

Az első találkozás időpontja 2020. március 14-én (szombaton) 
15:00 óra. Minden gyermeket szeretettel hívok és várok! 

Tisztelettel: Pfeiffer Tibor közösségi szervező
Németh Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 

A művelődési házba várják 
a látogatókat

A táplánszentkereszti Németh Lajos Művelődési Ház és Könyv-
tárban márciustól, szerdánként 14:30-tól 20:30-ig, szombaton-
ként 12:00-től 21:00 óráig Pfeiffer Tibor közösségi szervező vár 
minden kedves érdeklődőt. 

A  március a foltvarróknál a neszesszerek/kozmetikai tárolók 
hónapja lesz.  Mindenféle méretű, formájú tartókákat készítünk 
hétfőnként 18:00-tól 20:00-óráig  a Petőfi Sándor utcai  Erdődy 
kastélyban. Valamint be lehet kapcsolódni  a közös munkákba is. 
Várunk mindenkit szeretettel. 

Nagy tisztelettel és szeretettel meghívom 2020. március 
11-én (szerdán) 15:00 órára a községben élő nyugdíjaskorú 
polgárokat egymással való ismerkedésre és közös prog-
ramjaink megtárgyalására, tervezésére a művelődési házba.

Célul tűzném ki, hogy megalakítsunk egy 100 tagú nyugdíjas 
klubot a községben.

Feltétlenül számítok a már klubtagsággal rendelkező pol-
gárokra, illetve segítségüket szeretném kérni abban, hogy 
új tagokat is hívjanak meg a már meglévő nyugdíjas klubba. 
Ennek segítsége által szabadidejüket hasznosabban, tartal-
masabban el tudják tölteni a szépkorú Hölgyek/Urak.

A klubtagsággal rendelkezők a rendszeres összejöve-
teleken túl megoszthatják gondjaikat, örömeiket. Praktikus 
tanácsokkal láthatják el egymást: a férfiak kertészkedés, 
hölgyek a konyhai tudományok terén. Recepteket cserélhet-
nének egymással, boldogan mutogathatják a családi fotókat 
szeretett unokáikról.

Továbbra is fontosnak tartom az idős emberek összefogá-
sát, és tartalmas programmal kívánom kitölteni heti egyszeri 
összejövetelüket.

Tisztelettel: Pfeiffer Tibor közösségi szervező
Németh Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Táplánszentkereszt 
(„Ifjúsági és Szabadidős Klub”)

Foltvarró hírek
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Házasság csak veled, címmel 
dr. Székely János megyés püs
pök tartott előadást a házasság 
hete keretében február 14én, 
Valentinnap estéjén Táplán
szentkereszten a Németh La
jos Művelődési Ház és Könyvtár 
nagytermében. 

A megyés főpásztor számos 
gyakorlati példán szemléltetve 
beszélt hallgatóságának a há-
zasság szépségeiről és nehéz-
ségeiről. Elöljáróban Pete Polgár 
Máté plébános köszöntötte a 
püspököt és az érdeklődőket, 
akik körbeülték az ünnepi alka-
lomra terített asztalokat. 

Székely püspök előadásában 
sokat hivatkozott saját szülei 
példájára, akiktől soha nem hal-
lott veszekedést. Nagyon szeret-
ték és tisztelték egymást. Hallott 
viszont sok imádságot, és a téli 
estéken közös adventi énekeket.

Előadásában több fogalmat 
járt körül, mindjárt elsőként a 
szeretetet, amely a keresztény-
ség legalapvetőbb tanítása. Isten 
Atya, Fiú és Szentlélek örök 

szeretete. Istenben örök élet 
árad, mint a nap, sugárzik, átadja 
az életet a fiúnak. A fiú pedig 
öröktől fogva születik, elfogadja 
és visszaadja a szeretetet. A 
szentlélek pedig maga a fény, 
amely árad atya és fiú között. 
Ebből az örök szeretetáradásból 
születik az atommagok tánca, a 
virág nyílása, az egész univer-
zum. Akkor sikerül az életünk, 
ha megtanulunk szeretni, a há-
zasság pedig ennek az iskolája, 
az önátadás útja. 

