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Kétnapos falunapi
ünnepség az első
Szentkereszt-találkozóval
Tavaly a Corona vírus járvány miatt elmaradt a falunap Táplánszentkereszten. Az idén kétnapos programmal, szeptember 3-4-én
„kárpótolták” a faluban élőket és a látogatókat.
A táplánszentkereszti önkormányzat a hagyományos
polgárrá fogadáson, kiállításon,
a zenés, táncos programokon
túl „Szentkereszt”-találkozóra
hívott három olyan falut, amelynek nevében szintén szerepel
ez a tradicionális kifejezés.
Szombaton estefelé „középkori”
öltözékekbe bújva vidám felvonulást is tartottak a vendégekkel
közösen.

Szeptember 3-án a helyi
egyesületek mutatkoztak be a
nagy sátorban felállított színpadon. Dávid-Tóth Andrea, a
táplánszentkereszti egyházközség közösségszervezője
köszöntötte a vendégeket, a
sátorba folyamatosan érkeztek
családok, fiatalok, idősebbek.
A sort a Táplánszentkereszti Tavaszi Szél Citerazenekar
kezdte, amelyhez új tagok is

csatlakoztak. Pintér Anikó, a
zenekar vezetője röviden ös�szefoglalta immár 17 éves történetüket. A pandémia az ő
helyzetüket is megnehezítette.
A Vass Lajos Népzenei Verseny
2019-es elődöntőjén Arany fo-

kozatot elérő zenekar a döntőbe
jutott, novemberben Budapesten
lesz az újabb megmérettetés.
A citerazenekar dalcsokrokkal, Pintér Anikó és Hujber Ferenc szólóval is szerepelt.
Folytatás a 6. oldalon

Püspöki áldással nyitották az egyház új közösségi terét
Szeptember 22-én este dr. Székely János püspök előadást tartott, majd megáldotta a táplán
szentkereszti egyházközség új
közösségi épületét.
A Szent Lőrinc templom, illetve plébánia mögött állt az a
romos gazdasági épület, amit
már nem használtak. A helyi
egyházközség 14,9 millió forintot
nyert a Magyar Falu Program
keretében arra, hogy felújítsa,
és élettel töltse meg. A munkák
tavasszal kezdődtek, kívül-belül
szépen helyreállították az épületet, a környezetét is rendbe
tették.
Ezen a szeptemberi estén az
egyházközség, az imaközösség
és érdeklődő hívek teljesen
megtöltötték a közösségi teret.

Pete Polgár Máté, Táp
lánszentkereszt plé
bán osa köszöntötte a
püspököt, s fölkérte előadására.
A püspök atya Gulyás
Pál: Az evangélium elé
című versével kezdte
előadását, a Bibliából
idézve kiemelte „Jézus
kertjéből élet árad!” a
Szentháromság titkában a Szentlélek örök
születés, örök áradás,
a szeretet, az elfogadás
mindennek forrása. A
közösségi ház is ilyen
legyen, Isten szeretetével találkozva segítsék, ha kell, vigasztalják
egymást a közösség
tagjai. Példaként az

Hagyományos formában tartották a tanévnyitót

őskeresztények hitét,
helytállását említette,
hogyan tudott a vallás
300 év alatt futótűzként
elterjedni, mi lehetett
ennek a titka? Benedek
pápát idézte: mert hitték, amit hittek, nem volt
kételyük abban, hogy
a világnak oka van, a
bölcsesség, szépség
evidens volt, a Biblia
Isten üzenete. Mert hitelesek voltak: a megaláztatást, a vértanúságot is vállalták hitükért.
Szeretetközösségben
éltek, Rómában ételt
osztottak a szegényeknek, ez is küldetése volt
a hitüknek.
Folytatás a 3. oldalon

Részletek a 10. oldalon
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Hangulatos nyáresti családi piknik a Széchenyi parkban
Nyáresti piknik 2021 címmel várták a táplánszentkereszti családokat
gyerekeknek és felnőtteknek szóló programokra június 26-án, a Széchenyi parkban. A táplánszentkereszti önkormányzat által szervezett
nyárköszöntő családi program jól sikerült, a helyszín szinte kínálta
magát erre az alkalomra, a verőfényes délutántól kora estig tartó
programon sokan részt vettek.
A szülők és nagyszülők együtt
A Széchenyi parkban étel- és táncoltak, később együtt drukitalasztaloknál várták a vendé- koltak a csapatjátékosoknak.
geket, az önkormányzat tagjai A Száz liba egy sorban dalnál
főztek és sütöttek mangalica összekapaszkodva mozogtak
kolbászt, kínáltak süteménye- és énekeltek.
A szórakoztató műsor előtt és
ket, helyi vállalkozók és civilek
is bemutatták termékeiket, kós- alatt a gyöngyösfalui Holdfénytolóra várták a közönséget.
liget animátorai előkészítették
Dávid-Tóth Andrea, a táplán a terepet a családi kalandjászentk ereszti egyházközség tékokra. Öt nehézségi fokozatú
közösségszervezője vezette és
konferálta a műsort. Köszöntötte a résztvevőket, ismertette
a programokat, elmondta, a
szórakoztatáson kívül az is
célja a nyáresti pikniknek, hogy
a hosszú bezártság után közelebb hozza egymáshoz a
generációkat.
Molnár Orsi gyermekkoncertje megalapozta a hangulatot, kicsik és nagyok azonnal bekapcsolódtak. Molnár pályát alakítottak ki – volt teOrsi 16 éves korától szerepel kerős gokart pálya, tomahawk
gyermekm űsorokban, önál- hajítás, „aknamező”, golf parti
ló zenés-táncos produkciója és ládatorony-építés – a park
azonnal megnyerte a legfia- meghatározott részein, a biztalabbak tetszését, lelkesen tonságra is fokozottan ügyelve.
bekapcsolódtak mozgással, A falu legügyesebb, leggyorénekkel, tánccal kombinálva. sabb és legbátrabb csapatát

keresték, a jelentkezők vicces
neveket választottak.
A nagyobbacskák és szüleik
erőpróbája alatt a művelődési
ház oldalánál Zentai Szilvia Ringató bemutatót tartott, az anyák
ölükben gyermekükkel lelkesen
csatlakoztak.
A parkban kézműves foglalkozásra is várták az érdeklődőket, aprócska játékokat
fabrikálhattak, és az így elkészített darabokat el is vihették
(a foltvarró sárkányklubosok
segítettek).
A versenyen az Els(H)ősök,
SportoSOKK, Csipet csapat in-

dult, izgalmas küzdelmek után
minden gyerek kapott jutalmat,
fagyi utalványt (a közelben be
is válthatták) és buborékfújót,
majd kihirdették az eredményt,
a győztes csapat az Els(H)ősök
nevet viselte, Perl János polgármester adta át számukra a

jutalmat és a Táplánszentkereszt legügyesebb, legbátrabb
csapatáról szóló aranyérmet és
ezt tanúsító „oklevelet”. Az este
egyik fénypontja volt, amikor
minden gyerek használta a buborékfúvót, és a színes gömbök
szanaszét szálltak a magasba.
A táplánszentkereszti Egy
Vérbő(l) Színtársulat két rövid bohózattal lépett fel a 3
Bővérrel, Csehov: Három nővér
című művét parodizálták, nagy
tapsot kaptak érte.
A hangulatos nyári pikniket
Bujtás Ervin szombathelyi dalszerző és gitáros zárta. A gyerekek elfáradtak, időben hazamentek, az esti műsor inkább
már a felnőtteknek szólt.
A rendezvény támogatója a
Silveragristar Kft. Táplánszentkereszt gabona, vetőmag nagykereskedelmi cég volt.
(t. m.)

