
Táplánszentkereszten június 
18-án tartották az évzáró ünnep-
séget és a ballagást az Apáczai 
Csere János Általános Iskola 
tornacsarnokában. Elköszöntek 
a nyolcadikosok, értékelték a 
tanévet, jutalmazták a legjobb 
tanulmány és sporteredménye-
ket elért diákokat. Elköszöntek 
a nyugdíjba vonuló Kissné Nagy 
Ilona iskolaigazgatótól, akinek 
a táplánszentkereszti önkor-
mányzat a Táplánszentkereszt 
Községért címet adományozta. 

Megszólalt az iskolacsengő, 
majd a nyolcadik osztály tanu-
lói zenére bevonultak a szépen 
feldíszített tornacsarnokba. A 
Himnusz eléneklése után kez-
dődött az ünnepség. 

Kissné Nagy Ilona igazgató 
köszöntötte a diákokat, szülei-
ket, az önkormányzat és társin-
tézmények képviselőit. „A tanév 

befejezése a számvetés ideje 
is, rendkívül eredményes évet 
tudhatunk magunk mögött, a 
tudás megszerzésén túl a hit, a 

szigorúság, a követelés és elfo-
gadás és megbecsülés érzését, 
a szeretetet is tapasztalhatták a 
gyerekek.” Megköszönte a kollé-
gák és technikai dolgozók mun-
káját is. Az iskola 233 diákjának 
teljesítményét a bizonyítvány 
tartalmazza, 76 tanuló kitűnővel 
zárta ezt a tanévet. A nyolcadi-
kosok közül 9-en gimnázium-
ban, 11-en technikumban, 5-en 
szakképző iskolában folytatják 
tanulmányaikat.

Az igazgató a tanulmányi és 
sportversenyeken kiemelkedő 
eredményt elért tanulókat és 
felkészítő tanáraikat köszöntöt-
te, majd osztályonként könyvju-
talmat kaptak a kiemelkedően 
teljesítő diákok. 

Folytatás a 3. oldalon
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Továbbra is megosztja a falut a zöldhulladék-lerakó ügye Részletek a 4. oldalon

Jó hangulatú fellépéssel ünnepelték az ifjúsági 
fúvószenekar 20 éves fennállását

Húsz évvel ezelőtt alapították 
a Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekart Janászek Ferenc 
karnagy vezetésével. Pünkösd-
vasárnap, június 5-én, a sport-
csarnokban ünnepi koncerttel 
emlékeztek a jubileumra. A mű-
velődési házban kiállítást nyi-
tottak a 2002-2022-es évekre, 
fellépéseket, utazásokat idéző 
fotókból és dokumentumokból. 

Telt ház előtt, Erkel Ferenc 
Hunyadi indulójával kezdődött a 
pünkösdi hangverseny Janászek 
Ferenc vezényletével. A ze-
nekarban vendégelőadóként 
néhány korábbi zenésztárs is 
szerepelt. 

Folytatás az 5. oldalon

A tanévzárón a ballagókat és 
az iskola igazgatóját is elbúcsúztatták
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Az önkormányzat invitálásá-
ra zsúfolásig megtelt fiatalabb 
és idősebb hölgyvendégekkel 
március 9-én a művelődési ház 
nagyterme, hogy nőnap alkalmá-
ból önfeledt perceket töltsenek 
el együtt.

Már az érkezéskor kedves 
meglepetés fogadta a szebbik 
nem képviselőit: Perl János pol-
gármester mindenkinek átnyúj-
tott egy-egy szál tavaszi virágot. 
Dávid-Tóth Andrea közösség-
szervező üdvözlő szavai után a 
faluvezető köszöntötte a szép 
számban megjelent lányokat 
és asszonyokat. Szent II. János 
Pál pápát hívta segítségül, hogy 
ihletett szavakkal fejezze ki 
háláját a női nemnek. A Levél a 

nőknek című írást idézve mon-
dott köszönetet mindazokért a 
szerepekért, amelyeket a höl-
gyek betöltenek az emberiség 
életében: édesanyaként, fele-
ségként, leányként, testvérként, 
dolgozó nőként vagy épp szer-
zetes nővérként. A jelenlevők 
tetszését kiváltva azt is megál-
lapította, hogy tulajdonképpen 
Táplánszentkeresztet is a nők 
tartják a felszínen, hiszen velük 
találkozunk az önkormányza-
ti hivatalban csakúgy, mint a 
bölcsődében, az óvodában, a 
konyhán, a könyvtárban, vagy a 
művelődési házban.