Egy másik fogalom az oltár 
előtt kimondott igen. A szentségi 
házasság egyetlen megszakít-

hatatlan szövetség, melynek ta-
núja és jóváhagyója maga az Is-
ten. Hatalmas igennel kezdődik, 
amikor két ember egymásnak 
adja az életét. Vajon méltó egy-
általán egy másik gyarló ember, 
hogy teljesen átadjam magam 
neki? A főpásztor emlékeztetett: 
ez az igen nemcsak annak a 
másik gyarló embernek szól, 
hanem a végtelen örök Istennek. 
Ő adta nekem ezt az életre szóló 
társat, hogy szerethessem, hogy 
Isten szeretetét átárasszam ma-
gamon, és megtegyek mindent, 
hogy az élete kiteljesedjen. A 
házastársi eskünél a két fél Is-
tennek tesz ígéretet, és tőle kér 
segítséget. Ebbe illeszkedik bele 
a kisebbik, a másik embernek ki-
mondott igen. A kettő egymásba 
kapaszkodik, egymást erősíti. 
Amikor az emberi szerelem 
megkopik, akkor az isteni szere-
tet nagylelkűsége a két embert 
átsegíti a mélyponton. 

Egy újabb fogalom: a fal két 
ember között. Amikor szerelem 
ébred, ez a fal magától omlik le 
a férfi és a nő között. Az ember 

megszabadul a magánytól, át-
léphet a másik csodálatos vilá-
gába. Sok pár abban a tévhitben 
van, hogy ez örökké így marad. 
Pedig ez a boldogító egység 
nem marad így magától. A két 
ember menthetetlenül távolodik, 
mert minden dolgot, amit átél-
nek, egész másképpen élik át. 
A falak nem azért épülnek, mert 
valamit nagyon elrontottak, vagy 
mert rosszul választottak. Ez az 
emberi élet természete, hogy az 
élet tehetetlensége egymástól 
elsodor. Ha a házassággal nem 
törődnek, nem ápolják, akkor a 
falak épülnek. Csak az a házas-

ság marad szép, ahol két ember 
ezeket a falakat újra és újra le 
tudja bontani, egymás kezét újra 
megtalálni. Ehhez nagyon sok 
érzékenység, odafigyelés, nagy-
lelkűség, humor, megbocsátás, 
újrakezdés kell. Rengeteg idő, új 
mézeshetek és új nászutak, ami-
kor sok időt szánunk egymásra, 
újra kezdünk egymásnak örömöt 
szerezni. 

És még egy fontos kérdés: a 
gyermek. Székely püspök hang-
súlyozta: ne hagyjuk, hogy a 
gyermek „fölfalja” a házasságot. 
A gyermek nem attól lesz bol-
dog, ha az édesanyja állandóan 
mellette van, hanem attól, ha a 
szülei szeretik egymást. Adjunk 
magunknak hetente egy estét, 
havonta egy napot, amikor csak 
kettesben vagyunk, egymásra 
figyelünk. 

Végül még egy ennél is gya-
korlatiasabb jó tanács a főpász-
tortól: a házasságnak termé-
szetes velejárója, hogy az életet 
adó, gyermeket nevelő édesanya 
érzékenyebb, míg a férfit arra 

nevelték, hogy rejtse el az érzé-
seit. Nem rendkívüli dolog hát, 
hogy nem értik meg, mi lakozik 
a másikban. Egy ügyes nő rövid 
szavakkal jelzi élete párjának, 
hogy mi esik neki jól, miért hálás, 
vagy mi fáj, mintegy megtanítja 
őt, hogy hogyan bánjon vele. Ez 
a nő dolga, ezt ki kell mondania, 
mert a férfi nem jön rá! De akad 
dolga a férfinak is! A szerelem 

titokzatos körforgás, az élet 
áradása férfi és nő között, és 
ezt a körforgást a férfinak kell 
elindítania! Neki kell udvarolni, 
és ha valami vita adódik, mindig 
neki kell először bocsánatot 
kérni. Ez így lovagias, így szép. 
Ha egy férfi ezt meg tudja tenni, 
kedveskedik, képes a felesége 
életét széppé tenni, a nő ettől 
szárnyakat kap, és százszoro-
san visszasugározza. 

