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Kilencvenöt
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az élet
Pungor József Táplánszentkereszt
legidősebb lakója november 16-án töltötte be a kilencvenötödik életévét. A
kormánytól Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával kapott emléklapot,
családja és szerettei körében ünnepelhette az évfordulót, a falu nevében
is köszöntötték az önkormányzat
vezetői.

A művészetek serkentik
a gyerekek fejlődését
Kövesdi Gáborné szeptember elsejétől
vezeti a táplánszentkereszti Hét Kastély
Kertje Művészeti Óvodát és Bölcsödét.
Sikeresen pályázott, öt évre kapott vezetői megbízást az önkormányzattól. Terveiről, elképzeléseiről beszélgettünk.
Huszonhárom évet töltött el a pályán,
végigjárta a ranglétrát. Legutóbb a
kőszegi Központi Művészeti Óvoda és
Bölcsőde intézményvezető helyettese
volt, három évig irányította a művészeti óvodák fejlesztő pedagógusainak
megyei munkaközösségét. A tápláni
óvodával testvérkapcsolatot tartottak
fenn, jórészt ismerte az itteni kollégákat
és ugyanazzal a nevelési programmal
dolgoztak, továbbá a gyökerei is vis�szahúzták, mivel családja, rokonsága
Nemeskoltáról származik. Szakmai kihívásnak tekinti az országosan elismert
bázisóvoda és Tehetségpont irányítását,
elődje kiváló munkájának folytatását.
Az induláskor sok segítséget kapott az

óvoda dolgozóitól, a programszakértőtől és az önkormányzattól is.
A tápláni óvodába 102 gyerek jár, (5
előjegyzett később érkezik), a söptei tagóvodába 27 gyerek van, az idén indított
bölcsödébe 24 három év alatti apróságot
írattak be. Csempeszkopácson bezárt
az óvoda, a szülők ide hozták a kicsiket,
nyolc olyan gyerek van, aki nem helybeli,
Tanakajdról, Ikervárról, Nemeskoltáról
érkeznek. A bölcsödébe szombathelyi
gyermeket is hoznak. Vegyes csoportokat alakítottak, helyben négyet, Söptén
egyet. A bölcsődében, két csoportban
látják el a kicsiket. Kilenc óvodapedagógus, négy dajka foglalkozik velük a
helyi óvodában, két óvónő és egy dajka
Söptén. A bölcsődében is a törvényi
előírásoknak megfelelő létszámmal
dolgoznak, négy gondozónőt, egy segítőt
és egy takarítót alkalmaztak. Időnként
közfoglalkoztatottakat is bevonnak.
Folytatás a 3. oldalon

Pungor József Vépen látta meg a
napvilágot, hat gyermekes családban
nevelkedett. Három lány és három
férfigyerek iperedett a felsőmajori
birtokon, ahol édesapjuk gazdatiszti pozíciót töltött be. A gyerekeket,
hamar munkára fogták. Jóska bácsi
rokonokhoz került Pestre, kertészetben
dolgozott, aztán a járműjavítóba, az
északi főműhelybe vezetett az útja.
Folytatás az 4. oldalon

Falu kontra kertváros
A táplánszentkereszti Táncsics utca
elején élők évek óta küzdenek jogaikért.
Több családot borít be időnként elviselhetetlen bűz, a Gyöngyös túlsó partján
lévő csibeistállóból fújja feléjük a szél.
Érdekeik védelmében alapították
a Greenteak Környezetvédő Közösséget, amely beadvánnyal fordult az
önkormányzathoz. A közösség tagjai
közül Hajmási Ernővel, Pető Istvánnal
és Urs Grübernével beszélgettünk.
Folytatás a 6. oldalon

Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
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Táplánszentkereszt Községért Díjat kapott
Fiatalosan, életvidáman fogad
dr. Nagy László agrármérnök,
növényvédelmi szakmérnök
Széll Kálmán utcai házában.
Az előszoba asztalának közepén egy szépen megmunkált, kinyitott fadoboz. Belül
a felirat: „Táplánszentkereszt
Községért Díj dr. Nagy László
részére”. Mellette egy díszes,
összehajtogatott oklevél.
– Valóban meglepetést okozott a kitüntetés. Azért az
egy kicsit gyanús volt, hogy
szokatlan hangvételű levélben
invitáltak meg az október 23ai ünnepségre. Mindenesetre
igen jól esett, hogy gondoltak
rám, s úgy érem, ezzel a díjjal
is megköszönték a falu érdekében tett több évtizedes
tevékenységemet – mondja a
74 éves elismert szakember.
– Gondolom sok díjat, kitüntetést kapott pályafutása során?
– Így igaz. A múlt rendszerben is, a mostaniban is. Erre
vagyok az egyik legbüszkébb,
no meg az „Év Növényorvosa” szakmai kitüntetésre,
amit 2008-ban kaptam – mutat a falon lévő bekeretezett

dokumentumra. – Ehhez az
ujjméretemhez készíttetett
aranygyűrű is járt, amelybe a
nevemet gravírozták.

– Sok-sok szállal kötődött,
kötődik a településhez.
– Nem szégyellem, hogy
a múlt rendszerben nagy élményt jelentett számomra az
úttörőmozgalom. Az úttörő
focicsapattal kupákat hoztunk
a falunak, ahogy a sakkversenyeken is öregbítettük a
Táplán hírnevét. Az orvosi
rendelőt például társadalmi
munkában építettük annak

megbecsülést nem szeretném
feláldozni a „politika oltárán”.
Sokáig kapus voltam a futballcsapatban, s Nagy Úr volt
a becenevem. Hogy miért?
Furcsállták a falusiak, hogy a
tehénpásztor fiúnak mindig
könyv van a kezében, állandóan tanul. Biztosan „nagy úr”
akar lenni. Most is szívesen
segítek, amiben tudok. Tartottam szabadtéri biológiaórát a

