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Lélektől lélekig a magyar kultúra napján
Január 22-én emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról a 
táplánszentkereszti Németh Lajos Művelődési Házban. Zenével, ének-
kel, versekkel ünnepeltek. Balló László, kortárs szombathelyi költő 
is bemutatkozott, legutóbbi verseskötetét is elhozta az alkalomra.  

A táplánszentkereszti Gyöngy
virág Dalkör közel félórás elő
adásával kezdődött a program, 
jókedvűen fújták a magyar nép
dalokat, Bogáti Péter zongorakí
séretében. 

DávidTóth Andrea közösség
szervező köszöntötte a közön
séget a Himnusz születésének 
évfordulóján, Kölcsey Ferenc 
199 éve tett pontot kéziratának 
végére. 

A program stílusosan Bujtás 
Ervin zenés irodalmi összeál
lításával folytatódott, az első 
részben Balló László: Olyan cso
dás címmel megjelent kötetéből 

megzenésített verseket adott 
elő gitárkísérettel. Bujtás Ervin 
az „Ölelkezéseink” címet adta 
ennek a műsorrésznek.  

A szépséges dallamok és 
szövegek után a szerző is 

színpadra lépett. Balló László 
elmondta, számára is rendkí
vül kedves ez a nap, ünnep, 
amikor a vers találkozik az 
olvasóval. 

Folytatás a 4. oldalon

Háklár Dóri és Bujtás Ervin

Balló László költő

Jól sikerült az első szilveszteri hangverseny
Fújjunk egy nagyot! címmel,  ha-
gyományteremtésnek is szánta 
a Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar december 30-án 
tartott szilveszteri hangverse-
nyét. Az Apáczai Csere János 
Általános Iskola Sportcsarno-
kában a rendezvényen fellépett 
Szabó Tibor, a szombathelyi 
Weöres Sándor Színház igazga-
tója, részt vett V. Németh Zsolt, 
a kiemelkedő nemzeti értékek 
felügyeletéért felelős miniszteri 
biztos, a térség országgyűlési 
képviselője is. 

Ábrahám Pál Honvéd banda 
indulójával kezdődött a prog
ram, majd Németh Dávid kö

szöntötte a megjelenteket, V. 
Németh Zsolt országgyűlési 

képviselőt, Perl János polgár
mestert, Családi Anita jegyzőt, 

a táplánszentkereszti önkor
mányzat képviselőit, Kissné 
Nagy Ilona iskolaigazgatót, a 
szülőket és érdeklődőket. Azt 
is elmondta, hogy Vas megyé
ből és Siófokról is érkeztek 
zenészbarátok. Az ifjúsági ze
nekar szeretné meghonosítani 
a szilveszteri koncerteket Táp
lánszentkereszten, ez az első 
ilyen alkalom. 

Janászek Ferenc karnagy 
köszöntötte „a fúvósok legjobb 
közönségét”, és felkonferálta az 
első előadót, Szabó Tibor szín
művészt. A zenekar kíséretében 
J. Revaux: My Way világhírű dalát 
adta elő, nagy sikerrel.

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
V. Németh Zsolt országgyűlési 

képviselő, a hangverseny fővéd
nöke beszédét azzal kezdte, 
biztos, hogy emlékezetes estét 
fognak együtt tölteni, ismeri 
a zenekart, hiszen már több
ször „beszállhatott közéjük”, 
együtt játszottak. A fiatalok jól 
tudják, milyen érzés, amikor 
fújják hangszerüket, a fúvó
sok nemcsak tüdejüket, száju
kat, rekeszizmukat használják, 
hanem a szívüket, lelküket is 
hozzáteszik a siker érdekében. 

A vidám, szívderítő hangok él
ményt jelentenek, jó hangulatot 
teremtenek, a képviselő kérte, 
hogy tartalékoljanak belőlük 
az új esztendőre is. Táplán
szentkereszten nagy gondot 
fordítanak kulturális értékeink 
megőrzésére, gyarapítására, az 
önkormányzat és a civil szerve
zetek összefogásával. A beszéd 
végén békés, boldog új évet 
kívánt V. Németh Zsolt. 

A vidámságot azonnal ér
zékelhette a közönség, Lerch 
István: Charlie ’18 című össze

állításában öt közismert Charlie 
dalt játszottak (Szilágyi Miklós 
kőszegi karnagy hangszerelte 
fúvós hangszerekre). A hallga
tók dúdolták, kéz és lábmoz
gásokkal kísérték, majd nagy 
tapssal jutalmazták a zenét. 

Janászek Ferenc karnagy 
elmondta, úgy tervezték, hogy 
szünetet is tartanak, és egy 
pohár pezsgővel köszöntik a 
hallgatóságot, de a járvány köz
beszólt. A következő előadás H. 
Kolditz: La Paloma című tangója 
volt, közben a színpadon egy ifjú 
táncospár, Novák Tamás és Hor
váth Roxána tangózott. Várkonyi 

Mátyás: Különös szilveszteré
nek szólóénekese Bartók Gert
rúd volt, a közönség vastapssal 
köszönte meg a produkciót. 

A továbbiakban R. Hardiman: 
The Lord of The Dance, A. Bö
sendorfer: Der lustige Winzer, 
Pazeller Jakab: Herkulesfürdői 
emlék, J. Offenbach: Kánkán, J. 
Tréves: Samba for Band hang
zott el. A meghívott ifjú táncos
pár többször is fellépett.

Janászek Ferenc elmondta, 
sokat készültek a szilveszteri 
koncertre, megköszönte az 
iskola és a szülők segítsé
gét. A zenekar decemberben 
cipősdoboz akciót hirdetett, 
az összegyűjtött csomagokkal 

a RumKastély EGYMI gyer
mekintézményt támogatták. 
Megköszönte, hogy a csoma
gok gyűjtését az iskola, az 
óvoda és a művelődési ház is 
segítette. 

A másfél órás, jókedvű, jó 
hangulatú szilveszteri koncert 
telt házat vonzott, a maszkban 
ülő közönség többször is vas
tapsba „tört ki”.

A programot, amelynek fő
támogatója az Emberi Erőfor
rás Támogatáskezelő volt, a 
Radetzky indulóval zárták.

(t. m.)
Fotó: Herr Péter

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

Táplánszentkereszt egészségügyéért
Kérjük Táplánszentkereszt lakóit, hogy adójuk 1%-ával 
támogassák az ALAPÍTVÁNY TÁPLÁNSZENTKERESZT  

EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYT. 
Az alapítvány bevételét kizárólag  

a rendelő dologi költségeire használjuk fel,  
és minden évben elszámolunk vele. 

Az alapítvány adószáma: 18892932-1-18  

Jól sikerült az első szilveszteri hangverseny
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Dávid-Tóth Andrea közösségszer-
vezőt tavaly nyár óta ismerhetik 
a táplánszentkeresztiek. Mielőtt 
munkába állt volna, az önkor-
mányzat megbízásából több si-
keres rendezvény háziasszonya 
és szervezője volt. Októbertől a 
Németh Lajos Művelődési Házban 
dolgozik.  

Andrea négy éve költözött csa
ládjával a faluba. Pécsi születésű, 
de tizennégy éve él már Vas me
gyében. Szombathelyről családi 
házat kerestek, így kötöttek ki a 
faluban. „Meglátni és megsze
retni ezt a táplánszentkereszti 
házat, egy pillanat műve volt” 
meséli a történetét. A szálloda
ipari szakma és a szerelem – 
sárvári születésű férje – sodorta 
el a Mecsek tájékáról. Nagyon 
szerette Pécset, rokoni szálai 
ma is odakötik. A szállodaipar 
miatt többször költözött, Hévízen, 
Sárváron, Bükön is a nagy szállo
dákban dolgozott értékesítés és 
marketing területen, több nyelven 
beszél, vezető pozíciót is betöltött 
a szakmájában. „Sok utazás
sal, nagy felelősséggel, komoly 
bevételi és marketing tervek 
megvalósításával járó munka volt, 

aminek a program és rendez
vényszervezés ugyancsak része 
volt.” Tinédzser korától vonzotta 
a szállodák világa, szeretett em
berekkel foglalkozni, az embe
rek érdeklődésének megfelelő 
szolgáltatásokat, programokat 
megvalósítani. 

Több évtizedes pörgés után 
elérkezett a váltás ideje. Nyolc 
és fél éves a fia, két és fél éves a 
lánya, akit a család ajándékának 
is nevez, megszületésével új for
dulatot vett az életük. Megbeszél
ték a férjével, a családdal, hogyan 
tovább, a közelben nincsenek 
segítő, hadra fogható hozzá
tartozók, ezért úgy döntöttek, 
Andrea otthon marad. „A negyven 
év fölötti anyasággal valahogy 
eltolódott a hangsúly az életem
ben, a szó jó értelmében, újfajta 
élményekkel töltött fel. Támogat a 
férjem, gördülékenyen mennek a 
dolgok. Kellemes az is, hogy nem 
kell utazni, helyben van minden.”

