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Közösen ünnepelték a falunapot és 
a megyei polgárőrnapot 

Tombolt 
a vihar, sok kár 

érte a falut
Augusztus 10-én nagy vihar és 
erős széllökések érték Táplán-
szentkeresztet is. Fák és villany-
oszlopok dőltek, háztetőket tett 
tönkre a viharos szél. 

A tűzoltók már éjszaka meg-
kezdték a mentést, de még 
három napba telt, mire helyreállt 
a rend. A táplánszentkereszti 
önkéntes tűzoltók segítségére 
Tanakajdon és Vasszécsenyben 
is szükség volt. 

Az önkormányzat intézmé-
nyeit se kímélte a vihar, kisebb- 
nagyobb károkat okozott. Perl 
János polgármester elmondta: 
a könyvtár épületének tetejére 
esett platánfaág tört össze cse-
repeket, az óvoda bádogozását 
megrongálta, az orvosi rendelő 
cserepezését is megbontotta. 

Folytatás a 2. oldalon

Táplánszentkereszten az idén 
a falunapi ünnepséget ösz-
szekapcsolták a Vas Megyei 
Polgárőr Nappal. A megyei 
polgárőr szövetség, a helyi ön-
kormányzat közösen szervezte 
a programot. Szeptember 2-án 
tartották a rendezvényeket a 
falu központjában.

A megye sok településéről 
érkeztek a polgárőr csapatok, 
délután a társszervezetek kép-
viselői is részt vettek az ünnep-
ségen. Délelőtt a rendezvény-
sátorban misével kezdődött 
a programsorozat, majd Bedi 
Ákos, a Vas Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke közbiztonsági 
fórumon tájékoztatta a polgárőr 
egyesületek vezetőit időszerű 
változásokról. Az év végéig ügy-
félkapun keresztül, elektroniku-

san intézhetik ügyeiket, ezek-
hez az OPSZ segítséget nyújt. 
A rendőrséggel való együttmű-
ködésről, az új és egységes 
formaruháról, motoros polgárőr 
tagozat alakulásáról, és még 

sok praktikus újdonságról is 
beszámolt az elnök.

Időközben már megkezdőd-
tek a polgárőr versenyek és 
kulturális bemutatók. 

Folytatás a 3. oldalon

Táplánszentkereszten augusztus 
31-én tartották a tanévnyitó ün-
nepséget az Apáczai Csere János 
Általános Iskola tornacsarnoká-
ban. A faluban 28 első osztályos 

diák kezdte meg tanulmányait a 
2017/2018-as tanévben. 

Az ünnepségen részt vettek a 
táplánszentkereszti önkormány-

zat tagjai, Perl János polgármes-
ter, dr. Kovács László alpolgár-
mester, sok szülő és hozzátartozó 
is elkísérte a gyermekeket. 

Folytatás a 10. oldalon

Ünnepélyesen megnyitották az új tanévet

Marton Ferenc (jobbról) adja át az elismerést Kajcsos Lajosnak
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Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

Folytatás az 1. oldalról
Az Erdődy-kastélyra dőlt egy 

fenyőfa, a tetőt és a csatornát 
zúzta meg. 

Tetemes kárt okozott a szél 
a parkokban, a Jókai parkban 
három napig tartó munkával 
tudták a derékba tört kőrisfá-
kat, lucfenyőket, a leszakított 
nagy platánfaágakat feldolgozni. 
Tűzoltók, polgárőrök és az ön-
kormányzat dolgozói több köb-
méter fát távolítottak el a közte-
rületekről. Két helyi fiatalember, 
Bertók Norbert és Nagy Zsolt 
önként jelentkezett, és motorfű-
résszel segített. A polgármester 

az önkormányzat nevében is kö-
szöni az önkéntes tűzoltóknak 
és mindazoknak a munkáját, 
akik a viharos éjszakán és az 
azt követő napokban segítettek 
a faluban. Az önkormányzati 

épületekben keletkezett károkat 
felmérte a biztosító, a helyreállí-
tásra egy vállalkozóval kötöttek 
szerződést. 

Villanyoszlopokat döntött és 
több családi házat is veszély-
be sodort a nagy szél, tető-
ket rongált, fákat csavart ki. A 
táplánszentkereszti önkormány-
zat felajánlotta a lakosságnak, 
hogy a sok letört faágat, gallyat 
ne égessék el, ha kiteszik a köz-
területre, elszállítják, és ledarál-
ják. Az ingyenes felajánlással 
voltak, akik a célnak megfele-
lően, tisztességgel éltek, míg 
mások vissza is éltek…

A viharos időjárás nagyjá-
ból 45 milliós kárt okozott a 
Szombathelyi Tangazdasági Zrt. 
Rangut-majori, központi állattar-
tó telephelyén. Hámori Róbert 
vezérigazgatótól megtudtuk, 

a viharos szél levitte a takar-
mánytároló korszerű Lindab 
tetőszerkezetének több mint a 
felét. Most örülhettek neki, hogy 
a felújításkor alatta hagyták a 
régi, palás tetőborítást is, amely 
így még megvédhette a takar-
mánynak csaknem az egészét. 
Ennek köszönhető, hogy az 
állattartásban, a tejtermelésben 
nem volt fennakadás. A vihar 
fákat is kidöntött, és szénatá-
rolót is összedöntött. A károk 
felmérése után megkezdődtek a 
helyreállítási munkálatok. 

Komoly, mintegy 5 millió fo-
rintos viharkár érte a Táplán-
szentkereszti Gabonatermesz-
tési Kutató Kht. Növénynemesítő 
Állomását is. Balassa György, 
az állomás vezetője elmondta, 
hogy főként a raktárak hullám-
palás tetőszerkezetét rongálta 
meg a vihar, le is szabdalta a 
palákat, és üvegházi üvegla-
pokat is összetört. Nagyjából 
száz négyzetméternyi területen 
okozott nagyobb kárt a vihar, a 
helyreállításokat megkezdték. 

(l. e. , t. m.)

A helyi polgárőr egyesület hírei
Neválovitsné Polgár Adrienn, a Táplánszentkereszti Polgárőr 

Egyesület elnöke elmondta, nyáron biztosították a Táplánszentke-
reszti Ifjúsági Fúvószenekar utcai menetzenéjét (több alkalommal 
zenéltek egy-egy utcában a fúvósok). 

A falu rendezvényein is segédkeztek, többször előfordult, hogy 
temetéskor, esküvőn is kérték a polgárőrök segítségét. 

A megyei polgárőrnapnak a falu volt a házigazdája, ez is külön 
feladatokat jelentett az egyesületnek. 

A szeptemberi iskolakezdéskor, mint minden évben, szeptember-
ben most is segítettek az óvodánál és az iskolánál. 

Pályázatok: megújul 
az orvosi rendelő, a konyha 

és a művelődési ház
A táplánszentkereszti ön-
kormányzat több pályázatot 
nyújtott be még tavaly és 
az idén, újabb eredményes 
pályázatokról kaptak már 
értesítést. 

 
Perl János polgármester 

adott tájékoztatást a fejlesz-
tésekről. Április végén, május 
elején a Belügyminisztérium 
által meghirdetett pályáza-
tokra jelentkeztek. Az orvosi 
rendelő épületének külső 
szigetelésére, és homlok-
zatának, valamint tetejének 
felújítására, fűtéskorszerű-
sítésre és akadálymente-
sítésre sikerrel pályáztak, 
közel 23 millió forintot nyer-
tek. A táplánszentkereszti 
önkormányzat is hozzájárul 
a beruházáshoz. A felújítás 
befejezésének határideje 
2018. december 31.

Az önkormányzati konyha 
megújítását szolgálja a má-
sik pályázat: új tetőt kap az 
épület, és a homlokzatot is 
fölújítják. A konyhai eszkö-
zöket, gépeket is korszerűb-
bekkel váltják föl, ezzel is ja-
vítják a munkakörülményeket 
és az ellátás színvonalát. A 
pályázattal hozzávetőleg 25 
millió forintot nyertek, az ön-
kormányzat 4,6 millió forinttal 
egészíti ki a költségeket. 

Vidékfejlesztési pályázatra 
adták be a Jókai Mór Művelő-
dési Ház bővítésére és teljes 
felújítására szóló pályázatot, 
amit meg is nyertek. Több mint 
50 millió forintból építenek új 
szárnyat a művelődési ház ol-
dalához, a régi épületet pedig 
teljesen felújítják. A pályázat 
befejezéséhez elég szűk ha-
táridőt szabtak, 2018. április 
30-ig kell végezni a munkával. 