Harminc új fa tart majd árnyékot
Táplánszentkereszt önkormány
zata is bekapcsolódott az országos fásítási programba. Pályázaton nyertek konténeres
fákat, amiket szeptemberben
elültettek.
Perl János polgármester elmondta, 30 fát kaptak, 15 csertölgy, 10 amerikai hárs, 5 pusztaszil. A konténeres fák közül 14
a Fő utcai park, tűzoltószertár
és posta közötti területre, 16
a szentkereszti játszótér és
temető környékére került. Két
helyi vállalkozó segített, Fekete
Balázs gépével kiásta a gödröket, Károlyi Ferenc autójával

1000 literes tartályban hozta a
vizet. Mintegy 2700 liter vízzel
öntözték meg a fákat, hogy gyökeret ereszthessenek az új környezetben. Az ültetés, karózás
után is ápolásra szorulnak, kérik
a táplániakat, óvják, vigyázzák a
facsemetéket.
(t. m.)

Táplánszentkereszt

Önkormányzati havilap
Felelős kiadó:
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: Perl János • Felelős szerkesztő: Treiber Mária
E-mail: taplanujsag@gmail.com
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely
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Püspöki áldással nyitották az egyház új közösségi terét
Folytatás az 1. oldalról
Mert hirdették a hitüket: a hívő
keresztények embertől emberig,
rokontól barátig egymásnak
adták át Jézus tanítását.
Dr. Székely János a továbbiakban megrendítő sorstörténetekkel mutatta be mai emberek
megtérését, tanúságtevését,

élettörténetükben a hit gyógyító
erejét. A tudomány és a művészet számtalan eredménye a
kereszténységnek köszönhető,
a világban és hazánkban is.
Szegény gyerekeknek az első
ingyenes iskolákat szerzetesek
nyitották, árvaházakat, kórházakat tartottak fenn.

A püspök atya kérte, az Evangélium fénye, a hit és a szeretet
ereje sugározza be ezt a közösségi teret.
Máté evangéliumából olvasott
fel Pete Polgár Máté, majd a
püspök Isten áldását kérte a
közösségi teremre. A plébános
köszönetet mondott mindazok-

nak, akik segítették a ház létrehozását: az imacsoportnak, az
egyházközségnek és elnökének,
Könczöl Sándornak, Jánosi Károlyné, Fili néninek, Skrapits
Balázs kántornak, Tornai Árpád
kántornak és az egyházi kórus
tagjainak. 
(t. m.)
Fotó: Tornai Árpád

Őszi közösségi programok Táplánszentkereszten
2021. október 9-én, szombaton 72 óra kompromis�szum nélkül – önkéntes akció
és Szent Mihály Ünnepi Forgatag.
Legyen ez a nap a közös
munkáé és a közös szórakozásé! Településünk második
alkalommal jelentkezett az
európai kezdeményezésű,
országos szintű megmozduláshoz, melynek keretében
önkéntes munkával csinosítgatnánk falunkat. Az idei évben a plébánia és az egyházi
Közösségi Ház előtti területen,
valamint a Szent Lőrinc templom mögötti Szécheny Miklós
gróf síremlék körül tervezünk
munkálatokat. Kerítésfestés, tereprendezés, síremlék
rendbehozatala mind, mind
feladat. Ehhez kérnénk a kedves lakók, az ifjúság és szüleik
tevékeny részvételét! Minden
segítő kézre szükség van. Az
akció szlogenje: „Több vagy,
ha adsz!”

Az önkéntes munkával kapcsolatos részletekről tájékozódjanak az Önkormányzat
weboldalán és Facebook oldalán! Előre is köszönjük a
segítő részvételt!
Ugyanezen nap délutánján
már a szórakozás ideje is
eljön. Szent Mihály Ünnepi
Forgatagra invitáljuk a lakókat!
Gyerekeknek – szülői segítséggel – pogácsa és sajtos
rúd sütést, szőlőpréselést
és mustkóstolást kínálunk.
És ha szőlő, akkor a bor sem
hiányozhat! Neves Vas megyei
pincészet borkóstolója várja
az érdeklődőket.
A program keretében adománygyűjtő „Kamrám Kincsei” Vásárt is hirdetünk.
Várjuk mindazon lakók jelentkezését, akik saját, idei
készítésű lekvárjait, befőtteit,
savanyúságait, mézeit, avagy
őszi gyümölcsökből készült
süteményeit szívesen felajánlanák helyi kóstoltatásra

és adománygyűjtő értékesítésre. Az összegyűlt adományokból – a nyáresti piknik
alkalmából befolyt tombolabevétellel együtt – játékokat vásárolnánk. (Az összeg
mértékétől függően benti
vagy szabadtéri játékokra
gondoltunk.) Illetve a kóstolás során a legtöbb szavazatot kapott sütemény, lekvár,
befőtt készítője értékes jutalomban is részesülni fog!
Jelentkezés: progr amtap
l a ns z e n tk e r e s z t @ g m a i l .
com e-mail címen lehetséges október 6-ig!
Miután mindent megkóstoltunk, ettünk és ittunk, nem
maradhat el a mulatozás sem.
Szent Mihály ünnepünk zárásaként neves néptánccsoport
táncbemutatója majd táncháza garantálja az önfeledt szórakozást az elmaradhatatlan
máglya tűzgyújtás előtt.
Az ősz folyamán és már az
adventi időszakra is gondolva

tovább tervezzük és szervezzük a közösségi programokat itt Táplánszentkereszten.
Október 23-i Faluegyesítés
Ünnepe, 56-os megemlékezés, Kereszt szoboravató és
szentelés, Szent Márton napi
lampionos felvonulás, libavacsorával egybekötött családi,
baráti társaságok kvíz estje,
táplánszentkereszti nyugdíjasok köszöntése, kézműves és
kulturális programok az adventi időszakban mind szervezés alatt állnak, és nagy
szeretettel várja a kedves
lakókat az elkövetkezendő
hónapokban, bízva abban,
hogy a személyes találkozásra lehetőségünk marad.
Addig is vigyázzanak magukra, és keressék programjainkat az Önkormányzat weboldalán és a Facebook oldalán!  www.taplanszentkereszt.
h u ; w w w. f a c e b o o k . c o m /
taplanszentkereszt.kozseg
Dávid-Tóth Andrea
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

Kedves Felsőoktatásban részt
vevő Diákok, leendő Diákok!
Tájékoztatunk benneteket,
hogy Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a BURSA
HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT („A” típusú és „B”
típusú pályázat) 2022. évi fordulójában való részvételről.
A pályázat benyújtásának
helye:   Táplánszentkereszti
Polgármesteri Hivatal Családi
Anita jegyző, 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi utca 1.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2021. november 5.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tartalmáról bővebben
tájékozódhat Bursa Hungarica
hivatalos weboldalán, a http://
www.emet.gov.hu címen.
FELHÍVÁS
Saját tulajdonú ingatlanok előtt
található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére
Tisztelt Lakótársaink, Ingatlantulajdonosok, Bérlők!
Az elmúlt időszakban számos
bejelentés érkezett Hivatalunkhoz arra vonatkozóan, hogy az
ingatlanokról kinyúló növények
ágai, vagy éppen a járda és az
árok közé ültetett növényzet,
akadályozzák a gyalogosok járdán történő közlekedését, a babakocsit tologató kismamákat.
A fák és bokrok belógó ágai
nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik az utak,
utcák kereszteződésében is
a biztonságos közlekedést,
akadályozzák a közúti jelzések
észlelését, láthatóságát. A hatályos útügyi műszaki előírások
szerint, olyan beláthatóságot
(rálátási háromszög) kell biztosítani, amely mentes a rálátást
akadályozó létesítményektől,
parkoló gépjárművektől és növényzettől.
Kérjük az érintett ingatlan
tulajdonosokat, használókat,