Táplánszentkereszten kisebb 
közösségnek kell szervezni prog
ramokat, a szállodákban elő
fordult, hogy 4500 vendéggel 
kalkuláltak, vagy épp ezernél 
is több látogatószámú rendez
vényt valósítottak meg. Andrea 

a helyi közösségnek szeretne 
olyan élményeket, jó hangulatot 
szerezni, hogy szívesen jöjjenek 
az eseményekre, jó közösséget 
formálva. Eddigi tapasztalata 
szerint, szűkebb és tágabb kör
nyezetükben nem eléggé ismerik 
egymást az emberek, mint ahogy 
a vállalkozók sem. Büszkeséggel 
tölti el, hogy mennyi érdekes, 
izgalmas ember lakik a faluban, 
meg kell találni, meg kell szólítani 
őket, hogy egymást is segítve 
újabb ismeretekre, kapcsolatokra 
tegyenek szert. Meggyőződése, 
hogy jó ötletek, kreatív gondola
tok a közösségekben születnek. 
A Covidjárvány sok embert el
bizonytalanított, érdeklődését 
az online tér felé sodorta. Ezt az 
aktivitást is lehet használni, de a 
személyes jelenlétet nem pótolja 
semmi. 

Kislánya cseperedésével And
rea először az egyházközség 
alkalmazásában kezdett munká
hoz, így „talált rá” az önkormány
zat. Októbertől három hónapos 
próbaidőn volt, januártól alkal
mazták. Lassanként építkezik, 
minden korosztályt szeretne 
megszólítani. „Ha tíz mosolygó 
arcot látok a házban, nekem az 

már nagyon jó. Mert akik itt vol
tak, elmesélik otthon, hazaviszik 
jó hírét a rendezvénynek, és ez 
máris újabb lendületet ad a kö
vetkezőhöz.”

Táplánszentkereszten az első 
kapocs a védőnő volt (a helyzet
ből adódóan), aztán a szülőkkel, 
gyerekekkel folytatódott a ját
szótéri találkozásokon. A falu 
intézményeit, civil egyesületeit 
is felkereste, mindenütt segítő 
szándékkal fogadták. A korábban 
megszokott és jól bevált progra
mokat továbbviszi, de szeretne 
újítani is. Színvonalas, jó kulturá
lis eseményekben gondolkodik. 
Kifejezett kérése, hogy kapjon 
visszajelzést, bárkit szívesen 
meghallgat, ötleteit, tanácsait 
elfogadja. Barátságos, jókedvű, 
életszerető közösségben lehet 
jó eredményt elérni, ennek része 
az is, ha valakinek kritikája van, 
nyugodtan elmondhatja, megbe
szélhetik.  (t. m.)

Bemutatjuk Dávid-Tóth Andrea közösségszervezőt

Magyarország Kormánya célul 
tűzte ki a kistelepülések komfortfo-
kozatának, népességmegtartó ere-
jének növelését, a fiatalok helyben 
tartását, az elvándorlás visszaszo-
rítását, ezért 2022-ben is folytatják 
a Magyar Falu Programot. 

A táplánszentkereszti önkor
mányzat a Magyar Falu Programra 
6 pályázatot nyújtott be. Közös
ségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzésre 1 millió 864 
888 Ftra, közösségszervező 
bértámogatásra 3 millió 525 600 
Ftra pályáztak. 

Önkormányzati járdaépítés/
felújítás támogatására 9 millió 188 
ezer 043 Ftot szeretnének kapni, 
a falu egyik fő „ütőerének” számí
tó Rákóczi Ferenc utca egyegy 
szakaszán (Posta utcaVasút utca, 
Vasút utcaSport tér) felújítják a 

járdákat, a meglévő járdák rosz
szak, a biztonságos közlekedést 
szolgálja a beruházás.

Beadták a pályázatot az „Út, 
híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése/fel
újítása” című pályázatra is. A Kis
faludy utcában és az Ady Endre 
utcában  a csapadékvízelvezető 
árkok kialakítását, korszerűsítését 
szeretnék megvalósítani (mindkét 
helyen részben ez már korábban 
megtörtént.) A megpályázható 
összeg: 6 millió forint. 

Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztését is támogat
ja a kormányzat. Az önkormányzat 
kültéri közösségi létesítmény, illet
ve eszközök, gépjárműtárolásra 
alkalmas létesítmény építése, 
felújítása, átalakítása, beszerzése 
alpontra nyújtott be pályázatot. A 
Rákóczi út 3. szám alatti ingatlan 

telkén kívánják a tárolót megépíte
ni, mivel jelenleg csak kedvezőtlen 
körülmények között tudják elhe
lyezni a gépeket, berendezése
ket (a Petőfi utcai kastélyban, az 
iskolában, a művelődési házban). 
Az eszközök biztonságos elhelye
zését szeretnék megoldani, az új 
létesítmény építéséhez 20 millió 
forintra pályáznak.  

A kistelepüléseken „Szolgá
lati lakás felújítása, fejlesztése” 
programra lehetett pályázatot be
nyújtani. Az önkormányzat ingat
lanvásárlással szeretne szolgálati 
lakásokat kialakítani. Táplánszent
kereszten a Széll Kálmán utca 
11. szám alatti, kétlakásos házat 
megvennék, 49 millió forintért. 
Az ingatlanhoz 900 m2es telek 
is tartozik. Központi helyen van 
az épület, jó lenne szolgálati la
kásnak, a hozzá tartozó területen 

pedig parkolókat lehetne kialakí
tani az orvosi rendelő, a védőnői 
szolgálat és a gyógyszertár szá
mára. Az igényelhető támogatás 
40 millió forint, amennyiben nyer 
a pályázat, akkor a 9 milliós ön
részt a község költségvetése 
tartalmazza.  

 Az „Óvodai játszóudvar, köz
területi játszóterek fejlesztése” 
programra is pályáztak. Az óvodai 
játszóudvart fejlesztik majd, pél
dául kerékpártárolót, babakocsi, 
tárolót létesítenek, kerítést épí
tenek, illetve javítanak, fejlesztik 
a zöldterületet, új burkolatot fek
tetnek le, kültéri tárolót is kiala
kítanak. A projektre maximálisan 
6 millió forint támogatást lehet 
elérni. 

Információ: 
Táplánszetkereszt Község 

Önkormányzata

Hat pályázatot adtak be az idei Magyar Falu Programra
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Az idei év első két hónapjában 
a művelődési ház leginkább igazi 
kulturális élményt adó progra
moknak adott otthont. Volt itt 
képzőművészet, zene és iro
dalom, illetve a téli szórakozási 
lehetőség is adott volt kvízest, 
valamint télűző játszóház és 
farsangi családi koncert formá
jában. Bízom benne, hogy aki 
részt vett a programokon vagy 
ellátogatott a Harmonikus élet 
adta szabadság című kiállításra, 
mindenki  jó élménnyel tért haza 
a művelődési házból. 

A tavaszi hónapok még na
gyobb bátorságot adnak a prog
ramszervezés tekintetében. Az 
időjárás és a vírushelyzet is 
talán még inkább megengedi, 
hogy közösségi programokat hir
dessünk, és arra a legnagyobb 
örömmel, szeretettel fogadjuk az 
érdeklődőket.

Március hónap kínálata: 
Március 9én, szerdán este 6 

órai kezdettel Nőnapi Köszöntő 
rendezvényre hívjuk Táplán
szentkereszt lányait, asszonyait. 
Igazi ünnepi estét szeretnénk 
szerezni a kedves hölgyeknek; 
így ezúton is kérjük a kedves 
férjeket, társakat, családtago
kat, segítsenek abban, hogy a 
hölgyek a március 9i estéjüket 
szabaddá tudják tenni. Ígérjük 

a későbbiekben, más program 
keretében megháláljuk!  

Gájer Bálint, a „swing her
cege”; a TV2 „The Voice” című 
tehetségkutató versenyének 
ezüstérmese, sármos külseje 
mellett egy igazán hangulatos, 
táncra perdítő egyórás koncert
tel érkezik hozzánk. Az elmarad
hatatlan virág és polgármester 
úr köszöntője mellett egy röpke 
kis játék is helyet kap ezen az 
estén!