idején, az összes maltert én
kevertem. Ha nem vettem volna részt a munkában, kinéztek
volna a faluból. Erről az időről
van egy anekdotám. Kiss János
bácsi egyszerű parasztemberként lett tanácselnök. A lakók
szorgalmazták, hogy legyen
orvosi rendelő és saját orvos.
János bácsi el is határozta,
hogy megépítik az orvosi rendelőt. Építkezés közben azonban elfogyott a pénz. Elment
hát a járáshoz, ahogyan ma
mondanák pénzért lobbizni.
Igaz, megmosták a fejét, de
adtak pénzt a befejezéshez.
Akaratán kívül jó taktikát
választott. Egy ideig tanácstag is voltam, de most nem
vállalnám a képviselőséget,
mert a szakmai elismertséget,

helyi általános iskolásoknak.
Amikor a medvehagymát felfedezték, előadást tartottam
az iskolában, s konferenciát
hívtam össze a kultúrházba.
Az ember segíteni akarása, a
közösségért végzett munkája
rendszerint független. Arra
azonban mindig odafigyelek,
hogy ne legyek tolakodó.
Aztán elmondja, hogy
Széll Kálmán volt miniszterelnök és pénzügyminiszter Táplánszentkereszten,
a táplánfai temetőben van
eltemetve, s 2013-ban lesz
születésének 170. évfordulója.
Kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy ebből az
alkalomból rendezzenek a
faluban országos tudományos
közgazdasági konferenciát.

Program-előzetes
Közel már 2012. Lássunk néhány fix időpontos programot:
2012. január 20-21. – Magyar Kultúra Napja
2012. február 10. – Batyus-bál
2012. február 18. – Farsangfarki Rönkhúzás
Részletes információk a plakátokon, illetve
az interneten lesznek elérhetők!

– Hogyan látja a falu fejlődését?
– Mondhatnám, mindig gyarapodott, gazdagodott valamivel a falu, de a legnagyobb,
leglátványosabb fejlődés ifjú
Perl János polgármestersége
idejére tehető. Látszik, hogy a
község vezetői, az önkormányzat, jó gazdái a településnek.
Nagy László igazgatóhelyettes főmérnökként egyetlen
munkahelyéről a Tanakajdi
Növényvédelmi Állomásról
ment nyugdíjba. Diplomát
szerzett a Mosonmagyaróvári
Agrártudományi Főiskolán,
a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen, majd Keszthelyen egy Kossuth-díjas profes�szornál doktorált summa cum
laude minősítéssel. Sok-sok
szakmai publikációja jelent
meg, most nyugdíjasként is
igen érdekli a szakterület fejlődése, az újdonságok. Mint
mondja, fontos az indíttatás, ő
a kukoricát nem az egyetemen
ismerte meg. Büszke arra, hogy
a kertészkedőknek a megyei
napilapban, a Vas Népében 14
év alatt 209 szakmai tanácsot
adó írása jelent meg, a rovatot
tavaly szüntették meg.
– Család, kedvtelések?
– Feleségem sajnos elhunyt,
két leányom közül az egyik
közgazdász, a másik a helyi
általános iskolában tanít. Négy
unokám közül a legidősebb
szintén közgazdász. Az időm
nagy részét szaklapok forgatásával töltöm, még a legros�szabb időben is elkocogok
ebéd után a Rangut majorig,
kijárok a focicsapat mérkőzéseire, no meg persze a családra
is kell hogy jusson idő.

l.e.

Táplánszentkereszt
Táplánszentkereszti havilap
Felelős kiadó:
Táplánszentkereszti Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: ifj. Perl János, Felelős szerkesztõ: Treiber Mária
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely
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A művészetek serkentik a gyerekek fejlődést
Kövesdi Gáborné többször
is külön kiemeli, hogy szakmailag mennyire jó, hogy az
ország művészeti óvodái közül
tizenegy bázisóvoda van, s
ezek között egyetlenegy található falun.
Az alternatív művészeti
programot Nagy Jenőné dol-

meg, milyen színeket akarnak.
Finom, pasztellszínekkel és
azok árnyalataival dolgoztunk. Így van zöld szobánk,
kékfestős szobánk, sárga valamint narancssárga termünk.
A berendezéshez, természetes
anyagokat használtunk, a játékokat is így válogattuk össze.
A csoportszobában külön kis
sarka van minden tevékeny-

gozta ki, a programot 2004-től
adaptálta a táplánszentkereszti
óvoda.
– A gyerekek vonzódnak a
művészetekhez. Az általános
óvodai nevelést, fejlesztést
össze tudjuk kapcsolni a művészeti ágakkal. Mikro csoportokban a gyerekek választhatják a zenét, éneket, ábrázolást,
táncot, mesét, verseket. A
csoportszobákat úgy „öltöztettük fel”, hogy ők mondhatták

ségnek, a gyerekek nagyon
szeretik a mesekuckót, tudják,
ha a másik sarokba mennek,
ott az ábrázolással, vagy a
zenével foglalkoznak majd. A
tevékenységek nem kötelezőek, de tapasztalataim szerint
a legtöbb gyerek érdeklődik
és bekapcsolódik a munkába.
Aki éppen nem akar, az játszik
addig, vagy mással foglalatoskodik. A szabad játékra
és a mozgásra is igyekszünk

