
A községegyesítés évfordulója 
alkalmából kőkeresztet avattak 
fel a szentkereszti falurészben 
október 22-én. 

A márvány keresztet a József 
Attila utcai buszmegálló mögött, 
annak a fából készült Árpád-fe-
jedelem szobornak a talapza-
tára állították, amely nem állta 
ki az idő próbáját. A két szobor 
között azonban nyilvánvaló az 
összefüggés: a kereszt a feje-
delem dédunokájának, Szent 
István királynak államalapító 
tevékenységére emlékeztet. 
Perl János polgármester avató-
beszédében reményét fejezte 
ki, hogy a kereszt éppoly időt-
álló lesz, akárcsak István király 
életműve. 

„Első szent királyunk élete, 
hite ezer évvel ezelőtt szilárd 
alapokra helyezte a magyar 
államot, és hazánkat a keresz-
tény Európa részévé tette” – 
mondta a faluvezető. A szent 

kereszt alatt István királyunk 
keresztény nemzetet teremtett. 
A kereszténységnek ez a nem-
zetmegtartó egysége jelképezze 
településünk egységét. 

Folytatás az 5. oldalon

A községegyesítési program 
keretében szép megemlékezést 
tartottak október 22-én délután a 
művelődési háznál, majd átadták 
a Táplánszentkereszt Községért 
Díjat. Az önkormányzat által 
alapított elismerést posztumusz 
dr. Kovács László alpolgármes-
ternek ítélték oda.

Az Apáczai Csere János Álta-
lános Iskola negyedik osztályo-
sai adtak műsort, a járványügyi 
biztonsági intézkedések miatt 
szabad téren. 

Folytatás a 4. oldalon
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A koronavírus negyedik hullámáról és az oltásokról

Áldott, 
békés 

karácsonyt 
kívánunk!

Részletek a 4. oldalon

Nemes Nagy 
Ágnes:

Karácsony
Fehér föld, szürke ég,  

a láthatáron
narancsszín fények égtek 

hűvösen.
Pár varjú szállt fejem felett 

kerengve 
s el nem repültek volna 

űzve sem. 

Csak álltam szürkén, 
szürke ég alatt. 

S egyszerre, mint gyors, 
villanó varázs 

egy kicsi szó hullott elém: 
karácsony, 

mint koldus kézbe  
illatos kalács. 

Csodáltam. És a számon 
hála buggyant,

nem láttam többet  
kósza varjakat: 

olyan szelíd volt,  
mint a gyermek álma, 

s olyan meleg volt,  
mint a nyári nap. 

 

Sok fejlesztés őrzi dr. Kovács László 
munkásságát a faluban

Márványkeresztet állítottak 
a szentkereszti falurészen

Áldott, 
békés 

karácsonyt 
kívánunk!
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Az idei év adventi időszakára 
olyan programokkal készültünk, 
melyek a járványügyi helyzet 
szigorodása esetén is teljesen, 
vagy részben meg tudnak való-
sulni. Természetesen a legfon-
tosabb az ember egészsége! 
Vannak olyan programok, me-
lyeket esetleges halasztásuk 
miatt később, az eredetileg ter-
vezett keretek között, vagy azt 
akár még felül is múlva még 
megszervezhetünk.

Így voltunk a táplán szent-
ke reszti nyugdíjasköszöntő 
ünnepséggel kapcsolatban is. 
A táplánszentkereszti önkor-
mányzat elővigyázatosságból 
nem szervezte meg a szoká-
sos személyes ünnepséget.  
A falu 65 év feletti lakóit inkább 
levélben köszöntötték, és az 
ilyenkor szokásos pénzaján-
dék sem maradt el, valamint 
ígéretet tettek arra, hogy a 
járványhelyzet csillapodása 
után – amint biztonságosan 
meg lehet tartani a közösségi 
találkozást – akkor még gaz-
dagabb programmal várják az 
idősebbeket.  

A karácsonyi ünnepre sze-
retnénk hangolni a lakókat és 
településünket is. A karácsonyi 
lámpafények, a közös adven-
ti koszorú, a Mindenki Kará-
csonyfája mind-mind visszaté-
rő elem itt Táplánszetkereszten. 
Mint ahogy az Adventi Ablak 
Naptár is, melyhez az idén is 24 

lelkes család csatlakozott. Ez 
alkalommal egy játékkal is sze-
retnénk növelni a csodálatos 
adventi ablakok felkutatásának 
izgalmát. Minden adventi abla-
kot rejtő címhez naponta egy 
feladványt teszünk közzé az 
online térben, illetve papíron, a 
sokak által látogatott boltok, in-
tézmények bejárataihoz. Mind-
azok, akik a feladványok alap-
ján ellátogatnak az adott napi 
ablakhoz, és az ott készített 
fotót be is küldik nekünk mind 
a 24 ablakról, a jövő év ele-
jén jutalomban részesülnek. 
Fontos! A képeket az aznap 
aktuális ablakról kell elküldeni 
a programtaplanszentkereszt@
gmail.com e-mail címre.  

A tavaly már kipróbált ab-
lakok díszítése témát tovább 
bővítettük, és csodálatos ösz-
szefogás valósult meg. A Né-
meth Lajos Művelődési Ház 
kilenc, Fő utcára néző ablakát 
egyesületek, helyi csoporto-
sulások –  Gyöngyvirág Dalkör, 
Baba-Mama Klub, Tavaszi Szél 
Citerazenekar, Szent Lőrinc 
Együttes, Foltvarró Sárkány-
klub, Tápláni Karate Sportegye-
sület, Táplánszentkereszti Ifjú-
sági Fúvószenekar, Táplán SE, 
Táplánszentkereszti Polgárőr 
Egyesület – saját elképzelésük 
alapján díszítették fel, hogy 
ezúton is boldog karácsonyt 
kívánjanak lakóiknak. 

Bízunk benne, hogy minden 
ünneplőbe öltözött ablakról sok 

szép fotó készül. És a fényké-
pekből soha nem elég, főleg, 
ha még azon az egész család 
is rajta van. Szabadtéri fotófalat 
alakítottunk ki a Fő utcán. Ahol 
a tábla előtt található – kará-
csonyi manókkal körülvett kis 
padra leülve – a „Karácsonyi 
üdvözlet Táplánszentkeresztről” 
táblával a háttérben, vidám 
családi fotók készülhetnek. 
(Táplánszentkereszt manóihoz 
az örökzöldeket Böröndi Gábor, 
a TujaKert tulajdonosa ajánlotta 
fel, a „manósítás” pedig a Folt-
varró Sárkányklub segítségével 
valósult meg. Ezúton is hálásan 
köszönjük!)

A Szent Lőrinc templom előtt 
álló adventi koszorúnk első 
gyertyáját már meggyújtot-
tuk. Táplánszentkereszt Önkor-
mányzata szervezésében Tóth 
Dániel előadóművész karácso-
nyi dalai közben gyúlt lángra az 
első gyertya, és igazi karácso-
nyi ízek és illatok csalogatták a 
kedves vendégeket. 

Advent első vasárnapján pe-
dig igazán ünnepre hangoló és 
készülődő programon vehet-
tek részt a lakók. A budapesti 
Mesekocsi Színház jóvoltából 
meseszínházat, Móra Ferenc: 
A didergő király című darab-
ját láthatták kicsik és nagyok 
egyaránt. 

A kézműveskedés igazán 
sajátos formáiban merülhet-
tek el az érdeklődők, hiszen 
a Foltvarrók segítségével a 
Manóműhelyben karácsonyi 
manókat készítettük, és Kersák 
Krisztina vezetésével a Mézes-
kalács díszítő Kuckóban cso-
daszép mézeskalács díszeket 
készítettünk. 

Az első adventi rendezvény 
fénypontja pedig egy kedves 
táplánszentkereszti lakótár-
sunk, Hollósy Czetter Andrea 

okleveles mandala és pontfestő 
„Pontfestett Geometria” című 
önálló kiállításának ünnepélyes 
megnyitója volt. A kiállítás az 
adventi időszakban, november 
28-tól, december 22-ig minden 
szerdán és vasárnap 15 és 18 
óra között megtekinthető a 
művelődési házban. 