hogy az ingatlanok előtti járdákon és az útkereszteződésekben a beláthatóságot
akadályozó növényzet visszavágását, nyesését, szükség
esetén eltávolítását a balesetek
megelőzése érdekében haladéktalanul végezzék el. A bokrok ne legyenek, magasabbak
80 cm-nél és a belógó faágak
se akadályozzák a rálátást.
Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy:
1) A fás szárú növény tulajdonosának a kötelessége a
növényzet ápolása, gondozása,
valamint a szomszéd telekre
átnyúló, közterületre kinyúló
ágak levágása. Jogszabályi
előírások alapján az ingatlan
területén található fás szárú növényeknek az ingatlanról a közterületre kihajló ágai
tekintetében az út- és járda
űrszelvény közlekedésbiztonsági gallyazása az ingatlan
tulajdonosának / bérlőjének
kötelessége.
2) a köztisztasággal és a
települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységekről
szóló 1/1986 (II. 21.) ÉVM-EüM
együttes rendelet 6.§-a alapján:
„Ha a jogszabály eltérően
nem rendelkezik, a tulajdonos
köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy
méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedő teljes
terület);
b) a járdaszakasz melletti
nyílt árok és ennek műtárgyai,
továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és

körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
Kérjük Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ingatlanuk, illetve az ingatlanuk előtti szakasz tisztántartását, kaszálását, gallyazását
és sövénynyírását szükség
szerint, a növényzet állapotának megfelelően folyamatosan
végezzék el.

Számtalan példát említhetnénk, amikor jogos vagy éppen
jogtalan kritika éri az Önkormányzatot a település közlekedése, a parkok, a temetők
kaszálása miatt. Sok esetben
találkozunk túlzónak nevezhető
igényekkel.
Csak az Önkormányzattól várhatjuk el?
Mit tehet az önkormányzat a
szemetelők, a temetői kukákba
a háztartási hulladékot belehordók, a gyorshajtók, a szabálytalanul parkoló autósok, vasúti
töltésen motorozó huligánok
ellen? Sokat nem, mert ezekben az esetekben nem biztos,
hogy kritikára, mind inkább
összefogásra, információkra
van szükség, s talán akkor
érvényesülhet „a közösség
visszatartó ereje”.
Ebösszeírás

(A képek illusztrációk)
Mit találunk még a közterületeken?
Sajnálatos módon megszaporodott a közterületen történő
tárolás, főként a saroktelkek
esetében. Október hónapban
ellenőrzést tartunk: a közterületen engedély nélkül tárolt
építőanyagok, rendszám nélküli autók, törmelék, tűzifa
tárolása esetén. Először az
ingatlantulajdonosokat figyelmeztetjük a rendrakásra, utána közterület-használati díj
megfizetésére kötelezzük az
érintetteket.

Táplánszentkereszt község
területén „Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény” 42/B. § (1)
bekezdése alapján kerül sor az
ebek összeírására a jogszabály
42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal.
Az eb tulajdonosa, vagy az
eb tartója az ebösszeíráskor a
42/B. § (5) bekezdése alapján
köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére
bocsátani.
A k i a z a d a t szo l gá l ta tá s i
kötelezettségének nem tesz
eleget az a törvény 43. § (1)
bekezdése alapján állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
A bejelentés az ebösszeíró
adatlap kitöltésével, illetve online is elvégezhető.
Az adatlap beszerezhető a
Polgármesteri Hivatalban, a
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szeptemberi újságból, illetőleg
letölthető az alábbi linken:
Az ebösszeíró adatlapot
ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
részére az alábbi módokon:
· Levélként postai úton az
alábbi levélcímre: 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi utca 1.
· Személyesen a Polgármesteri Hivatalban
· Elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában)
ebosszeirastaplan@gmail.com
e-mail címre.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021.
november 30.

Tájékoztatjuk továbbá az
ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010.
(11.26.) Kormányrendelet 17/B.
§ (10) bekezdése szerint –
2013. január 1-jétől – a négy
hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel
meg nem jelölt ebeket, a szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
amennyiben az adatlap benyújtását követően az Ebösszeíró
adatlapon szereplő adatok-

ban változás állna be, továbbá
amennyiben ezen időpont után
kerül az eb a felügyelete alá,
illetve kerül ki felügyelete alól,
azt be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.
Köszönjük együttműködésüket!
Közmeghallgatás 2021.
Táplánszentkereszt község
Önkormányzata Képviselőtestülete 2021. november 26-án
17:30 órakor a Művelődési házban Közmeghallgatást tart. A
részletes meghívót később
minden házhoz eljuttatjuk.

Lakossági fórumot szervezünk a település közlekedési
helyzetéről. Meghívottként a
Vas Megyei Rendőrkapitányság, a Magyar Közút Nonprofit
Kft. és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
szakemberei lesznek jelen.
Kérjük, hogy kérdéseiket, felvetéseiket 2021. november 15-ig
juttassák el a Polgármesteri
Hivatalhoz. Ezeket a szakemberek részére továbbítjuk, hogy
megfelelő felkészültséggel tudjanak a felvetésekre válaszolni,
megoldást ajánlani.
Családi Anita
jegyző

Fél évszázada szerzett tanítói diplomát
Az Apáczai Csere János Iskola
évzáróján az ELTE Arany Díszoklevelét vehette át Horváth
Árpádné Györgyi, aki ötven éve
szerzett diplomát a Szombathelyi Tanítóképzőben. Otthonában
kerestük föl, hogy pályafutásáról
beszélgessünk.
– Itt születtem, ebben a házban, 1949 Péter-Pál éjjelén – vezet be a Kisfaludy utca sarkán
levő házba, ahova már iskolásként jöttek hozzá korrepetálásra
a gyengébb osztálytársai. Szeretettel beszél a diákévekről,
évfolyamtársaival máig ötévente
találkoznak. A pályája elején
két évig Vasszécsenyben tanított – akkor jöhetett volna át a
szülőfalujába, ha a matematika
szakot elvégzi. De ő tanító akart
lenni. Nincs annál szebb, amikor a kis tudatlan elsős bejön
az iskolába, és év végére már
írni, olvasni, számolni tud. Ezért
lehetőség szerint az első-második osztályt vitte Táplánszentkereszten is, ahol 35 éven át
tanított.
Györgyi humán beállítottságú
volt, már a középiskolában sokat szavalt, később énekkaros
volt, táncolt, és a falu színjátszó körében is tevékenykedett. Iskolai matematikatanára,
Mészáros József azonban a
számtant is megkedveltette
vele. Mégis volt olyan oktatási
reform, ami komoly fejtörést

okozott neki is. Egy időben kísérleti jelleggel kombinatorikát,
valószínűségszámítást kellett
tanítani az alsó tagozatban.
– Erre nekem is fel kellett készülni, és a szülők is megkértek,
hogy tartsak nekik különórát,

volt, hogy a megyei döntőbe
is bejutottak. Györgyi nagyon
vágyott egy tornateremre, de
sajnos már nyugdíjba ment,
amire a sportcsarnok felépült.
– A legszebb emlékeim az
úttörőmozgalomhoz kötődnek

mert senki nem tudott segíteni
a gyerekének – emlékezik. – Az
olvasás oktatás szempontjából
konzervatív voltam: ragaszkodtam a szótagoló módszerhez,
ami bevált.
A tanító nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a gyerekek
sokat sportoljanak. Nem versenyszerűen, hanem a mozgás
öröméért. Mindig lázban tartotta
az osztályokat, amikor a Gyere
velünk… vetélkedőre készültek.
Tornaterem híján a régi iskola
két összenyitható tantermében
gyakorolták a sorversenyeket,
még szülői csapatok is. A városi
iskolák jobb feltételei ellenére