Tombolt a vihar, sok kár érte a falut
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Közösen ünnepelték a falunapot és 
a megyei polgárőrnapot 

Folytatás az 1. oldalról
Délután a falunaphoz kapcso-

lódó Vas Megyei Polgárőr Nap 
ünnepélyes megnyitóján Perl 
János polgármester köszöntötte 
a megjelenteket, hangsúlyozva, 
hogy az idei falunapon a bűn-
megelőzés áll a középpontban, 
s ehhez jól kapcsolódik a me-
gyei polgárőrnap. Igyekeztek az 
érdeklődőknek gazdag prog-
rammal szolgálni. Majd Kajcsos 
Lajos, a Táplánszentkereszti 
Polgárőr Egyesület leköszönt 
elnöke nyitotta meg néhány szó-
val a polgárőrnapi ünnepséget.

V. Németh Zsolt államtitkár 
beszédében kitért arra, hogy a 
polgárőr a biztonság érzetével 
kapcsolódik össze, aki a kö-
zösség megbecsült tagja. A pol-
gárőrség társadalmi megítélése 
javult, kapcsolataik erősödtek, 
szélesedtek. A rendőrséggel 
való együttműködésük magas 
szinten valósul meg. Vidéken 
a környezet, a természet, a 
termőföld védelmére különösen 
oda kell figyelni. Ennek érdeké-
ben az agrártárca együttműkö-
dési megállapodást is kötött a 
szervezettel. A kormány minden 
eddiginél nagyobb támogatást 
ad áldozatos és önként vállalt 
munkájukhoz. Bedi Ákos, a Vas 
Megyei Polgárőr Szövetség el-
nöke beszélt a nap polgárőr 
rendezvényeiről, s elmondta, 
hogy Magyarorszá-
gon több mint 2 ezer 
egyesületben több 
mint 60 ezer polgárőr 
tevékenykedik, Vas 
megyében pedig 78 
egyesület tömörít 1971 
tagot. Immáron több 
mint egymilliárd forint 
kormányzati támoga-
tást kap az Országos 
Polgárőr Szövetség. 
Végü l  köszöne te t 
mondott mindenkinek, 
aki a megyei polgárőrnap meg-
rendezésében közreműködött, 
segítséget nyújtott. 

Az ünnepségen a táplánszent-
kereszti önkormányzat nevében 

Perl János polgármester Kaj-
csos Lajosnak több mint 15 
évi áldozatos és önként vállalt 
munkája elismeréseként Táp-
lánszentkereszt Község Díjat 
és Emlékérmét adományozta, 
utalva rá, hogy az elismerést 
a községegyesítés 
napján szokták át-
adni, de ez az ese-
mény most erre a 
legjobb alkalom. A 
polgármester pedig 
a polgárőr munka 
kiemelt szintű támo-
gatásáért ajándék-
tárgyat vehetett át. 

A kitüntetések, el-
ismerések sorának 
átadásában köz-
reműködött dr. Gulyás Ferenc 
rendőr ezredes, a Szombathelyi 
Rendőrkapitányság vezetője, 
valamint Seper András tűzoltó 

ezredes, a Vas Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság igazga-
tó-helyettese is. Marton Ferenc, 
a megyei közgyűlés alelnöke 
a polgárőr munka végzésének 

segítéséért emlékplakettet ado-
mányozott Kajcsos Lajosnak. 
Az ünnepség végén kihirdették 
a járőrverseny és a Varga Lajos 
kispályás focitorna eredményét 
is, előbbit az egyházasrádóciak, 
az utóbbit a gérceiek nyerték. 

A délután jelentős eseménye 
volt még a művelődési ház-
ban a Sárkány Klub jubileumi 
kiállítása is. Perl János pol-

gármester méltatta a 
foltvarró klub lelkes, 
kiváló munkáját. Húsz 
év nagy idő, eközben 
a tagok folyamatosan 
képezték magukat, 
s szebbnél szebb 
alkotásokat hoztak 
létre. A kiállítás az 
elmúlt húsz év mun-
káinak bemutatása. 
Rövid beszéde után 
emléktárgyat adott 
át a község vezetése 

nevében Cserkúti Veroniká-
nak, a klub vezetőjének, aki 
megköszönte az önkormányzat 
segítségét, majd a kiállításról 
elmondta, hogy vannak itt közös 

munkáik reprodukciói, és önálló 
alkotások is. Lehet látni egy 
olyan takarót is, amely – úgy-
mond – sosem készül el, mivel 
újabb és újabb virágokkal bővítik 
a tagok. Meskó Krisztián, a mű-
velődési ház vezetője tortával 
kedveskedett a jubilálóknak, de 
volt „születésnapi” torta is. 

A polgárrá fogadási ünnepsé-
gen Perl János polgármester azt 
emelte ki, hogy minden évben 
meghozza a testület azt a ha-
tározatot, hogy megemlékeznek 
az abban az évben született 
gyerekekről, az új polgárokról. 
Az önkormányzat, a település 
vezetése mindig igyekszik olyan 
döntéseket hozni, amelyek a 
kicsiknek és nagyobbaknak 
valamivel kedveskednek, se-

gítséget nyújtanak, 
jobb feltételeket te-
remtenek. Felsorolt 
néhány ilyen jellegű, 
közelmúltbeli beru-
házást. A 35 újszü-
lött emléklapját és a 
pénzbeli „útravalót” a 
szülőknek a polgár-
mester és dr. Kovács 
László alpolgármes-
ter adta át. 

A polgármester 
még köszöntötte az idén 15 
éves Táplánszentkereszti Ifjú-
sági Fúvószenekart is. Visz-
szaemlékezve a kezdetekre, 
külön kiemelte, hogy a zenekar 
már nemcsak a megyében, de 
országosan, és a határokon túl 
is elismerést vívott ki magának. 
Majd a képviselő-testület dönté-
se értelmében, jelképesen egy 
félmillió forintról szóló csekket 
nyújtott át Janászek Ferenc 
karnagynak, mondván, hogy 
ezt a zenekar céljainak megva-
lósítása érdekében szabadon 
használhatják fel.

A polgárőrnapon és falunapon 
volt katasztrófavédelmi, kutyás 
és kommandós bemutató, vala-
mint sokszínű kulturális műsor 
szórakoztatta a falu népét és a 
vendégeket. 

(l. e.)

A polgármester átadja 
az emléktárgyat 

Cserkúti Veronikának

V. Németh Zsolt méltatja a polgárőrök munkáját 

Dr. Kovács László és Perl János 
köszönti az új polgárokat
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
Felhívás árkok és átereszek 

tisztítására
A napokban is tapasztalható 

csapadékos időjárás vagy a 
nyáron átélt intenzív záporok 
következtében fontos, hogy az 
ingatlanok előtti árkok alkalma-
sak legyenek a víz elvezetésére, 
ami az átereszek tisztaságán 
is múlik.

A településen járva megállapí-
tottuk, hogy sok helyen az ingat-
lanok előtti árkok, a gépjármű-
behajtók és gyalogos hidak alatti 
átereszek nincsenek kitisztítva, 
helyenként azokat jogellenesen 
megszüntették, betöltötték. 

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzatának helyi környe-
zet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról 16/2001. (XII. 14.)  
önkormányzati rendelete szerint 
az ingatlan előtt lévő vízelvezető 
árok karbantartása, rendszeres 
tisztítása az ingatlan használójá-
nak (tulajdonos, kezelő, haszon-
élvező, bérlő stb.) kötelessége. 

Ez a kötelezettség a bekerített 
vagy be nem kerített, üresen, 

illetve használaton kívül álló in-
gatlanra, telekre is kiterjed. 

Kapubejáróknál, az árkokban 
a vízátfolyást áteresszel kell 
biztosítania a használónak. Ezek 
karbantartása szintén a haszná-
lók kötelessége.

Az árkokból kitisztított hor-
dalékot és egyéb szemetet úgy 
kell elhelyezni, elteríteni,  hogy 
a csapadékvíz közútról árokba 
lefolyását ne akadályozza (az 
útpadka feltöltése tilos). 

Kérjük, hogy a minden itt élő 
számára és élvezhető lakókör-
nyezet fenntartása, anyagi ja-
vaink megóvása érdekében szí-
veskedjenek rendeletben előírt 
kötelezettségeiket teljesíteni és 
az  Önkormányzattal a fent leírtak 
szerint együttműködni.

BURSA HUNGARICA Ösztöndíj-
pályázat 2018.

Kedves Egyetemisták, Főis-
kolások!

Kérjük, kísérjétek figyelemmel 
a település honlapját /www.
taplanszentkereszt.hu/, mert 
október elején ott és a település 

hirdetőtábláin tesszük közzé a 
pályázati felhívást.

Szelektív hulladékgyűjtők 
használata

Napról napra tapasztaljuk, 
hogy a szelektív hulladékgyűjtő-
ket egyesek különösen értelme-
ző, egyedi módon használják. 
Valaki, valakik oda viszik ki az 
összes szemetet, de olyanok is 
vannak, akik mellé pakolják a 
hulladékot, ez pedig mindenkinek 
szúrja a szemét.

Összekeverik a szemétte-
leppel!

Az üveg, a műanyag és a papír 
helyett a konténerek mellé rakják 
a háztartási hulladékot, levetett 
rongyaikat, elromlott tévéjüket, a 
gyerek pelenkáit, összes kidob-
nivaló szemetjüket. 