Március 11én, a hosszú hét
vége előtti délután – 16 órai kez
dettel – olyan programra hívjuk 
önöket, ami biztosan sok érde
kességet és hasznos informáci
ót fog nyújtani mindenkinek, aki
nek kertje, kiskertje, minikertje, 
balkonládában dédelgetett pa
lántái vannak, vagy tervezés alatt 
áll a saját zöldségtermesztés. 
Őry Barnabás biogazdálkodó, 
zöldségkertész érkezik hozzánk 
és tart előadást a nemrégiben 
megjelent könyvének apropó
jaként: „A 3 órás kert”. A könyv 
a helyszínen dedikálva megvá
sárolható lesz! Bízunk benne, 
hogy sokak számára pozitív és 
lendületes kezdést ad a tavaszi 
munkálatokhoz. 

Barnabás sorai: „Szeretnélek 
téged is megtanítani, hogy mi
ként hozhatod létre te is a saját 3 

órás kertedet, illetve ha már aktí
van kertészkedsz, akkor miként 
tudsz még hatékonyabban, még 
több és még egészségesebb 
zöldséget termeszteni saját ker
tedben. Ha eddig azt gondoltad, 
hogy a biokertészkedés renge
teg energiabefektetés árán is 
csak minimális eredményt hoz, 
akkor érdemes megismerked
ned a 3 órás kerttel.”

A víz világnapja kapcsán fotó 
és rajzpályázatot hirdetünk újra, 
hogy a tavaly összegyűjtött 
alkotások számát gyarapítva 
egy kiállítást tudjunk megvaló
sítani a művelődési házban. A 
rejtvényeket, játékokat kedvelők 
részére örömmel jelenthetjük, 
hogy egy Vízkvíz játékot is 
hirdetünk az Önkormányzat 
facebook oldalán és nyomtatott 
formában is! Keressék a játékot 
március 22én! A fotórajz pá
lyázaton részt vevők és a kvíz 
helyes megfejtői között értékes 
nyereményt fogunk kisorsolni 
március 26án!

Március 26án a színházi vi
lágnapra színházi előadást hir
detünk itt Táplánszentkereszten!  
17 órai kezdettel a büki Sok 
SzínPad Társulat GriMASZKok 
előadására invitáljuk önöket, 
ahol versek hangoznak el – kicsit 
másként Petőfitől, Vörösmartytól, 

és Móricz Zsigmond egyfelvoná
sos vígjátékát, a Kvitt című da
rabot mutatják be. Garantált a jó 
szórakozás és a sok vidám perc. 

Április hónapban húsvéti kéz
műves foglalkozással készülünk. 
Reményeink szerint a Nyugdíjas 
Klub részére is bepótolhatjuk 
a februárban elmaradt RETRO 
kvízdélutánt. 

Majd április 23án fergeteges 
Medvehagymavirágzás Ünnepe 
rendezvényt szeretnénk megva
lósítani igazán gazdag és vál
tozatos programkínálattal, igazi 
ünnepi hangulatot teremtve a 
medvehagyma virágjaiba öltözött 
parkban. 

Május és június hónap is sok
sok jeles nappal büszkélke
dik: anyák napja, kihívás napja, 
gyermeknap, pünkösd, vagy 
apák napja és a múzeumok 
éjszakája, vagy a kézművesség 
világnapja. Mindmind olyan 
kiemelt napok, melyek válto
zatos, szórakoztató és minden 
táplánszentkeresztinek szóló 
program megszervezését kí
vánják! Mi sokat tervezünk, szer
vezünk, és reményeink szerint 
sok látogató, résztvevő részére 
meg is valósíthatunk a tavasz 
folyamán! 

Dávid-Tóth Andrea
közösségszervező

Programajánlat a tavaszi hónapokra

Folytatás az 1. oldalról
A pódiumról gratulált dr. 

Czetter Ibolyának, az ELTESEK 
Irodalomtudományi Tanszéke 
vezetőjének, aki előző nap Ki
emelkedő Kulturális Munkáért 
díjat vehetett át Szombathe
lyen, elmondta azt is, hogy 
két évvel ezelőtt ő is hasonló 
díjazásban részesült. 2020ban 
Budapesten jelent meg Múzsá
jához szólván, Szerelmetes ver
sek című könyve, közel kétszáz 
versével a huszadik század 
eleji kort és stílust idézi meg. 
A magyar költészetre jellemző, 
hogy a XVI. századtól kezdve 
arra törekedett, hogy énekes 
formában is megjelenjenek a 
művek. A költő előadásában is 

hallhattunk egy „szerelmetes” 
verset. 

Az ünnepi műsor második 
részében a Lélekhangok című 
zenés irodalmi összeállítás 
következett. Ez az előadás Táp
lánszentkereszten debütált, női 
szerzők verseit szólaltatták meg 
az 1500as évektől napjainkig. 
Hallhattunk verset Szendrey 
Júliától, Kaffka Margittól, Szabó 
Magdától, Nemes Nagy Ágnes
től is. Háklár Dóri prózában és 
énekkel, Bujtás Ervin gitárral és 

énekkel varázsolta el a közön
séget. Az előadás végén meg
tudtuk, hogy az esten elhangzott 
versekkel, zenés összeállítással 

lemezen is megjelennek a szer
zők, mintegy készülve a februári 
Valentin napra.  

A programot DávidTóth And
rea azzal zárta, hogy méltán 
lehetünk büszkék a magyar 
kultúrára és hagyományainkra. 

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Lélektől lélekig a magyar kultúra napján
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Talán még a helyiek közül se so-
kan tudják, hogy él Táplánszent-
kereszten valaki, aki bármikor 
napi szinten meg tudja mondani, 
mennyi csapadék hullott a falu-
ban. Schmidt Dávid immár negye-
dik éve az Országos Meteorológiai 
Szolgálat önkéntes észlelője.

– Gyerekkoromtól érdekelt a 
meteorológia, megfigyeléseket 
végeztem, naplót vezettem – 
meséli. Bár más pályára ke
rültem, ez a hobbim később is 
megmaradt. Sopronban 2010től 
a kurucdombi meteorológiai 
állomáson végeztem különféle 
méréseket, szintén társadal
mi munkában. Le is tettem az 
észlelői vizsgát. Amikor Táp
lánszentkeresztre költöztünk, 
felajánlottam a szolgálatnál, 
hogy amennyiben nincs ilyen 
a településen, szívesen végzek 
csapadékmérést.

A fiatal észlelő szívesen beavat 
a titokba, hogyan is kell tized
milliméter pontossággal meg
mérni, hogy mennyi eső esett. 

A Hellmann típusú, alumínium 
mérőeszközt egyegy méter ma
gas oszlopon kell elhelyezni, úgy, 
hogy a felfogó egység peremétől 
negyvenöt fokos szögben se nö
vényzet, se épület ne árnyékolja 
az érkező csapadékot. Tulajdon
képpen egy nagy tölcsért kell 
elképzelni, amelynek a szája pon
tosan húsz négyzetcentiméter 
felületű. Innen csorog le az eső 
az alsó gyűjtő edényzetbe, abból 
kell átönteni az üveg mérőhen
gerbe, ahol végül is leolvasható 
a milliméterben mért eredmény. 
Ezt minden reggel 6:45kor kell 
leolvasni és online továbbítani 
a rendszerbe. Érdekes helyzet 
áll elő, amikor a csapadék nem 
folyékony halmazállapotban ér
kezik. A jégeső általában rövid 
idő alatt elolvad, télen viszont, 
amikor a hó feltapad a tölcsér 
falára, szobahőmérsékletre kell 
vinni az egész szerkezetet, hogy 
a hó felolvadjon, és a mennyiség 
mérhető legyen.

A havi és az éves összeg
zéseknél sokat számít, hogy 

hány, Dávidhoz hasonló lelkes 
önkéntes vesz részt a munká
ban – tudomása szerint több 
százan vannak országszerte. 
Az OMSZ annál részletesebb 
adatokat, annál finomabb fel
bontású csapadéktérképet tud 
készíteni, minél több észlelő 
állomás segíti a munkáját.

Természetesen rákérdez
tünk arra is, milyen beszédes 
adatokkal tudunk szolgálni ol
vasóinknak az első három év 
mérései alapján.

Az észlelő tevékenységének 
három éve közül az első, 2019, 
csapadékban gazdagabb volt a 
sokéves átlagnál, méghozzá 15 
százalékkal. A 2020as 572,3 
mm azonban a sokéves átlag
nak csak 96, a 2021ben hullott 
503,8 mm pedig mindössze 
84 százaléka! A tavalyi száraz 
évben, pont egy évvel ezelőtt 
különösen száraz volt a február 
12től április 12ig tartó két hó
nap, melynek során mindössze 
7,4 mm csapadékot kaptak a 
tavaszt váró kertek.

Az eddigi három év során 
mért legnagyobb havi összeg 
2019 májusában volt: 123 mm, 
míg a legkisebb havi mennyiség 
2021 márciusában: 6,7 mm. Az 
egy nap alatt lehullott legtöbb 
csapadékot 2020. október 3án 
mérte: ekkor 60,2 mm hullott 
le 24 óra leforgása alatt! Ez 
egyben azt is jelenti, hogy ezen 
a napon Táplánszentkereszt 
jelentette a legtöbb csapadékot 
az országban.