– vallja az aranydiplomás tanítónő. Kisdobos vezető is voltam jó
pár évig, kitüntetést is kaptam a
munkámért. Mi a tanulókkal ezt
teljesen politikamentes gyerekmozgalomként éltük meg. Nagy
gyalogos kirándulásokat tettünk,
szituációkkal értelmeztük a hat
pontot, dalokat tanultunk, körjátékokat játszottunk. Az őrsök
között vetélkedőket hirdettünk,
a legjobbak bejutottak az úttörő
művészeti szemlére. Élvezték
a gyerekek, hogy közösségbe
mehetnek.
A kisdiákok a falu életében
is jelen voltak. Műsort adtak
a plébános kérésére a Jézus-

ka-váráson, csakúgy, mint a
szakszervezeti Mikulás ünnepségen. Ők mondták a verset
az anyák napján, az évnyitón,
március 15-én. Táncot is tanított nekik Györgyi, számára
természetes volt, hogy mindenben a gyerekek mellett áll.
Az iskolához közeli otthonának
az ajtaja mindig, mindenki előtt
nyitva állt. A gyermekei is, akiket a nagyszülők segítségével
nevelt, ebben nőttek fel. Igaz,
az iskolában törekedett arra,
hogy ne az ő osztályába kerüljenek, tartott attól, hogy a többi
diák hogy viszonyulna ehhez a
helyzethez.
– Én a rossz gyereket is szerettem, ha nyílt szívű volt, csak
arra haragudtam, aki sumákolt.
Azt hiszem, a mi generációnknak még sokkal könnyebb volt
a dolga, mint a mai pedagógusoknak. Nagyobb tekintélyünk
is volt. Sokat elárul – és nagyon
jól esik – hogy van olyan egykori
osztályom, akik még harminc
év után is meghívnak a találkozóikra.
Györgyi nyugdíjasként már
inkább a családjának él – öt
unokája van –, bár az általa
elindított Apáczai olvasóverseny zsűrijébe máig meghívják.
Kertészkedik, főz, horgol, leköti
magát egész nap. Az elismerésről viccesen azt mondja: most
legalább ELTÉ-s diplomám van.
V. K.
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Kétnapos falunapi
ünnepség az első
Szentkereszt-találkozóval
Folytatás az 1. oldalról
A Gyöngyvirág Dalkör Bogáti
Péter zenei kíséretében magyar
nótákat, népdalokat, műdalokat
adott elő. A hölgyek vidámsága,
lelkes éneklése magával ragadta a hallgatóságot. A West
Side Tánccsoport fergeteges
ritmusú ifjú táncosait is szívesen nézték, volt, aki fel is
vette a ritmust a füves placcon,

zenekari Találkozót is tartottak.
A helyi Táplánszentkereszti
Ifjúsági Fúvószenekaron kívül
a szombathelyi és a körmendi
fúvósok is műsort adtak, és
a fúvósok részt vettek a késő
délutáni jelmezes Szentkereszt
felvonuláson is.
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő nyitotta meg a
rendezvényt, s reményét fe-

ütemre mozgott. Madarász Vivien vezeti a klubot, a fellépés
után tagtoborzót is tartott.
A Tápláni Karate Sportegyesület Kassai Gergely vezetőedző irányításával tartott
bemutatót.
Este még sokan érkeztek a
Balkán Fanatik zenekar koncertjére és a tábortűzre.

jezte ki, hogy I. Szentkereszti
Találkozó hagyománnyá válik.
Perl János polgármester hozzátette, hogy örömmel látják
vendégül Pilisszentkereszt és
Bükkszentkereszt küldöttségét,
és nagyon örültek az erdélyi
Kézdiszentkereszt bemutatkozó
levelének is, mindannyian arra
törekszenek, hogy a most meg-

Szeptember 4-én misével
kezdődött a nap. A zenei nevelést szolgáló pályázati projekt
támogatásával az idei falunap
programjában kétrészes Fúvós-

alapozott kapcsolatot ápolják,
és találkozásaikból hagyomány
szülessen.
Az önkormányzat ebédre
vendégül látta a résztvevőket,

majd délután újra a fúvósok
szórakoztatták a közönséget.
Ebéd után a táplánszentkereszti
önkormányzat nevében Perl János polgármester köszöntötte a
„Szentkereszt” településekről
érkezetteket. A találkozás alkalmat kínált arra, hogy jobban
megismerhessék egymást, és
szoros kapcsolatot alakíthassanak ki a távolságtól függetlenül. Bükkszentkereszt polgármestere, Solymosi Konrád
röviden arról beszélt, hogy a
ma 1167 lelket számláló község

kiállítással, amely az óvoda télikertjében látható. A kiállításon
látottakról bővebben dr. Horváth
Sándor előadásán lehetett hallani. Elhozták a Pávakörüket is,
nagyon szép népviseletük van.
Az erdélyi Kézdiszentkeresztről
– valószínűleg a nagy távolság
miatt – nem érkezett delegáció,
de Pál Endre polgármester levélben köszöntötte az összejövetelt. Ebből kiderült, hogy a 688
éves településhez kapcsolódik
Bélafalva is. Ő is javasolta a kiállítási anyaguk megtekintését.

több korábbi település összeolvadásával jött létre. Híres ez a
vidék az üvegfúvó mesterekről.
Hagyományaikat őrző szlovák
nemzetiségű önkormányzat is
működik a faluban, sőt, nekik
köszönhető, hogy önállóan
tudnak gyermekintézményeket
működtetni.
Pilisszentkereszt alpolgármestere, Mikusik Gábor utalt
arra, hogy ők „mindössze” 230
kilométert utaztak, szemben
Bükkszentkereszt 400 kilométerével. Hangsúlyozta, hogy
ezúttal nem szavakban mutatja
be a községüket, hanem azzal a

Megköszönte a lehetőséget az
első Szentkereszt-találkozón
való részvételre, és jó együttlétet kívánt.
Ezt követően kölcsönösen
megajándékozták egymást a
táplánszentkereszti önkormányzat és a meghívott települések
önkormányzatainak képviselői.
Majd hangulatos, színes, zenés-táncos kulturális műsorral
szórakoztatták az érdeklődőket
az együttesek, köztük a szlovák
nemzetiségű fellépők is.
Délután többen megtekintették a vendég „Szentkereszt”
községek kiállításait az óvoda
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télikertjében, és meghallgatták
dr. Horváth Sándor vetítettképes
előadását Pilisszentkeresztről
és környékéről.
Estefelé látványos Szentkereszt Felvonulást tartottak,
amely a polgármesteri hivataltól
indult, és több utcán keresztül

érkezett a rendezvénysátorhoz.
A vendégek is csatlakoztak a
vidám menethez. A felvonulók
között középkori jelmezekbe
öltözöttek, lovasok mellett gólyalábon járó is volt. A menetet
Perl János polgármester, Hőbér
Józsefné alpolgármester és