Szentkereszten, az idősek 
otthonánál lévő hulladéksziget 
az állandó gócpont. Aki valakit 
rendetlenkedni lát, kérjük, figyel-
meztesse lakótársát, fotózza le, 
és kérjük, jelezze a Polgármes-
teri Hivatalban. 

Szombathelyen sorra tűnnek 
el a szelektív  hulladékgyűjtő szi-
getek, mert rengeteg a panasz.

 Hetente  ürítik a kukákat, ez 
minden háztartásban kötelező 
közszolgáltatás! Évente lom-
talanítással állunk a Lakosság 
segítségére! Havonta a házak 
elől is elviszik a szelektív hul-
ladékot! Itt vannak a szelektív 
hulladékgyűjtők!

Mégis vannak, akik ennyi le-
hetőség mellett nem tudják hova 
tegyék a szemetüket!? 

Szégyenletes viselkedés! 
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 

a szelektív hulladékgyűjtőket 
rendeltetésüknek megfelelően 
használják. 

A vihar margójára...
A kárt szenvedett 

lakótársaink baját 
szerettük volna enyhí-
teni, amikor megszer-
veztük a vihar során 
keletkezett zöldhulla-
dék összegyűjtését, 
elszállítását, a dará-
lás helyszínére tör-
ténő egyéni bevitelét.

A hulladékgyűjtést, majd an-
nak a leállítását is a facebook-
on tettem közzé. Számítva arra, 
hogy ez napjainkban a leggyor-
sabb hírforrás. 

Eleinte kezelhető volt a hely-
zet, csak aztán sokan ráéreztek 
az ízére, hogy épp ideje meg-
nyesni a fákat, lenyírni a sövényt, 
kivágni az erre érett, felesleges 
tuját, orgonabokrot. Pár kosárnyi 
nyesedék, rég elszáradt gallyak 
is kikerültek az utcára.

De fuvarosunk és az ezzel 
megbízott dolgozók derekasan 
állták a sarat, rendbe tették a te-
lepülést. Közel 3 hétbe tellett, de 
az érintetteknek nagy segítséget 
jelentett, hogy ezzel sem kellett 
az energiájukat és a pénztárcá-
jukat tovább terhelni.

Az meg nem is tanulság, ha-
nem manapság már tény, hogy 
mindig voltak, vannak, lesznek 
olyanok, akik a bajbajutottak 
révén járnak jól.

Parkolás az óvoda és az iskola 
előtt

A nyáron az intézmények 
és a templom előtti parkolás 
megkönnyítése, a biztonságos 
közlekedés és a közlekedési 
szabályok betarthatósága ér-
dekében az Önkormányzat a 
Fő utca északi oldalán, a Szent 
Lőrinc sétány kereszteződéséig  
majdnem teljes hosszúságban 
kiépítette a parkolót. 

Tisztelettel kérjük az érintette-
ket, használják is azt! 

A lenti kép tanúsítja, hogy nem 
mindnyájan vették észre a vál-
tozást.

A szakaszra megállni tilos 
tábla vonatkozik. 

Családi Anita
jegyző 

Eboltás 2017.
 Értesítjük a község lakosságát, hogy a 2017. évi veszettség 

elleni kötelező eboltás a következő helyszíneken és időpon-
tokban lesz: 

2017.szeptember 28-án csütörtök délelőtt: 
– 8.00 órakor: a Petőfi Sándor utca 20. szám előtt,
– 9.00 órakor: a Tűzoltószertár előtt (Fő út) 
– 10.00 órakor: Malom utca és a Dózsa utca keresztező-

désében, 
délután:
– 14.30 órakor: a Petőfi Sándor utca 20. szám előtt, 
– 15.00 órakor: a Tűzoltószertár előtt (Fő út)
– 15.30 órakor: Malom utca és a Dózsa utca keresztező-

désében.
Pótoltás ideje:
2017. október  5-én csütörtökön délután: 
– 14.30 órakor: a Petőfi Sándor utca 20. szám előtt, 
– 15.00 órakor: a Tűzoltószertár előtt (Fő út) 
– 15.30 órakor: Malom utca és a Dózsa utca keresztező-

désében. 
Az oltás díja: 3.500 Ft ebenként, ami tartalmazza a féregtele-

nítő tabletta árát is. Az oltási könyvet mindenki hozza magával! 
Veszettség ellen minden 3 hónaposnál idősebb ebet kötelező 
beoltani. Az ebek oltás alól való kivonása hatósági eljárást 
és bírságot von maga után! 2014. január 1-től csak a chippel 
ellátott ebek olthatók. Akinél ez még nem történt meg, az oltás 
alkalmával a chip behelyezéséről az állatorvos gondoskodik.
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Közel kétórás fórumot tartottak 
Táplánszentkereszten a Gyön-
gyös utcai, és a Táplánszent-
kereszti Gabonatermesztési 
Kutató Kht. Növénynemesítő Ál-
lomás (Gabonakutató) melletti 
szennyvíz-átemelő rekonstruk-
ciós tervéről. Az önkormányzat 
a Park utcai és a Gyöngyös utcai 
lakókat hívta meg a fórumra, 
amelyen a Vasivíz Zrt. mérnökei 
tájékoztatták őket, szeptember 
11-én.

Perl János polgármester 
elmondta, szeptember 8-án 
kapta kézhez az önkormány-
zat a tájékoztatást a rekonst-
rukciós tervről, a beruházás 
célja – a Bozzai, Kenéz, Pecöl 
és Megyehíd – szennyvízhá-
lózatának építése kapcsán, 
a nagy esőzésekkor tapasz-
talható szennyvíz-kiáradás 
megelőzése. A beruházáshoz 
a táplánszentkereszti önkor-
mányzat hozzájárulására is 
szükség van. A döntés előtt 
kért az önkormányzat informá-
ciókat. A fórumon a képviselő-
testület tagjai is részt vettek. 

Katona László, a Vasivíz Zrt. 
szennyvíz-szolgáltatási fő-
mérnöke és Hompasz Gyula 
fejlesztési főmérnök ismertette 
a terveket és válaszolt a kér-
désekre. 

Táp lánszentkereszten a 
Gyön gyös utcában és a Park 
utcá ban hóolvadáskor és na-
gyobb esőzések után rendsze-
resen feltör a szennyvíz az ak-
nákból. A lakók visszaemléke-
zése szerint legalább 10 éves 
problémáról van szó. A kritikus 
időszakokban gejzírként tör föl 
a szennyvíz, elönti az udvaro-
kat, pincéket, használhatat-
lanná teszi a házak hálózatát, 
majd visszahúzódik, befolyik a 
Gyöngyösbe. Kiöntéskor hete-
kig nagy a bűz és szennyezés, 
a lakók a gyerekeiket is féltik.

Katona László röviden is-
mertette a rekonstrukciós ter-
veket, a Gyöngyös utca végén 
építenének egy nagyobb, föld 

alatti aknát, amelybe erősebb 
áradáskor, amikor a szennyvíz 
és az esővíz keveredik, a túlfo-
lyón átvezetnék a szennyvizet a 
föld alatti zárt csőben a Gyön-
gyösbe. Az újabb aknát ráccsal 
látnák el, a hordalék takarítása 
a szolgáltató feladata lenne. 

Katona László és Hompasz 
Gyula is elmondta, nagyobb 
beruházás kezdődik a térség-
ben, és ennek része lehet a 
tervezett szennyvíz-átemelő, 
noha azt is többször kijelentet-
ték, csak tüneti kezelésről van 
szó, elsősorban a Gyöngyös 
utcai kiöntéseket szeretnék 
megakadályozni. A fórumon a 
mérnökök aprólékosan elma-
gyarázták a szennyvízhálózat 
műszaki adottságait – lejtés, 
szintkülönbség, csatornaát-
mérő, átemelők, szivattyúk 
stb. – és nem hallgatták el a 
csatornahálózat sok évtizedre 
visszavezethető/visszabuktat-
ható problémáit sem.

A lakók rendkívül ténysze-
rűen, olykor némi malíciával 
tűzdelve tették fel kérdéseiket, 
s hogy a lényegnél maradjunk, 
a legfontosabb kérdés mégis-

csak az volt, hogyan lehetne az 
elavult csatornarendszert újra 
cserélni, esetleg a nyomvonalát 
is megváltoztatva, az átemelő-
ket a lakott résztől távolabbra 
helyezni? Aggódásuknak adtak 
hangot azért is, mert úgy érte-
sültek, a közeli négy falu rákö-
tésével újabb 600 családi ház 
és közintézmény szennyvize 

csordogál majd Táplánszent-
kereszt felé, a gyűjtőkön és 
átemelőkön átjutva a szombat-
helyi szennyvíz-tisztítóba. 