Folytatás az 1. oldalról

sok időt szánni. A nagycsoportosoknak külön AYRESmozgásterápiát tart az egyik
kolléganőnk. A harmonikus
mozgást, testtartás-gyakorlatokat elsajátítják a kolléganők
is, és tovább tudják adni a saját
csoportjukban.
– Előny, vagy hátrány az óvodai vegyes csoport?
– A vegyes csoportokban
sokat tanulnak egymástól a
gyerekek, a nagyobbak pedig segítik a kicsiket. A szülők és pedagógusok gyakran
szorongva kérdik, kellően
felkészítjük-e a gyerekeket
az iskolára. A tápláni óvodában rajtam kívül még két
kolléganő fejlesztőpedagógus, szívügyemnek tartom az
egyénre szabott felkészítést.
Dokumentáljuk, hol tartanak
az óvodások, mit kell segíteni.
Nyomon követjük az óvodások „helytállását”, amikor
már iskolások lettek. A szülők
hajlamosak visszatartani az
óvodásokat, véleményünk
szerint, aki iskolaérett, az
menjen iskolába, ne maradjon hétévesen még óvodás,
aki nem, azt úgyse javasoljuk
beíratni, ha probléma van,
a nevelési tanácsadóhoz is
fordulhatnak a szülők. A Tehetség műhelyekbe csak a
nagycsoportosok járnak, az
óvónők kiválasztása alapján.
Kézműves, néptánc és tér-

alkotó műhelyünk van, az
iskolai előkészítéshez és a
művészeti neveléshez is jól
szolgálnak.
– A falu életében mennyire
vannak jelen az óvodások?
– Számos programot szervezünk. Októberben „Őszünnepünk” volt, novemberben köszöntjük az időseket,
decemberben készülünk a
Mikulásra, a karácsonyra.
Az óvoda bejáratánál berendeztünk egy kis emlékmúzeumot, régi falusi mesterségeket idézünk, tárgyakkal,
eszközökkel. Az aulában
helyi alkotók műveit is szeretnénk kiállítani.
A táplánszentkereszti óvodát tavaly emeletráépítéssel

bővítette az önkormányzat,
a fölszinten aulával, külön
tornaszobával gyarapodtak.
Öröm belépni ebbe a megújult
gyermekintézménybe.

(t.m.)

Cipősdoboz akció a könyvtárban az önkéntes Ponton!
A „Tízezer gyermek karácsonya” akció története
Gondolkozott már azon,
hogy mennyi szeretet fér el
egy cipődobozban? A Baptista
Szeretetszolgálat ebben az évben újra meghirdeti karácsonyi akcióját, a “Tízezer gyermek karácsonyát”, amely az
“Operation Christmas Child”
néven futó nemzetközi mozgalom ötlete alapján született.
E mozgalom alapgondolata
szerint gyermekek vagy egész
családok készítenek ajándékot

rászoruló gyermekeknek. Az
ajándékok csomagolására
szolgáló, színes csomagolópapírba öltöztetett cipődobozok
ma már nem csak sok millió
nehéz sorsú gyermek örömét,
hanem a szeretet és együttérzés jelképét jelentik szerte a
világon.
Bízunk abban, hogy jótékonysági felhívásunk az Ön
részéről is támogatásra talál, s
ezzel egy olyan mozgalom in-

dulhat el, amelyben nézetkülönbségektől mentesen foghat
össze minden magyar ember,
egy jó és nemes ügy érdekében! Gondolta volna hát, hogy
egy egyszerű, hétköznapi tárgy
is elég ahhoz, hogy másoknak
örömet szerezzen? Keressen
Ön is egy üres cipődobozt,
és töltse meg jó és hasznos
dolgokkal! Bármivel, aminek
gyermekként Ön is örülne.
Nem az számít, mit tesz a do-

bozba. Hanem, hogy milyen
szívvel.
Ehhez az akcióhoz kapcsolódik a táplánszentkereszti
Önkéntes Pont is, a könyvtárba várjuk ajándékaikat december 15-ig, amit Szombathelyre
eljuttatva biztosítjuk, hogy az
eredeti célnak megfelelően
legyenek felhasználva. Az
akcióról bővebb infók: www.
ciposdoboz.hu-n.

Meskó Krisztián
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Kilencvenöt évesen is szép az élet
Folytatás az 1. oldalról
– Megjártam a háborút is,
a jugoszlávoknál harcoltunk.
Az volt a szerencsém, hogy a
legvégén vittek csak be, olyan
nagy veszélybe azért nem
sodródtam. Szegény öcsém

kijöttem, sétáltam egyet, nem
veszekedtem. Hatan voltunk
testvérek, odahaza úgy neveltek a szülők, hogy tisztelni, becsülni kell a másikat. Tőlük is
ezt láttuk, ezt kaptuk. A feleségem szép is volt és jó dolgos.
Olyan jósütő-főző asszonyféle,

zok a rendre. Ezt is megtanultam, hogy a környezetemet,
a testemet, a ruházatomat is
tisztán kell tartani. Gyönyörű, dús hajam volt, a katonaságnál le kellett nyíratni. De
sajnáltam – érzékenyül el egy
pillanatra. (Most is dús, őszes

Családi körben ünnepelték a kilencvenötödik születésnapját

odaveszett, én megmaradtam.
A feleségemmel Vépen ismerkedtem meg az Erdődy grófnál
szolgált, mint szobalány. Negyvennégyben nősültem, utána
kerültünk ide Táplánba. A
feleségem nagybácsija a Lajos
Kálmán lakott és gazdálkodott
itt a házban. Volt itt minden,
tehén, disznó, baromfi, a kertben megtermeltük a zöldséget,
gyümölcsöt. A Szombathelyi
Járműjavítóban dolgoztam
három műszakban. Akkor élt
az ember, menni kellett. Gyalog, biciklivel, busszal jártam a
műhelybe, szerettem dolgozni.
Soha nem azt néztem, hogyan
lehet kibújni a feladatok mögül, amit kellett megtettem,
nem zúgolódtam. Nem féltem
a munkától. Szerettek a munkahelyemen, meg is becsültek. Fölbosszantani nehezen
lehetett, ha úgy volt, inkább

sok lakodalmat kifőzött. A
kocsmában volt szakácsnő.
Sokat ellestem tőle, habár
én sütni-főzni nem szeretek,
de ha kellene, megoldanám.
Nem kell, mert hozzák a friss
ebédet. Két lányunk született,
nagyon jó gyerekek. Az egyik,
mellettem lakik, a másik is a
faluban, jönnek az unokák,
dédunokák is. Mit mondjak
még?
– Hogyan tölti a napokat?
– Nézze, magam látom el
magam, nem szorulok rá senkire. Hét körül fölkelek, tovább
nem alszom, hacsak valami
betegség miatt nem szundikálok. Ebéd után se fekszem le,
teszek-veszek. Tavasztól őszig
a kertben ások, veteményezek, télen kevesebb a dolog,
de valami mindig van. Fűtök,
elmosogatok, rendet rakok.
Nézzen körül, kényesen vigyá-