Az előadás után a püspök 
rövid időre még a vendéglátó 
házaspárokkal maradt, beszél-
getéssel, borozgatással, kínálás-
sal telt az este hátralevő része.

Varga Krisztina

Tanulni egymást, és bontani a falakat

Dr. Székely János püspök tartott előadást a házasságról

Házaspárok jöttek el a művelődési házba
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Farsang 2020. 
„Arcod rejtsed álarc mögé, 
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
Itt a farsang,
pörögjenek citerák” (Kerék Imre)

Hagyományainkhoz híven az 
idén február 13-án rendezte 
meg a Szülői Szervezet a tan-
testület tagjainak közreműkö-
désével a farsangi mulatságot 
iskolánk tanulói számára.

Nagyon várták a diákok, hi-
szen már hetek óta készültek, 
próbáltak, gyakoroltak. A nagy-
mamák és az anyukák azután 
lelkesen szabtak-varrtak, hogy 
a gyerkőc át tudjon változni 
az általa elképzelt varázslatos 
mesefigurává, tárggyá vagy va-
lamilyen más élőlénnyé. Így az 
alsó tagozatosok ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezekbe öltöztek. 

Volt itt a „teljesség igénye 
nélkül” bűvöskocka, fekete ki-

rály a sakktáblán, 
páva, Minyon, fran-
c ia kár tya ,  fe lhő 
esőcseppekkel, és 
még sorolhatnám 
a szebbnél szebb 
jelmezeket. A gon-
dosan elkészített 
jelmezek nem ma-
radtak jutalmazás 
nélkül. Bár a zsűri 
nehezen hozta meg döntését, 
viszont megpróbált minden 
ötletes, egyedi öltözetet díjazni. 

Iskolánkban már hagyomány, 
hogy a felső tagozatosok önálló 
zenés produkcióval készülnek. 
Bemutatóik előtt a szülők össze-
állítása következett, amelyben 
egy anyuka egy napját mutatták 
be.

A csoportos táncok kreativi-
tásról árulkodtak, igazán ötletes 
és változatos koreográfiákat 
láthattunk. A zsűri nagy szak-
értelemmel figyelte a produk-

ciókat. Első helyezett 
a 7./a, második a 7./b, 
harmadik a 6. osztály 
lett. Az 5. osztály kapta 
a különdíjat.

A Szülői Szervezet 
gondoskodott arról, hogy  
a büfében mindenki ta-
láljon kedvére való fi-
nomságot. Majd elér-
kezett a nagy pillanat, a 

tombola sorsolása, ahol értékes 
nyeremények találtak gazdára.

Köszönettel tartozunk a szü-
lőknek az anyagi és tárgyi fel-
ajánlásokért, a tombola aján-
dékokért, a Szülői Szervezetnek 
a büfében való helytállásért 
és a szervezésben való aktív 
részvételért.

(Babinszkiné K. T.)
Fotó: Kálmán Zsolt, Stieber Dóra

Iskolai hírek

Versenyeredmények
Ismét jól szerepeltek az apáczais diákok a Rumi Rajki héten 

megrendezett versenyeken.
A képzőművészeti versenyen  
II. korcsoportban  3. helyezett Kónya Brigitta
 1. helyezett: Mikos Lara
III. korcsoportban  1. helyezett: Pomper Emily 
IV: korcsoportban 2. helyezett: Kölkedi Veronika
Felkészítő tanáraik: Leginszky Ágnes és Szabóné Vajda 

Erika tanárnő
A komplex tanulmányi versenyen a 4. évfolyamosok 

„Okoskák” csapata 1. helyezett lett környezetismeretből. Az 
összetett megmérettetésben a 3. helyezést szerezte meg 
a Bödei Dorka, Gyulai Emma, Egervölgyi Lilla és Kiss Ábel 
összetételű csapat.