A Vasivíz Zrt. szakembe-
rei elmondták, legalább 280-
300 millió forintba kerülne egy 
új hálózat kiépítése, jelenleg 
nincs rá pénz (az egyik lakó 
felvetette, mi lenne, ha a háló-
zathoz tartozó önkormányzatok 
összefognának, előteremtenék 
a pénzt: nincs rá reális esély, 
kapta meg a választ). 

Hompasz Gyula kifejtette, a 
megyében számos településen 
hasonló gondokkal küzdenek, 
mint Táplánszentkereszten. 
Egyelőre nem lát jobb meg-
oldást a Gyöngyös utcai gon-
dokra, a rekonstrukciós tervek 
kapcsán választhatnák ezt a 
beruházást, amelynek teljes 
költségét fedezné a cég. 

A lakók azt is kérdezték, hogy 
vajon a környezetvédelmi ható-
ságok hozzájárulnának-e ah-
hoz, hogy tisztítatlanul jusson 

a szennyvíz a Gyöngyösbe? 
Hompasz Gyula válaszolt: ko-
rábban mereven elzárkózott a 
hatóság, de most „beadta a 
derekát”. A csapadékvízzel föl-
hígított és a szilárd hordaléktól 
(papír, rogyok stb.) „megszaba-
dított” szennyvizet engednék a 
patakba, alkalmanként. 

A fórum végén Hompasz 
Gyula megköszönte a lakók 
türelmét és észrevételeit. Perl 
János polgármester is megkö-
szönte a lakóknak és a szak-
embereknek, hogy eljöttek a 
megbeszélésre. Az itt élőknek 
tudni kell a tervekről, ezért 
hívta össze az önkormányzat 
a tájékoztatót. A polgármester 
is megerősítette: tüneti ke-
zelésnek, részmegoldásnak 
tartja az ajánlatot, műszaki, 
technikai és környezetvédelmi 
szempontból is.

A táplánszentkereszti ön-
kormányzat a tájékoztató utáni 
ülésen határozatot fogadott el 
arról, hogy akkor adja hozzá-
járulását a szennyvíz-átemelő 
rekonstrukciós tervéhez, ha az 
átemelő a falu belterületéről 
teljesen kikerül. Tanakajd felé, 
a lakóházaktól távolabb java-
solják a megépítését. 

(t. m.)

Tüneti kezelést ajánlottak 
a Gyöngyös utcai szennyvíz-kiöntésekre

A ház aljában állt a szennyvíz Czömpöly Ferencnél 
(2014-es fotó vaol. hu)

A Gyöngyös utcát heves esők után önti el a szennyes lé 
(2016-os fotó nyugat.hu)
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Kajcsos Lajos, a Táplánszentke-
reszti Polgárőr Egyesület korábbi 
vezetője kapta az idén a Táplán-
szentkereszt Községért Díjat. Az 
elismerést a megyei polgárőr-
napon, szeptember 2-án adta át 
az önkormányzat nevében Perl 
János polgármester. 

Kajcsos Lajos tősgyökeres 
táplánszentkereszti, itt született 
1951-ben, itt járt iskolába, majd 
Szombathelyen a szakmunkás-
képzőben tanult. A jogosítvány 
megszerzése után 15 évig dol-
gozott a Szombathelyi Állami 
Tangazdaságban traktorosként. 
Munkáséveit a szombathelyi 
Falcóban folytatta, szintén 15 
évig. Öt éve nyugdíjas, de még 
mindig aktív. A családban fölne-
veltek két fiút és egy lányt, hat 
unokájuk született. Családi okok 
miatt négy éve költözött Vasvárra. 

Táplánszentkereszten aligha 
van olyan ember, aki Kajcsos 
Lajost nem ismeri. Elmondta, 
2002-ben került kapcsolatba 
a polgárőrséggel, az alapítók 
között volt. Akkor 42 tagja is 
volt a Táplánszentkereszti Pol-
gárőr Egyesületnek, az ifjúsági 
tagozatban is voltak 14-en. Az 

alakuló gyűlésen Horváth Lajost 
elnöknek, őt elnökhelyettesnek 
választották. Pár év múltán már 
ő lett az egyesület vezetője. 

Tizenöt évig volt az egye-
sület elnöke, a faluban szin-
te nem volt olyan közösségi 
megmozdulás, amiből a 
polgárőrség nem vette vol-
na ki a részét. Ha kellett, 
forgalmat irányítottak, őr-
ködtek, éjszaka is járőröz-
tek. A nagyobb ünnepeken 
is vigyáztak arra, hogy hí-
vatlan vendégek ne zavarják 
meg a nyugalmat, biztosí-
tották a rendezvényeket, 
sporteseményeket, közösen 
járőröztek a rendőrökkel. Is-
kolakezdéskor is segítettek 
a gyermekintézmények kör-
nyékén. Képzéseken, ver-
senyeken vettek részt, és a 
legtöbbször jó eredménnyel 
tértek haza, kupák és serle-
gek, oklevelek tanúsíthatják 
ezt. Alkalmanként a szombathe-
lyi nagyobb rendezvényekre is 
hívták őket. Együttműködtek a 
táplánszentkereszti önkormány-
zattal, a helyi önkéntes tűzol-
tókkal, a Vas Megyei Polgárőr 
Szövetséggel és az Országos 

Polgárőr Szövetséggel, a me-
gyei rendőr-főkapitánysággal 
és a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatósággal.

Kajcsos Lajos úgy emlékszik, 
nagyon jó csapat volt együtt, 
jó szellemben tudtak dolgozni, 
hiszen mindenki a szabadidejét 
áldozta fel a közösség érdeké-
ben. Talán az ő munkájuknak is 
köszönhető, hogy Táplánszent-

kereszten a lakóknak bizton-
ságban lehet élni.

Tavaly decemberben jutott 
arra az elhatározásra, hogy 
lemond a polgárőr egyesület 
vezetéséről. Megváltozott az 
élethelyzete, nagyobb lett a 
földrajzi távolság, jobbnak lát-
ta, ha átadja a stafétabotot. A 
polgárőr egyesület tagjai ekkor 
Neválovitsné Polgár Adriennt 
választották meg elnöknek. 
Kajcsos Lajos az egyesületnek 
azonban továbbra is megbe-
csült tagja maradt, és a megyei 
szervezetben koordinátor-he-
lyettes. Elmondta, hogy további 
sikeres működést kíván a pol-
gárőröknek a faluban. 

Másfél évtizedes közösségi 
munkáját számos elismeréssel 
köszönték meg. 2008-ban a Pol-
gárőr Érdemkereszt Arany foko-
zatát, 2013-ban Az Év Polgárőre 
kitüntetést adományozta neki az 
Országos Polgárőr Szövetség, 
megkapta a Vas Megyei Közgyű-
lés elnökének emlékplakettjét, 
és kiemelkedő közösségi mun-
kájáért a táplánszentkereszti 
önkormányzattól a Táplánszent-
kereszt Községért Díjat. 

(t. m.)

A szélsőséges időjárás – nagy 
hőség, vagy hideg, hirtelen 
lezúduló sok csapadék, erős 
szélvihar – egyre inkább pró-
bára teszi épített és természeti 
környezetünket. Augusztus 
10-én a térségünkre lecsapó 
vihar a Táplánszentkereszti 
Önkéntes Tűzoltóságot is nagy 
próbatétel elé állította. 

Éjszaka kezdődtek a men-
tési munkálatok, 26 órát fo-
lyamatosan dolgoztunk, 36 
káreseménynél volt munkánk, 
több esetben a polgárőrség-
gel együtt, akiknek ezúton is 
szeretném megköszönni a 

közreműködését! Beavatko-
zásaink során sok félreértést, 
tájékozatlanságot is tapasz-
taltunk, ezeket szeretném 
tisztázni, pontosítani.

Az önkéntes tűzoltóság 
feladata megegyezik a hiva-
tásos tűzoltóság feladatai-
val: a közvetlen és közvetett 
életveszélyt hárítja el, védi az 
infrastruktúrát (közúthálózat, 
vi l lany, gáz, ivóvíz), menti 
az ingó és ingatlan anyagi 
javakat. Feladataink közé 
tartozik, hogy részt kell ven-
nünk a forgalmi akadályok 
megszüntetésében (útra dőlt 
fák, vagy egyéb tárgyak eltá-

volítása), lakóingatlanokban 
keletkezett, lakhatást befolyá-
soló károk, veszélyhelyzetek 
felszámolásában, (lakóépü-
letre, villany-, gázbekötésre 
dőlt fák eltávolítása), nagy 
esőzésekkor elvégezzük a 
pincékbe szivárgott csapa-
dékvíz szivattyúzását, abban 
az esetben, ha az ingatlan 
elektromos rendszerét, vagy 
fűtését a betört víz veszé-
lyezteti. Viszont nem tartozik 
a tűzoltók feladatkörébe ki-
szivattyúzni a kiskertekben 
összegyűlt vizet, átemelni a 
csapadékvizet egyik árok-
ból a másikba. Amennyiben 

lakóingatlan vi l lany- vagy 
gázbekötésére fa dőlt, eset-
leg egyéb tárgy roncsolta, 
kötelességünk odáig terjed, 
hogy a villany- vagy gázve-
zetéket és bekötési pontokat 
szabaddá tesszük, tehermen-
tesítjük. A kidőlt fa feldarabo-
lása, kuglizása már nem tar-
tozik kötelezettségeink közé. 
Az elektromos vezetékek, 
gázvezetékek, vízvezetékek 
sérülése esetén a megfele-
lő biztonsági intézkedések 
megtétele után a szolgáltatót 
értesítjük a hibáról.