hajkorona övezi az arcát). Ha
jó idő van, bebiciklizek a faluba, elmegyek a kocsmába,
megiszok egy deci jó vörösbort, beszélgetek kicsit, aztán
hazajövök. Szeretem a bort,

a bal lábamat. A hátsó kertben
prücskörésztem, a majorságot
akartam odébb hessegetni.
Dobtam egy kicsi kavicsot,
valahogy aláfordult a bokám.
A sebészeten gipszeltek be, de
helyrejöttem.
– Ha megismételhetné élete
legjobb tíz évét, melyiket választaná?
– N e m t u d om . M i n d e n
életkorban van valami jó és
mindegyik más. Én szerettem,
negyven, ötven, hatvan vagy
hetvenévesnek lenni, most
kilencvenöt évesen is jó az
élet. Csak nem szabad azt
várni, hogy olyanok legyünk,
mint tíz-húsz évvel korábban.
A családunkban mindenki
hosszú életű volt, a százhoz
közelítve mentek el.
– Milyen volt a karácsony
gyermekkorában?
– Szép volt. Kis ajándékot,
ruhát, játékot mindig kaptunk,
de a szülők nem estek túlzásba. A szaloncukrot anyánk
főzte, csomagolta, almát, diót,
fügét, cukorkát akasztottak a

Ifj. Perl János polgármester és dr. Kovács László
alpolgármester tortával köszöntötte Pungor Józsefet

de iszákos ember sose voltam.
Nem fekszem korán, mert
akkor korán kivetne az ágy.
Tévézek, olvasgatok, rádiózok.
Telik az idő. Hála isten még jó
az egészségem, elbírja a kilencvenöt évet. Egyszer gipszelték

fenyőfára. Körbe csipeszes kis
gyertyákat, aranyhajat tettek
föl. Tyúkhúslevest, kirántott
húst, sült húst ettünk és sokféle mákos-diós süteményt.
Szépek voltak a karácsonyok.

(treiber)

Figyeljünk embertársainkra!
A tél közeledtével, a kemény
fagyok beköszöntével, fordítsunk nagyobb figyelmet a
lakókörnyezetünkben élő emberekre! Ne feledkezzünk meg

az idős, egyedül élő, mozgásukban korlátozott szomszédokról, ismerősökről, rokonokról,
látogassuk őket gyakrabban,
hiszen egy-egy nem megfele-

lően fűtött, kihűlt lakásban is
történhet tragédia. Az utcán
élők mellett az otthonukban
tartózkodókat is fenyegetheti a
kihűlés. A segítség, az egymás-

ra figyelés életeket menthet!
Tegyünk közösen a segítségre
szoruló embertársainkért!
Huszárné Török Katalin
családgondozó
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Beharangozó
Az advent a várakozás ideje.
Ezekben a napokban iskolánk
apraja-nagyja a karácsonyra
való ráhangolódással, készülődéssel tölti idejét.
Tanórákon az ünnephez közeli témákat dolgoznak fel, a
szabadidős tevékenységek tartalma is a karácsonyvárásról
szól. Tanárt, s diákot egyaránt
foglalkoztat ünnepvárás, a
szeretet mélyebb megélése.
Minden pedagógus arra sarkallja kis tanítványait, hogy a
jelzett időszakban minden nap
vigyenek végbe egy jócselekedetet társaik körében.
A foglalkozásokon az ünnepváráshoz kapcsolódó történeteket ismernek meg és
dramatizálnak, betekinthetnek a környező népek karácsonyi szokásaiba, tájékozódnak
eleink téli életmódjáról.
Az Apáczai Csere János Általános Iskola tanulói témahét
keretében az idén is felelevenítik a néphagyományokat.
Az adventi időszakban a téli
ünnepkör jeles napjait jelenítik
meg az alsó tagozatosok Perlné
Lakatos Ildikó munkaközösség-vezető irányításával és az
alsós osztályfőnökök közreműködésével. A témahetet gyertyagyújtással kezdjük, majd
megérkezik a várva várt Mikulás akit, az első osztályosok
köszöntenek. December 13-án
lucázni fognak a 4. osztályos
diákok, ezt követi a 3. osztályosok betlehemes játéka, végül a
2. osztályosok regölnek.
A felső tagozatosok kézműves foglalkozásokon vehetnek
részt, bepillanthatnak a mézeskalács-készítés fortélyaiba,
készíthetnek karácsonyváró
díszeket és képeslapokat, díszíthetnek gyertyát.
Advent idejére ünnepi díszbe
öltözik az iskola is. A tanulók
által alkotott műveket láthatják
majd az aulában, hangulatos
teremdekorációkkal találkozhatnak az osztálytermekben és
a folyosókon. Az ünnepi hangulatot karácsonyi dallamok és
zenék készítik elő.

5

Karácsonyváró kis történetek
Az én nagymamám, akit
Varga Istvánnénak, Borcsa
néninek hívnak, idén töltötte
be a 80. évét. Hála Istennek
nagyon sokat mesélt – mesél
a mai napig gyermekkoráról a
négy unokájának. S mi ezeket
a történeteket megőrizzük az
emlékezetünkben.
Mai szóhasználattal élve
nagycsaládosoknak számítottak, ugyanis a két szülő (a mi
dédszüleink) kilenc gyermeket
neveltek szeretetben és békességben. Azt hiszem nekik a
karácsony még mást jelentett,
mint nekünk a huszonegyedik században. A karácsonyi
ünnepet ők a lelkükben élték
meg.
Az előkészületek már az adventi időszakban elkezdődtek.
Adventus Domine – ahogy latinul hangzik – az Úr eljövetele.
Az Úr eljövetelét várták a 2
éves kisfiútól a 17 éves nagylányig mindannyian. Reggelente
a tanítás előtt minden gyermek
a templomba sietett, hogy a
hajnali szentmiséken, rorátékon részt vegyenek. Mise után
aztán kezdődhetett a tanítás,
ahol karácsonyi énekeket tanultak és a tanító úr karácsonyi
történetek mesélésével tette
színesebbé a nebulók számára