A közös gyertyagyújtás prog-
ramján, minden pénteken nap-
nyugta után a Szent Lőrinc 
templom előtt örömmel látjuk 
Önöket. A 2. gyertyát a Hét-
kastély Kertje Óvoda dolgozói 
és gyermekei 17:00 órakor, a 
3. gyertyát a helyi egyesületek 
képviselői, a 4. gyertyát pedig 
az Apáczai Csere János Általá-
nos Iskola pedagógusai, diákjai 
gyújtják meg egy-egy rövid 
műsor mellett.

A zenei programok megkoro-
názására a Táplánszentkereszti 
Ifjúsági Fúvószenekar decem-
ber 30-án, 18:00 órai kezdettel 
szilveszteri hangversenyt ad a 
sportcsarnokban! 

Nem győzzük hangsúlyozni, 
hogy tényleg mindennél fonto-
sabb mindannyiunk egészsége, 
így a sok-sok programot csak 
akkor tudjuk megrendezni, ha 
nem jelent kockázatot. A terve-
zés és szervezés tovább folyta-
tódik, és örömmel mondhatjuk, 
hogy már a jövő év téli, hideg, 
korán sötét estéjű hónapjait 
kívánjuk változatos progra-
mokkal színesíteni kiállítással, 
zenés irodalmi esttel, kvíz est-
tel, télűző koncerttel, hétvégi 
játszóházzal. 

Mindenkinek nagyon szép 
és tartalmas ünnepre hango-
lódást, készülődést kívánunk. 

Valamennyi programunkat 
az aktuális járványügyi helyzet 
intézkedéseinek figyelembevé-
telével tudjuk megtartani. 

Dávid-Tóth Andrea

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

Adventre hangolódva: táplánszentkereszti programok

Cipősdoboz-akció: 
gyűjtést indítottak

A Táplánszentkeresz-
ti Ifjúsági Fúvószenekar 
cipősdoboz-akciót hirdet a 
Rum-Kastély EGYMI gyer-
mekintézmény javára. No-
vember 29-étől december 
14-ig várják a cipősdobozba 
csomagolt ajándékokat az 
iskolában hétköznaponként 
7-8 óra között, az óvodában 
hétköznaponként 7-16 óra 
között, a művelődési ház-

ban szerdán és vasárnap 
15-18 óra között, a Mol-
nár Kávézóban 9:30-tól 19 
óráig. Képeskönyveket, fej-
lesztő játékokat, színes ce-
ruzákat, csomagolt, száraz 
rágcsálnivalót, zoknit, sálat, 
sapkát lehet csomagolni a 
dobozokba. 

Információ: 
Táplánszentkereszti 

Ifjúsági Fúvószenekar
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November 26-án este a falu 
adventi koszorúján fellobbant 
az első gyertya lángja Táplán-
szentkereszten, a Szent Lőrinc 
templom előtt. A közmeghall-

gatás után először a Közösségi 
Házba érkeztek az érdeklődők, 
tea és sütemény várta őket. Tóth 
Dániel klasszikus karácsonyi 
dalokat énekelt, majd Perl János 

polgármester osztotta meg gon-
dolatait a hitről, a karácsony-
várásról, majd a templom előtt 
meggyújtotta a fehér gyertyát, 
mely a hitet jelképezi. Az idén 

minden pénteken más közös-
ség ad rövid műsort és gyújtja 
meg a soron következő gyertyát 
az adventi koszorún.  

Fotó: Pint Ferenc

Meggyújtották a gyertyát az adventi koszorún

Közeleg az advent, és az idei év 
legszebb ajándéka az lesz, hogy 
újra közösen ünnepelhetünk.

Két évvel ezelőtt indult útjára 
a táplánszentkereszti adventi 
kalendárium, mely tavaly a ví-
rus miatt sajnos nem nyithatott 
meg. Idén azonban folytatódik 
ez a kedves gesztus, mely sze-
rint az önkormányzat és lelkes 
helyi vállalkozók, egyesületek, 
lakók lepik meg a helyi gyerme-

keket. Ezzel közössé válik 
a várakozás, és igazán 
táplánszentkereszti lesz 
az adventi készülődés. 
A kalendárium fiókjai fi-
nomságokat, díszeket és 
a vallással szorosan ösz-
szefüggő meglepetéseket 
rejtenek.

Ez utóbbit az ötletgaz-
da, Némethy Mária nagyon 
fontosnak tartja, akinek 
kérésére 2019-ben ké-

szítette el és adományozta a 
kalendáriumot egy csepregi 
asztalos a táplánszentkereszti 
lakóknak.

Az ünnep szimbólumaként 
idén is a Szent Lőrinc templom 
előtti téren várja a kíváncsi óvo-
dásokat, iskolásokat az adventi 
kalendárium.

Nyitva:
Hétfő–Péntek: 15:30-16:30
Szombat: 10:00-11:00
Vasárnap: 10:00-11:00

Táplánszentkereszten jól látha-
tó eredmények mutatták, hogy 
részt vettek a 72 óra kompro-
misszumok nélkül önkéntes 
akcióban. 

A három történelmi keresz-
tény  egyház közös összefogás-
ra buzdító felhívására fiatalok 
csoportjai országszerte  köz-
hasznú feladatokat végeznek 
közösségük és környezetük job-
bításáért, szépítéséért  három 
napon keresztül. A községben 
immár másodszor szorgoskod-
tak az önkéntesek október 9-én.

Dávid-Tóth Andrea közösség-
szervezőtől megtudtuk, tavaly a 
Széchenyi parkban és a játszó-

téren dolgoztak, ugróiskolát fes-
tettek. Az idén az Apáczai iskola 
diákjai és tanárai – Leginszky 
Ágnes szakmai vezetésével – 
folytatták az aszfaltfestést.  

A táplánszentkereszti  önkén-
tes munkát végzők többsége 
október 9-én több helyszínen 
tevékenykedett. A plébánia kert-
jét rendezték, kerítést festettek. 

Látványos változást tapasz-
talhattak, akik a tereprendezés 
után a Szent Lőrinc templom 
mögötti területen jártak, kivág-
ták az elöregedett fákat, bok-
rokat, folyondárokat, amelyek 
eddig szinte eltakarták Szécsen 
Miklós grófnak és feleségének 
síremlékét.

A gyermekintézmények kör-
nyezetét is szépítették, a Táp-
lánszentkereszti Hét Kastély 

Kertje Művészeti Óvoda és Böl-
csőde udvarán. Az intézmények 
dolgozóival közösen a bölcsőde  
udvarán az aszfaltra festették a 
gyerekek és a csoportok jeleit, 
az óvoda hófehér hátsó falára 
pedig vidám képek kerültek. 

Az időjárás is kedvezett szá-
mukra, ki-ki ereje és tudása 
szerint szorgoskodhatott. Dávid-
Tóth Andrea elmondta, fiatalok, 
idősebbek, férfiak és nők is 
kivették részüket a reggel 9-től 
délután 13 óráig tartott önkéntes 
munkán, piros egyenpólójukon 
ott díszelgett a felirat: Több vagy, 
ha adsz!

(t. m.)
Fotó: Kölkediné Horváth Klaudia

Több vagy, ha adsz! – Önkéntesek dolgoztak a faluért

Táplánszentkereszt adventi kalendáriuma
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Folytatás az 1. oldalról
A kisfiúk és kislányok egyedi 

módon fejezték ki a szülőfalu-
juk iránti vonzalmukat. Először 
Táplánszentkereszt történetét 
mesélték el egymásnak adva a 
szót, majd mindenki megfogal-
mazta: miért is szeret ezen a 
településen élni. 

A továbbiakban a Táplán-
szentkereszt Községért Díj át-
adása következett, ami az idén 
egy kicsit eltért a szokásostól. 
A díjat ugyanis a képviselő-
testületi tagok egyhangúlag 

dr. Kovács Lászlónak, a tavaly 
ősszel elhunyt alpolgármester-
nek ítélték oda. Valaki nagyon 
hiányzik az ünneplők sorából – 
hangsúlyozta beszédében Perl 
János polgármester –, hiszen 
épp a néhai alpolgármester 
volt az, aki sok egyéb mellett 
2010-ben a községegyesítés 
napjának megünneplését és a 
helyi kitüntetés adományozását 
is kezdeményezte.

– A kitüntetést azok a sze-
mélyek kaphatják meg, akik 
Táplánszentkereszt fejleszté-
sében, a társadalmi, szociális, 
kulturális, gazdasági élet bár-
mely ágazatában kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek, és 
ennek révén Táplánszentkereszt 
értékeit növelő, maradandó 
eredményeket értek el. Másként 
úgy is mondhatjuk, hogy az a 
személy lehet a „Táplánszent-
kereszt Községért” kitüntetés 
birtokosa, aki Táplánszentke-
resztért valamely jelentős tettet, 
vagy azok sorozatát hajtotta 
végre, amivel kiemelkedően 
szolgálta községünk javát. Az 
önkormányzat 2021. évben dr. 