Amennyiben lakóépület 
tetőszerkezetéről a v ihar 

Kajcsos Lajos kapta idén 
a Táplánszetkereszt Községért Díjat

Kajcsos Lajosnak Perl János 
polgármester adta át a díjat 

Vihar utáni gondolatok a tűzoltók feladatairól
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A táplánszentkereszti Arany 
János utca kis családi házának 
kapuja nyitva. Óvatosan lépek 
be, félve a gyakran váratlanul 
előrohanó kutyától. Szólítgatom 
a házigazdát, aki a tyúkudvar 
felől érkezik. Treplán Ferencné, 
Irma néni nemrégen töltötte be 
90. életévét, de még mindig tevé-
keny. Amíg a házba tartunk, arról 
beszél, hogy ellátja a tyúkjait, 
de van egy kis veteményese is, 
amit gondoz, a terményt pedig 
elajándékozza. 

Treplán Ferencné, Irma néni 
1927. augusztus 29-én a Zala 
megyei Kerecsenyben született, 
de már 1948 óta Táplánban él. 
Az elemi iskolát szülőfalujá-
ban végezte el, éppen akkor 
vezették be a nyolcosztályos 
rendszert. Először a sógornője 
került a faluba, aztán ő is ide jött 
a vasutas férje házába. Sokat 
kellett dolgozni az épületen, 
és amúgy is nehéz idők jártak 
akkoriban. 

– Háziasszonyképzésben is 
részt vettem, sokáig háztartás-
beli voltam – meséli. – Először 
az itteni savanyúságüzemben 
helyezkedtem el szezonális 
munkásként. Kemény munka 
volt. Dolgoztam még a hermáni 
gépállomáson, és a MÁV Ok-

tatási Főnökségen is, onnan 
mentem nyugdíjba. Emellett 
reggeltől estig gazdálkodtunk 
a férjemmel a háztájiban, volt 
földünk, állatunk. Évente disznót 
vágtunk. Sajnos az uram 1998-
ban meghalt, csaknem húsz éve 
élek egyedül, gyerekünk nincs. 

– El tudja látni magát? 
– Már nem főzök magamnak, 

úgy hozzák az ételt. Választani 
ugyan nem lehet, azt eszem, 
amit kapok, de nem panaszko-
dom rá. A tojásokat is inkább 
elosztom, mert nem szeretem 
a rántottát. 

Elmondja, hogy orvoshoz 
nemigen jár, legfeljebb a gyógy-
szereit íratja fel. Súlyos beteg-

sége volt, 1996-ban a mellét 
meg kellett műteni. Szerencsére 
nem újult ki a daganat. Hat-
hét éve azonban igen rosszul 
érezte magát, ezért infúzióra 
kellett járnia az onkológiára. 
De ezen is túl van. Úgy érzi, az 
élet megedzette az ellenálló 

képességét. Na, és a Jó Isten 
is kegyeibe fogadta, hogy ezt 
a magas kort megérte. Amíg 
tehette, misére is járt. Öt éve 
még biciklizni is tudott. Többen 
is megköszöntötték, megaján-
dékozták 90. születésnapján, 
jólesett neki, hogy felkereste 
Perl János polgármester, Családi 
Anita jegyző, és örült a minisz-
terelnök köszöntő sorainak is. 

A településről az a vélemé-
nye, hogy rengeteget változott 
az elmúlt évtizedekben. Amikor 
ideköltözött, kis falu volt, most 
pedig már majdnem olyan, mint 
egy város. Szomorúan tapasz-
talja az emberi viselkedés vál-
tozásait, ami nem jó. Hajdanán 
mindenki ismerte a környezeté-
ben lakókat, sokat beszélgettek, 
mindenben segítették egymást. 
Manapság az elhidegülés, a 
bezárkózás, a közömbösség az 
uralkodó. Sokan még a szom-
szédjukat sem igen ismerik. 

– Magára nyitják azért az ajtót?
– Általában egyedül vagyok, 

de ugye naponta hozzák az 
ebédet, s különösen a férjem 
testvérének unokái viselik szívü-
kön a sorsomat. Gyakran meg-
látogatnak, segítenek, amiben 
tudnak. 

Arra a kérdésre, hogy milyen 
sokáig szeretne még élni, elő-
ször úgy válaszolt, hogy semed-
dig. Aztán elmagyarázta, hogy 
ha már magatehetetlen lesz, 
mások gondozására szorul, 
akkor azt kérné: adja meg neki 
az Úr a mielőbbi kegyes halált. 

Kifelé menet, miközben ki-
kísér, még megmutatja a ház 
körül lévő paprikaültetvényét. 
Szép, egészséges zöldpapri-
kákkal van telisteli.  L. E. 

Irma néni 90 évesen is roppant tevékeny

Perl János, Családi Anita, 
Treplán Ferencné

cserepet, palát bont le, vagy 
mozdít el, a tető  helyreállítá-
sát nem feladatunk elvégezni, 
erre nincs is megfelelő esz-
közünk. Amennyiben a tetőről 
elszabadult tárgyak eset-
leges leesése embereket, 
értéktárgyakat veszélyeztet 
(különösen közterületen) , 
eltávolításukat igyekszünk 
elvégezni. Természetesen, ha 
lakóingatlan tetőszerkezetére 
dőlt fa, annak szakszerű eltá-
volítását elvégezzük, hogy a 
tetőszerkezet helyreállítását 
a lakók, szakember igénybe-
vételével, mielőbb megkezd-
hessék.

Amennyiben vihar során 
kidőlt fa nem esett elektromos 
hálózatra, nem jelent forgalmi 

akadályt közterületen, nem 
veszélyeztet életet, testi ép-
séget, nincs vele kötelező 
tennivalónk. Más a helyzet, ha 
lógnak a letört ágak a busz-
megálló, vagy a járda fölött, 
a játszótéren, vagy a gyer-
mekintézmények területén. 
Ilyenkor elhárítjuk a közvetlen 
veszélyt, eltávolítjuk a veszé-
lyesen lógó ágakat.

A Táplánszentkereszti Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület sa-
ját tűzoltó gépjárművel és 
EDR-rádióval rendelkezik, 
így tudjuk a feladatainkat a 
szombathelyi műveletirányítá-
si központtal együttműködve 
elvégezni, ők irányítják me-
gyénk összes tűzoltó erőinek 
munkáját. Tömeges kárese-

mények során, ha szüksé-
ges, a közeli településekre is 
kapunk riasztást. Tűz, baleset, 
vagy más természeti csapás 
esetén bátran tárcsázzák a 
112-es, illetve a régi 105-ös 
segélyhívót , a központból 
azonnal értesítenek bennün-
ket a szombathelyi hivatásos 
tűzoltósággal párhuzamo-
san. Amennyiben önkéntes 
tűzoltóságunkhoz érkezik 
lakossági bejelentés,  mi is 
késedelem nélkül értesítjük 
a megyei katasztrófavédel-
mi műveletirányítást, ennek 
révén pedig a szombathelyi 
hivatásos tűzoltóságot. Az 
esethez történő vonulást csak 
ezután kezdhetjük meg. A leg-
fontosabb, hogy bajban min-

denkinek jár, és meg is fogja 
kapni a segítséget! A tűzoltók 
segítségén kívül fontos – 
természeti csapások során 
kiváltképp – a helyi lakossági 
összefogás, amelynek ere-
je nélkülözhetetlen a károk 
felszámolásakor. Sok-sok 
kisebb-nagyobb falu, telepü-
lés mutatta már meg, hogy 
mekkora erő rejlik a helyiek 
összefogásában! Kívánjuk, 
hogy Táplánszentkereszt is 
ezen összetartó községek 
sorát gyarapítsa, törődjünk 
egymással, hogy baj esetén 
mindenkinek jusson segítség!

Tisztelettel:
Tancsics József

tűzoltóparancsnok
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Táplánszentkereszt helyi értékei (5.)
Rosenberg-kastély (Rácz)

Fő utca 54.   

Tíz év után föléledt Csipkeró-
zsika-álmából a táplán szent-
kereszti Rosenberg-kastély. 
Az eklektikus stílusban épített, 
műemlékjellegű épületben nagy 
a sürgés-forgás, kívül-belül 
fölújítás alatt áll. A kastélyt 
héthektáros kert veszi körül, 
értékes fák is maradtak. 

