
Táplánszentkereszten január 21-
én rendhagyó módon emlékeztek 
meg a magyar kultúra napjáról a 
Németh Lajos művelődési házban. 

A rádió- és festménykiállí-
tásnak az is érdekessége volt, 
hogy helyben lakók adták köz-
re. Hajmási Ernő, Horváth Vil-
mos és Iglódi Károlyné (Molnár 
Anna) képeit, Czékus Károly rá-
diógyűjteményének egy részét 
láthatták. A rádiózásról Nemes 
Judit mesélt a kívánságműsor-
ban a közreadott listáról válo-
gathattak, és küldhettek dalo-
kat a táplánszentkeresztiek. 

Az év első közösségi talál-
kozójára sokan jöttek el. Dávid 

Tóth Andrea közösségszervező, 
köszöntötte a résztvevőket, el-
mondta 200 évvel ezelőtt, janu-
ár 22-én fejezte be, tisztázta a 
Himnusz sorait Kölcsey Ferenc. 
A magyar kultúra napját 1989 
óta ünnepeljük. Az ünnepség 
kezdetén Kölcsey örökbecsű 
szavait, Erkel Ferenc megzené-
sítésben hallhatták és énekel-
hették a jelenlévők. 

A programot a helyi alkotók 
bemutatásával folytatták. Mind-
hárman nyugdíjba vonulásuk 
után, kedvtelésből fogtak újra 
ecsetet. Iglódi Károlyné kisebb 
korától rajzolt, Hajmási Ernő 
katonai pályafutás után, Horváth 
Vilmos építéstechnikusi munkák 

mellett pártolt át a művészeti 
alkotómunkához. 

A bemutatás után Kaibinger 
Benedek (Iglódi Károlyné uno-
kája) Aranyosi Ervin: Vers és 
festmény című versét szaval-
ta. Perl János polgármester 
örömét fejezte ki, hogy ilyen 

szép számmal eljöttek a he-
lyiek az ünnepségre, a magyar 
nép imádságos Himnuszának 
tiszteletére. A továbbiakban a 
kultúra fontosságáról, szellemi 
erkölcsi jogáról és megjelenési 
formájáról beszélt. 

Folytatás a 9. oldalon
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A magyar kultúra napján, helyi szereplőkkel

A községegyesítés ünnepén utcát neveztek el 
dr. Kovács Lászlóról

Táplánszentkereszten október 
30-án emlékeztek meg a köz-
ségegyesítés évfordulójáról, az 
ünnephez kapcsolódva meg-
koszorúzták az emlékművet a 
parkban, utcanévtáblát avattak, 
majd a művelődési házban a 
nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színház előadását mutatták be 
Arany-metszés címmel. 

A program a Szent Lőrinc 
templom szomszédságában 
kezdődött , ahol dr. Kovács 
László, a közelmúltban elhunyt 
alpolgármester tiszteletére 
utcanévtáblát avattak. Család-
tagjai, az önkormányzat képvi-
selői és tisztelői közül is sokan 
eljöttek az ünnepségre. 

Perl János polgármester 
beszédében röv id időuta-
zásra hívta a megjelenteket. 
Dr. Kovács László 2002-től 
20 évig tagja volt az önkor-

mányzatnak, több ciklusban 
alpolgármesterként szolgálta 
a falut. Családjának lakhelye 
is itt volt és van. Aki összeveti 
ennek az utcának a képét a 

20 évvel ezelőttivel, láthatja, 
mivé alakult a Szent Lőrinc 
sétány közelében. Kitartá-
sának is köszönhető, hogy a 
közterületet átminősítették, 
szép új házak épülhettek itt, 
az elhanyagolt régi területen. 
A családot és az önkormány-
zatot is súlyos veszteség érte 
az alpolgármester 2020-as 
váratlan halálával, emlékének 
méltó megőrzésére határozott 
úgy a táplánszentkereszti ön-
kormányzat, hogy róla nevezi 
el ezt az utcát. Az ő javas-
latára kezdték el 2008-ban 
megünnepelni a faluegyesítés 
évfordulóját, és állítottak em-
lékművet a parkban. 

Folytatás a 2. oldalon

Közmeghallgatás: sokan írásban, előre feltették a kérdéseket Részletek a 4 oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
A beszéd után Perl János 

polgármester, Családi Anita 
jegyző és dr. Kovács László 
lánya és fia leplezte le az 
utcanévtáblát. 

Dr. Kovács Diána megha-
tottan beszélt édesapjáról, 
aki 1954-ben született, ál-
landóan focilázban égett, a 
családi legenda szerint arra 
számítottak, hogy focista 
lesz… Pályája azonban más 
irányt vett. A legjobb gyerek, 
férj, apa, nagyapa, sógor, kol-
léga, barát volt, sok emberrel 
találkozott. Diána gyakornokként 
az irodájában is sokat tanult 
tőle. Beszéde végén megkö-
szönte az önkormányzatnak 
és a táplánszentkeresztieknek, 
hogy eljöttek az avatásra, kérte, 
idézzék föl továbbra is édesapja 
emlékét!

A néhai alpolgármester fia, 
Kovács Levente és lánya egy 
kerámia követ is elhelyezett az 
utcatábla mellé, fia elmondta: itt 
található egy applikáció, amely-
re okostelefonnal rákattintva 

az érdeklődők eljuthatnak egy 
weboldalra, amely dr. Kovács 
László tevékenységéről tájékoz-
tat, írásos formában és fotókkal. 
Szeretnék, ha azok is megis-

mernék őt, akik személyesen 
nem találkozhattak vele. 

Az utcai ünnepség után kö-
zösen átsétáltak a Széchenyi-
parkba, ahol a Táplánszentke-
reszti Ifjúsági Fúvószenekar kí-
séretével emlékeztek a község-
egyesítés emlékművénél. Ko-
szorúk elhelyezésével fejezték 
ki tiszteletüket az önkormányzat 
vezetői és a táplánszentkereszti 
intézmények, valamint civil 
szervezetek képviselői.  

A Németh Lajos Művelődési 
Házban, a színházi elő-
adás előtt Perl János pol-
gármester rövid beszédé-
ben emlékeztetett rá, hogy 
a községegyesítés em-
léknapjának ötletét is dr. 
Kovács László vetette fel, 
és azt is javasolta, hogy 
az önkormányzat alapítson 
díjat (Táplánszentkereszt 
Községért Díj), amit ezen 
a napon adnak át. A 2022-
es díjat kicsit korábban, 

már júniusban, a tanévzárón át-
adták Kissné-Nagy Ilonának, az 
Apáczai Csere János Általános 
Iskola nyugdíjba vonuló igaz-
gatójának, aki szinte az egész 

életét Táplánszentkereszten és 
a falu iskolájában töltötte. Tanít-
ványai és a szülők előtt részesült 
a méltó elismerésben. 

A nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház előadásában az 

Arany-metszés című egyfelvo-
násos színdarabot láthatta a 
közönség.  Rák Zoltán rendezé-
sében; Pregitzer Fruzsina ( Já-
szai Mari-díjas), Dézsi Darinka, 
Rák Zoltán és Gulácsi Tamás 
színművészek adták elő. 

Bár mindenki emlékezetében 
ott él egy-egy Arany-idézet és 
ismeri a költő életútjának főbb 
állomásait, az életmű gazdag-
ságának köszönhetően olyan 
árnyalt portré is rajzolható, 
amely az újdonság erejével 
hathat. Erre alapozta rendezői 
koncepcióját Rák Zoltán. 

Az ő Arany Jánosa nem csu-
pán a magyar nyelv utolérhetet-
len szókincstárnoka, de a kor 
kiváló „humoristája” is – írták 
a darab ajánlójában. Verseket, 
prózát és a két jóbarát, Petőfi 
Sándor és Arany János levele-
zésének, évődésének, viccelő-
désének is „szem- és fültanúi” 
lehettünk a lendületes színházi 
előadáson, amely a Déryné 
Program hozzájárulásával való-
sult meg. A közönség hosszan 
tartó tapssal fejezte ki tetszését 
az előadás végén. 

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc
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Dr. Kovács LászlónéDr. Kovács Lászlóné
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Humoros jelenetHumoros jelenet
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2022-ben immár másodszor tartott évbúcsúztató szilveszteri hangver-
senyt a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar a táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János Általános Iskola sportcsarnokában. A december 
30-án adott koncert szünetében a táplánszentkereszti önkormányzat 
jóvoltából a karnagy pezsgős koccintásra invitálta a szép számú 
közönséget.  