V. K.

Az ország csapadéktérképéhez járul hozzá észleléseivel

Táplánszentkereszt költségvetését február 10-én fogadta el a 
község önkormányzata. Az idén 650 millió 210 ezer forintból 
gazdálkodhatnak. 

Perl János polgármester 
elmondta, a kistelepülések 
iparűzési adóját és a gépjár
műadót az állam a rendkívüli 
helyzetre való tekintettel az 
idén is elvonja, de az 5 ezer 
lakosságszám alatti falvaknak 
az iparűzési adót 100 száza
lékban visszatéríti. Az álla
mi normatív támogatással, a 
helyi adóbevétellel számolva 
továbbra is gondoskodni tud 
az önkormányzat a község fej
lesztéséről, az egészségügyi, 
kulturális és sport területén 
a megszokott, jó színvonalú 
ellátásról. Az idén is fontosnak 
tartják a környezetvédelmet, 
vállalják a közterületek tisz
tántartását, szépítését, bel
területen és külterületen egy
aránt. Pályázni fognak az utak 
karbantartására (külterületen 

is), és a csapadékvízelvezető 
árkok karbantartására. Tavaly 
jelentős pénzt emésztett fel 
az illegálisan lerakott hulladék 
eltávolítása, ha ez a probléma 
nem oldódik meg, jövőre való
színű elkerülhetetlen lesz, hogy 
erre a célra külön kommunális 
adót vezessenek be (ezt a 
pénzt kizárólag csak erre a 
célra lehetne felhasználni). A 
faluban már felszereltek kame
rákat a szemetelés és rongálás 
megakadályozására, az egyik 
a könyvtárnál és játszótérnél, 
a másik a temetőnél van. A 
kamerarendszerekkel javult a 
helyzet, azonban ezeknek is 
van költsége, és mindenhová 
nem is lehet kamerát rakni.

Táplánszentkereszt önkor
mányzatának nincs fennálló 
hiteltartozása, nem is kény

szerül hitelfelvételre, az idei 
bevételek és kiadások egyen
súlyban vannak, a fejleszté
sekre és beruházásokra állami 
és uniós pályázati összegeket 
is felhasználnak. A költség
vetés több szociális és jóléti 
intézkedésre is ad garanciát, 
minden önkormányzati intéz
ményben (bölcsőde, óvoda, 
orvosi rendelő, önkormányzati 
hivatal) bérfejlesztést hajtot
tak végre, a kormány pótolja 
a megemelt minimálbérhez és 
a garantált bérminimumhoz 
szükséges összeget, ahol ezt 
mégsem lehet megtenni, ott az 
önkormányzat saját bevételéből 
kiegészítette az alkalmazottak 
bérét. Az önkormányzati intéz
mények biztonságos működé
séhez megvannak a feltételek, 
a képzett szakemberek megta
lálása azonban egyre nehezebb.  
Az energiaárak emelkedése 
egyelőre nem érinti az önkor
mányzatot, mert a szolgáltatóval 

kötött kétéves szerződése még 
nem jár le az idén.  

Fontosnak tartják az idő
sebbek mellett a fiatalok tá
mogatását is babakötvénnyel, 
a Bursa Hungarica ösztöndíj 
programmal, a nyolcadik osztály 
elvégzése után bizonyos pénz
ajándékkal. 

Elkészültek a programtervek, 
az idén is számos megszokott 
és jól bevált korábbi programot 
fognak megvalósítani (med
vehagyma ünnep, májusfa
kitáncolás, falunap stb.), de 
szeretnének új ötletekkel is ked
vébe járni a táplánszentkereszti 
lakosoknak. 

A táplánszentkereszti önkor
mányzat pénzügyi bizottsága 
előzetesen tárgyalta a költ
ségvetési rendelet előterjesz
tést, és elfogadásra ajánlotta 
a testületnek. Táplánszentke
reszt 2022es költségvetését 
egyhangúlag megszavazták a 
képviselők február 10én.  (t. m.)

Elfogadták a község idei költségvetését
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

Tilos lesz ezeket a munkákat 
elvégezni áprilistól: veszélyesek 
lehetnek

A Magyar Madártani és Ter
mészetvédelmi Egyesület (MME) 
közleménye alapján szeretném 
felhívni a lakosság figyelmét, 
hogy a költési időszak kezdete 
előtt, az év első három hónap
jában lehet és kellene elvégez
ni azokat a természetvédelmi 
szempontból érzékeny munká
kat, amik áprilistól tilosak, mert 
veszélyt jelentenek az állatokra, 
a biológiai sokféleségre. Mint 
írták, a tapasztalatok alapján 
három olyan gyakori tevékeny
ség van, amely az ország lakos
ságát és az önkormányzatokat 
leginkább érinti. Ezek a munkák 
az év első három hónapjában, 
március végéig végezhetők el, a 
nem megfelelő ütemezés miatt 
azonban évről évre visszatérő 
természetvédelmi és állatvé
delmi problémák keletkeznek. A 
tájékoztatás szerint sok gondot 
okoz, hogy az épületfelújítá

sok kapcsán a tulajdonosok, 
kivitelezők gyakran nincsenek 
tisztában azzal, hogy a védett 
fecskéket és denevéreket is 
érintő munkák természetvédel
mi hatósági engedélyeztetés 
kötelesek, és csak a szaporo
dási időszak szünetében, ősztől 
tavaszig végezhetők el. A fák és 
bokrok kivágása sok esetben in
dokolt és szükséges. A felnövő 
fás szárú vegetáció eltávolítása, 
visszavágása, különösen töme
ges nagyságrendben, jól tervez
hető és ütemezhető az őszitéli 
időszakra. Ezért indokolatlan, 
és a természetvédelmi és ál
latvédelmi törvénybe ütköző a 
munkákat a madarak költési 
időszakára hagyni. A témával 
kapcsolatban bővebb informáci
ók az MME honlapján találhatók.

Tavaszi munkákkal kapcsolatos 
információk, kérések

A csapadékos időjárás gon
dot okoz, vagy gondot okozhat, 
ha hirtelen nagyobb eső után 

összegyűlik a belvíz, esővíz. A 
nagyobb vízkárok megelőzé
se érdekében különös gondot 
kell fordítani vízelvezető árkok, 
átereszek tisztítására, karban
tartására. 

A talaj vízbefogadóképes
sége egyre inkább csökken, a 
belvízgondok elkerülése érde
kében nagyon fontos a vízelve
zetők folyamatos karbantartása, 
tisztítása. A belterületi vízelve
zető árokrendszerek karbantar
tása az év minden időszakában 
kiemelt fontosságú – az állam
polgárok feladata is. 

A jelentős mennyiségű csa
padék miatt kialakulhatnak bel
vizes elöntések, ezért kérjük, 
hogy: a lakosok biztosítsák az 
ingatlanjaik előtti közterületi csa
padékelvezető árkokban a sza
bad vízlefolyást, a tulajdonosok 
gondoskodjanak az ingatlanuk 
területén felgyülemlett csapadék 
belvízelvezető rendszerbe törté
nő kivezetéséről. A települések 
árokrendszerei csak akkor tud
ják hatékonyan elvezetni a vizet, 

ha karbantartásuk folyamatos. 
A tisztítással elérhető, hogy a 
kialakított rendszerek a lehető 
legtöbb vizet elvezessék. 

A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény végrehajtá
sáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT 
rendelet 33.§(1) bekezdésében 
foglaltak szerint a közút mellett 
fekvő ingatlan tulajdonosa köte
les gondoskodni arról, hogy az 
ingatlanáról a közútra vagy az 
árokba hordalék és csapadékvíz 
ne kerülhessen.  

Elkezdődtek a kerti munkák, 
amelyek révén több zöldhulla
dék keletkezik.

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a keletkező zöld hulladék, 
nyesedék elhelyezése a SZOVA 
Zrt. szombathelyi hulladéklera
kó telepén táplánszentkereszti 
lakosok részére is biztosított.

Tegyünk közösen környeze-
tünkért! Fáradozásukat köszön-
jük, jó munkát, jó egészséget 
kívánunk!

Családi Anita
jegyző

Választási tájékoztató – Helyi Választási Iroda
Az országgyűlési képviselők 
2022. évi általános választását 
Áder János Köztársasági Elnök 
Úr 2022. április 3. napjára tűzte 
ki, ahol egyéni képviselőjelöl-
tekre, illetve országos listákra 
(párt, illetve nemzetiségi) sza-
vazhatunk.