Az egykori Táplánfán, közel 
egymáshoz két kastély is ta-
lálható, szinte karnyújtásra van 
a Széll-kastély, ha akarnának, 
reggelente oda is köszönhetné-
nek egymásnak. A kert végében 
ott csörgedezik a Gyöngyös, a 
sárga és fehér barátságos épü-
letet – tetején érdekes formájú 
(szegmensíves) ablakokkal, 
majdhogynem galambdúcoknak 
látszó kiszögellésekkel – be-
ragyogja a fény. Az augusztusi 
nagy vihar után érkeztünk, ki-
döntött nagy fákat láthattunk a 
kertben. 

A hagyományok szerint a kas-
télyt az 1890-es években épít-
tette a Rácz család. Szabadon 
álló, földszintes, középen egy-
emeletes, tetőtér-beépítéses, 
L-alaprajzú, döntően romantikus 
formaelemeket tartalmazó, ek-
lektikus stílusú műemlékjellegű 
az épület. 

A Magyar Kastélylexikon 
adatai szerint a kerti terasz 
burkolatán az 1893-as évszám 
található, valószínűleg ekkor 
fejezhették be az építkezést. 
1898-ban már dr. Rosenberg 
Gyula és édesanyja lakott a 
rezidenciában. Mayer Gyula 
levéltáros kutatásai nyomán 
lehet tudni, hogy a kalandos 
életű ügyvéd halállal végződő 
pisztolypárbajt vívott a be-
csületén esett sértésért, el is 
ítélték két év börtönre, de ha-
marabb szabadult. A táplánfai 
birtokán példásan gazdálkodó 
földesúr versenyistállót is fenn-
tartott. 1892-től országgyű-
lési képviselő is volt, előbb a 
németújvári, később a rudabá-
nyai kerületet képviselte.  Ne-

véhez köthető a Szombathely-
Rum és Németújvár-Körmend 
vasútvonal támogatása. Baráti 
kapcsolatot ápolt Mikszáth Kál-
mán íróval, aki meg is látogatta 
a táplánfai birtokán. (Mayer 
Gyula szeretné megjelentetni 

kutatásainak eredményét, meg-
osztaná dr. Rosenberg Gyula 
különleges életét.) 

 A Tanácsköztársaság idején 
készült összeírás szerint 8 
szoba, 1 konyha, és 3 személy-
zeti szoba volt a kastélyban, 
az épülethez akkor 2 holdas 
park és 2 holdas gyümölcsös 
is tartozott, 1935-ben özvegy 
Rosenberg Gyulánénak 518 
katasztrális holdas birtoka volt 
Táplánfán… 

Az épület 1945-ben osztozott 
a magyarországi kastélyok sor-
sában, berendezését, értékes 
bútorait és műtárgyait széthord-
ták, elpusztították. 

Az államosítás után a szom-
bathelyi állami gazdaság iro-
dáinak és lakásoknak adott 
helyet. A rendszerváltás után 
magánkézbe került, felújították, 
tetőterét is beépítették, rövid 
ideig még kastélyszállóként is 
használták, 1995-ig lovasfogadó 
működött benne, aztán több 
mint 10 évig üresen állt. 

Az új tulajdonosok megbízá-
sából Sárdi Veronika (aki magát 
frappánsan csak „pallérnak” 
nevezi) vezetett körbe az épü-

letben és mesélt a Rosenberg-
kastély jövőjéről. Másfél-két éve 
vásárolta meg a Tappán Kft. a 
kastélyt az előző osztrák-német 
tulajdonosoktól. (Érdekes, hogy 
a kft. nevében mintha visszakö-
szönne a falu múltja, Táplánfa 

földesura a középkor végén a 
haraszti Thapán család volt).  
A földszinten magas, faburko-
latú, fagerendás előcsarnokba 
lépünk, évszázados falépcsők 
vezetnek az emeletre, a kap-
csolódó nagy teraszon beszél-
getünk.

A kastélyt erősen megviselte, 
hogy nem használták, hatalmas 
munka vár az új tulajdonosok-
ra.  A falak alul vizesedtek, a 
pincében állt a víz, szigetelni 
kell. Több szoba már átesett a 
felújításon, négy apartman szin-

te kész a vendégek fogadására. 
Alul még ott vannak a régi szálló 
konyhájának és konyhai zöldsé-
ges és húsos előkészítőjének 
berendezései, szakemberek fel-
hívták a tulajdonosok figyelmét 
arra, hogy ezeket alig használ-
ták, időállóan jó minőségűek. 

A bejárattól nem messze két 
szépen kidolgozott, öntöttvas 
kályha őrködik, a korabeli be-
rendezések közül mindössze 
ez az „örökség” szállt át az új 
tulajdonosokra.

Veronika, jó pallérhoz illőn, 
rajta tartja a szemét szinte 
mindenen, a pincétől a padlá-
sig sokszor bejárta a „szellem-
kastélyt”, először furcsa volt 
az ódon épület, okozott már 
meglepetéseket, hatalmas és 
súlyos darázsfészek lógott az 
emeleten, amikor eltávolították 
a régi álmennyezetet, egész 
állat- és rovargyűjtemény hul-
lott alá…

Jó helyen van a kastély, jó az 
aurája, nagy a kert, a fűnyírás tíz 
napig is eltarthat. A Gyöngyös, 
a fák, a madarak is vendégma-
rasztalók. A tulajdonosok még 
nem döntötték el véglegesen 

mit is szeretnének, talán panzi-
ót, vagy kastélyszállót. 

A legfontosabb mégiscsak 
az, életet lehelnek Táplánszent-
kereszt újabb, történelmi múltú 
kastélyába. 

(t. m.)

A Rosenberg-kastély napjainkban

1942. évi felvétel Rácz Miklós kastélyáról. 
A kép a Savaria Múzeum Knebel-gyűjteményéből származik
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Morzsányi Filmklub
Jókai Mór Művelődési Ház

Továbbra is várja a filmkedvelőket a művelődési ház filmklubja
alkalmanként két felvezető filmmel, amelyek 

a Kinedok filmforgalmazó platform jóvoltából jönnek hozzánk, 
majd egy-egy egész estés játékfilm vetítésével!

Nagy szeretettel várjuk vendégeinket az ingyenes vetítésekre!

2017. október 3. 
17.00 Kieran Kolle: Szavatossága: 

lejárt?
18.00 Rozálie Kohoutová-Tomás 

Bojar: FC Roma

19.30 Rupert Sanders: Páncélba 
zárt szellem

A Páncélba zárt szellem főhőse az Őr-
nagy, a különleges erőknél szolgáló egyedi 
humán-kiborg hibrid, a 9-es Részleg nevű 
kommandós osztag vezetője. A legve-
szélyesebb bűnözők és szélsőségesek 
kiiktatására szakosodott 9-es Részleg egy 
olyan ellenséggel kerül szembe, amelynek 

egyetlen célja, hogy elpusztítsa a HankaRobotika kibertechnológia 
fejlesztéseit.  

Búcsú
Kedves Táplánszentkereszti Lakosok!

A búcsú ragadtatott írásra, hiszen 2017. október 15-i hatállyal 
elhagyom a Táplánszentkereszten betöltött népművelői-könyvtárosi 
posztomat.

Fájó szívvel írom ezt le, mert ez a község volt a második ottho-
nom, sok szép emlék fűz hozzá.

Köszönöm a sok, közösen eltöltött, kultúragazdag évet, a 
gyermekek kacagását, aktív tábori létét, előadás látogatását, 
szeretetét!

Köszönöm az aktív, a kultúrát pártoló lakosok segítségét, a mindig 
tettre kész emberek hozzáállását, lelkesedését!

Köszönöm a hagyományőrző rendezvények kapcsán mutatott 
fogékonyságot, a sok sütit, a tevékeny együttlétet!

Köszönöm a csoportok együttműködését, az első szóra ugrást, 
a segítséget!

Köszönöm a könyvtárlátogatásokat, az aktív olvasási kedvet!
Köszönöm, hogy befogadtak/befogadtatok, s köszönöm, hogy 

(el)ismert emberré válhattam!
Bízom benne, hogy a jó emlékezetekbe ásódom, és jó egészsé-

get, áldást és jókedvet kívánok mindenkinek!
Meskó Krisztián

   népművelő

Iskolai néptánc
A tavaly ősz óta jól működő óvodai néptánccsoportjaink 

mellett szeretnénk iskolai (1-2. osztályosok) csoporto(ka)t is 
indítani.

Jelentkezési határidő: 2017. október 6.
A néptánc órák a művelődési házban lesznek, terveink szerint 

még 16 óráig bezárólag, hetente egy alkalommal.
A térítési díj: 500 Ft/alkalom.
Jelentkezni az iskolában, illetve a könyvtárban lehet, vagy 

Meskó Krisztián népművelőnél a 30/659-0275-ös számon vagy 
a taplankke@gmail.com címen.