Családi Anita jegyző vezette.
A kísérőzenét pedig a fúvósok
szolgáltatták.
Az esti koncertekre – Varnyú
Country, Revans Rock Band – is
sokan ellátogattak a környékről
is. A polgármester köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik

segítették a rendezvény létrejöttét, melynek színvonalát az
is emelte, hogy az EMMI pályázatán sikerrel szerepeltek, támogatást nyertek a programok
magas színvonalú megrendezéséhez. 
(l. e. t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Két ikerpárt is polgárrá avattak
A falunap hagyományos eseménye a polgárrá avatási ünnepség. Az egy év alatt született
táplánszentkereszti gyerekek
között egy leány és egy fiú ikerpár is világra jött. A fanfárok
hangjai után Tőke Mónika védőnő
köszöntötte a 27 új helyi polgárt
és szüleiket.
A ceremónián Perl János
polgármester a hagyományok
szellemében idén is köszöntötte a település legifjabb polgárait. Hangsúlyozta, amikor
gyerek születik, a szülőknek
már nemcsak magukért kell felelősséget vállalniuk. A szülőknek kell felkészíteni gyermeküket, gyermekeiket az önálló
életre. Az életben legfontosabb

dolgokat tőlük sajátítják el, ők
mutatnak utat, példát nekik. A
község önkormányzata igyekszik abban segíteni, hogy az
itt élő gyermekek a családjaikkal együtt a legtöbb támogatást kaphassák. Folyamatosan
olyan környezet kialakításán
dolgoznak, ahol jó élni. A polgármester jókívánságokkal
zárta beszédét mind a szülőknek, mind a gyerekeknek.
Tőke Mónika, az önkormányzat szociális és jóléti bizottságának elnöke egy az alkalomhoz illő idézettel emelte a
hangulatot, majd Perl János
polgármester és Hőbér Józsefné
alpolgármester átadta a szülőknek az Emléklapokat. Előbb
a két fiú ikerpárt, majd a két

leányt köszöntötték. Kisorsolták
a Sárkány Klub által felajánlott
takarót egy újszülött fiú és egy
újszülött lány számára, majd
a polgármester még arról is

tájékoztatta a szülőket, hogy
az önkormányzat 10 ezer forint
életkezdési támogatást is nyújt
babakötvény formájában.
(l. e.)

Kényszerszünet után ismét kiállítottak
A pandémia miatti kényszerszünet után az idén ismét kiállítással jelentkezett a Sárkány
Klub (foltvarrók) a falunapon
szeptember 4-én, a felújított
művelődési házban.

A kis műsorral is színesített
megnyitón Cserkúti Veronika, a
klub vezetője kifejezte örömét,
hogy két év kihagyás után létrejöhetett ez a kiállítás, és sokan
jöttek el a megnyitóra. Sajnos a
vírusjárvány a foltvarrók munkájára is rányomta a bélyegét.
Visszaesett az alkotókedv, jóval
kevesebben vettek részt a foglalkozásokon, mint korábban.
Ettől függetlenül elismerésre
méltó, szép alkotások születtek.
Folytatták a korábban abbahagyott munkákat, és újakat is készítettek. Ezek megtekinthetők
a kiállítás gazdag anyagában.
Nagyon sok munka van a kiállított alkotásokban. Nemcsak a
közös munkára figyeltek oda,
de a helyi intézményeknek, az
önkormányzatnak is igyekeztek segíteni, ha szükség volt
rá. Régen volt ennyire sokrétű,
rengeteg technikát felvonultató,

színes, hangulatos kiállításuk.
Remélhetőleg ezt majd még
fokozni is lehet. Felkérte a megjelenteket, hogy tegyenek bejegyzéseket a vendégkönyvbe,
és vegyenek tombolákat a sok
szép, értékes alkotásért, amelyeket kisorsolnak.

A résztvevők érdeklődéssel
szemlélték a valóban színes,
sok munkát magában foglaló
kiállítást, és egy kis vendéglátásban is részesültek. Tombolasorsolás után többen örülhettek
a szemet is gyönyörködtető
holmiknak. 
(l. e.)
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Önkormányzati hírek
A polgármesteri hivatal felújításáról
A táplánszentkereszti önkormányzat 50
millió forintot nyert a Magyar Falu Programban a polgármesteri hivatal felújítására. A
sikeres pályázat után az önkormányzat a
tervek alapján árajánlatokat kért a kivitelezésre, amire négy gazdasági társaság
jelentkezett. Az építőanyagok és szakmunkák tavaly óta tartó nagyfokú drágulása miatt azonban nem látják reálisnak a
pályázat megvalósítását, ugyanis a cégek
előzetes árajánlata 110-120 millió forint
között alakult.
Az önkormányzat kénytelen volt a Magyar
Államkincstárhoz kérelemmel fordulni, hogy
csökkenthesse a projekt műszaki tartalmát,
mert első ütemben, ebből az összegből
nem tudják megvalósítani az épület teljes
felújítását. Információk szerint a nemsokára

meghirdetésre kerülő TOP 2 Programban
lehetőség lesz azokra a munkanemekre
pályázni, amelyek a műszaki tartalom
csökkentése miatt az első körben nem valósulhatnak meg. Ekkor kerülhet sor az épület
energetikai korszerűsítésére, a nyílászárók
cseréjére, a fűtés modernizálására és a
külső falak szigetelésére.
Az óvoda udvarának bővítéséről
A táplánszetkereszti Hét Kastély Kertje
Művészeti Óvoda és Bölcsőde szomszédságában lévő 600 négyzetméteres terület
használatát határozatlan időre átengedi
az óvodának az egyházközség. A hasznosításért nem kérnek ellenszolgáltatást.
Az önkormányzat felkérésére a BIT-ÉP Kft.
már felajánlotta segítségét, és ingyenesen
segített. Az elvadult növényzettől, a beton-

törmeléktől megtisztították a területet egy
nagy munkagéppel. Mészáros György, az
önkormányzat volt dolgozója pedig saját
erőgépével kultivátorozott, elegyengette,
füvesítésre alkalmassá tette a talajt. A
72 óra kompromisszum nélkül – önkéntes
akcióban, október 9-én a plébánia és az
egyházi Közösségi Ház előtti területen,
valamint a Szent Lőrinc templom mögötti Szécheny Miklós gróf síremlék körül
terveznek takarítást és egyéb munkálatokat. A Közösségi Ház és az óvoda is
alkalmas különféle programokra, például
a falunapon Pilisszentkereszt, Bükkszentkereszt és az erdélyi Kézdiszentkereszt
bemutatkozó kiállítását itt tartották, az
óvoda télikertjében.
Információ:
táplánszentkereszti önkormányzat

A táplánszentkereszti önkéntes tűzoltóság hírei
Szerencsére településünket –
azaz inkább a teljes szombathelyi térséget – elkerülték a nyáron
a nagyobb tűzesetek, viharok,
műszaki mentések. Az elmúlt
nyári hónapokban három olyan
esemény történt, amely érintette
egyesületünket.
Katasztrófahelyzet elhárításában 2021. június 27-én
Szombathelyi ÖTE 3 fővel, VépBozzai ÖTE 2 fővel, Borostyánkő
Mentőcsoport 2 fővel és Táplánszentkereszti ÖTE 2 fővel közös
csapatot alkotva részt vett a Somogy megyei Kadarkúton a jég
és vihar okozta tömeges károk
elhárításán. A feladat a jég által
roncsolt tetőhéjazatok bontása,
majd fóliázása volt. A következő
riasztásunk július első napján
este érkezett, miután a Kőszeg térségét érintő vihar, illetve
erős villámlás következtében
kigyulladt a Panoráma Hotel
tetőszerkezete. A több mint ezer
négyzetméteres, többszintes
épület oltását több megye hivatásos, valamint Vas megye
önkormányzati és önkéntes
tűzoltói végezték. Az oltási munkálatok ideje alatt egyesületünk,
valamint a Szombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösen
4-4 fővel laktanyaszolgálatot