Felkészítő tanáraik: Perlné Lakatos Ildikó, Leginszky Ágnes 
és Geröly Krisztina tanárnők

Műhelyek, mesterek
Január 31én iskolánk néhány 
tanulója a táplánszentkereszti 
PUMIFA Kftben járt üzemláto
gatáson. A bútorasztalos üzem 
tulajdonosa és vezetője, Lakosi 
Miklós tartott rövid előadást és 
izgalmas gyakorlati bemutatót a 
diákoknak. 

Mint megtudhatták, az üzem 
pályázati segítséggel nagyon 
modern gépekkel van felszerel-
ve, így rendkívül komoly, minő-
ségi munkák kerülnek ki innen. 
Sok terméket külföldi cégek ren-
delnek meg. A balesetveszélyes 
gépeket csak messziről néz-

hették meg a gyerekek, de volt 
olyan, amit maguk is kipróbál-
hattak. A legnagyobb ámulatot 
az a számítógép vezérelte gép 
váltotta ki a gyerekekből, amely 

egy több órás munkát néhány 
perc alatt el tudott végezni. Így 
például a kft. emblémáját véste 
pár perc alatt egy bútorlapba 
ez a „csodamasina”. Lakosi úr 
azonban azt is hangsúlyozta, 
hogy sajnos egyre kevesebben 

választják ezt a szép hivatást, 
mert manapság nem könnyű 
saját asztalosüzemet beindítani, 
a nagy gyárakban pedig több-
nyire sorozatmunkák készülnek 
préselt farosttáblákból.

A látogatás mindenképpen jó 
tapasztalatszerzésnek bizonyult 
diákjaink számára, akár kedvet 
kaptak ehhez a szép, ám de 
nem könnyű szakmához, akár 
más területen fognak szeren-
csét próbálni.

Tisztelettel köszönjük Lakosi 
Miklós asztalosmesternek, hogy 
bepillantást engedett a mai aszta-
losok mindennapjaiba.

(Információ: Apáczai iskola)
Fotó: Kálmán Zsolt

Minyon, földgömb, francia kártya, felhő esőcseppekkel…



2020. FEBRUÁR 11

Óvodai hírek

Bagolylesen
Minden reggel a bejárat mel
letti fákon gubbasztó baglyok 
köszöntik az általános iskola 
tanulóit. Az intézmény környé
kének mikroklímája, a nappali 
takarást biztosító örökzöldek 
miatt a falu központja kedvelt 
lakhelye hazánk leggyakoribb 
éjjeli ragadozó madarainak. 

Hol is telelhetne máshol ez 
a madár, mint a „tudás házai” 
mellett, hiszen a néphit sze-
rint a bagoly képes láthatatlan 
igazságokat feltárni, okos jó-
szág, feltehetően innen eredhet 
a madár bölcsességének híre. 
Góczán József biológiatanár ta-
nítványaival már évek óta figyeli 
ezeknek a „bölcs” állatoknak a 
viselkedését, mozgását.

Október végétől nyílik lehe-
tőségük a diákoknak a baglyok 
tömeges megfigyelésére, mely 
rendkívül izgalmas élmény a 
természetbarát szakkör érdek-
lődő gyerekeinek körében. Ősz 
végén kisebb-nagyobb csopor-
tokba verődve, 10-15 példány 

is együtt tölti a napot az iskola 
előtti nyírfán, vagy nyugodtan 
pihen az óvoda előtti tűlevelű 
lucfenyőkön. Mivel senki nem 
zavarja őket, évről évre felke-
resik ezeket a helyeket. 