Az ülőhelyeket és a karzatot 
is megtöltötték az érdeklődők. 
A programot számítógépes ve-
títés kísérte, ahol a megszólaló 
művek eredeti előadóit láthatta 
a közönség. Janászek Ferenc 
karnagy úr köszöntötte Perl 
János polgármestert, Családi 
Anita jegyzőt, Horváthné Péntek 
Veronika intézményvezetőt, a 
táplánszentkereszti képviselő-
testület és az iskola valamennyi 
tagját, dolgozóját, valamint a 
megyéből és az ország más 
pontjairól érkezett zenésztár-
sakat. A karnagy elmondta, sok 
próba előzte meg a fellépést, s 
egyben megköszönte a szólam-
vezetők munkáját is. 

A művek sorát Kurt Gäble Les 
Humphries in Concert nyitotta, 
majd Wolfgang Wösner Bon Jovi 
Rock Mix és Michael Jackson 
Heal The Word című zenéje 
követte. A jól ismert dallamokat 
a közönség jókedvvel fogadta, a 
zenészekről és a művekről rövid 
összefoglaló is elhangzott. 

Ezután Perl János polgár-
mester lépett a mikrofonhoz, 

újévköszöntő beszédében hang-
súlyozta, várakozással tekin-
tenek az új évre, azt kívánta, 
legyen erő a jóra, s higgyünk 
a tápláni családok értékterem-
tő jelenlétében. Összefogás-
ra, egymás iránti megértésre, 
örömteli és békés hétközna-
pokra van szükség. Kitartást 
és békés, boldog új esztendőt 
kívánt mindannyiunknak, emelte 
pezsgős poharát koccintásra.

A koncert első része az EDDA-
művek válogatással ért véget, a 
közönség lelkesen énekelt, nagy 
tapsvihar után jelentette be 
a karnagy, hogy pezsgőzésre 
várják a publikumot. 

A koncert második része 
is ismert és kedvelt zeneka-
ri átiratokkal, f i lmzenékkel 

folytatódott: Giorgio Moroder: 
Flasdance, Ron Sebregts: ABBA 
Gold, Lenon and Mccartney a 
Beatles örökéletű dalai, va-
lamint Henk Ummels Movie 

Themes from 1984 hangzottak 
el. A közönség szinte ültében 
is táncolt, és nagy ovációval 
fejezte ki tetszését. 

Janászek Ferenc örömét fe-
jezte ki, hogy létrejöhetett a 
második szilveszteri hangver-
seny Táplánszentkereszten, 
megköszönte az iskolának, a 
tankerületi központnak és az 
önkormányzatnak a segítsé-
gét, kiemelve, hogy azért is 
különleges ez az alkalom, mert 
sok településen az energiaárak 
emelkedése miatt bezárták a 
kulturális és sportlétesítmé-
nyeket. 

A közönség állva tapsolva ün-
nepelt, ráadásként a Radetzky-
indulóval köszöntek el és kíván-
tak boldog új évet a zenészek.   

(t. m.) 

Szeretettel és zenével fogadjuk 
adója 1%-ának felajánlását és 

egyéb támogatását
Adószám: 19250894-1-18

Számlaszám: 
11747006-27257054

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata határozott időre bérbe 

kívánja adni a tulajdonát képező 
Táplánszentkereszt, Petőfi u. 20. sz. alatt 

található földszinti 40 m² alapterületű ingatlanát, 
melyben 2 szoba (16 és 6,5 m²), 

konyha (13,8 m² és fürdő (5 m²) található.

Az ingatlan megtekintésével kapcsolatban, illetve  
a bérlet feltételeiről érdeklődni a Polgármesteri  

Hivatalban vagy a 06/ 94/ 577-048 telefonon lehet.

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata

FELHÍVÁS>>>>                       <<<<

Fergeteges hangversennyel köszöntek el az óévtől
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November 24-én közmeghallga-
tást tartott a táplánszentkereszti 
önkormányzat a Németh Lajos 
Művelődési Házban. A község 
lakói közül sokan eljöttek, a 28 
kérdéssorozatot már előzetesen 
behozták, elküldték, a helyszí-
nen is többen érdeklődtek.

A község önkormányzati kép-
viselő-testületének tagjai, a 
polgármester és Családi Anita 
jegyző vett részt a közmeghall-
gatáson. 

Perl János polgármester is-
mertette a 2022-es év önkor-
mányzati munkáját. Ez az év 
a változások éve volt, szinte 
nincs is olyan szakterület, ame-
lyet ezek ne érintették volna 
kedvezőtlenül. 

A beruházások között volt 
a korábbi polgármesteri hiva-
tal felújítása, közel 60 millió 
forintba került, a Magyar Falu 
program része volt. A fűtés- és 
villamoshálózat korszerűsíté-
se és a szigetelés áthúzódik  
a 2023-as évre. Bejeződött a 
csapadékvíz-elvezető program 
az iskola és a posta környékén, 
az önkormányzat saját for-
rást is felhasznált ehhez, régi 

problémát sikerült így megol-
dani. A faluban 2011-ben át-
adott óvoda és bölcsőde közel 
100%-on működik, az óvoda 
területét az egyházközség se-
gítségével tudták bővíteni. A 
szentkereszti részen épülő 

házakba feltehetően főleg fia-
talok költöznek, igényük lehet 
gyermekeik elhelyezésére, az 
önkormányzatnak számolni 
kell a bölcsőde bővítésével is. 
A szakemberek letelepítéséhez 
szolgálati lakások is kellenek, 
pályázat segítségével 49 millió 
forintért vettek meg egy házat 
a faluban. 

A polgármester még a többi 
kisebb beruházást is felsorolta, 

összesítve közel 300 millió 
Ft  értékben valósultak meg a 
fejlesztések tavaly. A gáz- és 
a villamosenergia-árak drasz-
tikus emelése az önkormány-
zatot is kedvezőtlen helyzetbe 
hozta. 

A beszéd végén a polgár-
mester köszönetet mondott az 
önkormányzat dolgozóinak, a 
testület tagjainak és jegyzőjé-
nek, az intézmények vezetőinek 
és dolgozóinak, valamint mind-
azoknak, akik Táplánszentke-
resztért dolgoztak ebben az 
évben. 

Kovács Ferenc, a Táplán SE 
elnöke a sportcsarnok bérlésé-
ről kérdezett, sérelmezte, hogy 

míg az ő szakosztályuktól 10 
ezer forintot kérnek a haszná-
latért, más helyi civil szerve-
zetekre nem vonatkozik ez a 
tarifa. Perl János azt válaszolta, 
a karatésok és a táncosok 
nem tudnak máshol edzeni, 
mert eszközeiket át kellene 
vinni, 2011-től itt vannak, bevé-
teleik össze se hasonlíthatók 
a Táplán SE-vel. Nehezítette  
a helyzetet, hogy a gázhaszná-
latért többet kell fizetni, a 2021-
es költség 8 millióval megemel-
kedett, almérőt is felszereltek a 
viták megelőzésére.  2023-ban 
az önkormányzat visszatér  
a bérleti díj felülvizsgálatára. 

A továbbiakban a zárt csa-
padékvíz-elvezetésről, zöld-
hulladék feldolgozásáról, helyi 
iparűzési adóról, újabb jár-
daépítésekről és a Széchenyi 
parkban lévő öreg fák sorsáról 
kérdeztek. Egy hölgy fölvetette, 
van-e, lesz-e a képviselők-
nek „rendes” fogadóórájuk?  
A polgármester azt válaszolta: 
a képviselők vállalhatják, de 
munkaidőben bárki bejöhet az 
önkormányzati hivatalba is.  

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

A 2021-es száraz év volt Magyarországon, majd 2022-ben tovább 
folytatódott a csapadékszegény időjárás, aminek következtében az 
ország jelentős részén aszály alakult ki. A legsúlyosabb aszály az Al-
föld középső és tiszántúli részén volt, ugyanakkor a Dunántúl nyugati 
felében is messze elmaradt az átlagostól a csapadék mennyisége. 

Térségünkben már a tél is 
csapadékszegény volt, janu-
árban 15,1 mm-t, februárban 
10,6 mm-t regisztráltunk Táp-
lánszentkereszten. Elmaradt 
tehát a talajok téli feltöltődése, 
a márciusban és áprilisban 
jellemző szeles, hűvös, de csa-
padékban továbbra is szegény 
időjárás hatására fokozódott 
a talajok vízhiányos állapota. 
Különösen a február 20-tól 
március 30-ig tartó 40 nap volt 
szélsőségesen száraz, ekkor 
nem érte el az 1 mm-t sem a 
lehullott csapadék mennyisé-

ge, ami a tavaszi vetésekre, 
valamint a repce és az őszi 
gabonák fejlődésére egyaránt 
nagyon kedvezőtlenül hatott. A 
tavasz második fele sem volt 
csapadékban bővelkedő (ápri-
lis: 39,2 mm, május: 22,2 mm), 
ami a meleg miatt fokozódó 
párolgás következtében nem 
javított az aszályhelyzeten. 
2022 tavaszán összességében 
a sokévi csapadékátlag mind-
össze 60-70%-a hullott le a 
településen, a Dunántúlon alig 
volt szárazabb terület ebben az 
időszakban. 