A továbbiakban Gájer Bálint 
énekes lépett színpadra. Saját 
szerzeményekkel és világslá-
gerekkel repítette a közönséget 

a szving, a bosszanova, a latin 
ritmusok világába. Bemutat-
kozó szavaiban elárulta: elő-
szeretettel választ dinamikus 
zeneszámokat, és – mind a 
közönség előtt, mind lemezein 
– igyekszik a jól ismert örök-
zöldeket magyar nyelvű válto-
zatban bemutatni. Bő egyórás 
műsora során mind forróbbá 
vált a hangulat, végül a közön-
ség csak többszöri visszatap-

solás után engedte távozni a 
művészt.

A program végén még egy 
kis játék is várt az ünnepelt 
hölgyekre. Dávid-Tóth Andrea 
jóvoltából megforgathatták a 
színes szerencsekereket, s 
akinek Fortuna kedvezett, helyi 
lakosok felajánlásaiból szár-
mazó, apró ajándékkal térhetett 
haza. 

V. K.

Felelős kiadó:  
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: Perl János • Felelős szerkesztő: Treiber Mária

E-mail: taplanujsag@gmail.com
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely

Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

Antal Ármin, Badics Hanna Zoé, Balassa Georgina Zita, Balogh Bog-
lárka, Banka Boglárka, Berta Krisztián, Déri Eliza, Goda Alexandra, 
Gosztom Dóra, Halász Kevin Gábor, Hering Karolin, Horváth Helka, 
Knapik Zita, Könczöl Ármin, Könczöl Virág, Nagy Mira, Nagy Noel, 

Pomper Emily, Poór Patricia, Simon Nina Anasztázia, Sövegjártó 
Anna, Szabó Károly, Szabó Zoltán, Talabér Alexandra Anna, Vickó 
Dominika.

Fotó: Stieber Dóra

Nőnap latin ritmusokkal

Búcsúzik a 8. osztály 2014-2022

Gájer Bálint

Szerencsekerékforgatás
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Folytatás az 1. oldalról
A műsor az első és második 

osztályosok táncával folytató-
dott, majd az igazgató átadta az 
Apáczai-díjat Balassa Georginá-
nak (8. o.), aki mindvégig kitűnő 
tanuló, és „az iskola egyik lelke 
is volt”. 

A szülők segítségét is meg-
köszönte, virágcsokrot nyújtott 
át Feketéné Piskor Eszternek,a 
Szülői Szervezet elnökének. 

Apáczai-díjjal köszönte meg 
Perl János polgármester sok 
éves támogatását. Az ünnep-
ségen részt vett Fodor István, a 
Szombathelyi Tankerületi Köz-
pont igazgatója, Kissné Nagy 
Ilona neki is megköszönte a 
támogatást, kérte, a továbbiak-
ban se feledkezzen meg erről 
az iskoláról. Külön köszönetet 
mondott Családi Anita jegyző-
nek is. 

A ballagással folytatódott 
az ünnepség. A nyolcadikosok 
átadták az iskola zászlaját a 
hetedikeseknek, majd egy-egy 
szál virággal köszöntek el ta-
náraiktól. 

Kissné Nagy Ilona emlékez-
tette őket az eltelt nyolc évre, 
amikor kisgyerekként lépték át 
az iskola kapuját, most értel-
mes, gondolkodó, ifjú ember-
ként búcsúznak, jó közösséget 
alkottak, ezer és ezer emlék 
kavaroghat bennük, Táplán-
szentkereszt „egy darabját” is 
magukkal viszik. Az iskola visz-
szavárja őket, kapuja továbbra 
is nyitva áll előttük.