Kovács László alpolgármester 
urat posztumusz részesíti a ki-
tüntetésben. Azt a személyt, aki 
példás családapa és férj volt, 
aki vezetői, szakmai és közéleti 

feladatait igényesen, követke-
zetesen, mindig az innovációra 
törekedve végezte. 2002 őszétől 
igényesen, szakértelemmel, a 
demokratikus vezetési stílusnak 
megfelelő következetesség-
gel segítette munkámat alpol-
gármesterként – emlékezett a 
polgármester. Majd felsorolta 
azokat a települést gazdagító 

fejlesztéseket, amelyek az el-
múlt években dr. Kovács László 
kezdeményezése alapján jöttek 
létre, jórészt alpolgármesteri 
tiszteletdíjának felajánlásából. 

– A faluban járva min-
denhol a keze munká-
jának nyomával talál-
kozhatunk. Ez is segít 
abban, hogy újra és újra 
szeretettel gondoljunk rá. 
Dr. Kovács László emléke 
mindig kiemelt helyen 
fog szerepelni Táplán-
szentkereszt történeté-
ben – zárta emlékező 
szavait Perl János pol-
gármester. 

A posztumusz elis-
merést az özvegy, dr. 
Kovácsné Zséder Margit 

vette át. A család nevében is 
megköszönte az elismerést, 
megható visszaemlékezése a 
résztvevők közül is több ember-
nek könnyeket csalt a szemébe.  
Az emelkedett hangulatot Bujtás 
Ervin gitárjátéka tette teljessé. 

V. K. 
Fotó: Pint Ferenc

Táplánszentkereszten novem-
ber végén senkit nem kezelnek 
súlyos tünetekkel kórházban a 
COVID-19 vírus miatt, tudtuk meg 
dr. Teleki György főorvostól, a 
község háziorvosától.

November 23-án délelőtt ol-
tásra várták a pácienseket, 42-
en jelentkeztek be a harmadik, 
emlékeztető oltásra. A szoká-
sos rendelési idő délután lesz, 
délelőtt jöhetnek az emberek a 
rendelőbe. 

A betegek ismét telefonon 
érhetik el a rendelést. Az orszá-
gos rendelkezések és szabá-
lyok szigorú előírásai kötelezik 
az orvosokat és betegeket. Az 
akut betegségben szenvedők 
a gyógyszerekhez is telefonos 
megkeresés, vagy a leadott 
írásos kérelem után jutnak hoz-
zá.  Dr. Teleki György elmondta, 

három hete sokszorozódtak a 
megkeresések, nagyon sokféle 
vírus „kering”, és a hasonló pa-
naszok – nátha, orrfolyás, köhö-
gés, étvágytalanság, vagy hasi 
panaszok – miatt, nem könnyű 
különbséget tenni a COVID-19 
és az egyéb „szokványos”  őszi 
vírusok által okozott megbete-
gedések között. A COVID leg-
újabb variánsa sokkal fertőzőbb, 
mint a járvány indulásakor volt, 
jóval több ember kaphatja el, 
és adott esetben súlyosabb 
következményekkel is járhat. Az 
oltásokkal azt lehet megelőzni, 
hogy ne kerüljenek kórházba, és 
ha mégis, ne jussanak az inten-
zív osztályra a fertőzöttek. Az 
immunrendszerünk védekezése 
több szintes, a sejtes aktivitás 
után az úgynevezett Killer-sejtek 
bekebelezik a COVÍD-vírust, és 
együtt semmisülnek meg. 

A betegforgalom csúcsidő-
szakban 80-120 hívást is jelent-
het, a koronavírusra utaló tüne-
tek esetén kérjük a tesztelést, 
amit a mentőszolgálat végez 
– tájékoztatott a háziorvos. Az 
orvosi rendelőben csak nagyon-
nagyon kivételes esetben tu-
dunk valakit helyben, személye-
sen tesztelni, a nőgyógyászati 
szűrésre alkalmas rendelőben. 
Az orvosi rendelőt is védenünk 
kell, ha pozitív eset fordulna elő, 
esetleg napokra le kellene zárni, 
és újra fertőtleníteni. 

A járvány negyedik hulláma 
elérte a fiatalabb korosztályt, 
november 22-én az általános 
iskolából hét tanulónál igazo-
lódott a fertőzés. A gyerekeket 
egyelőre csak tizenkét éves 
kortól lehet beoltani. 

Dr. Teleki György 2700 bete-
gért felel, köztük 402 gyerekko-

rúért. A négyórás rendelési idő a 
járványos időszakban nem elég, 
legtöbbször túllépik a hivatalos 
órákat a kollégákkal együtt. 

Az országosan meghirdetett 
oltási héten – november 22-től 
27-ig – előzetes időpontké-
rés és internetes regisztráció 
nélkül is lehetett jelentkezni.  
A táplánszetkereszti rendelő-
ben november 23-án és no-
vember 26-án munkaidőn túl 
fogadták a jelentkezőket. Az 
oltóanyagot előre megrendel-
ték az oltóanyag-elosztótól, s 
úgy szervezték meg az ellá-
tást, hogy minden vakcinának 
legyen „gazdája”, ne vesszen 
kárba egy se. 

A koronavírus-járvány ne-
gyedik hullámának tetőzésére 
a szakértők decemberre szá-
mítanak.   

(t. m.)

Sok fejlesztés őrzi dr. Kovács László munkásságát a faluban

A koronavírus-járvány negyedik hullámáról és az oltásokról
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November 26-án közmeghallga-
tást tartott a táplánszentkereszti 
önkormányzat a művelődési ház-
ban. A járvány miatt maszkban 
ült a hallgatóság, talán a téliesre 
fordult idő miatt is a szokásosnál 
kevesebben jöttek el. 

Perl János polgármester az-
zal kezdte beszámolóját, a 
Covid miatt tavaly nem tudták 
megtartani, ezért a 2020-as 
év adatait is közreadja. 2020-
ban 447 millió forint volt a be-
vétel, 392 millió forint a ki-
adás, 60 millió forinttal zártak 
(ez az összeg tartalmazta a 
Magyar Falu programban a 
régi polgármesteri hivatal fel-
újítására nyert összeget is) 
2021-ben (októberig) 446 mil-
lió forint a bevétel, 332 mil-
lió forint a kiadás. Az önkor-
mányzat vagyona nőtt, tavaly  
1 milliárd 668 millió forint volt, 
az idén 1 milliárd 785 millió. 

A községben pályázatok se-
gítségével és önerővel számos 
fejlesztés valósult meg a két 
évben: a művelődési ház, az 
óvoda, a bölcsőde, az orvosi 
rendelő, az iskolai konyha felújí-
tása, gépeket, berendezéseket 
vásároltak, a Széchenyi parkban 
kamerát szereltettek a vanda-
lizmus megfékezésére, helyre-

állították a temetőkerítéseket, 
utak, járdák karbantartására is 
költöttek. 

Az önkormányzati elvonások 
ellenére fejleszthették a köz-
séget. A járvány külön anyagi 
megterhelést is jelentett, az 
önkormányzati hivatal és az 
önkormányzat intézményei fo-
lyamatosan működtek, és helyt-
álltak a kihívások közepette is. 

Gondot okoz a szakemberhiány, 
a nyugdíjba vonulókat nehéz 
pótolni. A faluban visszakö-
szönő probléma a parkolás, 
a közintézmények és a szűk 
utcák előtt (nem állnak be az 
autókkal a házak udvarába), 
a Fő utca az állami közútke-
zelőé, hiába kérik a felújítását 
(vannak rosszabb utak, nincs 
rá pénz, ez a hivatalos válasz). 

Megoldhatatlan feladatnak tűnik 
az illegális szemétlerakás, az 
önkormányzat, ha felszámolja 
a saját pénzén, rövid idő múlva 
újratöltik (a Vép felé vezető úton, 
a vasúti töltésnél, a temetőnél). 
Az önkormányzat ismét a lakos-
ság segítségét kéri, és azon is 
gondolkodnak, hogy újabb ka-
merákat szereltetnek föl, nyilván 
ez is külön költség. 