Június első felében aztán 
megjött a várva várt égi áldás, 
több heves zivatar is átvonult a 
térségben, közülük a június 4-i 
napon 39,6 mm-t regisztrál-
tunk. A hosszan tartó forró, csa-
padékmentes időszakok miatt a 
nyári hónapokban az ország ke-
leti felében igen jelentős aszály 
alakult ki, térségünkben ehhez 
képest viszonylag kedvezőbb 
volt a helyzet, a száraz hőség-
napok után rendszerint egy-egy 
front felfrissülést hozott. 

A felhalmozódott csapadék-
deficitet érdemben az őszi hó-
napok sem csökkentették, az 
átlagosnak mondható szep-
temberi 61 mm után az október 
mindössze 12 mm-t hozott, 
majd novemberben újra átlag 
alatti csapadékot mértünk. Té-

liesen hideg idővel köszöntött 
be a december, a 2-án lehulló 
1 centiméteres hó azonban 
csak néhány óráig tartott ki. 
Ezt követően már csak szitálás, 
ónos szitálás, szemerkélő eső 
hozott folyékony csapadékot, 
az év hómentesen, igen enyhe 
idővel zárult. 

Táplánszentkereszten 2022-
ben mindössze 498,6 mm csa-
padékot regisztráltunk, ami 
az utóbbi 30 év szombathelyi 
átlagához (614 mm) viszonyítva 
115 mm-rel kevesebb. Érdekes-
ség, hogy egy évvel korábban 
csak 5 mm-rel mértünk többet 
(503,8 mm), a hiány tehát már 
több éve halmozódik.

Schmidt Dávid
az OMSZ önkéntes 

táplánszentkereszti észlelője

A sokéves csapadékátlag alig 60-70%-a jutott Táplánszentkeresztre

Közmeghallgatás: sokan írásban, előre feltették a kérdéseket
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
Kedves Lakótársaink!
Az újság, melyet kezükben tartanak, az elmúlt év utolsó negyed-
évének történéseiről tájékoztatja Önöket. Hírek, események, 
beszámolók, egy kicsit úgy is fogalmazhatunk, hogy múltidézés.

Szívesen idézzük vissza a 
pillanatokat, amelyeket közö-
sen átéltünk, vagy amennyiben 
nem voltunk részesei ezeknek 
a programoknak, akkor tájéko-
zódhatunk az eseményekről.

S miközben zajlott körülöt-
tünk az élet, szép lassan el-
érkezett 2023, az új esztendő.

Engedjék meg, hogy a jövő-
re, az új évre tekintve gondol-
jak közös mindennapjainkra.

Három kívánság, 
mint a mesében!

Legyen békesség, stabilitás és 
szabadság! 

Békét – a másik elfogadását 
és nyugalmat a világban, köz-
ségünkben! Azt remélem, hogy 
viszontagságaink, megpró-
báltatásaink közepette felül-
kerekedik végre a józan ész. 
A településünket megosztó 
konfliktusnak nem lehetnek 
győztesei. Ez nem a nyugalom-
ra vágyakozó, békés emberek 
akarata, leginkább hatalmi 
célokat és érdekeket szolgál.

Stabilitást – tervezhetősé-
get és kiszámíthatóságot a 
hétköznapokban! Azt várom 
az új évtől, hogy az emberek 
mindennapi élete tervezhetőbb 
legyen, mert nincs rosszabb, 
mint a bizonytalanság és a 
kiszolgáltatottak szándékos 
függőségben tartása. Bor-
zasztó dolog a kétségek között 
létezni, azon elmélkedni, hogy 
vajon holnap milyen politikai 
vagy kormányzati döntések 
írják újra az életünket. Nagyon 
nem tetszik az, amikor várat-
lanul, megkérdezés nélkül, 
felkészülést sem hagyva, egyik 
napról a másikra, gyakran az éj 
leple alatt döntenek ágazatok, 
társadalmi csoportok jövőjét 
meghatározó kérdésekben. Jó 
lenne, ha a magyar emberek 
életét megnehezítő körülmé-
nyek, leginkább a privát szfé-
ránkba betolakodó negatív 
hatások, ami a dolgozók, a 

családok a vállalkozások bol-
dogulását hátráltatják, azok 
csökkennének. Kiszámíthatóbb 
életet, biztonságos napi létet 
és tervezhető jövőt szeretnék. 

Szabadságot – több leve-
gőt és nagyobb önállóságot 
az önkormányzatoknak! Azt 
kívánom, hogy a társadalom 
legerősebb szövetét jelentő kis 
közösségek, a civil szerveze-
tek, és a legerősebb legitimá-
cióval bíró önkormányzatok a 
társadalmunk számára fontos 
kérdésekben valóban megke-
rülhetetlenek legyenek. A helyi 
társadalmakban rejlő hatalmas 
erő, az innováció és probléma-
megoldó potenciál van   Azt 
kívánom, hogy legyen bölcses-
ség ennek felismerésére.

Nagyon nehéz időszakon 
vagyunk túl, hisz az elmúlt 
évek alapvetően átrendezték 
a nyugodt, békés, kiszámítható 
és tervezhető életünket. De 
előre tekintünk! Bizakodunk, 
hogy visszatérhetünk megszo-
kott életünkhöz. Elhivatottan, 
szorgalmasan, legjobb szán-
dékkal vezetve dolgozzunk 
településünk gyarapodásán, 
gazdagodásán, szépítésén. 

Nagy feladatok előtt állunk, 
közel 400 milliós pályázati 
támogatást használhatunk fel 
intézményeink, útjaink felújí-
tására. Ezért kérem Önöket, 
támogassák és tiszteljék a falu 
vezetését áldozatos munkáju-
kért! Önökért dolgoznak, biza-
lommal támogatják a hivatal 
és az intézmények munkáját, 
mert biztosak abban, hogy az 
elmúlt 20 évre visszatekintve, 
nyugodt szívvel támogatták és 
fogadták el azokat a javaslato-
kat, elképzeléseket, pályáza-
tokat, beszámolókat, melyek 
kivétel nélkül a településen 
élők, az Önök – családjuk, 
gyermekeik, unokáik – érdekét 
szolgálták.

Ezért csak annyit kívánok az 
új esztendőre: reménykedünk, 

hogy a mi nagy családunkat, 
a lakótársainkat nem jellemzi 
majd békétlenség, s leginkább 
a megértés, a barátság és a 
segítőkészség fogja majd át-
hatni ennek az évnek minden 
napját. Azt kívánom, hogy min-
denki egészségben, családja 
körében, szeretetben élje meg 
az előttünk álló évet.

Népszámlálás
Tisztelt Lakosság! Tájékoz-

tatom Önöket, hogy a 2022. 
évi Népszámlálás települé-
sünkön sikeresen lezajlott. A 
lakosságnak lehetősége volt 
az elektronikus önkitöltésre, 
melyet a számlálóbiztosok 
helyszíni munkája követett. 
2022. november 28. napjával 
a pótösszeírás időszaka is 
véget ért. A népszámlálásban 
helyi szinten 6 számlálóbiztos 
és egy felülvizsgáló vett részt. 
Rengeteg munkát fektettek 
abba, hogy a Település a törvé-
nyi előírásoknak megfelelően 
teljesítse a kötelezettségét, 
melyet ezúton megköszönök. 
Köszönöm továbbá a lakosság 
együttműködését az összeírás 
végrehajtásában. Megállapít-
ható, hogy Táplánszentkeresz-
ten senki nem  tagadta meg az 
együttműködést a számláló-
biztosokkal,  a pótösszeíráson 
4 állampolgár jelent meg. 

Szociális tűzifa
Településünk az idén 80 m3 

tűzifa támogatásban részesült. 
A Képviselő-testület a korábbi 
évekhez hasonlóan rendeletet 
alkotott a tűzifa igénylés sza-
bályairól, igénybevételének 
feltételeiről. A beérkezett 53 
kérelem alapján a 80 m3 tűzifa 
elosztása, kiszállítása megtör-
tént.  A jövedelmi viszonyokra 
tekintettel 27 kérelmező ré-
szére 1 m3, 25 kérelmezőnek 
2 m3, egy esetben pedig 3 m3 
tűzifa támogatást állapított 
meg az önkormányzat.  A szo-
ciális tűzifa keret kimerülése 
után települési támogatás-
ként – természetbeni juttatás 
formájában részesült 13 ké-
relmező.