A falu emléklapját és ajándé-
kát a polgármester és a jegyző 
adta át a diákoknak. Perl Já-
nos polgármester beszédében 
kitért arra is, hogy új kihívá-
sok fogadják majd őket, újabb 
akadályokat kell megoldaniuk, 
de azzal a képzéssel, amit itt 
kaptak, bizonyára helyt tudnak 
állni. „Büszkék vagyunk rátok, az 
emléklap emlékeztessen arra, 
honnan indultatok.”

Az igazgató kérte, hogy a diá-
kok mondjanak nagy köszönetet 
szüleiknek, nevelőiknek, velük 
együtt tették meg ezt a hosszú 
utat, tartsák meg közösségsze-
retetüket, jó tulajdonságaikat, 
értékes jövő előtt állnak. 

Kissné Nagy Ilona, beszéde 
után, elérzékenyülve búcsúzott 
a tanulóktól és az iskolától, attól 
az iskolától, ahová 50 éve szüle-
ivel érkezett, itt tanult meg írni, 
olvasni, és tanulmányai után 40 
éve itt tanít, igazgatóhelyettes, 
majd igazgató lett. 

Horváthné Péntek Veronika 
igazgatóhelyettes vette át a 
szót, elmondta, Ilikének ez volt 
az utolsó tanéve, több évtizedig 
vezette az intézményt, 40 év 
után nyugdíjba vonul. Belegon-
dolni is nehéz, ennyi év alatt 
hány tanuló és kolléga fordult 
meg itt. A tanulók, a mostani és 
egykori munkatársak nevében is 
köszöntötte az igazgatót. 

A színpadon Tornai Katinka, 
Tornai Ágnes és Kónya Brigitta 
egy dallal búcsúztatták. 

Fodor István a tankerület ne-
vében szólt arról az értékes kis 
közösségről, ami az iskolában 
kialakult. Gazdag életpálya áll 
az igazgató mögött. Negyven-
három iskola és óvoda tartozik 
a tankerülethez, Táplánszentke-

resztre mindig szívesen jött, a 
tanulmányi eredményeken felül 
értékelte azt a lokálpatriotiz-
must is, amit itt tapasztalt. Ilike 
több évtizedes vezetői munká-
jával értéket teremtett, kiváló 
iskolát hagy örökül. Gratulált a 
szép eredményekhez, és mi-

nisztériumi dicsérő oklevelet 
adott át az igazgatónak. 

Perl János polgármester a 
falu önkormányzata nevében 
köszönte meg Ilike munkáját. 
Elmondta, pár évig kollégák is 
lehettek, mindig csodálta lelke-
sedését, precizitását, kitartását. 
Az ő vezetése alatt mindig a 
gyerekek voltak a legfontosab-
bak. Az iskola falain túl közös-
ségben is gondolkodott, sok 
emlékezetes rendezvényhez 
kötődött, mindig meg tudott újul-
ni, ötleteket is adott, rajongásig 
szerette faluját is. Az iskola 
mindig segítette a falu életét 
is. Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata úgy döntött, 
hogy az idén előbbre hozzák a 
Táplánszentkereszt Községért 
Díj átadását (a falu egyesítésé-
nek évfordulóján, ősszel szokták 
átnyújtani).  A 2022-es díjat a 
képviselő-testület Kissné Nagy 
Ilonának adta. A polgármester 
és Családi Anita jegyző adta 
át az elismerést a falu nevé-
ben, s egy kerámiát is kapott. 
Befejezésül a polgármester 
békés, egészséges nyugdíjas 
éveket kívánt, és kérte, időnként 
látogassa meg őket ezután is, 
ne szakadjon el Táplánszent-
kereszttől.

A közönség hosszan tartó, 
hatalmas tapssal köszöntötte 
az igazgatót.  

Kissné Nagy Ilona bezárta 
a 2021/22-es tanévet, majd a 
ballagó nyolcadikosokkal együtt 
vonult ki a sportcsarnokból. 