látott el Szombathelyen, amely
este 20:00 órától másnap 12:00
óráig tartott, ezzel biztosítva a
város és körzetének védelmét.
Augusztus elsején műszaki
mentéshez vonultunk, Táplánszentkereszten a Rumi út egyik

családi házának pincéjében
nagy mennyiségű víz gyülemlett fel, melynek eltávolítását
szombathelyi hivatásos, illetve
táplánszentkereszti önkéntes
tűzoltók összesen 8 fővel és
több szivattyú segítségével végezték.
A rossz után a jóról is essen
szó. Felkéréseket kaptunk Tanakajd és Vasszécseny községektől, hogy az általuk szervezett
rendezvényeken habpartykat
tartsunk, melyekkel mindkét
helyen hatalmas örömet tudtunk

szerezni kicsiknek, nagyoknak,
szülőknek egyaránt. Köszönjük
a felkéréseket!
Amennyiben a pandémiás
helyzet engedi, továbbra is fogadunk iskolás, óvodás csoportokat előzetes egyeztetés alapján
szertárunk, felszerelésünk bemutatására, de szívesen látunk
érdeklődőket bármely alkalommal, amikor a szertárunknál
tartózkodunk.
A szabadtéri égetési szabályokról pár szóban: az elmúlt
időszakban teljes körű égetési
tilalom volt, egyrészt a NÉBIH által elrendelt tűzgyújtási tilalom,
illetve a helyi önkormányzati
rendeletben meghatározottak
szerint. De voltak – szerencsére
csak néhány esetben –, akik
ismét semmibe vették a rendeletben foglaltakat, és jellemzően
az esti órákban, nagy füsttel
járó kerti zöldhulladék-égetéseket végeztek, füsttel borítva
be a község egy-egy területét.
Vélhetően szabálytalan égetést
tapasztalva bejelentést tenni az
önkormányzathoz lehet, közvetlen veszélyhelyzetet tapasztalva azonban a 112 segélyhívó
szám is hívható. Egyesületünk
szabadtéri égetéssel kapcsolatban hatósági jogkörrel nem
rendelkezik, így megkeresésünk

esetén kizárólag információt és
tájékoztatást tudunk adni, mindamellett, hogy a 112 segélyhívó
számra történő bejelentést követő riasztást, a szombathelyi
hivatásos tűzoltókkal párhuzamosan, egyesületünk is megkapja.
Közeledik az őszi-téli fűtési
szezon. Még nem késő a tüzelőberendezések szakemberrel
történő átvizsgáltatása, kémények, égéstermék-elvezetők
ellenőriztetése. A CO (szén-mo
noxid) mérgezés sajnos nagyon
gyakori, nem egy esetben halálos, ennek megelőzésére kérjük,
szerezzenek be, szereltessenek
fel jóváhagyási jellel rendelkező
CO, illetve füstjelző készülékeket, ezek ugyanis életet mentenek! Amennyiben rendelkeznek
ilyen készülékkel, és a CO riasztást jelez, akkor haladéktalanul
hagyják el az épületet, és azonnal hívják a 112-t! Fordítsanak
figyelmet a tüzelőanyag-tároló
helyiségek, pincék állapotára,
tüzelőberendezés közelében
ne helyezzenek el gyúlékony
és éghető anyagot, a kipattanó
szikra ugyanis nagyon gyorsan
tüzet okozhat!
(Információ:
Táplánszentkereszti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
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Pite: bibliai alapanyagokból
1938 után 2021-ben is szerepet vállaltak a magyar cukrászok a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Köztük a
táplánszentkereszti cukrászmester, Czömpöly Eleonóra is,
akinek Názáret nevű kompozíciója is a legjobbak közé került.
Eleonóra érdeklődésünkre
a háttérről elmondta, hogy a
sikeres „NEK sütemény” pályázat első fordulójára 16 remek

sütemény készült. Közülük a
zsűri döntése értelmében hét
édesség jutott a következő
fordulóba.

– A pályázat kiírásában a sütemény jellegzetes, meghatározó ízének kialakításában olyan
alapanyagok felhasználását
javasolták, melyek a Bibliában
is megjelennek, valamint hűtés
nélkül tárolhatók – tudtuk meg.
– Szempont volt az is, hogy a
sütemények egyenként csomagolhatók legyenek.
A zsűrizésen részt vett dr.
Fábry Kornél atya is, a NEK
főtitkára, hogy mind fogyasztói

oldalról, mind egyházi szempontok alapján figyelemmel
kísérje a pályázatot, melynek
célja az volt, hogy a győztes sü-

teménnyel is emléket állítsanak
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak.
– Az általam a NEK pályázatra készített sütemény neve:
NÁZÁRET. Elkészítését hos�szas kísérletezés előzte meg.
Formáját tekintve kisebb pite,
illetve keksz formában is elkészítettem, figyelembe véve a
kor sütési lehetőségeit is. Így
a termék kemencében és szabadtűzön egyaránt elkészíthető.
Az általam felhasznált alapanyagok az alábbiak voltak:
vörös vesebab, reszelt alma,
méz, tojás, teljes kiőrlésű bú-

zaliszt, mandula, olívaolaj, fahéj,
valamint fehérborban áztatott
dió és datolya.
A cukrászmester – aki egyben
csokoládé-, kávé-, teakészítő
mester, szakmérnök, szakközgazdász és cukrászatfejlesztő
– azt is elárulta, hogy a pályázók
minden döntőbe jutott termék
készítésére és értékesítésére
megkapták a lehetőséget a NEK
titkárságától.
– A CakeArt folyamatos kínálatban nem szerepel a termék,
de rendelésre szívesen készítünk belőle – tette hozzá.
V. K.

Nyílt nap a polgárőrség sokféleségéről
Július 10-én nyílt napot tartott
Táplánszentkereszten a Széchenyi parkban a Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület.
A tápláni egyesület a polgárőrség sokrétűségét is szerette
volna bemutatni, kedvcsinálónak szervezték a nyílt napot,
új tagokat is szeretnének verbuválni – tudtuk meg Halvax
Ágnestől, a Táplánszentkereszti
Polgárőr Egyesület elnökétől.
Meghívták a megyei polgárőr
kollégákat és a szombathelyi
Claudius Polgárőr Egyesületet
is. A megyében vannak olyan
települések, ahol kutyával, vagy
lovakkal lépnek szolgálatba,
ezért a programok között volt
kutyás bemutató is, Kunhegyesi Tibor, az ismert szombathelyi kutyatréner tartotta.

A táplánszentkereszti Borbás
Tibor sokoldalú sportember,
ezúttal önvédelmi bemutatóval
ismertette meg az érdeklődőket.
Volt elsősegélynyújtó ismeretterjesztés, a Claudius Polgárőr
Egyesület pedig Airsoft lövészeti
bemutatót tartott.
(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc
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Iskolai hírek

Hagyományos formában tarthatták a tanévnyitót
Augusztus 31-én tartották a tanévnyitót a táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola tornacsarnokában. A pandémia
után újra hagyományos keretek között tarthatták az ünnepséget, a
2021/2022-es tanév indítását. Az ünnepségen részt vett Perl János
polgármester és az önkormányzat tagjai, Balázsyné Süle Ildikó, a Hét
Kastély Kertje Művészeti Óvoda vezetője. Két első osztályban 42 diák
kezdi meg iskolai tanulmányát.
Az elsősök osztályfőnökük
– Anduska Katalin és Borosné
Pethő Gabriella – kíséretében
vonultak be a szépen feldíszített terembe. A nagyobb diákok
énekkel, tánccal, versekkel kedveskedtek nekik.
Kissné Nagy Ilona igazgató
köszöntötte a megjelenteket,
kiemelt szeretettel az első osztályosokat.
„Idén iskolánkban 236 tanuló
foglalhatja el padját a tanév kezdetén, hogy 181 eredményes és
boldog napot töltsön el benne
itt, Táplánszentkereszten. Intézményünk összlétszáma 307 fő a
Váton és a Vassurányban működő
telephellyel együtt. Itt a községben 12 osztályunk lesz. Napközis
csoportjaink száma: 5. Új pedagógusaink: Őszy Zsófia tanítónő és
Pichler Gergely testnevelő tanár.