Ügysegédi rendszer 
megszűnése

A Szombathelyi Járási Hi-
vatal tájékoztatása alapján 
értesítjük a lakosságot, hogy 
a Szombathelyi járás területén 
5 településen, köztük Táplán-
szentkereszten is megszűnt 
a települési ügysegédi szol-
gáltatás.

A Járási Hivatalhoz tartozó 
ügyek intézésében szívesen 
nyújtunk segítséget.

A Fő út melletti 
csapadékvíz elvezetés

Befejeződtek a Fő út melletti 
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 
azonosí tószámú, „Táplán-
szentkereszt község csapa-
dékvíz-elvezetési rendszeré-
nek fejlesztése csapadékvíz 
elvezetési rendszer felújítási 
munkái” megnevezésű projekt 
keretében végzett kivitelezési 
munkálatok. A műszaki átadás 
2023. január 30-án megtör-
tént. Tisztelettel kérjük, hogy a 
munkálatokhoz kapcsolódóan 
bármilyen felvetésük, hibabeje-
lentésük van, azt a Polgármes-
teri Hivatalban szíveskedjenek 
megtenni. A későbbiekben jót-
állási, garanciális igények ke-
retében az esetleges gondokat 
orvosolni tudjuk.

A csapadékvíz elvezetése 
érdekében zajlottak munkák a 
Magyar Falu Program kereté-
ben elnyert támogatásból az 
Ady Endre utca keleti oldalán 
és a Kisfaludy utca északi 
oldalán. 

Ennek kapcsán hívom fel 
szíves figyelmüket, hogy sza-
bályozott keretek között lehe-
tőség van az árkok lefedésére, 
a házak előtt önerőből, zárt 
csapadékvíz-elvezető rendszer 
építésére. A tervezett munkák 
leírását tartalmazó kérelmet a 
Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani engedélyezésre. 

Tisztelettel köszönöm figyelmü-
ket, Mindnyájuknak jó egészsé-
get kívánok.

Családi Anita 
jegyző
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Táplánszentkereszten az Idősek Világnapjáról is megemlékezve ren-
dezett az önkormányzat a 65 éven felüli helyi lakosoknak ünnepséget 
november 18-án a művelődési házban. Telt ház lett, s a műsoron kívül 
harapnivalóval, kedvfokozó borral és röviditalokkal is kedveskedtek 
azoknak, akik elfogadták a szíves meghívást. 

Perl János polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, ja-
vasolta, hogy most azokra is 
gondoljanak, akik korábban 
részt vettek ilyen rendezvényen, 
de sajnos már nem lehetnek 
közöttünk. A nyugdíjasokra már 
nem nehezedik mindennapi 
munkahelyi stressz, de bő-
ven van tennivalójuk. Az idei év 
pedig talán a nyugdíjasoknak 
jelent legnagyobb nehézséget 
az ukrajnai háború következ-
ményei, az energiaválság és 
az elszabaduló infláció miatt. 
Ez persze érezhető az önkor-
mányzatoknál is, de a kollégák 
igyekeznek úgy végezni a mun-
kájukat, hogy pozitívan hasson 
a nyugdíjasokra is. Örülhetnek 
azok a gyerekek, akik alapoz-
hatnak idős szüleikre, szükség 
esetén rájuk bízhatják az uno-
kákat. Az egészség mellett azt 
kívánta a jelenlévőknek, hogy 
hátralévő életükben szerető 
család, jó szomszédok, barátok 
vegyék körül őket.  Megköszönte 
a bölcsességüket, a jó tanácso-
kat, a segítő szándékot is. 

Dávid-Tóth Andrea közös-
ségszervező is köszöntötte a 
meghívást elfogadókat, örömét 
fejezve ki, hogy sokan jöttek el. 
Felkonferálta a megalakulásá-
nak 18. évfordulóját ünneplő 

Gyöngyvirág Dalkört, amely 
nem hagyhatta ki műsorából 
a nyugdíjasnótát, és gyakori 
tapsot kiérdemelve dalolásra 
is ösztönözte a közönséget. A 
műsor után Dávid-Tóth Andrea 
megköszönte a csapat akti-
vitását, részvételüket a helyi 
rendezvényeken, majd átadta 

a szót a polgármesternek. Perl 
János kiemelte, hogy a 18 évvel 
immáron „nagykorúsodott” a 
dalkör. Nemcsak a jelenlévő ta-
goknak mondott köszönetet, de 
azoknak is, akik hosszabb-rö-
videbb ideig szerepeltek benne 
(őket színpadra is szólították).  
A Gyöngyvirág Dalkör hozzájá-
rul a szórakoztatáshoz, ahhoz, 
hogy jól érezzük magunkat. 18 
éve nem sokan gondolták volna, 
hogy ilyen szép sikereket fog 

elérni ez a kis csapat, nemcsak 
a saját háza táján, de idegenbeli 
szereplések alkalmával is. A 18 
év sikerének kovácsa vitatha-
tatlanul Bertók Istvánné, Marika 
néni, a dalkör vezetője. Virágot 
és emléktárgyat adott át neki, 
s virágot kaptak az együttes 
jelenlegi és korábbi tagjai is, a 
zenei kíséretet biztosító férfiak-
nak pedig a polgármester egy 
üveg borral mondott köszönetet. 

Bertók Istvánné, a dalkör ve-
zetője meghatottan válaszolt a 
megemlékezésre, a köszöntés-
re, és örömét fejezte ki azért az 
elismerésért, szeretetért, amely 

körülveszi őket. Megköszönte 
dalostársainak a 18 évi együt-
tes szereplést, lelkes hozzáál-
lásukat. A dalkör köszöntése 
vastapssal ért véget. Dávid-Tóth 
Andrea a fővárosi művészeket 
szólította színpadra. R. Kárpáti 
Péter, a Barátok közt TV-film-
sorozat egyik sztárja, és két 
fellépő kollégája, Lakatos Dóra 
nótaénekes és Kohautek Csaba 
énekművész alkalomhoz illő 
programot állított össze vers-
sel, népszerű operett és sláger 
dalokkal, de nem hiányozhatott 
a műsorból a humor sem. 

L. E.

Táplánszentkereszten nőtt 
meg az a nagyjából tíz méter 
magas ezüstfenyő, amit Berta 
Ernőné ajánlott fel Szombat-
helynek. Húsz évvel ezelőtt vá-
sárolták a csemetét, hogy az 
udvarukat díszítse, mostanra 
nagy mérete miatt zavarta a ki-
látást, a fény beáramlását, és a 

gyökerei is elkezdték fölnyomni 
a körülötte futó járdát. Úgy gon-
dolták, elajándékozzák, ezért 
keresték meg a szombathelyi 
városvezetést. Az önkormányzat 
elfogadta a felajánlást, így lett 
táplánszentkereszti karácsony-
fája a megyeszékhelynek 2022 
decemberében. 

Táplánszentkereszti 
ezüstfenyőt ajándékoztak 

Szombathelynek

Az időseket köszöntötték novemberben

Sokan fogadták el a meghívástSokan fogadták el a meghívást

R. Kárpáti Péter alkalomhoz R. Kárpáti Péter alkalomhoz 
illő verset szavalillő verset szaval

Gyöngyvirág Dalkör: mostani és régi tagok Gyöngyvirág Dalkör: mostani és régi tagok 
a polgármester társaságábana polgármester társaságában
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Szeretettel és nagy örömmel tájékoztatom a kedves lakókat az 
előttünk álló hetek, hónapok rendezvényeiről a Németh Lajos Mű-
velődési Házban. 

A téli szünetben megnyitott 
Tápláni mini játszóház febru-
árban és márciusban is várni 
fogja a kicsiket és nagyokat, 
sőt a felnőtteket is: darts, ping-
pong, csocsó, társas- és kár-
tyajátékok, ügyességi játékok 
mind-mind önfeledt játékot, 
közös szórakozási lehetősé-
get nyújtanak.  Az időpontokat 
keressék majd a Facebookon 
(Táplánszentkereszti Kultúra-
kedvelők Közössége).

Aki több mozgást, esti én 
időt szeretne magának, annak 
ajánlom a hétfői jóga, avagy a 
szerdai zumba órát – mindkettő 
18:00 órai kezdettel lesz a mű-
velődési házban.