a napokat. Nemcsak a lelküket
készítették fel, hanem a testüket is. Nagyböjti időszakhoz
hasonlóan december 24-én
böjtöltek. Ezen a napon húst
nem fogyasztottak. Az asztalra
bableves és kelt tészta került.
(Ezt a hagyományt a nagy-

mamám a mai napig őrzi.) S
miközben az ebéd főtt a tűzhelyen, az édesanyja már dagasztotta (természetesen kézzel) a
foszlós kalácsot. Nem lehetett
egyszerű munka, amint több kg
lisztből, langyos cukros tejből,
tojásból, vajból, élesztőből
elkészítette a karácsonyi asztal jelképét. December 24-én
délelőtt már megsült a fonott
kalács, azonban ebből csak
25-én, karácsony napjának
reggelén ehettek.
A gyerekek számára a várva
várt nap 25-én érkezett el. Reg-

gel, amikor felkeltek a szépen
feldíszített karácsonyfa fogadta
őket a szobában. Mivel hely szűkében voltak, ezért a mestergerendára akasztották fel a szülők,
s onnan lógott le. Az ajándékok
is a fára voltak felkötözve. Az
iskoláskorú gyerekek színes
ceruzákat, radírt, füzetet, kézzel
kötött zoknit, kesztyűt és egyéb
apróságot, a kisebbek, pedig
apró játékokat kaptak.
Reggel nagy örömmel ébredtek, és látták, hogy a szobában a Jézuska járt, aki nemcsak elhozta a karácsonyfát,
és az ajándékokat, hanem
tanújelét is adta annak, hogy
ott volt köztük, hiszen a karácsonyi asztalra kihelyezett
kalácsból Ő vágta az első szeletet. Persze ebben a dologban
a dédnagymamámnak kellett
közreműködnie, aki miután
24-én este minden gyermek
elaludt, levágott egy szeletet
a karácsonyi szimbólumnak
számító süteményből.
Közös imák és éneklés
nélkül nem telhettek el a karácsonyi ünnepek. S széppé
igazából nem a karácsonyfa,
az ajándék, a kalács, az ünnepi
étkek tették, hanem az a szó,
amit úgy hívunk, hogy egymás
iránti szeretet.

A szépkorúakat köszöntötték
November 25-én az időseket
köszöntötték Táplánszentkereszten a Jókai Mór Művelődési Házban. A biztató,
meleg szavak mellé, kedves
kulturális műsort is szerveztek a szépkorúak tiszteletére.
Merklin Ferenc plébános rövid beszéde után a Gyöngyvirág
Daloskör népdalokkal örvendeztette meg a hallgatóságot.
A falu nevében ifj. Perl János
polgármester köszöntötte a
szépszámú közönséget. – Hálánk, tiszteletünk és megbecsülésünk jegyében szervezzük
meg minden évben az idősek
napját. A szeretet nagy csodája
nem múlhat el, nem halványít-

hatják el a gyorsjárású évek. Az
idősebbek haja ezüstbe fordul,
életrendje megváltozik, de a
szeretet erejére, a simogató
kézre, a figyelemre ugyanúgy
szükségük van, mint a gyermekeknek. Köszönet a sok fáradságért, a példamutatásért.
Dr. Teleki György háziorvos
immár harmincharmadik éve
üdvözölhette a szépkorúakat.
Örömét fejezte ki, hogy sokan
már a dédunokákkal együtt érkeztek. A fiatalokat arra kérte,
ne hagyják, hogy a stresszes élet
elvonja figyelmüket az idősebb
generációtól, a nyugdíjasokat
pedig arra bíztatta, tevékenykedjenek, mozogjanak, beszélgessenek, örüljenek. A gene-

rációk találkozásának mindig
része, hogy az óvodások és az
iskolások adnak műsort nagyszüleiknek, dédszüleiknek, a
gyerekek táncának, énekének
mindig lehet örülni. A kulturális
műsort a Tavaszi Szél Citerazenekar fellépése zárta.
A hagyományokhoz híven
az idősek napján ismét köszöntötték a falu két legidősebb lakóját. Az idén a 95
esztendős Pungor Józsefet és a
91 éves Kiss Józsefnét. Pungor
Józsefnek az önkormányzat
nevében hatalmas tortát adott
át a polgármester, alpolgármester és a jegyzőnő.
Vacsorával, zenével és tánccal zárták az idősek napját.
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Falu kontra kertváros
Tíz család sérelmezi a csirketelepről áradó bűzt
Folytatás az 1. oldalról
Az egyik érintett család házába
várnak beszélgető partnereim.
Mielőtt betérnék, hátra megyünk a kertbe. A Gyöngyös
fái mögül bukkan elő az istálló,
most semmilyen szagot nem
érzünk.
– Kérem, mi nagyra becsüljük az önkormányzat munkáját, mindent, amit a faluért
tesz. De a mi ügyünkben nem
történt semmi. Három éve
hadakozunk, és nem jutunk
előre. A meleg hónapokban
elviselhetetlen a bűz, félünk
az egészségi ártalmaktól. Ha
bekapcsolják a nagy ventillátorokat, telibe kapjuk a trágyaszagot, nem lehet ablakot
nyitni, szellőztetni – mondja
Hajmási Ernő. – Nem tudjuk
a kertbe kivinni se a vendégeinket, se az unokáinkat
– panaszolja Urs Grüberné.
– Az önkormányzat 2004ben hozta meg az állattartási
rendeletét, a mi utcánkat a
kertvárosi övezetbe sorolták,
azonban a Gyöngyös túlpartja
falusias övezet, ott már lehet
tartani tíz nagyobb állatot,
illetve kétezer kisállatot. A
jellemző szélirány északnyu-

gati, az év háromszázhatvan
napjából háromszáz napon
fúj a szél, a kertvárosra zúdul az irgalmatlan büdösség.
Nekünk nem a vállalkozóval
van problémánk, a bűzzel,
a porral, az egészségi ártal-

nem engedte be őket. Állategészségügyi előírásokra hivatkozva akadályozta meg,
hogy szétnézhessenek. Úgy
tudjuk, behívatták az önkormányzathoz, mégse történt
semmi.