(t. m.)   
Fotó: Apáczai iskola

A tanévzárón a ballagókat és az iskola igazgatóját is 
elbúcsúztatták
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Lakossági fórumot hívott össze a táplánszentkereszti önkormányzat 
június 3-án, a zöldhulladék-lerakó ügyében. A Rákóczi utca közelében 
lévő önkormányzati területre szánt lerakó ellen tiltakozás indult a 
Facebookon, 600 aláírást gyűjtöttek össze a szervezők. A művelődési 
házba szervezett fórumon – finoman fogalmazva is felpaprikázott 
hangulat uralkodott – négyórás kérdés-felelet, közbekiabálás után, 
jottányit se „közeledtek az álláspontok”, mintha kettészakadt volna 
Táplánszentkereszt. 

Az ügy előzménye röviden: 
a Fakus Alpin Kft. áprilisban 
megkereste az önkormányzatot, 
szeretne zöldhulladék-lerakót 
létesíteni fanyesedék elhelyezé-
sére. A képviselő-testület április 
27-én egyhangúlag megszavaz-
ta a telek bérbeadását 5 évre, 
évi 500 ezer forintos bérleti 
díjért. Májusban még egy alka-
lommal visszatértek a zöldud-
varos előterjesztésre, és meg-
erősítették korábbi döntésüket. 
A közelben lakók tiltakozásul a 
Facebookon aláírásgyűjtést in-
dítottak, az önkormányzat június 
3-ra lakossági fórumot hívott 
össze, előtte írásban minden 
háztartásba eljuttatták az ön-
kormányzati információkat.

A művelődési ház dugig telt. 
A képviselő-testület tagjai – az 
időközben lemondott Anduska 
Katalin nélkül – Perl János pol-
gármester és Családi Anita 
jegyző foglalt helyet a szín-
padon. 

Perl János polgármester kö-
szöntötte a jelenlévőket, kérte, 
nyugodtan beszéljék meg a 
zöldudvar létesítésével kap-
csolatos dolgokat, az érveket 
és ellenérveket. Beszédét az 
egészséges környezethez való 
állampolgári jogokról kezdte, az 
ENSZ alapokmányától hazánk 
Alaptörvényéig és a magyaror-
szági megfelelő törvénycikkekig. 
A közbekiabálások már ekkor 
elkezdődtek. 

A polgármester, miután fel-
hívta a figyelmet, hogy vála-
szolni fognak a kérdésekre, a 
továbbiakban példákat hozott 
Táplánszentkeresztről, hogy 
miként jutott el a falu 30 év alatt 
arra a szintre, ahol most tart. A 
csatornázás, a gáz bevezetése, 
a kommunálishulladék-szállítás 
mind a környezet tisztaságát 

szolgálja, de kezdetben ellen-
állást váltott ki a közösségben. 
„Most a levegő tisztaságának 
védelmén a sor, az égetést ki 
lehet váltani a zöldhulladék ke-
zelésével és elszállításával. A 
SZOMHULL Kft. Szombathelyen 

ugyan átveszi havonta kétszer 
a táplániakét is, de a vastagabb 
faágakat nem lehet a kukába 
gyömöszölni, önmagában az 
odajuttatásuk is gondot okoz 
több családnak. A napokban 
egy a faluba beköltözött német 
házaspár jött be a hivatalba, 
azzal a kérdéssel, hol van a 
zöldhulladék-lerakó. Újabb köz-
bekiabálás: nem azzal van baj, 
hogy kell-e, hanem, hogy hol! A 
többi nem tartozik a tárgyhoz! 

A polgármester azt válaszol-
ta, de, a tárgyhoz tartozik! „Nem 
azt mondtam ez a legszuperebb 
megoldás, de kompromisszu-
mokat kellett kötni. Még be se 
indult a zöldhulladék gyűjtése, 
darálása, de már a porról, zaj-
ról beszélnek, tények nélkül 
rossz hangulatot keltenek. A 
kormányhivataltól kell meg-
kérni az engedélyt, a hivatal a 
körülményeket mérlegelve fog 
dönteni a megfelelő törvények 

szerint. Hangzavar, morgás, 
valaki szünetet javasol, hogy 
együtt tegyék fel a kérdéseket, 
a polgármester folytatta: a terü-
let biztonságos, a zöld udvar a 
jövőt szolgálja, évente csak 6-9 
napon történne munkavégzés, 
és szigorúan 8-16 óra között. 