Kérdéseket írásban, előre 
és a helyszínen is fel lehetett 
tenni. A kérdezők sorát egy 
József Attila utcai lakos nyitotta 
meg, nem tarják be a sebes-
séget az autósok, nagy a zaj. 
Lehet-e zajvédő falat építeni? A 
polgármester válaszában kitért 
rá, kérték a rendőrséget foko-
zottabb ellenőrzésre, meg is 
tették, de állandóan nem lehet-

nek ott. A zajvédő falhoz nincs 
elegendő hely. Egy férfi a kieső 
iparűzési adóról érdeklődött: 
az állam valóban elvonta, de 
kompenzálásként visszakapta 
az önkormányzat, viszont a 
súlyadót, ami hozzávetőleg évi 
10 millió forint, azt nem. 

Egy férfi részletekbe menően 
kérte az óvodai terasz létesítése 
minden állomásának ismerteté-

sét (előzetesen is feltett kérdés 
volt). Érdeklődtek többek között 
a hulladékelszállításról, a hiány-
zó járdákról, a művelődési ház 
lakossági bérbevételéről is. 

A közmeghallgatás több mint 
két óra hosszat tartott, Családi 
Anita jegyző is válaszolt a kér-
désekre. 

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Folytatás az 1. oldalról
Hozzátette: Táplánszentke-

reszt nevében őrzi a szent ke-
resztet, első okleveles említése 
1543-ból való. Középkori temp-
loma, amely a szent kereszt 
felmagasztalása titulust viseli, 
kiállta az idő próbáját.

A továbbiakban Pete Polgár 
Máté plébános kérte Isten ál-
dását az új kőkeresztre, amely, 
mint mondta, az Isten-szeretet 
és a felebaráti szeretet paran-
csát üzeni. A szobrot Drenovácz 
István, a Szombathelyi 11-es Hu-
szár Hagyományőrző Egyesület 

elnöke leplezte le. A kereszt 
Balázs Béla sírköves alkotása, 
felállításának költségeit a pol-
gármesteri hivatal állta. 

A továbbiakban az ünneplők 
szombathelyi hagyományőrző 
lovasok felvezetésével vonul-
tak a községegyesítés emlék-

művéhez, ahol a helyi önkor-
mányzati és civil szervezetek 
a Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar zenei aláfestése 
mellett helyezték el koszorúikat 
az emlékmű talapzatán.

V. K. 
Fotó: Pint Ferenc

Márványkeresztet állítottak a szentkereszti falurészen

2020-ról és 2021-ről is szólt a közmeghallgatás

Az önkormányzati képviselők, 
Perl János és Családi Anita
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Bursa Hungarica Ösztöndíjpá-
lyázat 2022

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzatának ismét lehe-
tősége volt a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2022. évi for-
dulójához csatlakozni. A képvi-
selő-testület 2021. szeptemberi 
ülésén hozzájárult ahhoz, hogy 
Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata az Ösztöndíjpá-
lyázathoz csatlakozzon. 

A pályázat kiírását követően 
„A” típusú ösztöndíjra 11 pályázó 
nyújtotta be pályázatát. 

A képviselőtestület november 
26-i ülésén bírálta el a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatra 
benyújtott kérelmeket. Ez alap-
ján 10 pályázó részére 10 hóna-
pon keresztül havi 3.000,-Ft/fő, 
1 pályázó részére 5.000 Ft/hó 
ösztöndíjat állapított meg. Az 
eredmények rögzítése megtör-
tént, az érintettek az elbírálásról 
és a támogatás összegéről 
e-mail-ben kaptak értesítést.

TISZTELT LAKOSOK! 
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzata sikeresen pá-
lyázott a 2021. évi szociális célú 
tüzelőanyag támogatásra, így a 
szociálisan rászoruló, fával fűtő 

táplánszentkereszti lakosoknak 
lehetősége van tűzifa támoga-
tást igényelni. A kérelmeket a 
Táplánszentkereszti Polgármes-
teri Hivatalban lehet benyújtani 
2021. november 8-ától 2022. 
január 31-ig. A vírushelyzet-
re való tekintettel a kérelem 
nyomtatványok a hivatal ajtaján 
elhelyezett mappából elvihetők. 

Tisztelettel kérek mindenkit a 
kérelem pontos kitöltésére, a 
szükséges jövedelemigazo-
lások csatolására. Ellenkező 
esetben hiánypótlást kell kér-
nünk, amely a szükségtelen 
többletmunka mellett, a kérelem 
elbírálását is késlelteti, valótlan 
adatok közlése pedig a kérelem 
elutasítását vonja maga után. 
Amennyiben kérdésük van, te-
lefonos egyeztetés az 577-046 
számon lehetséges.

Zöldhulladék égetése
Bizonyára értesültek arról, 

hogy az Országgyűlés meg-
hosszabbította a veszélyhelyze-
tet előreláthatólag 2022. június 
30-ig. A Kormány a veszélyhely-

zet ideje alatt alkalmazandó, 
levegőminőséggel összefüggő 
szabályokról szóló 549/2020.
(XII. 2.) Korm. rendeletével a 
veszélyhelyzet megszűnésé-
ig a települési önkormányzat 
hatáskörében tartja az égetés 
rendjét. Tehát a veszélyhelyzet 
megszűnéséig a korábbi önkor-
mányzati szabályok maradnak 
életben, utána azonban sem 
avart, sem kerti hulladékot nem 
lehet majd elégetni sehol az 
országban. Éljenek a lehetőség-
gel, szállíttassák el a zöldhulla-
dékot a SZOMHULL Kft.-vel, vagy 
szállítsák be a szombathelyi 
hulladékudvarba.

Országfásítás
Önkormányzatunk az Ország-

fásítási Program keretében sike-
resen pályázott és 30 fát kapott, 
melyek ültetése megtörtént. 
Három helyszínen összesen 
harminc fát ültettünk el. A szent-
kereszti temetővel szemben két 
területre és a Szécheny parkba 
10 amerikai hárs, 15 csertölgy 
és 5 puszta szil került immár 
végleges helyén a télre, hogy 

aztán tavasszal új hajtásokkal, 
idővel pedig terebélyes lombo-
zattal díszítse településünket, 
örvendeztessenek minket ár-
nyékukkal és búvóhelye legyen 
a madaraknak és a rovaroknak. 
Köszönet a segítőknek! 

Ebösszeírás
Tisztelettel köszönjük az 

ebösszeírás során tanúsított 
együttműködésüket, melynek 
eredményeként közel 400 kutya 
került bejelentésre és nyilván-
tartásba vételre településün-
kön. A határidőt 2021. novem-
ber 15. napjában határoztuk 
meg. Felhívom a tulajdono-
sok figyelmét arra, hogy aki a 
meghirdetett időtartam alatt a 
bejelentést nem tette meg, az 
adatszolgáltatási kötelezett-
ségeinek mihamarabb tegyen 
eleget. A nyilvántartásba vétel 
folyamatos, kérjük, amennyiben 
új kutyussal gyarapodnak, vagy 
az önök által tartott állat az 
örök vadászmezőkre távozik, 
a nyilvántartás naprakész pon-
tossága érdekében jelentsék 
be hivatalunkba. Összeírólap 

folyamatosan igényelhető. Ké-
rem önöket, ha kutyájuk el-
szökik, kiszökik, jelezzék a 
hivatalnak. Többször kapunk 
bejelentést kóbor kutyákról, s 
mire befogásukról intézked-
nék, a négylábú társak már 

hazataláltak, vagy gazdájuk 
megkereste. Ezzel a felesleges 
kiszállás díját megspórolhatjuk. 
Köszönjük együttműködésüket.

Köszönet és üdvözlet
Engedjék meg, hogy az év 

végéhez közeledve, köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik 
egész évben segítették mun-
kánkat. Így köszönöm a Polgár-
mesteri Hivatal, az Önkormány-
zat, az intézmények munkáját. 
Köszönöm a lakosság együtt-
érzését, mosolyát, biztatását, 
egy-egy jó szavát. 

Ilyenkor Jézus krisztus szüle-
tésére emlékezik a keresztény 
világ, mely korunkban a sze-
retet, az öröm, a békesség, a 
család, az otthon ünnepe is. 