Köszönettel:
Meskó Krisztián  

  népművelő

Szent Mihály-nap 
Táplánszentkereszten

2017. szeptember 29.
Helyszín: a Jókai Mór Művelődési 

Ház és a Tündérkert

Program:
16.30-17.30 Tündérkert-látogatás és 

fapótlás – a tavaly és tavalyelőtt örök-
be fogadott fák megtekintése, új(ak) 
ültetése, fényképezkedés – helyszín: 
a Rákóczi utcai temető szomszédsá-
gában lévő Tündérkert

17.45 Gyermekkoncert – Művelődési 
Ház

18.15-től Kézműves foglalkozás, gyermekjátékok kipróbálása a 
fiatalabbaknak, éltesebbeknek pedig must- és borkóstolás, gyü-
mölcsszemezgetés…- Művelődési Ház

18.30 Tavaszi Szél Cite-
razenekar koncert

19.00 Táncház jóféle 
magyar népzenére

20.00 Máglyagyújtás 
muzsikaszó mellett

Információ:
Meskó Krisztián
30/659-0275
taplankke@gmail.com

Nagy szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Közérdekű telefonszámok
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107

Szombathelyi orvosi ügyelet (Szelestey utca 8.): 94/345-300

E-ON Energiaszolgáltató Kft. ügyfélszolgálat: 06/40/220-220.

Hibabejelentés: 06/80/533-533.

Táplánszentkereszti telefonszámok
Önkormányzati Hivatal: 94/577-046

Orvosi Rendelő: 94/577-042
Gyógyszertár: 94/377-264

Apáczai Csere János Általános Iskola: 94/577-055
Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde: 94/377-260

Jókai Mór Művelődési Ház: 94/577-072
Polgárőrség: 06/30/621-0689
Tűzoltóság: 06/30/969-3664
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Iskolai hírek

Folytatás az 1. oldalról
A szépen feldíszített szín-

padon gyerekek adtak műsort, 
majd az intézmény igazgatója, 
Kissné Nagy Ilona mondott be-
szédet. Köszöntötte a résztve-
vőket, aztán a diákokhoz fordult:

„Még biztosan mindannyian 
a nyári élmények hatása alatt 
állunk, és nem is igen akarjuk 
elhinni, hogy véget ért a hosszú 
nyári szünet. Még mindannyian 
érezzük a nyár forróságát, de 
máris beköszöntött a nyárutó 
hangulata, az a semmivel össze 

nem téveszthető édes-keserű 
érzés, amelyet az elmúlt idő-
szak élményeire visszagon-
dolva érzünk. Holnap kezdetét 
veszi a tanév. Holnap ismét 
zajos lesz iskolánk valameny-
nyi osztályterme, és mindenki 
elfoglalhatja a kedvenc padját. 
Az előttünk álló 180 tanítási nap 
munkaterve elkészült, és bizton 
állíthatom, hogy a nevelőtestület 
által összeállított éves program 

tele lesz értékteremtő környe-
zetvédelmi, egészségmegőrző, 
kulturális és sportrendezvé-
nyekkel. Idén is megyünk úszni, 
indul számos szakkörünk, lehet 
vívni, fúvószenekarban játszani, 
színházba járni, minden hónap-
ban osztályprogramok bővítik a 
szabadidős palettát – hogy csak 
a legfontosabbakat említsem.”

A székhelyintézmény 227 
tanulója közül külön köszöntötte 
az első osztályosokat.  „Ez az 
ünnepség kiemelten az övék, s 
az elkövetkezendő napokban, 

hetekben fokozottan figyelünk 
majd rájuk, segítjük őket, hogy 
bátor és magabiztos apáczais 
polgárok legyenek.”

Jelképesen átadta az elsősök-
nek a tudás kulcsait, úgymint 
olvasás, számolás, írás és logi-
kus gondolkodás és játék. Mikos 
Lara, Boros Gergő, Szendrei 
Katalin és Gál Dominik vette át 
jelképesen a kulcsokat, melye-
ket a tanító nénik segítségével 

tesznek ki az osztályuk falára. 
Ezek a kulcsok figyelmeztetik 
őket arra, miért iskolások.

Az iskola hagyományaihoz 
híven apáczais kitűzőt kapott 
minden elsős, ezzel fogadták 
őket az almamáter diákjává. 

A kedves gesztus után kérte 
a szülőket, ebben a tanévben is 
támogassák, segítsék a gyere-
keket, forduljanak bizalommal a 
tanárokhoz. 

A nyolcadikos tanulók figyel-
mét felhívta arra, hogy most a 
továbbtanulás megszervezése, 
a felvételi a legfontosabb fel-
adatuk. Kérte, készüljenek erre 

a sorsdöntő lépésre, és mind-
ezek mellett vegyenek részt az 
iskolai életben is, legyen gyü-
mölcsöző az utolsó évük. 

Az ünnepségen köszöntötte 
és biztatta a tanulásra és a 
tudás megszerzésére a többi 
diákot is. „Az apáczais tradíció 
kötelez. Kötelez benneteket 
arra, hogy az iskola hírnevéhez 

méltó módon viselkedjetek, 
hogy egyéni képességeitek 
birtokában tudásotok legjavát 
adjátok.”

Az ünnepség befejezése 
előtt köszönetet mondott a 
táplánszentkereszti önkormány-

zatnak, a társintézményeknek, a 
szülői szervezetnek, civil szer-
vezeteknek azért a segítségért, 
amit az iskola minden tanévben 
kapott tőlük. 

A résztvevők nagy tapssal 
fogadták azt a bejelentést, hogy 
Janászek Ferenc, a Táplánszent-
kereszti Ifjúsági Fúvószenekar 
vezetője rangos állami kitün-

tetést, Magyar Ezüst Érdemke-
resztet kapott augusztus 20-án.  

Kissné Nagy Ilona ezután 
megnyitotta a 2017/2018-as 
tanévet, majd az első osztályo-
sok, a hagyományokat követve, 
almafát ültettek az iskola ud-
varán. 

(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt

Ünnepélyesen megnyitották az új tanévet
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Óvodai hírek

Szőnyéné Kovács Ivettnek 
hívnak. Jelenleg a Hét Kastély 
Kertje Művészeti Óvoda és Böl-
csőde intézmény vezetője és 
a Napocska csoport óvónője 
vagyok.

Szeretnék Önöknek bemu-
tatkozni.

Szombathelyen születtem. 
Középiskolámat Pápán, az 
akkor még Türr István Gim-
názium és Óvónőképző Szak-
középiskolában végeztem. 
Érettségi vizsgám után, már 
mint óvónő helyezkedtem el 
a Kámi Kertészkert Művészeti 
Óvodában. Levelező tagozaton 
elvégeztem az óvónőképző fő-
iskolát. Amíg gyermekeimmel 
GYES-en voltam, folytattam 
tanulmányaimat. Elvégeztem 

egy felsőfokú gyógypedagó-
giai-asszisztens képzőt, majd 
a pécsi egyetemen megsze-
reztem a közoktatási veze-
tő képesítést. GYES mellett 
dolgoztam Szemenyén mint 
szociális gondozó, ápoló, és 
helyettesítettem a falugond-
nokunkat. Részt vállaltam a 
falu kulturál is életében is. 
Óvodáskorú gyerekekkel rövid 
kis műsorokkal szórakoztattuk 
a falu lakóit: anyák napján és 
a falunapon. Tagja voltam a 
Szemenyecskék Társulatá-
nak, akikkel a környező falvak 
kulturális eseményein léptünk 
fel. GYES után a Rum-Kastély 
EGYMI Lakóotthonában vol-
tam nevelő tanára az állami 
gondoskodásban élő közép-

súlyos értelmi fogyatékos 
gyermekeknek. Innét kerültem 
Táplánszentkeresztre, a Na-

pocska csoport óvó nénijének. 
Az elmúlt másfél évben meg-

ismertem, megszerettem az 
óvodát, az alkalmazott prog-
ramot, az óvoda működését. 
Mindezek hatására már elég 
elhivatottságot éreztem, hogy 
beadjam a pályázatom az 
intézményvezetői pozícióra.

Bízom benne, hogy az óvoda 
és bölcsőde dolgozóival, közös 
munkánkkal sikerül intézmé-
nyünk és a falu jó hírnevét 
öregbítenünk!

Szőnyéné Kovács Ivett
intézményvezető

(Szőnyéné Kovács Ivettet 
szeptember elsejétől öt évre 
nevezte ki a Hét Kastély Kertje 
Óvoda és Bölcsőde vezetőjének 
a óvodafenntartó társulás társu-
lási tanácsa – a szerk.)

Az óvodás gyerekek fejlesz-
téséről, a korosztályt érintő 
problémákról indított sorozatot 
lapunk a Táplánszentkereszti 
Hét Kastély Kertje Művészeti 
Óvoda és Bölcsőde vezetőjének 
kérésére.