Az országgyűlési képviselők 
választása egyfordulós. A vá
lasztópolgárok egyrészt vok
solhatnak arra, kit szeretnének 
a választókerületükben egyéni 
országgyűlési képviselőnek, 
másrészt dönthetnek arról, 
hogy az országos pártlistáról 
melyik pártot támogatják. Az or
szággyűlési képviselők válasz
tása során a választópolgárok 
106 egyéni országgyűlési kép
viselőt választhatnak, országos 
listán pedig 93 országgyűlési 
mandátum sorsa dől el.

Ugyanezen a napon, azaz 
2022. április 3. napján kerül 

lebonyolításra négy kérdésben 
a Magyarország Kormánya ál
tal kezdeményezett országos 
népszavazás.

A választás és a népszava
zás (továbbiakban együttesen: 
választás) kitűzéséről és arról, 
hogy a választópolgár mely 
szavazókörben gyakorolhat
ja választójogát, a Nemzeti 
Választási Iroda úgynevezett 
értesítőben tájékoztatja a 
szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgárokat a 
2022. január 26i állapotnak 
megfelelően legkésőbb 2022. 
február 11ig.

A központi névjegyzékben 
továbbra is lehetőség van:

1. segítséget kérni a vá
lasztójog gyakorlásához, így 
a látássérült választópolgár 
igényelhet Brailleírással el
látott szavazósablont március 
25én 16 óráig.

2. a személyes adatok ki
adását megtiltani.

A szavazóköri névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmekről

Az, hogy a választópolgár 
mely szavazókörben szavazhat, 
az állandó lakóhelye alapján 
kerül meghatározásra, közsé
günk területén – megegyezően 
a korábbi választásokkal – 2 
szavazókör található. Mindkét 
szavazóhelyiség akadálymente
sített módon is megközelíthető.

Három kivétel lehetséges 
ez alól:

1. ÁTJELENTKEZÉS
2. KÜLKÉPVISELETEN TÖR

TÉNŐ SZAVAZÁS IRÁNTI KÉ
RELEM

3.  MOZGÓURNA IRÁNTI 
IGÉNY BENYÚJTÁSA

Amennyiben a választással 
kapcsolatban kérdés merül fel, a 
Táplánszentkereszti Polgármes
teri Hivatal munkatársai kész

séggel állnak rendelkezésre. 
Ha kizárólag a kérelem forma
nyomtatványára van szüksége, 
azt letöltheti a www.valasztas.
hu honlapon, ill. beszerezheti 
személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban. A választási értesítő 
elvesztése esetén, valamint 
a szavazóköri névjegyzékhez 
kapcsolódó fenti kérelmek be
nyújtásával kapcsolatban ügy
félfogadási időben keressék 
hivatalunkat (0694577046).

A Helyi Választási Iroda ve-
zetője, elérhetősége:

· Családi Anita jegyző, HVI 
vezetője

· Telefon: 0694577046
·  ema i l  c ím :  jegyzo@

taplanszentkereszt.hu
· Helyi Választási Iroda címe:
· Táplánszentkereszti Pol

gármesteri Hivatal
· 9761 Táplánszentkereszt, 

Rákóczi utca 1.
· Telefon: 0694577046.
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Az elmúlt időszak csendesen 
telt egyesületünk életében. Ka
rácsony ünnepe és szilveszter 
községünk területén esemény 
nélkül lezajlott. A 2022. év első 
riasztása január 17én történt, 
Táplánszentkereszt Kossuth 
Lajos utca egyik családi házából 
egy gyermek tett bejelentést és 
kért segítséget a 112es segély
hívón keresztül, mely szerint a 
házuknál hulladékgyűjtő (kuka) 
ég. A szombathelyi hivatásos és 
helyi önkéntes tűzoltók kiérke
zése előtt az időközben hazaér
kező családtag a tüzet eloltotta. 
Szerencsére az időben történő 
észlelés és a családtagok lé
lekjelenlétének köszönhetően 
sem nagyobb kár, sem személyi 
sérülés nem történt. Az udvaron 
elhelyezett háztartási hulladék
gyűjtőben keletkezett tüzet nem 
a lakók, hanem egy az ingatlan 
területén munkát végző személy 
gondatlansága okozta. 

Visszatekintés a 2021es 
esztendőre: Vonulások száma: 
10 db, melyből tűzeset 4 db, 
közlekedési baleset: 1 db, egyéb 
műszaki mentés: 9 db. Két na
gyobb anyagi kárral járó tűz volt, 
kigyulladt egy garázs, és egy 
családi ház tetőzetére telepített 
napelemrendszer inverterében 
keletkezett tűz. Személyi sérü
lés azonban egyik esetben sem 
történt. Több alkalommal adtunk 
helyben, illetve egyszer a szom
bathelyi laktanyában készenléti 
szolgálatot, a hivatásos egy
ségek elhúzódó, távoli beavat
kozásainak idején. Megyénken 
kívül egy esetben nyújtottunk 
segítséget, mégpedig Szom
bathely ÖTEvel, VépBozzai 
ÖTEvel és a Borostyánkő Men
tőcsoport tagjaival kiegészülve 
Kadarkúton természeti csapás 
miatti kárelhárításban vettünk 
részt, melynek keretében 3 
db lakóépület ideiglenes tető 
fóliázását végeztük el. Vasszé
cseny és Tanakajd községek 
önkormányzatai részéről kapott 
felkérést egyesületünk, gyere
keknek habparti megtartására. 
Számos alkalommal fogadtunk 
szertárunknál óvodás, iskolás 
csoportokat a hatályos járvány

ügyi szabályok betartásával 
Idén is szeretnénk ezt a hagyo
mányt folytatni, előre egyezte
tett időpontokban, és akkor is 
szívesen látunk érdeklődőket, 
amikor a szertárnál tartózko
dunk. A járványhelyzet miatt 
igyekeztünk kevesebben együtt 
tartózkodni, de a jármű és esz
közkarbantartások, gyakorlások 
nem maradtak el.

2021ben ismét sikeres pá
lyázatokon vagyunk túl. Ka
rácsony előtt a Magyar Falu 
Program pályázat támogatása 
keretében megérkezett egyesü
letünkhöz 2 db új komplett háti 
légzőkészülék, 4 db kompozit 
(könnyített) sűrített levegős 
palack, illetve 2 db mentőálarc, 
(alkalmazása füsttel és tűzzel 
érintett területről személyek ki
mentése során szükséges) mo
dernizálva saját beavatkozóink 

védelmét, és a személymentés 
hatékonyságát. Így le tudtuk 
cserélni a közel 30 éves, acél
palackos (nehéz) készülékein
ket, melyek kizárólag gyakor
lásra lesznek a továbbiakban 
használva. BMOKF és MTSZ 
pályázat keretében nyert ösz
szegből tudtuk fejleszteni esz
közeinket, és tudtuk biztosítani 
a gépjárműfecskendő üzemké
pességét, műszaki vizsgáját, és 
a kötelező felelősségbiztosítá
sát. Köszönjük a személyi jö
vedelemadó 1% felajánlásaikat, 
melyet a gépjárműfecskendő 
és a benzinmotoros kisgépek 
működtetéséhez szükséges 
üzemanyagok beszerzésére 
fordítottunk!

2022 márciusában tűzoltás
vezetői tanfolyamot indít a Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igaz ga tóság és a Vas Megyei 
Tűzoltószövetség, melyre két 

tagunkat beiskoláztuk. A 160 
órás szaktanfolyam sikeres el
végzését követően tűzoltási és 
műszaki mentési tevékenység 
irányítására válnak jogosulttá.  

Következzen szokásos év ele
ji kérésünk a Tisztelt Lakosság
hoz: szeretnénk, ha személyi 

jövedelemadójuk 1%át felaján
lanák egyesületünk működésé
nek és fejlődésének biztosítá
sára, új és korszerű eszközök 
beszerzésére. Terveink között 
szerepel egy tűzoltó hőkamera 
beszerzése, ami ma  már szinte 
elengedhetetlen a tűzoltási te
vékenység során: ezen eszközt 
a gyulladási veszélyt jelentő 
hőmérsékletre hevült részek 
lokalizálása, illetve bajba jutott 
személy felkutatása érdekében 
szeretnénk beszerezni. 

Adataink SZJA 1% felaján
láshoz:

név: Táplánszentkereszti Ön
kéntes Tűzoltó Egyesület

adószám: 18888661118
Kérjük, támogassa egyesü

letünket!
Szeretettel várjuk csapatunk

ba mindazokat a 18 év feletti 
férfiakat, akiket érdekel az ön
kéntes tűzoltói munkával járó 

kihívás, szeretnének másokon 
segíteni, és vállalják a tevé
kenység végzéséhez szükséges 
40 órás alaptanfolyam elvég
zését, ami az egészségügyi 
alkalmasság mellett feltétele 
annak, hogy valakiből „vonulós 
tűzoltó” válhasson. Jelentkezés 
személyesen, telefonon, de akár 
közösségi oldalunkon üzenet 
formájában is lehetséges. 