Másik telephelyünkről jött hozzánk
és erősíti csapatunkat Gyurgyó
Dóra és Nagy Ágnes tanárnő. Az
informatikát az idén Kiss Veronika
tanítja.”
Beszédét folytatva, felhívta a
figyelmet az iskola szerepére
és jelentőségére, ami ma sokkal nagyobb, mint korábban
bármikor. „Utat, alternatívát kell
mutatni számotokra ebben a
nehezen kiismerhető világban.
Szeretnénk bennetek a tudás
vágyát felkelteni, az élethos�szig tartó tanulás szépségeit, kihívásait és fontosságát

megismertetni a diákokkal,
kíváncsivá, motiválttá tenni
őket a minket körülvevő világ
összefüggéseinek megismerésére és megértésére, hogy
a világra nyitott, gondolkodó,

örömteli percet fogtok átélni itt
az Apáczai iskolában. Kívánok
nektek az egész tanévhez sok
kitartást, szorgalmat, türelmet
és megannyi örömteli pillanatot!”

boldog, testileg és lelkileg kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak. Olyan felnőttekké, akik
nemcsak a maguk számára,
hanem mások számára, a külvilágnak is képesek harmóniát
teremteni.”
A továbbiakban a végzős
diákokhoz, majd az elsősökhöz
szólt. „Kedves kis elsősök! Életen át tartó tanulásra buzdítalak
benneteket! Biztos vagyok benne, hogy tanító nénitek segítségével könnyedén tanuljátok meg
a betűket, játékosan fedezitek
fel a számokat, és megannyi

Az Apáczai iskola hagyományainak megfelelően, az igazgató egyenként az iskola polgáraivá fogadta őket, az iskolai
kitűzőket a második osztályosok
segítettek felrakni, az elsősök
apró ajándékot is kaptak.
A Himnusz eléneklésével ért
véget az ünnepség, majd a
gyerekekkel együtt a közönség
is kivonult az udvarra, ahol az
elsősök, Góczán József biológiatanár segítségével birskörtefát
ültettek.
Információ: Apáczai iskola
Fotó: Kálmán Zsolt

Bemutatkoznak az Apáczai iskola új tanárai
Pichler Gergely
testnevelésszakos tanár
Pichler Gergely testnevelő tanárként
kezdte meg a
2021/2022-es
tanévet. Szombathelyen született, a Derkovits városrészen nevelkedett.
Tizenkét éves korától a Falco
kötelékébe tartozott, játékosként végigjárta a kosaras klub
utánpótláscsapatait. Édesapja
nyomdokán járva híradásipari
technikusnak kezdett tanulni,
érettségizett, majd a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán
művelődésszervező – testnevelő szakon diplomázott 2003ban (a családban ő volt az első
diplomás). Pár évre rá elvégezte

az egyetemi kiegészítő szakot
is. 2000-ben a Falco Klubnál
Váradi Attila és Váradiné Szarka
Ildikó indíttatására edző lett,
majd 2007-től a kosárcsapat
technikai vezetője. Nagy utat
járt be a klub, sikeres éveket
tudhat maga mögött a csapat
és minden segítője. A Falco KC
Szombathely NB I.-es kosárlabdacsapatának technikai vezetője tavalyelőtt távozott a klubtól.
Pichler Gergely testnevelőként először a gércei általános iskolában helyezkedett el.
Szerette azt a kis iskolát, de
közelebb akart kerülni Szombathelyen lévő családjához.
A sportos életet továbbra is
gyakorolja, már kétszer kerékpárral érkezett az iskolába, 21
perc alatt ért el otthonától a

munkahelyére. Futni, teremfocizni, úszni is szokott. Egyelőre
ismerkedik diákjaival, két harmadikos és a felső tagozatos
osztályokban tanít. Céljairól kérdezve azt válaszolta: a mozgást,
a sportos életmódot szeretné a
tanulókkal megszerettetni, hogy
akarjanak versenyezni, győzni,
mert a fizikai aktivitás hatással
van a szellemi teljesítményre
is, el kell hívni a gyerekeket az
okos eszközöktől.
Gyurgyó Dóra
tanító-angol műveltségterület
Gyurgyó Dóra
tanító-angol
műveltségterület szakos,
Iváncról származik. Szent-

gotthárdon, a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érettségizett, a Nyugat-magyarországi
Egyetemen szerzett diplomát
2016-ban. A táplánszentkereszti
általános iskola söptei tagintézményénél kezdte pályafutását, kisfia születése után
gyesen volt két évig, majd a
csákánydoroszlói iskolában volt
óraadó az előző tanévben. A
söptei iskola bezárása után kereste meg a táplánszentkereszti
iskola igazgatója, szívesen vállalta az állást. A tantestület
nem volt teljesen idegen tőle,
hiszen már többször találkozott
kollégáival. Kisfiát felvették a
táplánszentkereszti óvodába,
Szombathelyről együtt ingáznak.
A távolság könnyedén legyőzhető, noha reggel és délután
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a csúcsforgalomban autóznak.
Örül, hogy a 3.a osztályt rábízták, osztályfőnök lehet, de tanít
elsősöket, a két második osztályban és negyedik osztályban
is. Angoltudását az első és a
negyedik osztályban tudja hasznosítani, a legkisebbeknél szakköri formában. A gyerekek és a
kollégák is örülnek a jelenléti
oktatásnak, örülnek az együttlétnek. Szeretetteljes, családi
légkört akar kialakítani, ehhez
a szülők segítségére is számít.
Az osztályokban jól fogadták a
gyerekek, szeretné az életkori
sajátosságokhoz igazodva minél színesebbé, érdekesebbé
tenni az órákat. Családjában
nincs pedagógus, amikor ezt a
pályát választotta, szeme előtt
Magdi néni, az ivánci iskola
tanítónőjének példája lebegett:

aki nagyon szerette és értette
a gyerekeket.
Őszy Zsófia
tanító
Őszy Zsófia 25 éves, a
tantestület legfiatalabb tagja. Kőszegen
érettségizett,
az ELTE tanító
szakán tanul, Szombathelyen
él. A tápláni iskolában az 1.b.
osztályban napközis, készségtárgyakat tanít. Azt mesélte,
ahogy belépett az iskola kapuján, körülnézett, és azonnal
jóérzés töltötte el, valahogy úgy,
mint aki a helyére érkezett… jó
helyen van. Gyerekkori álmát
látja megvalósulni, emlékeiben
élénken él Icu néni, aki segítette

beilleszkedni a szentkirályi iskola közösségébe (az iskolát már
bezárták). Igen, olyan szeretne
lenni, mint ő volt, szigorú, de
igazságos és nagyon kedves.
Borosné Pethő Gabriella osztályfőnöktől minden segítséget
megkap, bármikor fordulhat
hozzá kérdéseivel. A gyerekek
nagyon aranyosak, talán az is
segít, hogy fiatal, és nincs még
olyan messze az az időszak,
amikor ő kezdte a betűvetést
az iskolában, föl tudja idézni mi
volt jó, mi esett neki rosszul.
Nemcsak a kimondott szavakra, hanem a testbeszédre, a
mozgásra, az egyéb jelekre
is figyel. Olyan korban élünk,
amelyben nagyon gyorsak a
változások, nehezebb lekötni a
gyerekek figyelmét, hozzászoktak már a digitális képekhez.