Kívánom, hogy legalább ezen 
a legszebb ünnepen felejtsünk 
el minden bajt, gondot, bána-
tot, szeressünk, öleljünk, és 
nagyon-nagyon örüljünk egy-
másnak. Kívánom mindenkinek, 
hogy a szeretet és a vele járó 
békesség tegye széppé az ün-
nepeket. Leljék meg örömüket 
szeretteikben és embertársa-
ikban, hogy a karácsonyt, és az 
újesztendőt új szívvel és újult 
erővel kezdhessük.

Áldott, békés szeretetteljes 
karácsonyt és boldog újévet 
kívánok mindenkinek!

Családi Anita 
jegyző

A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
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November 15-én a Lázár Ervin 
Program keretében ingyene-
sen vehettek részt elsőseink 
a szombathelyi Mesebolt Báb-
színház előadásán: A hazudós 
egéren. Borosné Pethő Gabri-
ella és Anduska Katalin kísérte 
a 2 osztálynyi gyermeket az 
MMIK-ba.

A közel egyórás bábozást 
Lázár Ervin, a nagy mesemon-
dó történetéből alkották meg 
számunkra a kiváló színészek.

A hazudós egér kalandja 
mulatságos, és egyben bölcs 

példázata annak, hogy mi a 
különbség a hazugság és az 
álmodozás, a történetme-

sélés között. Így tanulságul 
szolgálhattak a 6-7 éves ta-
nulóinknak.

Viszont a füllentős hős az 
erdő sok lakóját húzza ki a csá-
vából különös históriáival. Ked-
vesen, sokszínűen „hazudozza” 
végig a mesét, hogy végül ma-
gával megelégedve térjen haza 
családjához, mert oly sokat 
segített másokon.

Ez a nagyon kedves és sajá-
tos állatfigurás bábvilág megne-
vettette mindannyiunkat. Kedvét 
lelte benne gyermek és felnőtt 
egyaránt.

Információ: Apáczai iskola, 
Anduska Katalin

Felnőtt kategóriában Kiemelt 
Nívódíjat nyert a XII I .  Vass 
Lajos Népzenei Verseny Kár-
pát-medencei döntőjében a 
táplánszentkereszti Tavaszi Szél 
Citerazenekar.

A Vass Lajos Népzenei Szö-
vetség 1995-ben alakult azzal 
a céllal, hogy összefogja, se-
gítse a Kárpát-medencében 
élő és működő népdalköröket, 
népzenei csoportokat. Segítse 
a csoportok közötti kapcsola-
tok kiépítését, megtartását, a 
tapasztalatok átadását. Ennek 
szellemében minden évben 
országos népzenei táborokat, 
továbbképzéseket, előadáso-
kat és találkozókat tartanak, 
valamint versenyt hirdetnek a 
népzenészek számára.

A Tavaszi Szél Citerazenekar 
a 2017-2018-as sorozatban in-
dult először ezen a versenyen, 
ahol a döntőben Kiemelt Nívó-
díjat kapott.

A szövetség, a hagyományok-
hoz hűen, a 2019-2020-as esz-
tendőben is megrendezte a XIII. 
Vass Lajos Népzenei Találkozót 
és Versenyt, mely a vírushelyzet 
miatt két év helyett három éves-
re nyúlt. Ezen a sorozaton is 
elindult a zenekar: Tolna megyei 
népdalokkal készültek.

Az elődöntőt 2019 őszén 
rendezték Bükön, ahonnan Ki-

emelt Arany minősítéssel került 
tovább az együttes a közép-
döntőbe. A középdöntőket a 
pandémia miatt többször elha-
lasztották, míg végül úgy döntött 

a szövetség vezetősége, hogy a 
megmérettetést online módon 
rendezik meg. A zenekar 2020 
őszén, Pajor Zoltán segítségé-
vel, a művelődési házban vette 
fel a középdöntős műsorát. A 
zsűri ezt a produkciót méltónak 
találta a döntőben való szerep-
lésre.

A döntőt az eredeti időpontnál 
egy évvel később, 2021. novem-
ber 6-án rendezték meg Buda-
pesten a Csepeli Munkásotthon 
színháztermében. Ide az ország 
minden részéről és határon 
túlról is érkeztek népdalkörök, 
férfikarok, énekes és hangsze-

res szólisták, és természetesen 
citerazenekarok.

55 versenyző mérte össze 
tudását az öttagú zsűri előtt. A 
zenekar újra Kiemelt Nívódíjat 
kapott, egy olyan mezőnyben, 
amiben a szakemberek véle-
ménye szerint, az elmúlt 10-12 
év legerősebb, legfelkészültebb 
citerásai léptek fel. A végső 
véleményezésben kiemelték a 
csokor jól építkező felépítését, 
a dalok jól megválasztott tem-
póját, a zenekar összhangját 
és a citerajátékkal harmonizáló 
éneklést.

– Erre a döntőre nem csak 
az elmúlt három évben ké-
szültünk, a tanulás folyamatos 
– tudtuk meg Pintér Anikótól, a 
zenekar vezetőjétől. – Mindig 

igyekszünk újat, mást, nehe-
zebbet tanulni. Új technikai 
fogásokat ismerünk meg, és 
ami beépült a zenekar tudásá-
ba, azt a következő csokorban 
felhasználjuk. Fontosnak tartjuk 
a rendszerességet, a heti pró-
bákat, amik komoly munkával, 
mellé kávéval és sütivel tel-
nek. Az évek óta együtt zenélő 
tagokhoz az elmúlt években 
csatlakozott pár új, kalandvá-
gyó citerás is. Jelenleg 11 taggal 
működik az együttes; mindenki 
lelkes, elkötelezett népzenész-
énekes. Reméljük, ez még so-
káig így marad, és több sikert 
érhetünk el együtt. A jövőre 
kezdődő versenyen is indulunk 
egy új népdalcsokorral.

 V. K. 

A Mesebolt Bábszínház előadása: A hazudós egér

Másodszor is Kiemelt Nívódíj a Tavaszi Szél 
Citerazenekarnak
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Táplánszentkereszten öt éve állí-
tották fel az 56-os hősök emlék-
pontját. Az Apáczai Csere János 
Általános Iskola két nyolcadik 
osztályának tanulói az idén ok-
tóber 22-én – a történelemóra 
után – eljöttek az emlékműhöz, 
hogy megemlékezzenek az évfor-
dulóról. Leginszky Ágnes 56-os 
emlékműve két oldalán fehér le-
pellel takart szobrokat láthattunk.  

Kissné Nagy Ilona, az iskola 
igazgatója köszöntötte a megje-
lenteket, köztük Perl János pol-
gármestert, Családi Anita jegy-
zőt. Elmondta: évek óta szokás 
az iskolában, hogy a diákok kis 
táblácskákra írják neves szemé-
lyiségek híressé vált mondatait 
1956-ról. A magyar nép szabad-
ságküzdelme nem győzhetett a 
hatalmas túlerővel szemben, az 
orosz tankok leverték. Noha a 
forradalom elbukott, a fiatal nem-
zedék szabadságharca mégse 
volt hiábavaló, a korábbi kemény 
diktatúra nem jöhetett vissza. 

A beszéd után a diákok Mind-
szenthy József, Bibó István, Falu-
dy György, Tamási Áron és még 
mások mondatait olvasták fel, 
majd letűzték zászlócskáikat. 

Az iskolai ünnepség után le-
leplezték a hófehér márvány-

szobrokat, majd Perl János pol-
gármester ismertette történetü-
ket. Két térdeplő fiatal nő látható, 
kezükben virágcsokor, fejüket 
szomorúan lehajtják. A szobrokat 
a néhány éve a faluban élő orosz 
család: Alexander Borisoglebskiy 
és Natalia Postnikova ajándé-

kozta Táplánszentkeresztnek. 
(2020-ban a Baráti kézfogás 
című szobrot hozták ajándék-
ba, az önkormányzati hivatal 
előtt áll.) 

Vajon miért ajándékoz egy 
orosz család egy magyar köz-
ség 1956-os emlékművéhez 
márványszobrokat? – tette fel a 
kérdést. A válasz a történelem 
sötét évtizedeiben keresendő. 
A 20. század elején tört ki az 
első, majd közepén a második 
világháború, és ekkor történt 

a holokauszt is. Vér, könny és 
szenvedés kísérte a történelmet, 
amely nem sokkal volt békésebb 
később sem. Hazánkban 1956-
ban tört ki a forradalom, amit a 
szovjet csapatok fojtottak vérbe. 
De ne feledkezzünk el a Magyar-
ország közvetlen közelségében 

történt 1968-as csehszlovák fel-
kelésről vagy az 1990-es évek-
ben zajló délszláv háborúról 
se. A szabadság valami messzi, 
nagyon távoli fogalommá vált az 
emberek gondolataiban. 