A korai tavasz miatt vár
hatóan meg fog növekedni a 
kerti munkák során keletkező 
növényi hulladékok égetése. 
Jelenleg még érvényben van 
a veszélyhelyzet miatt a helyi 
önkormányzati rendelet, amely 
szabályozza a belterületi égeté
sek rendjét. Kérjük az előírások 
betartását! 

Egyesületünk fontosnak 
tartja környezetünk és leve
gőnk tisztaságának, ezáltal 
egészségünknek a védelmét. 
Az égetéssel járó füstképződés 
okozta környezetszennyezés 
helyett inkább válasszák az 
önkormányzat és a SZOVA Zrt. 
által biztosított lehetőségeket a 
növényi hulladék elszállítására, 
illetve elszállíttatására! 

Eseményeinkről, rendezvé
nyeinkről, lakosságot érintő 
felhívásainkról, OMSZ és ka
tasztrófavédelem által kiadott 
rendkívüli időjárással kapcso
latos riasztásokról tájékozód
hatnak a Táplánszentkereszti 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
facebook oldalán! 

Információ:  
Táplánszentkereszti Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület

A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei – 2022. február
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Január 9-én vasi amatőr fes-
tők munkáiból nyílt kiállítás a 
táplánszentkereszti művelődési 
házban.  A Harmonikus élet adta 
szabadság című vándortárlat 
16 alkotó műveit sorakoztatta 
fel, január végéig láthatták az 
érdeklődők.

 
A művelődési ház idei első 

rendezvényére sokan voltak 
kíváncsiak. Színekkel, formákkal 
teltek meg a fehér falak.  Dávid
Tóth Andrea közösségszervező 
köszöntötte a résztvevőket, el
mondta, tizenhat amatőr alkotó 
hozta el legszebbnek, legjobb
nak tartott munkáját, köszönet 
és hála érte. 

A köszöntő után duettet éne
kelt Kónyáné Tordai Ágnes és 
Tordai Katinka, zongorán kísérte 
őket Bogáti Péter, majd röviden 
bemutatkoztak a színpadon he
lyet foglaló festők. Tárczy Orso
lya, a vasszécsenyi művelődési 
ház vezetője foglalta össze a 
Vas Megyei Amatőr Festők Tár
saságának megalakulását. „A 
festés hatalmas örömöt okoz, ez 
köt össze bennünket. 2021ben 
6an, 7en kezdtük, a szeretet, 
szerelem volt az első indító té

mánk, ma már 16an vagyunk. 
Általában mindenki otthoni kör
nyezetben készíti a művét, de 
ez a szívet, lelket betöltő hobbi 
végigkíséri az alkotók életét. Az 
egy alkalomra tervezett kiállítás
sal több helyre is eljutottunk, a 
második tárlat vezérmotívuma a 
harmonikus élet adta szabadság 

volt. Táplánszentkereszt után 
Kőszegre is meghívást kaptunk 
ezzel a tárlattal.”

A továbbiakban a csoport
tagok röviden bemutatkoztak, 
ismertették „pályafutásukat”.
Volt, aki élményfestéssel kez
dett, aztán az idők múltán a 
tökéletességre törekedve, látja 
a fejlődést, van, aki már 30 éve 
fest a saját örömére, de ritkán 

volt alkalma kiállításra, volt, aki 
az internetről szerzett inspiráci
ót, kezdett „színeket pöttyenteni 
kavicsokra”, de találkozhattunk 
grafikus tanulóval, aki dizájn és 
arculattervezéssel is foglalko
zik, fotógrafikussal és mandala 
készítőkkel is. Fiatalabbak és 
idősebbek is kedvvel fognak 

művészi munkába, és szívesen 
találkoznak, beszélgetnek egy
mással is. 

A megnyitón Perl János pol
gármester is köszöntötte az 
alkotókat, a lélek ünnepének 
nevezte a különféle művészeti 
ágak megjelentetését, amely 
szebbé teszi a hétköznapokat. 
A festészethez és a képzőművé
szethez kötődő saját élményeit 

is megosztotta. Ma is hálatelt 
szívvel emlékezik a szombat
helyi Kanizsai Dorottya Gimná
ziumban tanító Vörös Ferenc 
művésztanárra, aki feloldotta a 
rajzolással összefüggő szoron
gását, új látásmódra inspirálta. 
A kiállítóknak további sok sikert 
kívánva fejezte be beszédét. 

A program verssel folytatódott, 
Anduska Varga András Fésüs 
Éva: A lényeg című versét adta 
elő.  

DávidTóth Andrea közösség
szervező megköszönte a prog
ram résztvevőinek a munkáját, 
majd elmondta: kisorsolják az 
adventi játékon részt vevők aján
dékait. Vidámmá szerették volna 
tenni az ünnepi várakozás idejét, 
ezért napi rejtvénnyel, feladvány
nyal színesített Adventi Ablak 
Naptárnyitógató játékot hirdet
tek, és az ablakokról készült 
fotókat várták.

Tizenkilenc táplán szent ke
reszti családtól 24 ablakról ké
szült fotót küldtek a versenyre, 
ezek közül sorsolással húzták ki 
a nyerőket.  A nyertesek: 3 ezer 
forintos DM utalványt kapott Pék 
Alexandra, Decathlon utalványt 
nyert Takács Tekla és családja, 
a Líra Könyvesbolt 3 ezer forintos 
könyvutalványát Füstös Eszter 
és családja kapta. A szervező 
megköszönte, hogy ilyen sokan 
csatlakoztak az adventi játékhoz. 

Befejezésül a Macskák című 
musicalbóől adott elő részletet 
Kónyáné Tordai Ágnes.  

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Amatőr festők vándorkiállítása

Szeretnénk egy nyárelejei nyílt 
napot  tartani a Táplánszentke-
reszt Kultúrájáért Egyesület-
nél, egyrészt, hogy bemutassuk 
csoportjainkat, másrészt, hogy 
tagokat toborozzunk, illetve új 
attrakciókat fedezzünk fel.

Tervezünk egy ligetgalériát 
– ahol kézműves bütykölővel 
egybekötött kiállítást tartunk a  
Sárkányklub foltvarrócsoport 
vezetésével.

Fellépnek csoportjaink:
Tavaszi szél Citerazenekar
Gyöngyvirág Dalkör
A Nyugdíjas kör összejöve

teleiről, vidám eseményeiről 
fotókiállítás – nem csak nyug
díjasoknak

Lehetőséget adunk más ama
tőr művészek, önjelölt  előadók, 
hobbisták produkcióinak, alko
tásainak bemutatására is.

Sok minden elérhető Táplán
szentkereszten, színes  egyéni

ségek vagyunk, mindenki tehet
séges valamiben, és mindenki  
segítségére, összefogására 
szükségünk van. Mindenki meg
találhatja a  befogadó közössé
get, ha esélyt ad rá.

Részletes program később 
szórólapokon, plakátokon.

További információ, illetve a 
jelentkezéseket várja:  Cserkuti 
Veronika,  Petőfi S. u. 25. vagy 
tel: 70-9530332 • Táplánszent
kereszt Kultúrájáért Egyesület

Egyesületi nyílt nap  május 7., szombat
Táplánszentkereszt  Kultú

rájáért Egyesület a 2021ben 
beérkezett felajánlásokat az 
adventi fiókok  feltöltésére 
fordította.

Ha továbbra is segítené 
a közösségért végzett mun
kánkat, kérjük adója 1 %át  
a TKEnek szíveskedjen fel
ajánlani!

Adószámunk: 18899733
118

Köszönjük támogatását!
Cserkuti Veronika
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Szuper teljesítmények a közép-
iskolai központi írásbelin

Örömmel adjuk hírül, hogy a 
táplánszentkereszti apáczais 
diákok közül 5 is kimagasló, 
40 pont feletti eredményt ért 
el a középiskolai írásbelin. A 
székhelyintézményben: Balas
sa Georgina, Knapik Zita, Nagy 
Míra, Szabó Zoltán. A Váti telep
helyen pedig Horváth Marcell. 

Különösen nagy teljesítmény 
ez diákjaink részéről, hiszen az 
országos átlag matematikából 
22,56 pont, magyar nyelvből 
pedig 30,01 pont.  Átlag felett 
teljesített még Badics Hanna 
és Déri Elizabet 8. osztályos 
tanulónk is egyegy tantárgyból. 
Szeretettel gratulálunk! Remél
jük, a jó eredményük garantálja, 
hogy bejussanak az általuk első 
helyen választott középiskolába.