Február a Házasság hete és a 
Farsang jegyében nyújt progra-
mokat. Február 3-án 16:00 órától 
a Táplánszentkereszt Kultúrá-
jáért Egyesület szervezésében 
nyugdíjasainkat hívjuk zenés–
táncos, batyus farsangi bálra. 
A program részleteit hamarosan 
eljuttatjuk a postaládákba. 

 Február 4-én, szombaton este 
(19 órai kezdettel) „majdnem” 
Valentin-napi kvízestre várjuk 
a régi játékosok mellett az új 
jelentkezőket is. Sokak számá-
ra már bebizonyosodott, hogy 
itt nem a tudás és a verseny 
a legnagyobb érték, hanem a 
közösen eltöltött idő, ahol ren-
geteg a nevetés, fergeteges a 
hangulat, és mindenki várja már 
a következő alkalmat. Így lesz 
ez most is, ígérjük! Jelentkezni 
egyénileg, párosan vagy csa-
patban is lehetséges!  

Február 18. szombat már a 
Farsang farka, amikor is ismét 
Télűző Forraltborfőző-versenyre 
hívjuk a kedves lakókat a mű-
velődési ház hátsó udvarába, 15 
órai kezdettel! A tavalyi évben 
számos csapat mérette meg 
magát és igazán finom forralt 
borokat kóstolhattunk. De nincs 

két egyforma év, két egyforma 
főzet, és a régi csapatok szí-
vesen fogadják az új kihívókat. 
Kedves lakók, baráti társaságok, 
jó szomszédok, egyesületek, 
sportcsapatok jelentkezésre fel!  
Hozzák el a saját titkos receptet 
a szükséges eszközökkel együtt, 
és az önkormányzat ajándé-
ka minden csapatnak  a vörös 

vagy fehér bor a Mándli pincé-
szettől. És ha farsang, akkor a 
farsangi fánk is dukál! Meghir-
detjük Táplán szentkereszt leg-
jobb farsangi fánkja választását 
is! Jelentkezzenek és hozzanak 
az otthon sütött isteni finom-
ságból (nem a mennyiség, mint 
inkább a minőség lesz a fontos!).  
A zsűri a nagyérdemű közönség 
lesz forralt bor és farsangi fánk 
kategóriában is, értékes nyere-
ményekért!

Március talán már szép ta-
vaszt hoz nekünk. Elsőként a 
hölgyeket köszöntjük Nőnap 
alkalmából, és szeretettel hívjuk 
ünnepségünkre, március 9-én, 
csütörtök 18 órára. Polgármester 
úr virágos köszöntése mel-
lett kellemes zenés perceket 
ajándékozunk a hölgyeknek a 
Megasztárból ismert, az „Egy 
bolond százat csinál” című film 
betétdalát (2006-ban „a legjobb 
dal” Fonográf díját kiérdemelve) 
előadó Varga Feri és Balássy 
Betti sztárpárossal. 

Március 25-én a Színház Vi-
lágnapja kapcsán újabb szín-
házi előadásra invitáljuk Önö-
ket! A Déryné Program jóvol-
tából Páskándi Géza: A Vigéc 
című, 2 felvonásos komédiáját 
tekinthetik meg. 

„Ez a zord bohózat nemzeti 
megmaradásunkról, hagyo-
mányaink, értékeink megőr-
zéséről szól.  Az abszurdoid 
középpontjában egy család áll. 
Töredékes család. Korosodó 
házaspár és egy szem leányuk. 

Köznapi életüket egy jövevény, 
egy kereskedelmi utazó, egy 
háztartási gépekkel házaló 
vigéc zavarja meg. Ez a törpe, 
ez a zsugorított Mefisztó a jobb 
élet reményéért cserébe nagy 
árat kér tőlük. Anyanyelvük, 
tör ténelmük és kul túrájuk 
elfelejtését. A dráma zord bo-
hózat. Pillanatkép történel-
mi létünk képtelenségéről. 
Szemléletét hitvitázó drámáink 
élessége és a székely viccek 
akasztófahumora jellemzi. Az 
író gyötrelmesen éli meg művé-
ben a magyarság fenyegetett-
ségét, de van benne annyi ku-
rázsi, hogy a magyar dal hősét 
kövesse: mikor immár halálfia, 
ránk nevet mégis. Páskándi da-
rabjának időszerűsége aligha 
kétséges, ízig-vérig mai, sokat 
merít a commedia del’arte ha-
gyományaiból.”

Áprilisban húsvét kapcsán 
táncházzal, gencsapáti tojás-
festő és karcoló iparművész 
kiállításával és kézműves fog-

lalkozásával szeretnénk színe-
síteni a tavaszi szünetet. 

Majd a helyi természeti kin-
csünk a Medvehagyma virág-
zásának ünnepét is szeretnénk 
méltó módon megünnepelni 
és emlékezetes programot 
megvalósítani. A tervek szerint 
április 29-én, amikor is a ha-
gyományokhoz hűen a májusfát 
is felállítanánk.

Május hónapban a Sport Vi-
lágnapja, a gyereknap avagy 
a Kihívás napja apropójaként 
szeretnénk egy izgalmas, szó-
rakoztató és sokakat megmoz-
gató családi, sport, és gyerek-
napot.  A részletekkel miha-
marabb jelentkezünk. Addig 
is, mindazok, akik szeretnek 
futni, biciklizni, sportos vetél-
kedőkön részt venni, kezdjék el 
mihamarabb a tréninget, mert 
terveink szerint egy szom-
szédos települést szeretnénk 
megversenyeztetni, ha már 
egyszer kihívás napja is van a 
világban! 

A Táplánszentkereszti Ifjú-
sági Fúvószenekar pünkösdkor 
újra hatalmas zenei élményt 
nyújtó koncertet ad a Sport-
csarnokban. 

Június hónapban a Múzeumok 
éjszakája és a Nyáresti piknik 
ismerősen csengő programok 
fognak – reményeink szerint 
– megújult formában emléke-
zetes jó élményeket nyújtani. 

Kövessék a Facebook olda-
lunkat, keressék plakátjainkat, 
szórólapjainkat, hogy minden 
programunkról jól értesültek 
legyenek, és nagy szeretettel 
látjuk Önöket minden rendez-
vényünkön! 

Előzetes jelentkezések módja: 
E-mail: 

programtaplanszentkereszt@
gmail.com vagy 

Telefon: 06/70/505- 6404

Dávid-Tóth Andrea
közösségszervező 

2023-ban is: régi, új és megújuló közösségi programok, 
rendezvények  

Forraltborfőzés 2022-benForraltborfőzés 2022-ben
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A Táplánszentkereszt Kultú-
rájáért Egyesület az NMI támo-
gatásával elindította a papírfo-
nó szakkört. Kéthetente ked-
denként 17:00-kor találkozunk 
az Egyházközség közösségi 

házában. Ismerkedünk a tech-
nikával, és készítünk szebbnél 
szebb használati tárgyakat, 
ajándékokat, lakásdekoráció-
kat. A foglalkozások alapja az 
NMI online oktatási anyaga, de 

egyéb ötleteket is megvalósí-
tunk. Várunk mindenkit, aki szí-
vesen részt venne a munkában, 
megtanulná a papírfonást, vagy 
ha már ismeri, megmutatná 
a többieknek, mi mindent ké-
szített és hogyan. Következő 
időpont január 31.

Cserkuti Veronika

Papírfonó szakkört indítottak

Adó 1%
Köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-át Táp-

lánszentkereszt Kultúrájáért Egyesületnek ajánlották fel.  
A legutóbb felajánlott összeget az adventi kalendárium fiókja-
inak feltöltésére fordítottuk. Kérjük, gondoljon ránk a jövőben 
is, és irányítsa adója 1%-át az Egyesületnek. 

Adószámunk: 18899733-1-18
Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesület

Az elmúlt időszak csendesen 
telt egyesületünk életében. 2022 
utolsó negyedévében egy riasz-
tás tűzesethez és egy esetben az 
önkormányzat kérésére viharkár 
(fakidőlés) elhárításhoz történt. 

A 2023-as év első riasztása 
január 7-én a 87-es számú 
főútnak a falu elején lévő forga-
lomlassító szigeténél közleke-
dési baleset történt, személyi 
sérülés nem történt, tűzoltói 
beavatkozásra nem volt szük-
ség. A következő riasztást egy 
nappal később szinte ugyanarra 
a helyszínre kaptuk, szintén 
ráfutásos közlekedési baleset-
hez, de az elindulást követően 
a riasztást a műveletirányító 
központ a helyszíni információk 
alapján lemondta.