Alexander Borisoglebskiy 
nagyszülei 1939-ben Lettország-
ban éltek, litvánok voltak. 1939-
ben a szovjet csapatok a Molo-
tov-Ribbentrop paktum következ-
ményeként elfoglalták Litvániát, 
Lettországot és Észtországot. 
Alexander Borisoglebskiy két 

nagyapja harcolt Lettország 
szabadságáért, mindkettőjüket 
lelőtték a szovjet katonák. A 
család soha nem tudhatta meg, 
hol nyugszanak. Meghaltak, mert 
meg akarták védeni hazájuk 
szabadságát. Ezért Alexander 
számára ez az 56-os emlékmű 
többek között arra is emlékeztet, 
hogy az erőszak soha nem old 
meg semmilyen problémát.

„Ez egy emlékmű nagyapáim-
nak, akik erőszakkal haltak meg. 
Senki sem tudja, hol vannak a sír-
jaik. Ezért ezt a két szobrot nagy-
apáim emlékének is szenteltem. 
Eljöhetek ide, és emlékezhetek a 
nagyapáimra, és arra az erőszak-
ra, amely a magyarokat és a balti 
államok népeit, a 20. század ösz-
szes emberét érintette” – olvasta 
fel Alexander Borisoglebskiy 
írását a polgármester.

Az ünnepség végén a diákok 
virágcsokrokat raktak a talap-
zatra, majd Kissné Nagy Ilona 
elmondta, hogy Táplánszentke-
reszten 1956-ban nem voltak 
atrocitások, Nagy László agrár-
mérnök elszavalta a Nemzeti 
dalt, a Magyar Rádióból és a 
Szabad Európa Rádióból érte-
sültek a forradalom történéseiről.

(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt

’56-os megemlékezés és szoboravatás a Hősök emlékpontjánál

A nyári hónapok után, október-
től több riasztást is kapott a 
Táplánszentkereszti Önkéntes 
Tűzoltóegyesület. 

Október 14-én a Park utca 
közelében bozótirtás során, a 
területen felhalmozott vágástéri 
hulladék helyszíni elégetését 
végezték. A tűz szétterjedt, me-
lyet az ott dolgozók a kiérkező 
szombathelyi hivatásos és helyi 
önkéntes tűzoltók előtt sike-
resen el tudtak oltani. Október 
29-én a polgármester észlelte 
és jelezte, hogy a Dózsa György 
utcától pár száz méterre a vas-
úti töltés közelében a mezőgaz-
dasági út melletti bozótos ég. A 
tüzet a szombathelyi hivatásos 
egységek eloltották, majd a 

helyi önkéntes tűzoltókkal az 
utómunkálatokat is elvégezték, 
az időben érkezett jelzés miatt 
a tűz nem terjedt ki nagyobb 
területre. Az oltást követően 
megállapították, hogy a sűrű 
bozótosban kb. 20 m2 területen 
illegálisan elhelyezett hulladék 
(műanyag, szivacs, gumiab-
roncs, kábelburkolatok, stb.) 
ismeretlen módon lángra kapott. 
Több esetben történt már ha-
sonló eset a 87-es főút melletti, 
Szombathelyhez tartozó bozó-
tos területeken. Szeretnénk fel-
hívni a figyelmet az ellenőrzések 
ellenére tovább folytatódó, ille-
gális háztartási hulladék, illetve 
veszélyes hulladék lerakásra, 
amely nem csak szabálysértés, 
hanem sok esetben az elhelye-

zett hulladék jellege miatt akár 
bűncselekmény is lehet. 

November 7-én a hajnali órák-
ban Táplánszentkereszten a Vas-
út utcában az egyik családi ház 
udvarán egy különálló, kb. 20-
25 m2 alapterületű garázsban 
keletkezett tűz. A szombathelyi 
hivatásos és táplánszentkereszti 
önkéntes egységek kiérkezé-
sekor a garázsban és a hozzá 
kapcsolt tárolóban segédmo-
torok, szerszámgépek, egyéb 
használati tárgyak égtek. A tüzet  
eloltották, kéziszerszámokkal az 
utómunkálatokat is elvégezték 
és a teljesen leégett garázst 
elbontották. A hőhatás miatt a 
családi ház szigetelése, illetve 
a redőnyök is megolvadtak. A 
szomszédos telken a garázstól 

pár méterre található tárolóra 
a tűz nem terjedt át. Személyi 
sérülés nem történt, az anyagi 
kár viszont jelentős.

Szeretnénk megköszönni az 
egyesület részére a személyi 
jövedelemadó 1% felajánlásokat, 
melyet működési feltételeink 
biztosítására fordítunk!

Tevékenységünket és felhívása-
inkat továbbra is követhetik a Táp-
lánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület facebook oldalán! 

Tűzoltóságunk tagsága ne-
vében Áldott Karácsonyi Ün-
nepeket és Békés, Boldog Új 
Esztendőt kívánunk községünk 
minden lakójának!

Információ: 
Táplánszentkereszti 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Garázstűzhöz, égő bozótoshoz hívták a tűzoltókat
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Október 9-én Szent Mihály-napi 
forgatagot tartottak Táplánszent-
kereszten a művelődési házban. 
Sokféle finomsággal csábítot-
ták az érdeklődőket, felléptek 
a szombathelyi  Ungaresca 
Néptáncegyüttes táncosai, akik 
táncházba is hívták a közön-
séget, köztük szép számmal a 
fiatalokat és gyerekeket. 

Szent Mihály-nap hagyomá-
nyait is szeretnék őrizni a fa-
luban, tavaly a pandémia miatt 
maradt el az önkormányzat 
rendezvénye. Idén a délutá-
ni programra sokan tálcával, 
kosárral érkeztek, a korábban 
meghirdetett Kamrám Kincsei 
vásárra süteményekkel, befőt-
tekkel, lekvárokkal, szörpökkel, 
savanyúsággal lehetett nevezni. 
Hosszú asztalokon sorakoz-
tatták fel az adományokat, kis 
tálkákban kóstolót is kiraktak. A 
szokásos lekvárokon kívül birs-
alma, szeder, gyömbér, naspolya 
lekvár is kínálta magát. Az idei 

színpompás „kamrakincsekből” 
bárki vihetett, cserébe a szer-
vezők adományokat vártak, azt 
tervezik, hogy a nyári pikniken 
és az őszi rendezvényen össze-
gyűjtött pénzből a művelődési 
házba és a parkban lévő játszó-
térre vásárolnak játékokat. 

A rendezvényt Dávid-Tóth 
Andrea közösségszervező nyi-
totta meg. 

A művelődési ház konyhájá-
ban nagy volt a sürgés-forgás. 
Kersák Krisztina házi kovásszal 
készült tésztából sajtos pogá-
csát és sajtos rudat sütött, a 
gyerekek felváltva segítettek, 
sodorták, szaggatták, kenték 
a tésztát, és természetesen jó 
étvággyal fogyasztották is. 

A programot két vállalkozó 
bemutatkozása is színesítette, 
Gyöngyösfaluból sajtkészítő, 
Kőszegről borászat érkezett. 
Mészáros Andrea elmondta, 
nyolc kecskét tartanak, a sajt-
készítő műhelyben dolgozzák 
fel a tejüket. A sokféle ízesítésű, 

pazar sajtkínálatból is lehetett 
kóstolni, a kérdésekre választ 
kaphattak az érdeklődők. 

Mándli Tibor a baráti szüret-
ről „szökött meg”, hogy borait 
elhozza. A család 1885 óta ren-
delkezik szőlőterülettel, a csa-
lád a soproni és a zalai borvidék 
között termeli a szőlőt. Cákon 
látványpincét működtetnek, 
Csempeszkopácson inkább a 
feldolgozást, forgalmazást in-
tézik. Mándli Tibor édesapjától 
tíz éve vette át a borászkodást, 
36 hektáron termelik a szőlőt, 
tizenötféle szőlőjük van a birto-
kon. A vörös borokat a Zweigelt, 
Blauburger, Cabernet Sauvignon 
és a Cáki Kékfrankos képviseli, 
a fehér borokat a Cserszegi 
Fűszeres és a Szürkebarát. 
Évek óta sikeresen szerepel-
nek a legjelentősebb regionális 
és országos borversenyeken. 