Idén a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
felmérése, iskolánk volt tanu-

lója, Kovács Patrik adatközlése 
alapján Táplánszentkereszt 
lett a legbaglyosabb falu Vas 
megyében. Egyszerre 35 pél-
dányt figyeltek meg a község-
ben. A fiatalok örülnek annak, 

hogy ilyen közelről figyelhetik 
meg ezt a bagolyfajt. Jó, hogy itt 
gubbasztanak nappal a fákon, 
néhányan így minden reggel 
tudják köszönteni „bagolyúrfit”, 
mely talán szerencsét is hoz a 
tanulásban. Iskola után persze 
megélénkülnek az állatok, és 
számunkra rendkívül hasznos 

tevékenységet folytatnak, in-
dulnak a közeli mezőkre rág-
csálókat keresni, zsákmányolni. 
Naponta 4-5 kisemlőst fogyasz-
tanak el, döntő többségében 
mezei pockokat, melyről a ta-

nulóink a szakköri köpetvizsgá-
latok során győződhetnek meg. 

A tanár úr tudatosította a 
diákjaiban, hogy baglyok jelen-
léte gazdasági, környezet- és 
természetvédelmi, humán-
egészségvédelmi szempontból 
is rendkívül hasznos, ezért a 
település és a fiatalok jól fel-
fogott érdeke a madárcsapat 
védelme.

Február végétől, amikor majd 
felcsendül a pacsirtadal a me-
zők felett, a baglyok szétszé-
lednek, hogy megkeressék pár-
jukat, fészket keressenek, s a 
varjak fészkeiben kiköltsék utó-
daikat. Akkor majd az apáczais 
diákok is Góczán tanár úrral 
együtt a közeli erdős részek 
felé veszik útjukat, hogy ott 
fedezzék fel a bagolyfiókákat, 
vagy hallgassák a jellegzetes 
„hu, uhu” hangokat.

Addig pedig Leginszky Ág-
nes tanárnő felhívására rajz-
pályázaton lehet részt venni, 
melynek témája kedvelt álla-
tunk, az év madara, az erdei 
fülesbagoly.

(Információ: Apáczai iskola)

Kedves Olvasók!
Az újság utolsó megjelenése 

óta rengeteg élményben volt 
része óvodánk kis lakóinak.

Az Adventi készülődést a 
gyermekek lelkesedése és 
izgalma hatotta át. Minden 
csoport ültetett Luca búzát, 

megismerkedtek, illetve felele-
venítették a karácsonyi ünnep-
körhöz tartozó hagyományokat. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is rövid kis műsorokkal 
meggyújtottuk a falu adventi ko-
szorújának második gyertyáját.

Nagy örömünkre a fúvósok 
ismét ellátogattak hozzánk, 
és a karácsonyi műsorunkon 
a gyerekek és felnőttek nagy 
örömére karácsonyi dalokkal 
örvendeztettek meg bennünket. 
Az óvó nénik meglepetésműso-
ra is nagy sikert aratott.

Óvodánkban is volt Mézes 
reggeli. A gyerekek érdeklő-
déssel hallgatták Misi bácsi 
történeteit a méhekről és a 
mézkészítés rejtelmeiről. Öröm-
mel kóstolták meg a mézet még 
azok a gyerekek is, akik addig 

tiltakoztak a finom, édes méz 
ellen. Örömmel próbálták fel 
a kalapot, fogták a kezükbe a 
kaptárt, füstölőt. Ezeket a kel-
lékeket a gyermekek még most 
is megcsodálhatják a folyosón.

Januárban a gyerekek birto-
kukba vehették az új játékokat. 

A pályázatból érkező új baba-
konyha nagy sikert aratott – két 
csoportban teljes csere történt, 
a másik két csoportban bővítés-
re került sor.

Február 21-én megtartottuk 
hagyományos farsangi mulatsá-

gunkat, ahol mindenki beöltözve 
bolondozott, divatbemutatót 
tartott. 