makkal nem akarunk együtt
élni. Alkotmányos jogunk,
hogy egészséges környezetben lakhassunk. 2010-ben önkormányzati ülésen vetettük
fel a problémát, az idén újra
panasszal éltünk, de ugyanott
tartunk.
– A vállalkozóval is beszéltek?
– Próbáltunk, de nem lehet vele dűlőre jutni, csak
fenyegetőzik, kiabál. A polgármester, alpolgármester és
a jegyzőasszony tavaly nyáron
be akart menni a telepre, de

– Mikor költöztek ide?
– A Táncsics utca elején a
kilencvenes évek közepétől
adták el az építési telkeket, a
családok egy része Szombathelyről költözött ide. A jó levegő és egészséges környezet
miatt telepedtünk le a faluban.
Tartunk attól is, hogy a bűz miatt elértéktelenednek a házak.
Azt szeretnénk, ha a vállalkozó megszüntetné a szaghatást, vagy az önkormányzat
megváltoztatná az állattartási
rendeletét, hiszen túl közel
vagyunk az istállóhoz.

Bársony József és felesége
huszonhárom éve telepedett
Táplánszentkeresztre a Dózsa György utcába. Eladták
szombathelyi családi házukat,
megvették a Gyöngyös mentén lévő szabad területet, és
csirkehízlalásba fogtak. Az
istállót, és a Dózsa György utcai családi házukat szinte egy
időben építették. A férfi jelenleg egy nagyobb szombathelyi
üzemben dolgozik, felesége
gondozza az állatokat.
Este van, hárman ülünk
a tágas nappaliban. Fönn a
plafon alatti sarokban világító
dobozka, mint később megtudom, a csirkék jólétéről ad
folyamatos tájékoztatást.
Bársony Józsefnek és feleségének nem újdonság a
Táncsics Mihály utcai lakók
panasza.
– A héten hallottam a mezőgazdasági miniszter nyilatkozatát a rádióban. Felül
fogják vizsgálni a falvak állattartási rendeletét. Mi az,
hogy egy faluban nem lehet
állatot tartani? Húsz-harminc
éve, még csordákat hajtottak a
fő utcákon, alig volt ház ahol
Folytatás a 7. oldalon

Továbbtanulás előtt
A táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola hírnevének egyik záloga,
hogy az intézmény volt tanulói
valamennyi középiskolában
megállják a helyüket, s méltó
módon képviselik az iskola
szellemiségét.
Azért, hogy tanulók megtalálják számításaikat az életben,
különös gondot fordítanak a
pályaválasztást megelőző tájékoztató, felkészítő, tanácsadó
munkára. A pályaválasztás
nemcsak tantárgyi érdemjegyek kérdése. A gyermekek

érdeklődése, adottságai mellett – ma már sajnos – a szülők
pénztárcája is megszabja, merre legyen a tovább…
Október 19-én a hagyományos Pályaválasztási és Képzési Vásár kínálatát tekinthették
meg a 7. és 8. osztályosok,
igény szerint szüleikkel együtt.
Ezekben az őszi hónapokban
van lehetőség arra is, hogy a
választott iskolában tanórákat,
foglalkozásokat látogathassanak a gyerekek.
Megérkezett az „Útjelző” című kiadvány is, sőt

eljuttatták a tanulóinkhoz
a megyén kívüli ajánlatokat
is. Több középiskolából
érkeztek előadók, hogy ismertessék, népszerűsítsék
intézményüket, személyesen
válaszoljanak az adódó kérdésekre.
Az idei tanévben – a szokásos programok mellett
– a tanulók közvetlenül is tapasztalatokat szerezhettek a
munka világában: üzemlátogatáson vehetett részt az, aki
egy-egy szakma mindennapjaira volt kíváncsi. Újdonság,

hogy a Vas Megyei Munkaügyi Központ szolgáltatásai
is felkerültek a tájékoztatási
palettára.
A jelenleg 27 fős 8. osztályból 6 tanuló gimnáziumban,
15 diák szakközépiskolában, 6
szakiskolában kívánja folytatni
tanulmányait.
Már csak néhány hét van
hátra a végleges döntésig, de
remélik, hogy az iskola valamennyi tanulója jól választ
majd, és sikeresen lépi át a
felnőtt életbe vezető út első
küszöbét.
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Falu kontra kertváros
Tíz család sérelmezi a csirketelepről áradó bűzt
Folytatás az 1. oldalról
nem állt tehén az istállóban,
ahol nem volt disznó és baromfi. Tizenhét évig senki
nem zargatott minket. Három
éve kezdődött ez a hercehurca, mióta Szombathelyről a
panelházból kiköltözők nekiláttak szervezkedni. Két ház
állt itt, a Táncsics utcában,
amikor idejöttünk, a korábbi
tulajdonosok is tartottak állatokat, velük soha nem volt
problémánk. Szerződésünk
van az üzemmel, határidőre
teljesítenünk kell a szállítást.
Hirtelen nem is tudom ös�szeszámolni, hány hatóság
ellenőrzi az állattartó telepünket. Betartjuk a technológiát,
mindent dokumentálnunk
kell, keményen dolgozunk.
Mit akarnak tőlünk? A feleségemnek ne legyen munkája,
hogy a közmunkások számát
gyarapítsa? Zárjuk be az istállót? Rendben van, fizessék
ki az árát, kérek ötven milliót
és bezárok. Adjon másik területet az önkormányzat, építse
fel az istállót, és akkor majd
ott folytatjuk.
– Telefonon gyakran hívogatnak, be se mutatkoz-