Visszatekintés a 2022-es 
esztendőre. A vonulások szá-
ma: 8 db, ebből tűzeset 4 db, 
közlekedési baleset nem volt, 
egyéb műszaki mentés, illetve 
tűzjelzőre reagálás: 4 db. Az 
események között volt kútból 
mentés, fakidőlés, munkagép 
tűz, külterületen villanyoszlop-
tól kiinduló aljnövényzet tűz, 
villámcsapás okozta, tuja sö-
vényben keletkezett tűz, illetve 
gázvezeték nyomáscsökkentő 

meghibásodás miatt keletke-
zett előkerti növényzetet érintő 
tűzeset. Személyi sérülés egyik 
esetben sem történt. Több eset-
ben adtunk helyben készenléti 
szolgálatot, a hivatásos egysé-
gek elhúzódó, távoli beavatko-
zásainak idején. Vasszécseny 
Község Önkormányzata részé-
ről ismét felkérést kapott egye-
sületünk gyerekeknek habparti 
megtartására. Számos alkalom-
mal fogadtunk szertárunknál 
óvodás, iskolás csoportokat. 
Idén is szeretnénk ezt folytatni, 
előre egyeztetett időpontokban. 
Részt vettünk az adventi idő-
szakban a gyertyagyújtáson és 
az Adventi Kalendárium ajándé-
kozásánál. 

 A jelentősen megemelkedett 
üzemanyag- és energiaárak 
miatt a járművet, benzinmotoros 
kisgépeket igyekeztünk keveset 
használni, a szertárban a fűtést 
és áramhasználatot minimá-
lisra korlátoztuk, de a jármű 
és eszközkarbantartások nem 
maradtak el. Az éves műszaki 
vizsga, eszközeink kötelező fe-
lülvizsgálata megtörtént, minő-
sítésük továbbra is érvényes. Új 
taggal bővült egyesületünk, aki 
már érkezésekor rendelkezett 
a feladat ellátásához szüksé-

ges szakmai képesítéssel, így 
azonnal beállhatott az állomány 
soraiba. 

Tavaly ketten sikerrel elvégez-
ték a Tűzoltásvezető II. tanfolya-
mot, mindketten kiváló minősí-
téssel, illetve 1 fő jelenleg is be 
van iskolázva erre a képzésre. 

Sikeres eszközpályázataink 
továbbra is vannak, melyek 
során ismét a működéshez 
nélkülözhetetlen eszközök be-
szerzésére nyílt lehetőségünk, 
a korábbiaknál korszerűbbek, 
vagy eddig hiányzók folyama-
tosan érkeznek. A BM OKF, NEA 
és Magyar Falu Program pá-
lyázatokon nyert összegből 
tudtuk fejleszteni eszközeinket, 
és tudtuk biztositani a fecs-
kendő üzemképességét, mű-
szaki vizsgáját, és a kötelező 
felelősségbiztosítást. Köszönjük 

a személyi jövedelemadó 1% 
felajánlásokat, melyet műkö-
dési költségeink fedezetére 
fordítottunk. 

Kérjük Táplánszentkereszt 
lakosságát: adójuk 1%-a 

felajánlását egyesületünk 
működésének, 

mentésbiztonságának 
fenntartására, újabb korszerű 
védő és technikai eszközök 

beszerzéséhez. 
Adószámunk:

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Táplánszentkereszt

18888661-1-18

Kérjük, támogassa 
egyesületünket!

Információ: Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Táplánszentkereszt

Az önkéntes tűzoltóság hírei

Szeretettel várjuk elhivatott 
csapatunkba mindazokat a 18 
év feletti személyeket, akiket 
érdekel a kihívás, az önkéntes 
tűzoltói munka, szeretnének 
másokon segíteni, és vál-
lalják az ezzel járó 40 órás 
alapképzést, a vonulásokat, 
van lehetőség további kép-
zéseken részt venni, illetve 
megfelelnek az előírt feltéte-
leknek. Érdeklődni, jelentkezni 

személyesen, telefonon, de 
akár közösségi oldalunkon 
üzenet formájában is lehet. 

Eseményeinkről, rendezvé-
nyeinkről, lakosságot érintő 
kéréseinkről, felhívásainkról, 
OMSZ, Katasztrófavédelem ál-
tal kiadott rendkívüli időjárás-
sal kapcsolatos riasztásokról 
tájékozódhatnak az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület Táplánszent-
kereszt Facebook oldaláról.
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Október 15-én őszi vásári forgatagra és Szent Mihály-ünnepre hívták 
a lakókat a Németh Lajos Művelődési Házba. A Nemzeti Művelődési 
Intézet Vas Megyei Igazgatósága által meghirdetett Vasi Helyi Értékek 
Hete programsorozatra jelentkezett a művelődési ház, ajánlatukat az 
elbírálás után támogatásban részesítették. 

Nyirkos, esős idő volt, még-
is sokan eljöttek kora délután 
a zsibvásárra, ahol jó állapo-

tú ruhák, használati eszközök, 
könyvek, játékok, őszi termé-
nyek cseréltek gazdát. Mindenki 
szinte jelképes áron kínálta a 
holmiját.  A zsibvásár után bort, 
mustot, sajtot is lehetett kóstolni. 

A zsibvásár után Dávid-Tóth 
Andrea közösségszervező kö-
szöntötte a résztvevőket. El-
mondta, jó alkalom kínálkozott 

az őszi összejövetelre, a Mi-
hály-napi ünnepre. Jelentkeztek 
a Helyi Értékek Hete programra, 

támogatást is kaptak a helyi, 
vasi fellépők fogadására. 

Rigó Ernő, a művelődési in-
tézet megyei igazgatóságának 
munkatársa is köszöntötte a 
vendégeket. Elmondta: a megyé-
ben 80 településen szerveztek 
erre az időszakra színvonalas 
műsorokat, a programsorozat 
elérte célját. 

A délután és este főszereplője 
ezután a zene és a tánc volt.  
A táplánszentkereszti Gyöngy-
virág Dalkör – amely immár 18 
éves – őszi és szüreti dalokkal 
alapozta meg a jókedvet. Bogáti 
Péter kíséretében adták elő dal-
csokrukat. Őket követte a Hét 
Kastély Kertje Óvoda gyerme-
keinek szüreti néptáncműsora.  
A gyerekeket és az óvónőket 
nagy tapssal fogadták.  

Vasvárró l  érkezet t  a 25 
éves Kármentők Népzenei 
Együt tes, amelynek tagja V. Né-
meth Zsolt, a térség országgyű-
lési képviselője, aki nagybőgőn, 
citerán is zenél (ezen az estén 
pásztorfurulyán is eljátszott egy 

dalt). A zenekar prímása Né-
meth Bence, az országgyűlési 
képviselő fia.

 A fergeteges népzenei kon-
certen szatmári, rábaközi, felvi-
déki dalokat, vasvári verbunkot 
adtak elő. A szombathelyi ELTE 
SEK néptánccsoport tagjai (Mol-
nár Péter vezetésével) is fokoz-
ták a hangulatot. Zene, ének, 
tánc, kell-e más egy szép őszi 
estéhez?  

A szereplők közös fellépéssel, 
közös énekkel és zenével fe-
jezték be a műsort, a közönség 
visszatapsolásuk után kapott 
még ráadást is. 

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Helyi értékekkel a Vasi Helyi Értékek Hetén

Folytatás az 1. oldalról
„A magyar kultúra bennünk 

van, erőforrásunk, amire építkez-
hetünk. Anyanyelvünk, szellemi 
és emberi értékeink megőrzé-
sére, hazaszeretetünk, összetar-
tozásunk kifejezésre is szolgál. 
A magyar kultúra igényes kifeje-
zése otthonra talál Táplánszent-
kereszten, az intézményekben 
és civil szervezetekben, erre 

tesznek erőfeszítést a gyermek-
intézményekben, a kulturális 
csoportokban is. Beszéde végén 
kérte, adják át és őrizzék, gyara-
pítsák továbbra is az értékeket. 

A polgármester az önkormány-
zat nevében ajándékot adott át 
a program résztvevőinek. Az 
LGT Szól a rádió című dalával 
„úsztunk át” a rádiós kiállítás-
hoz. Dávid Tóth Andrea röviden 

bemutatta Czékus Károlyt, aki 
kilenc éve él családjával a falu-
ban. Gyerekkori élményei kötik a 
rádiózáshoz, a Szokol rádiós, és 
bakelitlemezes korszakhoz. Zsib-
vásárokon és minden más létező 
helyen gyűjti (és meg is javítja) 
a rádiókat, a legrégibb darabja 
1938-as. Táplánszentkereszten 
most először mutatkozott be. 