Óvodánkban megkezdődtek a 
pályázattal összefüggő munká-
latok. Kérjük a Kedves Szülőket, 
gyermekeiket ne engedjék a 
kordon közelébe, illetve az óvo-
daudvar hátsó részébe, mert 
balesetveszélyes!

Szülői értekezleten elhang-
zott, hogy július 20-ától au-
gusztus 16-ig belső munkálatok 
lesznek intézményünkben, ezért 
zárva lesz az óvoda. Facebook 
oldalunkon és csoportonként is 
kiírtuk, aki ezen idő alatt nem 
tudja megoldani gyermeke elhe-
lyezését, keresse meg az intéz-
ményvezetőt február 14-ig. Aki 
még nem tette meg, március 
13-ig kérem, jelezze, mert csak 
azoknak a gyerekeknek az elhe-
lyezéséről tudunk gondoskodni, 
akik jelzik igényüket.

Szőnyéné Kovács Ivett
intézményvezető
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Karatehírek

A Tápláni Karate Sportegyesület február elején a tavaszi 
versenyszezon előtt tartotta meg a 2020-as év első edző-
táborát, melyet övvizsgával zártak. Németh András (4.dan) 
vizsgáztató előtt 22 karatés adott számot elméleti és gya-
korlati tudásáról: mindannyian magasabb övfokozatot kaptak.

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák a 
Tápláni Karate Sportegyesületet! A befolyt összeget az előző 
évekhez hasonlóan a gyerekek versenyeztetésére, sportesz-
közök vásárlására fordítjuk.

Önöknek csak egy kattintás, nekünk viszont sokat számít!
Adószám: 18895870-1-18  •  Köszönjük támogatásukat!!

Edzőtábor és övvizsga

1% Kedves Sportbarátok!

Télen is zajlott az élet 
a Táplán SE háza táján

Utánpótláscsapataink a téli 
futsal Bozsik tornán szerepelnek. 
Mindemellett szerettük volna 
minél többet versenyeztetni őket, 
ezért az U11-U13-U15-ös csapa-
tainkat a megyei futsal bajnok-
ságba is beneveztük. Fontos-
nak tartjuk, hogy a nagypályás 
holt szezonban is folyamatosan 

fejlődjenek. A mérkőzésekre, 
valamint a tavasszal induló baj-
nokságra is heti két edzéssel 
készültünk, teremben. A futsal 
bajnokságban az amatőr csapat 
tekintetében nagyon jól teljesí-
tenek a gyerekek. Az U9 is heti 
kétszer gyakorol, és az óvodában 
is szerdánként folyik a képzés.

Felnőtt csapatunk elég rap-
szodikusan szerepelt az őszi 
szezonban, sokszor akadtak 
létszámproblémáink különböző 
okok miatt. Az U19-es csapattal 
együtt január 20-án elkezdtük a 
felkészülést a tavaszi folytatás-
ra, heti két edzéssel, valamint 
eddig két felkészülési mér-
kőzést is játszottunk. A Király 
U19-et 4:1-re, a Zanatot 12:2-
re vertük. Még két mérkőzést 
tervezünk a tavaszi bajnokság 
előtt.

Jó hír szurkolóink számára, 
hogy a keretet sikerült megerő-

síteni minőségi játékosokkal. 
Bízunk benne, hogy ők nagy se-
gítséget jelenthetnek a jövőben, 
Seper Ákos, Horváth Róbert, 
Jáger Sándor, Schindler Dániel 
személyében.

U19-es csapatunkkal Bucsu-
ban részt vettünk egy jótékony-
sági teremtornán is, ahol az elő-
kelő 3. helyet szereztük meg. Itt 
nem is az eredmény volt a leg-
fontosabb, egyszerűen csak úgy 
éreztük, ott a helyünk. (Egy ifjú 
focista tüdőtranszplantációra 
szorul. A szerk.)

Kovács Ferenc

Várunk minden kedves szurkolót a mérkőzéseinkre!