nak, minősíthetetlen hangon
beszélnek, és csak úgy közlik, azonnal kapcsoljam le
a ventillátorokat – folytatja
az asszony. Ki fizeti meg a
kárunkat, ha hőgutát kapnak a jószágok? A békesség
kedvérért három éve nyáron
kihagyunk egy turnust, július
végén, augusztusban leállunk,
az idén is így volt.
– Arról nem tehetünk, hogy
az idén szeptemberben olyan
hőség volt, mintha nyár lett
volna – veszi vissza a szót a
férj. Szerződés kötelezett,
hogy folytassuk a munkát. A
turnusok kihagyása amúgy is
veszteség.
– A panaszosok arra hivatkoznak, önöknek joguk van
csirkéket nevelni, nekik pedig
joguk van az egészséges környezethez, a jó falusi levegőhöz.
– Kánikulában biztos, hogy
terjed a szag. De amikor odajöttek, építkeztek akkor is
érezniük kellett. Miért nem
költöztek olyan városi lakóparkba, ahol még kutyát se
lehet tartani? Kérem ez falu.
Még egyszer mondom: falu!
A tápláni állattartási rendelet
szerint, itt a falusias övezetben
lehet állatot tartani. Amikor

ideköltöztünk, építkeztünk
a Dózsa György utcában a
szomszédoktól meg kellett
kérni a hozzájárulást, meg
is kaptuk. Mondok én magának valamit, Ausztriában,
Németországban, ha valaki
betelepül egy faluba, előtte
az önkormányzat aláírattat
vele egy szerződést, hogy elfogadja a falu életrendjét,
alkalmazkodik a szokásokhoz.
És az osztrákoknál van olyan,
hogy a falu közepén tartanak
állatot. Táplánban lassan az
is probléma, hogy traktorral
takarmányt szállítanak a gazdák…
– Önkormányzati ülésen is
szóba hozták az ügyet a panaszosok…
– Nem hagyom, hogy megfosszanak az egzisztenciámtól,
a családom megélhetésétől.
Törvényes keretek között működtetem a vállalkozásomat,
nem úgy, mint egyesek.
– A békesség mindenkinek
jobb volna. Van olyan technológia, amivel elvezethetnék a
bűzt?
– Hová? A világon mindenütt így tartják a csirkéket. Mi
fokozatosan fejlesztettünk, a
legkorszerűbb berendezése-

ket használjuk. Auditáló cég
vizsgálja a körülményeket, a
szakszerűséget. Annyit még
megtehetek, hogy vízfüggönyös szagelszívót teszek a
nagy ventillátorokhoz, akkor
a kereszthuzattal nem áramlik
olyan gyorsan az elhasznált
levegő.
Ifj. Perl János polgármester és a képviselőtestület is
többször szerette volna egyezségre juttatni az ellenérdekű
feleket.
– Nyáron a legnagyobb melegben arra jártam, valóban
elviselhetetlen bűz terjengett.
A szél a telep felől arra fújja.
Az önkormányzat javaslatára,
a legmelegebb hónapokban
szünetelteti a tevékenységét a
vállalkozó, de ezt is keveslik az
érintett családok. Aki fölépített egy ilyen állattartó istállót,
nyilván annak is meg vannak
a saját, méltányolható indokai. Hallottam a vízfüggönyös
megoldásról, a vállalkozó is
próbál még valamit tenni. Az
önkormányzat nem zárathatja
be a telepet, a lakók panaszát
legfeljebb a szakhatóságoknak
továbbíthatja.


Treiber Mária

In memoriam Németh József (Pedál) 1961-2011
Hosszú betegség után november 12-én elhunyt Németh József, a
tápláni futball emblematikus figurája. Szinte mindenki – csapattársak, ellenfelek - Pedálként, Pedusként ismerték a Szentkirályon
született futballistát.
Igazi spíler volt, a vagány, vidám, mindig mókázó fajtából.
Egyedül a játékban nem ismerte a tréfát, hiszen tudjuk a futball
nem élet-halál kérdése, hanem sokkal fontosabb annál. Pedál játszotta a focit, középpályásként, irányítóként ő szabta meg a csapat
a fazonját. És a „szabászat” jól sikerült, a Haladás ifiben kezdő,
majd Vasváron is játszó futballista részese volt a táplánszentkereszti
futball nagy korszakának. A csapat vele nyerte meg a megyei II. osztályt 1994-ben, aztán egy év múlva bronzéremig jutottak a megyei
I-ben és egy év múlva aranyérmet ünnepelhetett a többiekkel.
Aki futballozott vele, jól emlékszik a cseleire, indításaira és a
legendás szabadrúgásaira – nem hagyott sok esélyt a kapusoknak.
Igazi vezérként viselkedett a pályán és azon kívül is, ha kellett segített, sokszor a vidámságával – unalmas meccs, edzés, beszélgetés
elképzelhetetlen volt a társaságában.