A továbbiakban a Fakus Alpin 
Kft. ügyvezetője, Horváth Ger-
gely, és környezetvédelmi mér-
nöke, Németh Gergely  beszélt. 
Kiderült: Cserszegtomajon 10 
éve működtetnek hasonló hul-
ladékkezelő telepet, azt külön 
többször is hangsúlyozta, nem 

lerakót, hanem kezelőt, feldol-
gozás, aprítás után elszállítják 
a nyesedéket. (A tervek szerint 
nemcsak füvet, nyesedéket, de 
régi fa nyílászárókat és kárpit 
nélküli, fa bútorokat is el lehetne 
itt helyezni.)

Egy helybeli telepőrt foglalkoz-
tatnának, aki átveszi az anyagot, 
és egy héten egyszer, összetolja 
1,5-2 hónaponként aprítanának. 
A falu felől erdősáv védi a te-
rületet, a régi vasúti töltésen 
szállítanák az anyagot. Egy hölgy 
megszólalt, Vépen volt hasonló 
darálás, de az önkormányzat 
leállíttatta… Perl János közölte: 
mert a városban túl közel volt a 
házakhoz. A Fakus ügyvezetője 
arra hivatkozott, hogy Balog-
unyomban nemrégen 4 millió 
forintért számolták fel a hulla-
déklerakót, ami félig-meddig il-
legálisan működött a falu szélén.

Egy férfi megkérdezte, hány 
tonna, vagy kamion zöldhulla-

dékra lehet számítani? A vállal-
kozó szerint úgy lenne gazda-
ságos a működés, ha 30 km-es 
körzetből gyűjtenék az anyagot, 
erre megint felhördültek az em-
berek.

Perl János elmondta, az ön-
kormányzat azzal tudna segí-
teni, hogy a helybeli lakosok 
ősszel és tavasszal ingyen, az 
önkormányzat költségén vihet-
nék be a zöldhulladékot, akinek 
nincs autója, annak is elszállíta-
nák. A falu fő utcájába most se 
hajthatnak be a kamionok. Évek 
óta téma a faluban, mi legyen a 
zöldhulladékkal.

Egy másik férfi megkérdez-
te, hány felnőtt lakosa van 
Táplánszentekeresztnek, miután 
megkapta a választ (2070), ak-
kor azt kérdezte, több mint 600 
ember aláírását, tiltakozását 
miért nem veszik figyelembe? 
Miért nem keresnek távolabbi 
helyet?

A polgármester válaszolt: 
nincs máshol ekkora össze-
függő önkormányzati terület. A 
polémia hangzavarral és az ön-
kormányzati képviselők egyen-
kénti – és eléggé arrogáns – 
számonkérésével folytatódott…
Ezt Perl János zárta le azzal, 
hogy a beruházáshoz, amihez 
áldását adta az önkormányzat, 
nem is kellett volna összehívni 
a lakossági fórumot. Az enge-
délyek megszerzéséhez pedig 
továbbra is a társhatóságok 
vizsgálata szükséges.  

Újabb fordulatot vett az ügy, 
amikor valaki (sajnos neveket 
nem mondtak) megkérdezte, 
ki az a Péter Imre, aki bérli a 
közel egyhektáros területet, és 
a szerződés közte és a Fakus 
Kft. között köttetett. A zöldhul-
ladék-kezelőnek üzemeltetője a 
Fakus. Akkor az önkormányzat-
nak nem lesz „ráhatása”?

Újabb közbekiabálás: az in-
gatlanok veszítenek értékükből, 
ha az önkormányzatnak szük-
sége van 2,5 millióra, szóljatok, 
összedobjuk!

Hátul egy fiatal nő sírva fakad 
és könyörög: kérem, gondolják 
át még egyszer, ott lakunk, fél-

Továbbra is megosztja a falut a zöldhulladék-lerakó ügye
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tem a környezetünket, a gyere-
keim egészségét! Keressenek 
másik helyet!