2017-ben a 2016-os évjáratú 
Cáki Cserszegi Fűszeres boruk 
bekerült a Nemzeti Borkiválósá-
gok közé. A vállalkozó borkósto-
lóra invitálta a táplániakat. 

Szent Mihály napja a szőlőről 
és a borról is szól, így nem 
maradhatott el a szőlőpréselés. 
A gyerekek nagy örömére ők 
is csavarhattak egyet-egyet a 
présen, amit a művelődési ház 
előtt állítottak fel. A jó mustból 
kortyolhattak is. 

A táplánszentkereszti ön-
kormányzat rendezvényén so-
kan megfordultak, főként gye-
rekes családok mozdultak ki 
otthonukból. A szombathelyi 
Ungaresca Néptáncegyüttes 
fergeteges bemutatója után 
táncházba vitték a közönséget, 
ezzel zárták a hangulatos őszi 
mulatságot. 

(t. m.) 

Olvasói levél

Szent Mihály-napi forgatag

Kedves Anyukák!
Baba-Mama Klub Táplánszentkereszten minden szerdán 10 órától 

a művelődési házban! (Fő út 4-6, a játszótér mellett a parkban) 
A hatalmas játszószőnyegen a legkisebbek kúszhatnak, mász-

hatnak, míg a nagyobbak csúszdázhatnak, bébitaxizhatnak, 
nyuszimotorozhatnak, építhetnek, vagy csak szimplán barátkozhat-
nak egymással.  Mindeközben kérhettek tanácsot a többi anyukától, 
vagy egyszerűen csak kibeszélhetitek a napi történéseket olyan 
emberekkel, akik szintén ugyanezeket élik meg. 

Sokakat visszatart esetleg, hogy de hát akkor alszik a pici... al-
tassátok el a babakocsiban és sétáljatok el. Míg a baba alszik, te 
addig is társaságban lehetsz. 

Fél 12-ig szoktunk a művelődési házban lenni, ha csak 11-re értek 
oda, akkor is gyertek nyugodtan, higgyétek el, fél óra társaságban 
töltött idő is nagyon sokat számít. 

Amennyiben bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, keres-
setek nyugodtan messengeren, mindenre szívesen válaszolok. 

Mindenkit hatalmas szeretettel várunk!  Sárvári-Nagyapáti 
Erzsébet  
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Iskolai hírek

A táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskolából 
52 diák öt pedagógus kísére-
tében látogatott Budapestre a 
Hungexpóban rendezett 50. Va-
dászati és Természeti Világkiál-
lításra október 8-án. 

Péntek reggel 7 óra 10 
perckor vonattal indultunk, 
52 diák és 5 pedagógus 
alkotta a tápláni Apáczai 
iskola delegációját. Kelle-
mes, napos őszi idő foga-
dott minket Budapesten, 
a Keleti pályaudvaron. 
Tömegközlekedéssel ki-
válóan elérhető volt a ki-
állítás helyszíne, ahol 8 
különböző pavilont tudtunk 
megtekinteni. Érkezésünk 
után 60 perces idegenvezetést 
is kaptunk a helyi szervezőktől.

Láthattunk 50 különböző hal-
fajt a „D” pavilon óriásakváriu-
mában, kiegészítve halászati-
horgászati bemutatóval. A „G” 
pavilonban 4000 m2-en több 

100 trófeát és preparált álla-
tot néztünk meg. A preparálás 
folyamatát is végig lehetett kö-
vetni. A világ minden tájáról ér-
keztek kiállítási darabok, a leg-
kiválóbb preparátorok munkái 

varázsolták elénk Afrika, Ameri-
ka, Ázsia, Európa és Ausztrália 
jellegzetes élővilágát.

A „H” pavilonban leghíresebb 
vadászaink és természetbúvá-
raink szoborparkja, élettörténe-
tük, a SEUSO-lelet vadászjele-

netes darabjai, a nagyszentmik-
lósi aranykincs hiteles másolata 
várta a látogatókat. A pavilonok-
ban kialakított mozitermekben 
folyamatosan ismeretterjesztő 
filmeket is lehetett nézni. Ezen 

kívül a kiállítás egész területén 
több virtuális játéktér volt ki-
próbálható. Solymász-, íjász-, 
agarász- és lovasbemutatók 
színesítették a kiállítást. Az 
íjászkodásra és a lőfegyverek 
kipróbálására is volt lehetőség.

Megismerkedtünk a kilenc 
magyar kutyafajtával is. A gye-
rekek nagy örömére a kiállítá-
son sok kutya is volt, és meg is 
simogathatták őket.  A bejárat-
nál lévő vizslaszoborral közös 

fényképet készítet-
tünk a hazaindulás 
előtt. Sok élménnyel 
és új ismeretekkel 
gazdagodva tértünk 
haza pénteken este. 
Köszönettel tarto-
zunk mindenkinek, 
aki támogatta ezt a 
napot, hiszen sem 
az utazásért, sem a 
belépőért nem kel-
lett fizetnünk, így ez 
a résztvevőknek egy 
jutalomút volt.

Köszönet Geröly Krisztina 
és Mayerné Sebestyén Andrea 
tanárnőknek, valamint Góczán 
József és Pichler Gergő tanár-
uraknak a csoport elkíséréséért.

Információ: Apáczai iskola, 
Pichler Gergely

Szülőfalunk, Táplánszentkereszt 
sok érdekességet, izgalmas 
dolgot rejt. Ezekkel foglalkoztunk 
október 22-én,  a községegyesí-
tés évfordulójának napján.

Idén minden osztály tema-
tikus vetélkedőn vett részt. A 
feladatok a községünkben ta-
lálható építményekhez kapcso-
lódtak. A feladványok egyúttal 
a Táplánszentkereszten való 
tájékozódást is elősegítették.

Köszönetet mondunk a fel-
adatlapokhoz való képanyag 
összegyűjtéséért és a feladat-
sor összeállításáért Bognár 
Ildikó Zsuzsanna tanárnőnek, a 
projektnap megvalósításáért az 
osztályfőnököknek.

Ugyanezen a napon a Szülői 
Szervezet által összeállított 
vetélkedővel folytatódott a 
délután, melynek állomásai 
a falu meghatározó épületei-
nél voltak. Múlathatták ott az 

időt az apáczais tanulók népi 
játékokkal, „tehénfejéssel”, raj-
zolással, sőt összemérhették 
ügyességüket érdekes sorjá-

tékokban is. Természetesen 
mindeközben a kastélyokat, 
templomokat is megnézték, 
megfigyelték, majd rajzokat 
készítettek azokról.

Köszönjük a színes progra-
mot a Szülői Szervezet tagjainak 
és az osztályfőnököknek.

A községi faluegyesítési ren-
dezvényre idén a 4.b osztályo-
sok készítettek énekkel, tánccal 
és zenével teli megemlékezést. 

Szép műsorukat iskolás tár-
saiknak, a szülőknek és a falu 
érdeklődő lakóinak adták elő. 
Köszönjük a műsor összeál-
lítását és kivitelezését Szakál 
Szilvia tanárnőnek.

Információ: 
Apáczai iskola

Budapesten a vadászati és természeti világkiállításon jártunk

Táplánszentkereszt napja 2021
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Egy őszi nap az iskolánkból 
három (5., 7. és 8. évfolyam) 
osztály útnak indult Rába híd-
vég re, a Csodaszarvas Tájpark-
ba a „Természetközeliség és 
ökoszemlélet” pályázat kereté-
ben. Az osztályok jutalomként 
kapták a rábahídvégi kirándulást.

Megérkezésünket követően 
a társaságot négy csoportra 
osztották.

Minden csapatnak teljesí-
teni kellett a feladatokat. Az 
egyik forduló a sajtkészítés és 
búzaőrlés folyamatát mutatta 
be, ahol zárásképp süteményt 
és frissen préselt almalevet 
kaptunk.

A második állomásnál a táj-
parkban élő állatokat figyelhet-
tük meg.

A harmadik helyszín egy jur-
tában kezdődött, ahol a beszél-
getést követően íjászkodást 
tekinthettünk meg, majd a bát-
rabbak ki is próbálhatták azt.

Az utolsó feladatban sze-
lektíven kellett szétválogatni a 
különféle szemetet a megfelelő 
tárolóedényekbe.