Továbbtanulási esélylatolgató
A tápláni 8. osztályos apácza

is diákok közül 11en gimnázi
umban, 9en szakgimnázium
ban, 5en pedig szakiskolában 
szeretnék folytatni tanulmá
nyaikat. A többség 5. osztálytól 
orientálódott, tudatosan ké
szült a pályaválasztásra, ami 
az osztályfőnök, Geröly Krisztina 
lelkes, sokoldalú előkészítő 

munkáját dicséri. Bemutatta 
és megismertette a különfé
le foglalkozásokat tanulóival, 
részletesen elemezték azok 
előnyeit és hátrányait, szinte 
minden pályaválasztási rendez
vényen, bemutatón részt vettek. 
Azokat az információkat is igye
kezett pótolni az osztályfőnök 
a gyerekek számára, amelyek 
a pandémia miatt elmaradt 
nyílt napok miatt nem voltak 
elérhetők közvetlenül. A tuda
tos diákok most kevés iskolát 
jelöltek, bízva abban, hogy be 
is jutnak az általuk választott 
intézménybe. A szülők többsége 
is a gyermekek képességeinek 
tudatában, támogatóan segítet
te a középiskola kiválasztását. 
Csak az a néhány bizonytalan 
diák, aki még keresi helyét a 
középiskolai rendszerben, jelölt 
meg sok iskolát a KIFIR rend
szerben.

Versenyek
Sajnos a Covid 19 járvány 

miatt több tanulmányi verseny 
elmaradt vagy csak online 
formában valósul meg. Ennek 
ellenére számos megmérette
tésben részt veszünk, a Zrínyi 
matematikaverseny megyei 
fordulójába 21 tanulónk jutott 

be. (Felkészítőik: Borosné Pe
thő Gabriella, Horváthné Péntek 
Veronika, Leginszky Ágnes és 
Törökné Ferencz Éva, Geröly 
Krisztina tanárnők); a történe
lem tanulmányi verseny me
gyei fordulójában 1 diákunk volt 
érintett (Felkészítője: Kissné 
Nagy Ilona tanárnő), most zaj
lanak a Simonyiról elnevezett 
helyesírási és a Kaán Károly 
nevet viselő természetismereti 
verseny iskolai fordulói is. A Si
monyi versenyre 12 fő nevezett 
(Felkészítőik: Perlné Lakatos 
Ildikó, Szakál Szilvia tanárnők), 
a Kaán Károly természetisme
reti versenyen 8 diák méretteti 
meg magát (Felkészítő tanáraik: 
Szakály Virgínia, Góczán József). 

Sok apáczais diák (24 fő) már 
szeptembertől részt vesz a TI
TOK elnevezésű angol és német 
levelezős országos versenyen. 
(Felkészítőik angolból: Mayerné 
Sebestyén Andrea, németből 
Geröly Krisztina és Szabóné 
Vajda Erika tanárnők).

Ezen túlmenően számtalan 
képzőművészeti és rajzpályáza
ton (Gyermekszemmel, Őrségi 
Nemzeti Park, Dreiszker pályá
zat) is elindultunk Leginszky Ág
nes és Tóth Hajnalka tanárnők 
útmutatásai, szervezése folytán. 
Izgalommal várjuk a tanulmányi 
versenyek, pályázatok eredmé
nyeit, reméljük, további sikerek
ről számolhatunk be.

Farsang 
A tavalyihoz hasonlóan, idén 

is csak osztálykeretben tudtuk 
megtartani farsangi rendez
vényünket a járvány miatt. A 
gyerekek és a pedagógusok 

nagy része izgatottan készült 
erre a napra. Reggel aztán pi
zsamás tanárok, Micky egerek, 
csinos hölgynek öltözött fiúk, 
különböző állatfigurák jelentek 
meg a tanításon. A tanórai fel
adatok alkalomhoz köthetőek 
és vidámak voltak. Délután az 
osztályfőnökök irányításával 
folytatódott a móka. Az osz
tályközösségek tánc, tombola 
és játékos vetélkedők sorával 
múlatták az időt. Reméljük, a 
következő tanévben már meg
nézhetjük egymás vidám jele
neteit egy közös farsangon. A 
hangulat azonban idén kárpótolt 
a „nagy farsangért”.

Beiskolázás 2022. 
Idén is nagy izgalommal és 

szeretettel készülünk leendő 
első évfolyamos tanulóink fo
gadására. 

Kérem, fogadják szeretettel 
a jövő kis nebulóinak készült 
szórólapunkat.

 Információ: 
Apáczai Iskola

Óvodai hírek

Iskolai hírek

Decembertől februárig
Az adventi időszakban hétről 

hétre vártunk valakit. Valakit, 
aki egy angyal képében, szí
nes köpenybe öltözve érkezett 
el hozzánk. Szeretetet, békét, 
reményt és hitet hozott nekünk, 
melyek segítségével még na
gyobb örömmel és áhítattal 
tudtunk készülni az ünnepekre. 
Minden hétfőn az óvoda aulájá

ban összeülve meggyújtottuk az 
adventi koszorún a gyertyákat. 
December 6án különös ven
dégünk érkezett. A Mikulás. A 
gyerekek lelkesen tisztogatták 
kis cipőcskéjüket, remélve, hogy 
nem maradnak üresek. A téli 
kertben összegyűlve dalokkal, 
versekkel vártuk és köszöntöt
tük a Mikulást és kedves Manó 
segédjét. A Hét Kastély Kertje 

Művészeti Óvodába csuda jó 
gyerekek járnak, hisz minden 
cipőcskébe került egyegy cso
mag.

A falu adventi koszorúján a 
második gyertyát az intézmény 
képviseletében Balázsyné Süle 
Ildikó intézményvezető, Kónyáné 
Tornai Ágnes intézményvezető
helyettes és Pungorné Grebenár 
Katalin intézményegységve

zető gyújtotta meg, karácsonyi 
mese, vers és adventi ének 
kíséretében.

Az ünnepek előtti héten há
rom napon keresztül barká
csolós délelőttöt tartottunk a 
csoportokban a gyerekekkel. 
Szebbnél szebb alkotások ké
szültek, így például asztali dí
szek, karácsonyi üdvözlőlapok, 
papírhenger gyertyák, feldíszí

Tisztelt Szülők!/Kedves Támogatók!
Köszönjük a Táplánszentkereszti Iskoláért Közalapítvány szá

mára az előző évi adók 1 százalékának felajánlását! A befolyt 
összeget az eddigiekhez hasonlóan a tanulók változatos foglal
koztatásához, innovatív ötleteink megvaló sításához, a diákok sza
badidejének hasznos eltöltéséhez használjuk fel. Alapítványunk 
az idén is szívesen fogadja a felajánlott 1 százalékokat. Táplán
szentkereszti Iskoláért Közalapítvány Adószám: 18892918118
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tett kiskarácsonyfák spatulából, 
fonalból, tobozból. Természe
tesen december 13án nem 
maradhatott el a Lucanapi 
búzaültetés sem, és a hozzá 
kapcsolódó szokások, hiedel
mek felelevenítése.

A gyerekek ebben a néhány 
hétben napról napra csodál
hatták meg, ahogy az óvoda 
is ünnepi díszbe öltözik. Min
denhova felkerültek a színes 
fényfüzérek, csillogó díszek, 
pompás dekorációk. Karácso
nyi ünnepségünket december 
17én, pénteken tartottuk meg, 
mely alkalomból összegyűltünk 
az aulában a karácsonyfa körül 
egy közös ünneplésre.

A karácsonyi ünnepek és a 
szilveszter is nagyon hamar 
eltelt. Az otthon töltött időről 
szívesen meséltek a gyerekek 
az új évben. Ez idő alatt az óvo
dában is „járt a Jézuska”, és 

minden csoportot meglepett 
ajándékokkal. Nagy örömmel, 
boldogan vették birtokba a gye
rekek az új játékokat.

A téli időszakunkban volt hó
esés, madarak megfigyelése, 
kibújike a medve a barlangjá
ból, egészségvédelem és még 
sok izgalmas felfedezni való 
esemény. Azonban a következő 
nagy állomása mégiscsak a 
farsang, ezen belül is a mulat
ságra való készülődés, ezzel a 
tél lezárása, elűzése. Mindenki 
jelmezt, álarcot ölt magára, 
amit február 25ig, a vigadalom 
napjáig titkol, hogy nagy meg
lepetés legyen mind a társak, 
az óvó nénik és dadus nénik 
számára is.

A bölcsődében a téli időszak 
is élményekkel telve zajlott. Az 
időjárás függvényében sok időt 
töltöttünk a szabadban. Kihasz
náltuk azt a néhány napot is, 

amikor esett a hó, ekkor havas 
játékokat játszottunk: hóem
bert építettünk, hógolyóztunk, 
hóangyalt készítettünk, állatok 
nyomát kerestük a hóban… A 
madarakról sem feledkeztünk 
meg, madáretetőket raktunk 
ki a faágakra, és folyamatosan 
eleséggel láttuk el a kis szár
nyasokat.