Valaki nekiszegezi a kérdést 
a polgármesternek: miért nem 
a falu érdekét képviseli? Perl Já-
nos válaszolt: nem a cég mellett 

kardoskodtam, ez egy valóban 
létező probléma, szükség van 
a megoldására. 

A négyórás „iszapbirkózás” 
végén a polgármester beismer-
te, az önkormányzat jobban is 
kezelhette volna ezt a helyzetet, 

de nem volt tisztességes az 
a kampány, amit indítottak a 
közösségi oldalakon és sze-
mélyesen. A hangadók vajon 
mit tettek azért, hogy rende-
zett körülmények között, való-
di információt szerezzenek? 

„Az önkormányzat igyekszik 
tanulni mindebből, de ami ma 
este itt volt, az nem méltó egy 
táplánszentkereszti lakossági 
fórumhoz!” 

(t. m.)

Folytatás az 1. oldalról
A táplánszentkereszti ön-

kormányzat polgármestere, 
jegyzője, képviselői, az Apáczai 
iskola igazgatója és tanárai, 
fúvós vendégkarmesterek és 
Majthényi László, a Vas Megyei 
Önkormányzat elnöke is jelen 
volt az ünnepségen, a szépen 
feldíszített csarnokban, oldalt a 
képernyőn a zenekar életének, 
fellépéseinek képei peregtek.  

Tornai Katinka és Németh 
Dávid köszöntötte a résztve-
vőket és konferálta a műsort. 
A zeneszámok előtt rövid is-
mertetőt hallhattunk a művek-
ről, zeneszerzőkről. A két és 
fél órás műsorban elhangzott: 
M. A. Charpentier: Te Deum-
Präludium, Farkas Antal: Üveges 
tánc, A. L. Webber: Az Ope-
raház fantomja, E. Morricone: 
Moment for Morricone, P. B. 
Riz-N. Gimbel: Sway, Soundtrack 
Highlights from Guardians of the 
Galaxy, R. Sebregst: Abba Gold 
és A. Hammond – J. Bettis: Pil-
lanat az időben. Szólót énekelt 
Bertók Gertrúd, Tornai Katinka 
és Pethő Judit, vendégtubásként 
Szentgyörgyvári Tibor csat-
lakozott a fúvósokhoz. Novák 
Tamás és táncosai a színpadon 

szolgáltattak színes és len-
dületes hátteret a vérpezsdítő 
dallamokhoz.   

A zene csodája húsz éve ré-
sze és összetartója a fúvósze-
nekar tagjainak – hangzott el az 
ünnepségen. A Covid-járvány 
idején, noha nem léphettek 
fel, de gyakoroltak, és amint 
lehetett, újra pódiumra álltak. 
A járvány előtt 2019-ben, Prá-
gában szerepeltek, 2020-ban 

két napon át Siófokon zenél-
tek (a Balatonban állva is fúj-
ták!), 2021-ben Veszprémben, 
Körmenden, Szombathelyen, 
Vasszécsenyben vendégszere-
peltek. Tavaly első alkalommal 
szilveszteri hangversenyt is ad-
tak Táplánszentkereszten, ezzel 
hagyományt akarnak teremteni. 

Janászek Ferenc „beval-
lotta”: 1997-ben, amikor 
elköszönt a szombathe-
lyi fúvószenekartól, két 
álom lebegett a szeme 
előtt: egyszer legyen sa-
ját fúvószenekara, amely 
vezényletével Morricone 
zenéit játszhatja…(Táp-
lánszentkereszten értő 
meghallgatásra talált az 
iskolában és az önkor-
mányzatnál.)

A műsor után a szokások-
hoz híven, bemutatkoztak az 
iskola újabb fúvós növendékei, 
majd Janászek Ferenc egy-egy 
szál rózsával fejezte ki háláját 
Kissné Nagy Ilonának, az intéz-
mény igazgatójának, Családi 
Anita jegyzőnek, Pintérné Bozi 
Andreának a szülői közösség 
háttérmunkájáért, 

Majthényi László, a megyei 
önkormányzat elnöke is kö-
szöntötte a jubiláló zenekart. „A 
fölgyorsult, technikával agyon-
tűzdelt világban, különösen jó 
hatással  van ránk a zene, ami 
most a zárt térben még inkább 
érvényesült.” Gratulált Janászek 
Ferenc alapító karnagynak, aki 
kiváló szakmai munkája mellett 
jó szervezőnek is bizonyult, ez a 
fúvós együttes a világon bárhol 
megállná a helyét. Majd átadta 
a megyei közgyűlés elismerő 
oklevelét a 20 éves zenekarnak.  