Mikor mindenki teljesítette az 
összes fordulót, élményekkel 
tele és fáradtan tértünk vissza 
az iskolához.

Köszönjük Szakály Virgínia, 
Leginszky Ágnes és Geröly 
Krisztina osztályfőnököknek, 

hogy együtt tölthettük el ezt a 
tartalmas napot a tájparkban.

Információ: Apáczai iskola, 
Kónya Brigitta 5. osztály

Óvodai hírek

November 18-án hét 8. osztá-
lyos tanuló a pályaválasztást 
segítő pályaorientációs napon 
vett részt Vépen, a technikum és 
szakképző iskolában. 

   
A Kisalföldi ASZC Vépi Me-

zőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kol-
légium nyílt napján elő-
ször Savanyó Ferencné 
gyakorlati oktatásvezető 
köszöntötte tanulóinkat. 
Ezután elsőként a kister-
melői élelmiszer-előállító 
képzéssel ismerkedtünk. 
Ennek keretében Horváth 
Antal, a Sárvári Mézlo-
vagrend méh anyaőre és 

Varga Gáborné méztermelő 
tartott kóstolással egybekötött, 
érdekfeszítő előadást a méhek 
munkájának fontosságáról, a 
méztermelés és az értékesítés 
folyamatáról. Szívesen válaszol-
tak az elhangzott kérdésekre. 

Végezetül pedig megkóstol-
hattuk a repce-, hárs-, akác-, 
gesztenye-, napraforgó-, virág-, 
selyemfű- és erdei mézet.                                                                                                                            

A tankonyha megismerése 
következett. Sajtos tallért és 
pizzás csigát készíthettek az 

arra kedvet érzők. Amikor 
megsült, mindannyian jó 
étvággyal fogyasztottuk a fi-
nom falatokat. Ezt követően 
egy különleges bio almalé 
készítő vállalkozó mutatta 
be termékét, aki az elő-
állítás érdekességeivel is 
megismertette a tanulókat. 
Zárásként pedig ebből a 
termékből is fogyaszthat-
tunk egy kis pohárkával.                                                                                                    

Némi sétával – a fiúk kedvére 
téve – az iskola tanműhelyében 
a mezőgazdasági gépészetet 
tanulmányozhattuk a gyakorlat-
vezető szaktanár segítségével. 
Láthattuk, hogyan segíthet a 
számítógépes rendszer a minél 
gyorsabb, pontosabb, hatéko-
nyabb hibafelismerésben, hiba-
elhárításban. A bemutató végén 
lehetőség nyílt kipróbálni, hogy 
milyen traktoron utazni. 

Kora délután, a sok infor-
mációtól kissé fáradtan, de 
élményekkel telve tértünk haza 
Táplánszentkeresztre.

Inormáció: 
Apáczai iskola, 

Németh Gabriella

A zökkenőmentes szeptemberi 
kezdés óta a táplánszentkereszti 
óvodában  programok sokasága 
színesíti a hétköznapokat.

Szeptember 29-én a Kék-
nefelejcs csoport ajándékozta 
meg a gyerekeket Szent Mi-
hály-napi műsorral.

Szeptember 30-án, a nép-
mese napján, mesedrama-
tizálással kedveskedtünk a 
gyerekeknek, a Szóló szőlő, 

mosolygó alma és csengő 
barack Benedek Elek mesével, 
majd a gyerekeket is bevonva 
közös „lakomával” zártuk az 
ünneplést.

Október 1-jén szüreti felvo-
nulással kezdődött a nap, a 
szomszédos utcákban ének-
szóval, vidáman körbe járva, 
majd szőlőpréseléssel foly-
tatódott, végül közös pogá-
csa és must elfogyasztásával 
zárult.

Október 9-én, szombaton a 
nevelőtestület tagjaival, lelkes 
szülőkkel és gyerekekkel az 
óvoda kerítését festettük ki 
szebbnél szebb motívumokkal. 
Ez a program a 72 órás kihívás 
jegyében zajlott.

November 11-én Szent Már-
ton napját lampionos felvonu-
lással indítottuk, majd ezt köve-
tően hagyományainkhoz híven 
libazsíros, hagymás kenyeret 
és forró teát fogyasztottunk.

A szombathelyi Mesebolt 
Bábszínház jóvoltából november 
18-án  a Vackor az óvodában 
című előadást tekintettük meg a 
helyi művelődési házban.

December közeledtével ké-
szülünk az adventi időszakra 
és az év legszebb ünnepére, a 
karácsonyra.

Hét Kastély Kertje Művészeti
Óvoda és Bölcsőde

Balázsyné Süle Ildikó
intézményvezető

Természetközeliség és ökoszemlélet a Csodaszarvas parkban

Pályaorientációs napon jártunk Vépen
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Karatehírek

Idén kapcsolódni tudtunk a Ma-
gyar Diáksport napjához, szep-
tember 24-én  rendkívül színes 
sportprogramot bonyolított le 
Uszkai Dóra tanárnő és Pichler 
Gergely testnevelő tanár diákja-
ink számára.

Az esemény közös bemele-
gítéssel kezdődött, majd vál-
tóversenyek és foci követték 
egymást. Szerencsére jó időnk 
volt, így az osztályfőnökök irá-
nyításával ügyességi játékokban 
is összemérhették tudásukat 
tanulóink. Kiderült: ki a leg-
ügyesebb az iskola tanulói kö-
zül kötélhajtásban vagy éppen 
dekázásban. Természetesen a 
diákok elméleti tudásukról is 

számot adhattak, olimpiák és BL 
mérkőzések eseményeire kellett 
emlékezniük.

A játékok után a Haladás VSE 
futsal-játékosai adták át a dí-
jakat az apáczais diákoknak, 
majd együtt sportoltak velük 
a focimérkőzésen. Köszönjük 
Hajmási Milánnak, iskolánk 
egykori diákjának, válogatott 
futsal-játékosnak és Dróth Mi-
lánnak, csapattársának, hogy 
színesítették rendezvényünket.

Köszönjük a vidám sport-
nap lebonyolítását Uszkai Dóra 
és Pichler Gergely test ne ve lő   
tanároknak és az osztályfőnö-
köknek.

Információ: 
Apáczai Iskola

Október végén rendezték meg immár 20. alkalommal a Sárvár 
Kupát, amely idén egyben az Ippon Shobu Magyar Bajnokság is 
volt. Az ország egész területéről érkeztek a megmérettetésre: 
27 csapat 156 versenyzője vett részt.  

A Tápláni Karate Sportegyesület karatésai közül Kassai 
Gergely (1.dan) vezetőedző 5 versenyzőt indított. A vírushelyzet 
nagyon megnehezítette a felkészülést, de így is két bronzérem-
mel tértek haza: Szomor Emma kumitében, míg Németh Nóra 
formagyakorlatban állhatott a dobogó harmadik fokára. Németh 
Botond, Nyári Krisztofer és Németh László Nimród is helytállt 
az erős mezőnyben, de a döntőig nem jutottak el.

Gratulálunk nekik!
Információ: Tápláni Karate Sportegyesület

Az élmezőnyhöz közel 
végzett a csapat

A Vasi Bádogos Kft. Táplán SE megyei I. osztályú labdarúgó-
csapatának őszi szezoni eredményei: 

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Schott Lukácsháza SE 2-2
Sárvár FC–Vasi Bádogos Kft. Táplán SE 9-0
Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Zanati SE 0-6
Rábapatyi KSK–Vasi Bádogos Kft. Táplán SE 1-3
Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Szentgotthárdi VSE 3-1
Körmendi FC–Vasi Bádogos Kft. Táplán SE 1-2
Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Vasvár VSE 5-3
Büki TK–Vasi Bádogos Kft. Táplán SE 0-1
Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 1-4

A hatodik helyen zárta a 2021/2022-es bajnokság őszi 
szezonját a Vasi Bádogos Kft Táplán SE megyei I. osztályú 
labdarúgócsapata. Az erős középmezőnyös helyezés annak 
ellenére is dicséretre méltó, hogy sikerült néhány nagy zakóba 
is belefutni, amit a jövőben jó volna elkerülni. 

Felül balról: Dénes Zaránd, Gerebics Marcel segédedző, 
Szomor Emma, Kassai Gergely vezetőedző, 

alul: Németh Botond, Nyári Krisztofer, Németh László Nimród, 
Németh Nóra

SÁRVÁR KUPA 2021

A Magyar Diáksport napján 
sokféle mozgást, 

játékot próbáltak ki