Amikor helye van, használja az
osztály digitális tábláját is, hogy
érdekesebbé tegye az órát. Az
elsősöknek meg kell tanulniuk,
hogy örüljenek társaik sikerének
is, nem lehetnek mindig mindenben ők a győztesek. A tanév
elején még hamar elfáradnak,
azt idősebb kollégáitól tanulta,
le kell csendesíteni őket, ha
pár percig lehajtják a fejüket
a padra, és csöndben vannak,
csak magukra figyelnek, utána
sokkal jobban tudnak dolgozni.
A zenehallgatás is jó hatással
van rájuk. Van még egy titkos
terve, van egy lova Toronyban,
egyszer majd „bemutatná” a
gyerekeknek. Őszy Zsófia úgy
szeretne az osztállyal eljutni a
tanév végére, hogy sikeresen
továbbléphessen minden kis
diák. 
(t. m.)

Óvodai hírek

Óvodai fejlesztések: fedett teraszok, térkövezés, új kerítés
A Magyar Falu Programban a
táplánszentkereszti Hét Kastély
Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde két pályázatot is nyert.
A projekt átadását június 19-én
tartották. Az őszi óvodakezdésről
is tájékoztatott Balázsyné Süle
Ildikó, az intézmény vezetője.
Az egyik pályázat segítségével felújították az udvart, kicserélték az óvodai bútorzatot, a

udvar térkövezésére 3,6
millió forintot fordítottak.
A másik pályázatból óvodai fektetőket, játékokat,
bútorokat tudtak vásárolni,
hűtőgépet, fénymásolót is
beszereztek 4,8 millió forintos költséggel. A többi között kicserélték a csoportszobák laminált padlóját,
a mosdóban válaszfalakat
cseréltek, valamint elvéV. Németh Zsolt és Perl János
adta át a projektet

parkettát, napelemes rendszert
telepítettek. Az épület körül térköves járdát is építettek. A kerítésre másfél millió forintot, az

gezték a belső festést, mindez
közel öt és fél millió forintba került. A pihenőteraszokat burkolták és zárttá tették, több mint ti-

kidolgozták és megvalósították.
Balázsyné Süle Ildikó
elmondta, 2021 szeptemberében 106 kisgyerekkel
indították el a nevelési
évet. A tápláni gyerekeken
kívül Szombathelyről és
Vasszécsenyből is járnak
az intézménybe. A beszoktatás zökkenőmentes
volt, már jókedvűen jönnek
a kicsik is.
A nevelőtestületben 8 óvodapedagógus – és egy utolsó
éves óvodapedagógus hallgató,
aki pedagógiai asszisztensi feladatokat lát el – dolgozik.
Örömmel fogadták a római katolikus egyházközösség felajánlását, szívességi használatba
kapták a területet, mellyel 600
négyzetméterrel növekedett az
udvar nagysága. A tervek már
megvannak a hasznosításra,
lassan a kivitelezés fázisába
érnek. Helyet kap többek között
egy focipálya, csoportonként
magaságyás, több mászófa, új
udvari játék, valamint az árnyékolás kérdése is megoldódik,
hisz több császárfa beszerzését is tervezik. 
(t. m.)

A fedett teraszok
jó szolgálatot
tesznek

zenöt millió forintból (a pavilonok
fűthetők, nyáron hűthetők). Az
óvoda fejlesztésére a pályázat
révén majdnem 30 millió forintot
tudtak felhasználni. Balázsyné
Süle Ildikó intézményvezető elmondta: a gyerekek új ágyakat
is kaptak, takaróval, párnával, a
belső tereket is kifestették, és
mind a négy csoportban új a
babakonyha.
Az óvodavezető és Perl János
polgármester is köszönetet
mondott a támogatásért V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek és miniszteri biztosnak,
aki beszédében hangsúlyozta:
az átadóü nnepség elsősorban mindig azoknak tiszteletadás, akik a fejlesztési igényt
megfogalmazták, a pályázatot
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Övvizsga
A Tápláni Karate Sportegyesület nyári edzőtábora után a magasabb övfokozatért 12 sportoló vizsgázott. Elméleti, gyakorlati
tudásukat és állóképességüket tette próbára Németh András (4.dan)
vizsgáztató. Kassai Gergely (1.dan) edző tanítványai mindannyian
jól vették az akadályokat, és magasabb övfokozatra léphettek.

Felemás mérleg
A Vasi Bádogos Kft. Táplán SE megyei I. osztályú labdarúgócsapatának eddigi őszi szezoni eredményei:
Egyházasrádóc–Táplán SE 4-0
Táplán SE–Király SE 3-6
Kőszeg–Táplán SE 0-3
Táplán SE–Jánosháza 2-1
Vép–Táplán SE 6-0
Répcelak–Táplán SE 3-4

Fordítottak a táplániak

Képen balról: Hátul: Kassai Gergely edző, Szomor Angéla, Gerebics Márton,
Szomor Emma, Nyári Krisztofer, Szomor András, Németh András vizsgáztató. Elöl: Albert Milán, Lichtmann Flóra, Németh Nóra, Németh László Nimród,
Németh Botond, Görcsi Patrik

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE az őszi szezont a magasabb osztályban, a Megyei I. bajnokiban kezdte. Eddigi mérkőzései közül a
legnagyobb bravúrt a Répcelaki SE - Sport 36 elleni mérkőzésen
érte el. Ráadásul idegen környezetben, Répcelakon játszottak.
A hazaiak számára mondhatni álomszerűen indult az ös�szecsapás, hiszen már a 6. percben 2-0-ára vezettek, sőt, a
24. percben Verasztó révén tovább nőtt az előnyük. A vendégek
a háromgólos különbség ellenére sem adták fel, a második
félidő elején előbb Horváth András három percen belül kétszer
volt eredményes, majd Vidák Balázs is megismételte ugyanezt.
A Táplán óriási feltámadást bemutatva végül 4-3-ra nyerni tudott
és elvitte a pontokat Répcelakról.

Múltidéző fényképek az egykori faluról
A fotózás – feltalálása óta – a
múló időre emlékeztet, hiszen
mindig csak az adott időben,
adott technikával rabul ejtett
valóságot próbálja meg tükrözni. Lehet az egy szép épület,
gyönyörű táj, varázslatos em-

önkormányzatnak. Horváth Béla
1927-től 1945-ig kántortanító,
1945-től 1962-ig igazgatója volt
az iskolának, 1980-ban hunyt
el. Szombathelyen élő lányai
meg akarták menteni édesapjuk
örökségét, ezért ajánlották fel az

régi fotójuk a faluról, az egykori egyleti életről, társadalmi
eseményekről, hozza el, vagy
küldje el az önkormányzati hi-

beri arc, vagy bármi más, ami a
fotográfust gépe használatára
ösztönözte. Sorozatunkban Táplánszentkereszt múltjába való
utazást kínálunk Horváth Béla, a
falu kántortanítójának hagyatékából. Lányai: Molnár Sándorné
és Székely Béláné 2018-ban
ajándékozták a fényképgyűjteményt a táplánszentkereszti

önkormányzatnak. Sorozatunk
iparkodik közkinccsé tenni a
régesrégi, becses fényképeket.
(Molnár Sándorné és Székely
Béláné a hagyaték átadása után
2018-ban megkapta a Táplánszentkereszt Községért Díjat az
önkormányzattól.)
Az önkormányzat kéri a lakókat, amennyiben van otthon

vatalnak. A fotókat digitalizálás
után visszaadják a tulajdonosoknak.
(t. m.)