A napi programok (környezeti, 
vizuális nevelés, énekzene, 
mese…) is a téli időjárásról, 
ünnepekről (Lucanap, a magyar 
kultúra napja, medvevárás, Ba
lázsnap…) szóltak.

Az adventi készülődés során 
minden héten gyertyát gyújtot
tunk a koszorúnkon, beszél
gettünk a közelgő ünnepről, 
énekeltünk, verseltünk. 

December 6án hozzánk is 
ellátogatott a Mikulás, ajándékot 
is hozott a kicsiknek, amit ének
szóval köszöntünk meg.

A karácsony sem szűkölkö
dött a meglepetésekben, az 
apróságok soksok játékot kap
tak, és szüleiknek is készültünk 
saját „gyártású” ajándékkal.

Következő nagy ünnepünk a 
farsangi mulatság volt február 
18án. Minden gyermek és felnőtt 
maskarába bújt, és a feldíszített 
bölcsődében kezdődhetett az 
„eszemiszom, dínomdánom”.

Egyszóval szép volt, jó volt 
a tél, de már nagyon várjuk a 
tavaszt. Hogy egy kicsit meg
siettessük a kikelet érkezését, 
hangszerekkel, hangos zene
bonával űzzük el a telet, bajt, 
bánatot, betegséget. 

Reméljük, hamarosan le
cseng a járvány, és a szülőkkel 
közös programjainkat szervez
hetjük intézményeinkben.

Balázsyné Süle Ildikó
Pungorné Grebenár Katalin

Kónyáné Tornai Ágnes

A fotózás – feltalálása óta – a 
múló időre emlékeztet, hiszen 
mindig csak az adott időben, 
adott technikával rabul ejtett 
valóságot próbálja meg tükrözni. 

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 2018ban 
ajándékozták a fényképgyűj
teményt a táplánszentkereszti 
önkormányzatnak. Horváth Béla 
1927től 1945ig kántortanító, 
1945től 1962ig igazgatója volt 

az iskolának, 1980ban 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 
2018ban megkapta a Táplán
szentkereszt Községért Díjat az 
önkormányzattól.)

Az önkormányzat kéri a la
kókat, amennyiben van otthon 

régi fotójuk a faluról, az egykori 
egyleti életről, társadalmi ese
ményekről, hozza el, vagy küldje 
el az önkormányzati hivatalnak. 
A fotókat digitalizálás után visz
szaadják a tulajdonosoknak. 

(t. m.)

Múltidéző fényképek az egykori faluról

 1894-től 1974-ig volt vasúti 
közlekedés a Szombathely-Rum 

közötti szárnyvonalon A MÁVAUT régi autóbuszai
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Sikeres őszi szereplés, a 6. 
hely megszerzése után rajtol-
hat a Vasi Bádogos Kft. Táplán 
SE a 2021/2022-es megyei I. 
osztályú labdarúgó-bajnokság 
tavaszi szezonján. Az erős kö-
zépmezőnyben, újoncként a 6. 
helyről vonulhatott pihenőre a 

csapat, 8 győzelemmel, 1 dön-
tetlennel és 6 vereséggel, 25 
pontot szerzett. Vidák Balázs 
12 góllal, hármas holtverseny-
ben, a 16 megyei I. osztályú 
labdarúgó-csapatokban, a 2. 
helyen végzett a legtöbb gól-
lövők között.  

Március 05. Király SE – Vasi Bádogos Kft. Táplán SE
Március 13. Táplán SE – Kőszeg
Március 19. Jánosháza–Táplán SE
Március 27. Táplán SE–Vép
Április 03. Táplán SE–Répcelak
Április 09. Lukácsháza–Táplán SE
Április 15. Táplán SE–Sárvár 
Április 17. HaladásZanat–Táplán SE
Április 24. Táplán SE–Rábapaty
Április 30. Szentgotthárd–Táplán SE
Május 08. Táplán SE–Körmend 
Május 14. Vasvár–Táplán SE
Május 22. Táplán SE–Bük
Május 28. Celldömölk–Táplán SE

A sportszerető táplán szent ke resztiek adójuk 1%-ával támo-
gathatják az egyesületet. Adószám: 19892588-1-18.

Elrajtolt a tavaszi megyei 
labdarúgó-bajnokság

Kedves Sportbarátok!
A Tápláni Karate Sportegyesület kéri, hogy az adó 1%-ának fel-

ajánlásával segítsék a helyi karatésokat! A támogatást a gyerekek 
versenyekre utazására, nevezési díjakra, sportszerek vásárlására 
költjük. Köszönjük! Az egyesület adószáma: 18895870-1-18 

Március 12-én, szombaton, 
10 és 14 óra között jótékony-
sági sütivásárt szervezünk a 
vasszécsenyi Tündérlány Emi-
linek a táplánszentkereszti 
művelődési házban.

A Tündérlány Emilinek a 
SPATA 5 gén mutációja okozta 
tünetekkel kell megküzde
nie, ami epilepsziát, hallás 
és értelmi sérülést okozó 
betegség. Emili nagyon sok 
fejlesztést kap, hogy megta
nulhasson járni, beszélni.  A 
rengeteg kezelés rendkívül 
sok költséget jelent a család
nak, ezért a szervezők Táp
lánszentkereszt lakóit is hoz
zájárulásra kérik, legyen az 
süteményfelajánlás, vagy a 
sütemények megvásárlásával 

adomány. Minden apró hoz
zájárulás, adomány nagy se
gítség a családnak, és hálás 
köszönet érte előre is! Kérjük, 
hogy a  felajánlásokkal, to
vábbi kérdéssel kapcsolatban 
forduljanak a szervezőkhöz: 
Zséder Edina (06 31 781 4390) 
és Fodor Viktória.  

Jótékonysági süteményvásár

A Sárkányklubban megkezdő
dött a tavaszi zsongás. Készül
nek a  szebbnél szebb ablak és 
ajtódíszek, babák, táskák, ne
szesszerek. Nálunk elsajátíthatók 
a legújabb trendek, technikák. 
Ugyanakkor   a hagyományos ké
zimunkákat is használjuk. Gyere el 
foglalkozásainkra, ha szeretnél

• saját készítésű díszeket, 
használati tárgyakat, ajándéko
kat előállítani

• kreatívkodni
• karitatív munkában részt 

venni
• a közös munkákhoz csat

lakozni
• egy jó közösséghez tartozni!

Várunk mindenkit szeretettel 
hétfőnként este 1820 óra között 
a  Petőfi utcai kastélyban!

Sárkányklub – foltvarrócsoport

Tavaszra hangolva

Húsz évvel ezelőtt alapították a 
Táplánszentkereszti Ifjúsági Fú-
vószenekart. Pünkösdvasárnap, 
június 5-én, ünnepi koncerttel 
emlékeznek a jubileumra. 

Janászek Ferenc, a zenekar 
alapító karnagya elmondta, már 
elkezdték az előkészületeket, a 
20 éves évfordulóra visszavár
ják azokat a zenekari tagokat, 
akik elkerültek a faluból, és már 
nem zenélnek náluk. A fúvósok 
most hozzávetőleg ötven tag
gal számolnak, és körülbelül 
ugyanannyian lehetnek, akik a 
két évtized alatt megfordultak 

körükben, együtt tanulták és 
fújták a műveket. Megpróbálják 
felkutatni a régi tagokat, sze
retnék, ha egy alkalommal újra 
elő tudnák venni kedvelt hang
szereiket, együtt zenélhetnének, 
fotózkodhatnának. 

A jubileumra készülve, egy
két héttel a pünkösdi koncert 
előtt az Apáczai iskola (az anya
intézmény) udvarán nyári „rá
hangoló” pikniket szeretnének 
szervezni, mindenkit nagynagy 
szeretettel hívnak és várnak 
a zenekar mostani tagjai és 
pártolói.   

(t. m.)

Húsz évvel ezelőtt hozták létre 
az ifjúsági fúvószenekart

Tavaly tetemes költséggel 
megtisztítottuk a hulladéktól 
a Táplánszentkereszt és Vép 
közötti mezei utat. Azóta saj
nos újra illegálisan lerakott 
szemétkupacok találhatók 
az út mentén. Március 19én 
közös szemétszedésre hív
juk a természetet és rendet 
kedvelő táplánszentkereszti 
kicsiket és nagyokat. Segít

ségükkel újra meg tudjuk 
tisztítani a területet.

Találkozzunk 2022. március 
19-én délelőtt 9 órakor a Park 
utca és vasúti töltés kereszte-
ződésénél. 

A szemétszedéshez az ön
kormányzat védőeszközt és 
szemeteszsákot fog biztosítani.

Információ: 
Táplánszentkereszti Önkormányzat

Közös munkára, összefogásra 
szóló felhívás!