Nemes Judit, a Rádió Szombat-
hely munkatársa volt 2017-ig, a 
rádiózás kulisszatitkaiba avatta 
be a hallgatóságot. Ezután meg-
idéződött a rádióműsorok korábbi 
kedvelt műfaja: a kívánságműsor. 
A közönség a plakáton felsorolt 
150 dal közül választhatott, küld-
hette valakinek. (t. m.)

Fotó: Pint Ferenc 

A magyar kultúra napján, helyi szereplőkkel

Czékus Károly rádiógyűjtőCzékus Károly rádiógyűjtő

Kármentők Népzenei EgyüttesKármentők Népzenei Együttes

Az óvodások műsoraAz óvodások műsora
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Iskolai hírek

Mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött a táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János Általános Iskola tanulói közössége. 

Az idei tanévben először csat-
lakozott az intézmény az ENSZ 
2015-ben indított nemzetközi 
oktatóprojektjéhez, mely a „Vi-
lág Legnagyobb Tanórája” ke-
retében világszerte egyidőben 
ismerteti meg a fenntartható 
fejlődést szolgáló globális cé-
lokat a gyermekekkel.

Iskolai keretek között em-
lékeztek meg a diákok az Ál-

latok világnapjáról, az Aradi 
vértanúkról, 1956 októberének 
eseményeiről, a Takarékossági 
világnapról. Az alsó tagozatosok 
témahét keretében Szent Már-
ton életével, a felső tagozato-
sok az egészséges életmóddal 
ismerkedtek. Utóbbi alkalommal 
előadás keretében hallhattak a 
diabétesz kialakulásáról, jellem-
zőiről, a véradás fontosságáról, 

a méz jótékony hatásairól, vér-
cukorszint-mérésen vehettek 
részt. A kisebb diákokkal or-
vostanhallgató ismertette meg 
az emberi szervek működését 
játékos formában.

Az 5. évfolyam tanulói író-
olvasó találkozó keretében 
kaptak betekintést Petőfi Sán-
dor életébe és munkásságába 
Kovács Attila író közreműkö-
désével. 2022 októberében 
pedig a Soltis Lajos Színház 
színészeinek előadásában a 

Tündérszép Ilona és Árgyélus 
című darabot tekinthették meg 
a gyermekek.

Az adventi időszakban min-
den héten rövid műsor kísére-
tében gyújtották meg az iskola 
adventi koszorújának gyertyáit. 
Ekkor látogatott el hozzánk a 
télapó is. Az iskola karácsonyi 
köszöntő műsorát interneten 
keresztül juttatták el a település 
lakóihoz.

Horváthné Péntek Veronika
intézményvezető

Négyhetes felkészülés előzte 
meg a november 2-án megren-
dezett Diákolimpia játékos sport-
verseny megyei elődöntőjét.

A 2012/13/14-es születésű 
fiúk és lányok alkotta csapatunk 
egyedüli városkörnyéki iskola-
ként a versenyző 8 csapatból az 
előkelő 5. helyen végzett. Mind 
a 9 versenyszámban kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyújtot-

tak a diákok, de ezek közül is 
kiemelkedő 2. helyezést értek 
el ugrókötélhajtásban.

Az ELTE szombathelyi egye-
temi csarnoka méltó helyszíne 
volt a versenynek.

Sok tapasztalattal és élmény-
nyel értünk vissza az iskolába. 

 
Hajrá Apáczai! Hajrá Táplán!
 

Uszkai Dóra, Pichler Gergely

Halloween – 2022
Október 28-án a szülői 
munkaközösség szer-
vezésében Halloween-
partyn kapcsolódhattak 
ki diákjaink. Délelőtt az 
alsósok, ebéd után pedig 
a felsősök vettek részt 
osztályfőnökeikkel és 
tanáraikkal az izgalmas 
programon.

A nyolc állomáson 
változatos, néhol izgal-
mas, máshol rémísztő 

vagy éppen gondolkodtató fel-
adatok várták a gyerekeket. 

Lehetett szelfizni 
ha l loween i  de-
korációkkal, kel-
lékekkel, készül-
t ek  k í sé r te t i es 
a rc f es t ések ,  a 
„szel lemdisco”-
ban pedig az ének 
és táncmulatság 
kapott főszerepet. 
Megtudhattuk azt 
is, ki tud az osz-
tályból a leghan-
gosabban sikítani, 

továbbá azt, hogy ki a leg-
ügyesebb papírcsontváz-ösz-
szeállításban. A közös játék 
mellett összehangolt gondol-
kodásra is nagy szüksége, 
volt a gyerekeknek, hogy a 
szabadulószobából a csapat 
kijusson. A felsősök ezen kívül, 
mint igazi nyomozók igyekez-
tek felgöngyölíteni egy bűn-
tényt. Kicsik, nagyok egyaránt 
jól érezték magukat.

Köszönjük a szülői munkakö-
zösségnek a jó hangulatú napot!

 
Nagy Ágnes

Iskolánk idén is csatlakozott 
a MosolyManók elnevezésű 
kezdeményezéshez, melyben 
a rászoruló gyermekeknek 
gyűjtenek ajándékokat, hogy 
örömet csaljanak arcukra ka-

rácsonykor. A diákönkormány-
zat 8. osztályos tagjai vették 
kezükbe az irányítást, plaká-
tot készítettek, felhívást tet-
tek közzé, és a cipősdobozok 
csomagolásában is segítet-

tek. Nagy örömünkre sokan 
segítettek, így több mint 80 
ajándékdobozt szállított el a 
futárszolgálat.

Köszönjük mindenkinek a 
felajánlásokat, jó érzés, hogy 

több mint 80 gyermek kapott 
meglepetés-ajándékot a sze-
retet ünnepén intézményünk 
jóvoltából.

Mert adni jó!

Diákolimpia játékos sportverseny

Apáczais MosolyManók
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Az őszi pályaorientációs napon, 
tavaly október 14-én az alsó 
tagozatos diákok a faluból, va-
lamint az orvosi rendelőből és 
az iskolai konyhából ismerős 
felnőttek munkájáról tudhattak 
meg érdekes információkat.

Tőke Mónika védőnő elme-
sélte, hogy milyen élmények 
hatására választotta ezt a szak-
mát, mennyit tanult érte, mik 
a feladatai a hétköznapokban, 
hány kisgyermek tartozik hozzá, 
és miért szereti a munkáját. 
Megmutatta a gyerekeknek 
egy játékbabán, hogy mekkora 
egy igazi kisbaba, hogyan kell 
megfogni, magunkhoz ölelni. Ezt 
nem csak a kislányok próbálták 
ki szívesen.

Füstös Eszter élelmezésveze-
tő az iskolai ebéd elkészítésé-
hez használatos izgalmas, óri-
ási méretű konyhai eszközöket 
mutatta meg a kisdiákoknak. A 
gyerekek kézbe vették a nagy 
fazekat, a hatalmas merőka-
nalat, botmixert, és megtudták, 
hogy mire használják a teatojást 
a levesfőzés során. Ezután saját 
maguk készítettek egy étlapot, 
amelyben minden kedvenc tíz-
órai, ebéd és uzsonna ötletet 
beírtak, amivel segítik majd 
Eszti néni munkáját.

Pintér György egy tűzoltóau-
tó belsejét és felszereltségét 
mutatta meg iskolásainknak, 
majd elmesélte, hogy mi minden 
tartozik egy tűzoltó munkájá-

hoz, milyen bevetésen voltak 
az utóbbi időben. A gyerekek 
magukra ölthették a menet-
felszerelést: a nehéz kabátot, 
hatalmas csizmát, sisakot, be-

ülhettek az autóba, és kezükbe 
vehették az oxigénpalackot, 
elcsodálkozva annak súlyán.

Borosné Pethő Gabr ie l -
la vidám hangulatú, játékos 
foglalkozást tartott az évfo-
lyamoknak. A kisdiákoknak a 
különböző érzékszerveiket kel-
lett használniuk a szakmák 
kitalálásához: kitapogatott 
munkaeszközökről, különbö-
ző zajokról, kirakott puzzle-ről 
kellett megnevezni a foglalko-
zást, a digitális táblán pedig 
párosítani kellett a szakmákat 
a képekkel, valamint szó esett 
még a szülők munkájáról és a 
gyerekek jövőbeli terveiről is. 
A pályaorientációs nap a felső 
tagozaton két nagyobb egység-
ből épült fel. Az első két tanórá-

ban meghívott előadóink mutat-
ták be saját foglalkozásaikat, a 
szakmájukhoz vezető útjukat. 
Megismerkedhettek tanulóink 
Palkó Eszter grafológussal, For-

rás Fernanda gyógytornásszal, 
dr. Varga Tamás állatorvossal, 
valamint Andrics Máté börtön-
lelkésszel.