Ma már befogadásnak illik 
nevezni, de még mindig ez a 
kifejezés áll a szánkra, beszok-
tatás. Szerintem teljesen mind-
egy, hogy hívjuk, a cél ugyanaz: 
gyermekük örömmel menjen 
óvodába, a szülő pedig jó ke-
zekben tudja őt.

Néhány ötlet az ovi megismer-
tetéséről:

• Meséljünk sokat az óvodai 
életről, saját tapasztalatainkról.

• Anya, apa is volt ovis címmel 
nézegessünk régi fotókat.

A nagy napon:
• Fontos, hogy jól induljon 

a nap, ne legyen feszültség a 
kicsivel. Ha válogatós, legyen 
a kedvenc a reggelije, ha ő 
szeretné eldönteni, milyen ru-
hát vesz fel, engedjük, hogy két 
adott darabból ő választhasson.

• Minden személyes holmi-
jába rajzoljuk bele a jelét. Kár 

lenne két egyforma váltócipő 
miatt, bizonytalanságban hagyni 
gyermekünket.

Hogyan viselkedjen anyuka, 
miközben megszakad a szíve?

• Határozottan és szeretgetve.
• Időhúzást igyekezzen elke-

rülni. Ez nagyon nehéz, mert 
vannak gyerekek, akik profik ab-
ban, hogy „Csak még ezt mon-
dom..”, Csak még ezt nézzük 
meg együtt…”, „Még egy puszi!”

• Határozottan köszönjön el a 
gyermekétől.

• Csak és kizárólag távozás 
után pityeregjen!

• Ne menjen vissza a cso-
portba ellenőrizni, hogy minden 
rendben van-e, vagy mondani 
valamit az óvónőnek. Inkább 
kérjen meg egy dajka nénit az 
üzenet átadására.

• Betartja a gyereknek tett ígé-
retét, azaz csak olyat ígér, vagy 
mond, ami igaz, ami betartható. 

• Következetes. Pl. nagyon 
nem jó, ha nem rendszeresen 
járnak oviba, mert a gyereket 
teljesen összezavarja, és akkor 
is azt hiszi, otthon maradhatna, 
amikor a szülőnek  dolgozni kell. 
Fontos, hogy megtanulja anya, 

apa reggel elvisz, de délután 
jönnek értem. Ez így megy pár 
napig, aztán otthon vagyunk 
mindannyian.

• Minden hiszti azért van, hát-
ha nem kell az oviban maradni. 
Egy elérzékenyülés, engedés 
csak újabb tiltakozást szül, és 
a beszoktatás nyúlik, mint a 
rétestészta.

• Partner az óvónőkkel: Gyak-
ran a tomboló gyerek anyuka 
távozása után kisangyal lesz, 
és jól érzi magát (a szülő pedig 
lerágja mind a tíz körmét, hogy 
mi lehet a gyermekével).

Ez egy játszma. Ha bedőlünk 
neki, a gyermek újra és újra 
neki kezd, és egyúttal sakk-
ban tartja a szülőt, bűntuda-
tot gerjesztve benne. Olyan is 
előfordul, hogy a kicsi az első 
pillanattól fogva örömmel veti 
bele magát az óvodai életbe. 
Ilyenkor sok anyuka nagyon 
büszke, de el is bizonytala-
nodik saját szerepét illetően. 
Általában ezek a gyerekek ké-
sőbb, talán hetekkel az első 
nap után ejtenek könnyeket, 
mert addigra már rutinszerűvé 
válik számukra az óvoda és 

nem inspirálja őket annyira az 
újdonság.

Teljesen természetes azon-
ban a gyerek tiltakozása, hiszen 
egyúttal azt is jelzi, hogy otthon 
szeretetteljes, biztonságos lég-
kör vette körül. Persze ugyanez 
igaz az előbb említett gyerekek-
re is, csak őket kezdetben hajtja 
a kíváncsiság is.

Van, amikor a gyerek akkor 
kezd cirkuszt csapni, amikor 
jönnek érte, mert nem akar ha-
zamenni. Általában ilyenkor az 
egész napi kontrollt tombolják 
ki a gyerekek (nekik már az is 
egyfajta korlát, hogy sorba kell 
állni). Nem a szülő ellen szól, 
csak a feszültségét vezeti le 
így. Ha mindennapos a dolog 
és huzamos ideig tart, lehet, 
hogy el kell gondolkodni, nem 
otthon van-e túl sok szabály. 
Itt is fontos a határozottság. 
„Vezeklésként”, amiért otthagy-
tuk az oviban, nem tűrhetjük a 
durvaságot, földön fetrengést, 
csapkodást. Nehéz, de a legjobb 
megölelni a kicsit és várni, míg 
megnyugszik.

(Információ: 
www.medveczkykata.hu)

Tisztelettel köszöntöm az újság Olvasóit!

Szőnyéné Kovács Ivett

Gyermeknevelés: Óvodai beszoktatás, az első próbatétel (5.)
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Már csak jobb jöhet 
Az elmúlt bajnoki évben rendkívül gyenge teljesítményt nyúj-

tott, s továbbra is a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 
Szombathelyi csoportjában szereplő Tápláni KSK az első öt őszi 
fordulóban több súlyos vereséget is elszenvedett.  

Eredmények:
Tápláni KSK–Söpte 1-5
Zanat–Tápláni KSK 1-1

Tápláni KSK–Tanakajd 1-4
Bozsok–Tápláni KSK 8-1
Tápláni KSK–Gencsapáti 1-1

A Táplánszentkereszti Tavaszi 
Szél Citerazenekarnak év eleje 
óta nagyon mozgalmasan telik 
az élete. A helyi rendezvé-
nyeken szinte rendszeresen 
fellépnek, és további szerep-
lésekből sincs hiány. 

Meskó Krisztiánnak, a mű-
ve lődés i  ház vezető jének 
közreműködésével sikerült a 
zenekarnak a szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Könyvtár által 
kiírt pályázaton fellépési lehe-
tőségeket nyerni. A pályázat 13 
fellépést tett ill. tesz lehetővé. 
Ez a szám lehetett volna több 
is, ha hétvégéik nem lennének 
valamilyen szinten korlátozva. 
Az Őrség kisebb falvait járják, a 
települések rendezvényeit szí-
nesítik. Ezekről a hétvégékről 
mindig kellemes, emlékezetes 
élményekkel térnek vissza. 
Alkalmanként más meghívá-
soknak is eleget tudnak tenni.  

A zenekar tagjainak fon-
tos a szakmai továbbfej-

lődés is. A nyáron két tag 
részt vett a szigligeti nép-
zenei táborban, ahol Pintér 
Anikó népdaloktatóként se-
gítette a munkát.

Az örkényi népzenei tábor-
ban pedig három tag képezte 
magát. Azt a tudást, amit ott 
megszereztek, itthon tovább-
adják, megtanítják a zene-
kar többi tagjának is. Néha 

bizony kemény munkával és 
sok időráfordítással sikerül 
megtanulni az új dalokat és 
pengetési technikákat.

A citerások szeretnének 
részt venni Bükön a Vass La-
jos népzenei versenyen. Ez 
nagy kihívás és megméret-
tetés számukra, bíznak ben-
ne, hogy ott is megállják a 
helyüket.

Legfőbb céljuk az igényes 
népzenét játszó zenekarok 
körébe tartozni, és ennek a 
célnak az elérésén folyama-
tosan dolgoznak.

Halvax Ágnes
A zenekar tagjai nyáron Ispánkon is felléptek

A Tavaszi Szél Citerazenekar az Őrség falvaiban is játszott

Javában tartanak a felújítási 
munkálatok a Tápláni KSK 
sporttelepén. A sportöltöző 
teljes megújulására 10 mil-
lió forint áll rendelkezésre, 
ennek 30 százalékát önkor-
mányzati hozzájárulásból 
tervezik fedezni, 70 százaléka 
pedig TAO-s pályázati forrás.

 A munkálatok április 12-én 
kezdődtek teljes tetőszerke-
zet-cserével, új cserepek fel-
rakásával, és új födémszerke-
zettel. A beruházás során át-
alakítják a belső válaszfalakat 
is. Ezzel négycsapatos lesz 
az öltöző, szertárral, kazán-

helyiséggel. A régi konvekto-
rokat gázfűtéses radiátorokra 
cserélik, a meleg vizet egy 
400 literes tároló berendezés 
szolgáltatja. Kicserélik a vil-
lanyvezetéket, a vízvezetéket, 
megújulnak a fürdőhelyisé-
gek, és az aljzat is. A régiek 
helyére műanyag, hőszigetelt 
nyílászárók kerülnek. A mun-
kálatokat várhatóan november 
végén fejezik be, így a tavaszi 
szezonban már birtokba ve-
hetik a megújult épületet a 
csapatok. Tervbe vették, hogy 
pályázat segítségével az öltö-
zőt is bővítik.

Teljesen megújul a sporttelep öltözője

Kívülről a megújulás alatt álló sportöltöző