Egyéniség, mondanánk némiképp felületesen, Pedál derűje,
humora belülről fakadt, és ezt a szemléletet, életérzést adta át
azoknak, akikkel összehozta a sors a futballpályán.
A megyei I-es bajnoki cím után vonult vissza, barátjával, Bozi
Jánossal edzőként vezette a Táplán SE-t. Az öregfiúk-csapatban
sokáig szerepelt, néhány évvel ezelőtt még aktív tagnak számított,
a megemlékezéshez kinyomtatott fotón is egy ilyen meccsen viccelődik. Ül szerelésben a pálya szélén és jól érzi magát – barátoknak,
társaknak ez a kép marad meg róla.
Aztán rossz hírek érkeztek felőle – ha a betegséggel a pályán kellett
volna megküzdenie, akkor biztosan Pedál nyerte volna a mérkőzést.
Bedobta volna a trükkjeit, emlékezetes cseleit és kimosolygott volna:
ugye, láttátok. És lejátszotta, lehozta volna győztesen.
De néha nem a jobb nyer, és most értékes embert gyászolunk.
Annyira talán mégsem kell aggódni érte: odaát is biztosan van egy
csapat, ahova csak a kiválókat veszik be, mert kell nekik egy jó
irányító, aki feldobja társaságot. És Pedál ott is hozza magát, húzza
magával a többieket, játszik, cselez – amíg világ a világ.
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IV. ATARASHII KUPA
2011. október 8-án immár negyedik alkalommal rendezte
meg a Tápláni Karate Sportegyesület az Atarashii Kupa
nyílt Ippon Shobu Karate Országos Bajnokságot. A verseny
célja a gyermek, ifjúsági, kadet,
junior és felnőtt korcsoportban
az országos bajnoki címek eldöntése, valamint az utánpótlás versenyeztetése volt.
Az ünnepélyes megnyitón
ifj. Perl János polgármester
köszöntette a megjelenteket,
majd Krepsz János a Magyar
JKA Karate Szövetség elnöke mondott rövid beszédet.
A megnyitó ünnepélyességét
fokozta, hogy a himnuszt a
Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar karatében érintett tagjai játszották el nagy
sikerrel.
16 klub 110 versenyzője mérhette össze tudását 6 éves kortól egészen a felnőttekig: 24
kategóriában lehetett nevezni.
Az ország egész területéről
érkeztek versenyzők, többek
között Dunaújvárosból, Mosonmagyaróvárról, Győrből,
Sárvárról, Faddról, Pásztóról,
Kunmadarasról, Budapestről
pedig több csapat is.
A TKSE csapatából Németh
András edző 14 karatékát
indított. Az utánpótlás fiú I.

korcsoportban három tápláni
indult. A formagyakorlatban
Takács Dániel első, Mesics Barnabás harmadik, míg Ersing
Alexander a negyedik lett. A
kumitében Dani második, Alex
és Barni pedig harmadik helyezést ért el.
Az utánpótlás II. korcsoportban Baranyai Kevin, AsbóthBokor Levente és Török Balázs
a meglepően népes mezőnyben
szépen helytálltak. Kevin és Balázs tapasztaltabbak ellenfeleikkel szemben maradtak alul és
nem jutottak be a négyes döntőbe, Levente viszont katában negyedik helyet szerzett. Gosztom
Bálint az utánpótlásban és a
haladóban is indult két ezüstéremmel és egy bronzéremmel
gazdagodott.
A IV. kcs-ban kumitében Berta Dániel a négy közé jutott és
harmadik lett. A 15 éveseknél
kumitében az erős, válogatottakkal tűzdelt mezőnyben Kassai László magabiztosan nyerte
sorban a meccseit, és megérdemelten állhatott fel a dobogó
legfelső fokára.
Kadet korcsoportban (16-18
év) a lányoknál Lovranics Alexandra csak a döntőben maradt
alul ellenfelével szemben, így
második helyezést ért el. A
fiúknál két tápláni is indult a
népes mezőnyben: Pajor Ger-

A képen balról alsó sor: Takács Dániel, Gosztom Bálint, Mesics
Barnabás, Berta Dániel, Török Balázs, Ersing Alexander,
hátul: Kassai László, Koós Viktor, Habda Zsolt, Kassai Gergely,
Lovranics Alexandra, Németh András edző, Pajor Gergő

gő harmadik lett, Koós Viktor
pedig második.
A két junior korú (18-21 év)
versenyzőt, Németh András
edző – mivel a versenykiírás
lehetővé tette – a felnőttek közé
is felnevezte. A junioroknál a
küzdelemben Kassai Gergely
első, míg Habda Zsolt harmadik helyezést ért el, a felnőttek
között pedig mindketten harmadikok lettek.
Az összesítésben a tápláni
mérleg: 3 arany, 6 ezüst, 8
bronz. A csapatversenyben is
meglepő, de örömteli eredmény
született, a TKSE versenyzői –
megelőzve több „elit” csapatot
is – a harmadik helyezettnek
járó kupát vehették át.
A Tápláni Karate Sportegyesület tagjai és versenyzői nevében ezúton szeretném megköszönni a támogatóinknak,
hogy ismét megrendezhettük
versenyünket. Köszönjük az

önkormányzat és az iskola vezetésének, dolgozóinak, a helyi
polgárőröknek és nem utolsósorban a szülőknek, családtagoknak, hogy a versenyünk megrendezéséhez anyagi és erkölcsi
támogatás nyújtottak.
EREDMÉNYEK
kata

kumite

Takács Dániel
Ersing Alexander
Mesics Barnabás
Asbóth-Bokor Levente
Gosztom Bálint

1
2
4
3
3
3
4
2 Utánpótlás 3
Haladó 2
Berta Dániel
3
Kassai László
1
Koós Viktor
2
Pajor Gergő
3
Lovranics Alexandra 2
Habda Zsolt
- Junior 2
Felnőtt 3
Kassai Gergely
- Junior 1
Felnőtt 3

EB – BIELSKO BIALO

Balról: Kassai Gergely, Lovranics Alexandra, Kassai László

2011. november 25. és 27.
között a lengyelországi Bielsko
Bialoban rendezték meg, az
ippon shobu szabályrendszerű
karate legrangosabb európai eseményét, az Európai
Shotokan Karate Bajnokságot kadet, junior és felnőtt
korcsoportokban. Hazánkat
20 versenyző és 6 versenybíró
képviselte. A Magyar JKA
Karate Szövetség válogatottjai
között az utazó keretben helyet
kapott a Tápláni Karate Sportegyesület három sportolója:
Lovranics Alexandra, Kassai
Gergely és Kassai László, csapattársuk, Habda Zsolt főis-

kolai tanulmányai miatt nem
tudta vállalni a szereplést.
Az elmúlt években már
mind a hárman bizonyították,
hogy helyük van a válogatottban, a Gergőnek és Lackónak
van már egy-egy bronzérme
és ezüstérme, Szandrának
pedig két aranyérme Európa
Bajnokságokról.
A magyar válogatott a pontversenyben az előkelő 15 helyezést szerezte meg, a tápláni
versenyzők sem vallottak szégyent, hiszen már az is nagy
eredmény, hogy a válogatottban számítanak rájuk.
Gratulálunk nekik!