Az előadásokat követően di-
ákjaink egy 6 állomásból álló, 
különféle szakmákhoz kapcso-
lódó tevékenységsorozatban 
próbálhatták ki magukat, ké-
pességeiket. A biciklis akadály-
versenyen mint postás kellett 
a zord körülmények közepette 
levelet kézbesíteniük. Az áll-
ványzaton való egyensúlyozást, 
a festékesvödrök cipelését és 
a stabil építmény megalkotá-
sát a kőműves szakma világába 
ágyazva teljesíthették. Hogy 
milyen is egy bonyolult csem-
pekép, járólapkép összeállítása, 
azt a hidegburkoló foglalkozás-

hoz kötött állomáson ismer-
hették meg a tanulók. Ezen 
kívül asztalt terítettek, italokat 
szolgáltak fel a gyerekek a pin-
cérszakma állomásánál. Valódi 
vezetékeket csupaszítottak és 
kötöttek be különféle elektro-
nikai eszközökhöz, csavarokat 
rögzítettek a villanyszerelőnél, 
s végül komoly építészmérnöki 
feladatokat láttak el az utolsó 
helyszínen, ahol építőelemekből 
készítettek maketteket.

 Sokszínű, mozgalmas és 
tartalmas napot töltöttek el 
tanulóink úgy, hogy közben a 
jövőjükhöz, a pályaválasztásuk-
hoz igyekeztünk minél többféle 
életmintát kínálni, megmutatni.

Szabóné Vajda Erika, 
Tornai Katinka

A tömördi 
madárvártán 

jártak
Október 29-én osztály-

program keretében Tömörd-
re túrázott a 4/a osztály 
két tanár, Gyurgyó Dóra és 
Góczán József kíséreté-
ben. A tömördi madárvártán 
betekintést nyerhettek a 
madarászok munkájába. 
Felejthetetlen élmény volt a 
madárgyűrűzés ilyen közeli 
megfigyelése, és a mada-
rak visszaengedése a ter-
mészetbe.

Óvodai hírek

Tisztelt Táplánszentkeresztiek!
Kedves Olvasók!

Őszi időszakunk folyta tá sa-
ként november 10-én Szent 
Márton püspökről emlékeztünk 
meg. Ennek keretén belül egy 
barkácsolós délutánt tartottunk 
az óvodában a gyermekekkel 
és szüleikkel együtt. Hosszú idő 
után ismét közösen valósíthat-
tuk meg és tettük emlékezetes-
sé ezt a napot. A lámpás felvo-
nulásunkhoz pedig kedve szerint 
csatlakozott a falu lakossága is.

November végén megkezdő-
dött a várakozás ideje, advent. 
Az első gyertya lángja újra fel-
lobbant az óvoda aulájában, 
mindannyiunk örömére. Hétről 
hétre vártuk, hogy elérkezzen 
hozzánk egy vendég, angyal 
képében. Ezzel egyidejűleg az 
adventi koszorúnkon is egyre 
több gyertya világított. Decem-
berben a Mikulás is ellátogatott 
hozzánk, akit a gyerekek nagy 
örömmel vártak. Kitisztították 
a cipőcskéjüket, bízva abban, 

hogy talán hoz bele valamit. 
Míg várakoztunk, mi, óvodape-
dagógusok eldramatizáltuk a 
Mikulásleves című mesét, ezt 
követően a gyerekekkel közös 
énekléssel köszöntöttük Őt.

Mint minden évben, így idén 
is intézményünk gyújtotta a falu 
adventi koszorúján a második 
gyertyát. A „Szállj elő zöld ág!” 
tehetség-műhelyesek tették 
még meghittebbé az eseményt. 
Azonban nem szabad megfe-
ledkeznünk december 13-áról, 

Luca napjáról. Ez alkalommal 
szintén a tehetséges gyer-
mekek kápráztattak el minket 
műsorukkal. Természetesen 
nem maradhatott el a búzaül-
tetés sem, valamint az ehhez 
kapcsolódó hiedelmek, nép-
szokások. Advent zárásaként, 
egy fantasztikus karácsonyi 
ovi koncert részesei lehettünk 
Zentai Szilvia és Bogáti Péter 
előadásában. 

Balázsyné Süle Ildikó
Kónyáné Tornai Ágnes

Októberi pályaorientációs nap
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A megyei I. osztályú bajnokság: 
eredmények és sorsolás

A Vasi Bádogos Kft. Táplán SE megyei I. osztályú labdarúgó 
csapatának eddig nem közölt eredményei:

Táplán SE–Sárvár FC 3-0
Csepregi SE–Táplán SE 2-1
Táplán SE–Vasvár VSE 1-0
Rábapaty–Táplán SE 3-0
Táplán SE–Vép VSE 2-4
Haladás VSE-Zanati Se– Táplán SE 5-0
Táplán SE–Répcelaki SE 0-1
Szarvaskend SE–Táplán SE 2-1

A táblázaton az őszi szezont a 9. helyen zárta a csapat.

A folytatás menetrendje a tavaszi szezonban:
Király SE–Táplán SE 
Táplán SE–Szentgotthárd
Bük–Táplán SE
Söpte–Táplán SE
Táplán SE–Körmend FC
Jánosháza–Táplán SE
Táplán SE–CVSE-Vulkánfürdő
Sárvár–Táplán SE
Táplán SE–Csepreg
Vasvár–Táplán
Táplán SE–Rábapaty
Vép–Táplán SE
Táplán SE–Haladás VSE-Zanat
Répcelak–Táplán SE
Táplán SE–Szarvaskend

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

Kedves Sportbarátok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Tápláni Karate 

Sportegyesületet! A befolyt összeget az előző évekhez hason-
lóan a gyerekek versenyeztetésére, sporteszközök vásárlására 
fordítjuk. Önöknek csak egy kattintás, nekünk viszont sokat 
számít!

Adószám: 18895870-1-18 • Köszönjük támogatásukat!

Megyei I. osztályú csapatunk a 9. helyen zárta az őszi szezont. Sze-
rettünk volna újra az élmezőnyhöz tartozni, de az eredmények nem 
úgy jöttek, mint ahogy elterveztük. 10-12 pont bőven benne maradt 
a csapatban. 

A felkészülést 
elkezdtük, négy 
edzőmérkőzés is 
szerepel a prog-
ramban. Vasvár, 
Rohonc, Dénesfa 
és Szeleste lesz 
az edzőpartne-
rünk.

U19-es ifistáink a 11. helyen 
állnak, ez a társaság is többre 
hívatott, de sportolóink egyéb 
elfoglaltságuk miatt sokszor 
nem tudtak a legjobb felállás-

ban játszani a mérkőzéseken. 
Köszönet azoknak, akik hétről 
hétre részt vettek az edzése-
ken és a meccseken. Jó hír 
ebben a korosztályban, hogy 
többen is visszatértek a régi, 
saját nevelésű játékosok közül. 

A téli időszak se telt munka 
és verseny nélkül a gyerek-

csapataink számára, szinte 
pihenő nélkül folyik a képzés 
a vasszécsenyi tornaterem-
ben. Újdonsült ovis focistáink 
is nagyon lelkesek és ügyesek, 
már 12-en vesznek részt az 
edzéseken.

Az U9-U11 korosztály tréning-
jein közel 30-an rúgják a bőrt. 
Verseny nélkül se maradtak a 
fiatalok, ugyanis az U11, U13, 
U15, U17 korosztályban is ne-
veztünk a megyei futsal bajnok-
ságokra. Bátran kijelenthetjük, 
hogy minden fronton kitűnően 
teljesítenek. 

A Vasi Bádogos Kft. Táplán SE 
minden szurkolójának boldog 
új évet kívánunk. Találkozzunk 
a bajnokin tavasszal!

A sportszerető táplán szent ke-
resz tiek adójuk 1%-ával támo-
gathatják az egyesületet. 

Adószám: 19892588-1-18.
 Kovács Ferenc, 

Borbás János

A táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola 
köszöni a tavalyi esztendőben felajánlott összeget. Közalapít-
ványunk idén is szívesen fogadja adójuk 1%-át.

Közalapítvány neve:
Táplánszentkereszti Iskoláért Közalapítvány

Adószám: 18892918-1-18
Felajánlásaikat a gyerekeket érintő programok megvalósí-

tására, személyiségük sokoldalú fejlesztésére, az oktatáshoz 
szükséges feltételek megteremtésére fordítjuk.

1%1%

1%1%

1%1%1%1%

Bizakodva készül a tavaszi bajnokira a Táplán SE

U-9–U-11U-9–U-11

U-13U-13 U-15U-15

U-17U-17