A továbbiakban a szombathe-
lyi, a csepregi, a szentgotthárdi 
és a kőszegi fúvószenekarok 
karnagyai köszöntötték a jubilán-
sokat, és átadták ajándékaikat. 

Janászek Ferenc köszöne-
tet mondott, és azt is elárulta, 
hogy barátságok, házasságok 
is köttettek a közösségükben, 
és több „zenészgyerek” is szü-
letett a két évtized során. Majd 

a karnagy kérésére egyperces 
néma felállással emlékeztek 
a közelmúltban elhunyt dr. Ko-
vács László alpolgármesterre, 
aki szívvel-lélekkel támogatta 
a zenekart, és zenésztársukra, 
Tölgyes Patrikra, aki baleset 
miatt vesztette életét.  

A megemlékezés után szüle-
tésnapja alkalmából is köszön-
tötte Perl János polgármestert, 
aki 20 éven át mindig a zenekar 
mellett állt, és segített. A zene-
kar tagjai közül Berta Dániel is 
születésnapos volt, a két ünne-
pelt tiszteletére elfújták, és a 
közönséggel együtt elénekelték 
a Happy Birthday To You-t…

A karnagy megköszönte Kiss-
né Nagy Ilona iskolaigazgató-
nak a támogatását, aki immár 
negyven esztendeje a tanári 
pályán van.

A zenekari tagok nevében 
Tornai Katinka és Németh Dá-
vid köszönte meg karnagyuk 
munkáját, és válogatást adtak 
át 20 év zenekari felvételeiből 
(meglepetés volt!).   

A szülők nevében Pintérné 
Bozi Andrea és Feketéné Piskor 
Eszter  köszönte meg Janászek 
Ferenc munkáját és adta át az 
ajándékot. 

(t. m.)
Fotó: Apáczai iskola

Jó hangulatú fellépéssel ünnepelték az ifjúsági 
fúvószenekar 20 éves fennállását
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Május 14-én ünnepelték a Táp-
lánszentkereszti Polgárőr Egye-
sület megalakulásának husza-
dik évfordulóját. A művelődési 
házban tartott megemlékezésre 
eljöttek a Szombathelyi Clau-
dius Polgárőr Egyesület és a 
Vépi Polgárőr Egyesület tagjai, 
a rendőrséget Pál Tibor főtörzs 
zászlós képviselte. 

Halvax Ágnes, a Táplánszent-
kereszti Polgárőr Egyesület 
elnöke röviden összefoglalta az 
utóbbi négy évben történteket. 
Az egyesület életét is nehe-
zítette a koronavírus-járvány, 
amikor segítségre szorultak, 
a vépiekre és a szombathelyi-
ekre, és tiszteletbeli elnökük-
re, Kajcsos Lajosra mindig is 
számíthattak. Jó kapcsolatot 
tartottak a rendőrséggel és 
a táplánszentkereszti önkor-
mányzattal. Kevesen vannak, 
újabb tagok toborzását több-
ször is megpróbálták. Noha 

kicsi, de összetartó csapat 
működik a faluban. 

Az elmúlt négy évben két 
társukat, Somogyi Károlyt és 
Németh Zoltánt is elveszítették. 

Halvax Ágnes kérésére egy-
perces néma felállással adóztak 
emlékük előtt. 

A továbbiakban emléklapot 
adott át az elnök Kajcsos La-

josnak 20 éves szolgálatáért. A 
másik alapító tag, Kapui János 
nem tudott jelen lenni, neki majd 
eljuttatják az emléklapot. Kiste-
renyei Erwin 15 éve polgárőr, ő 
is emléklapot kapott.

A Táplánszentkereszti Pol-
gárőr Egyesület múltját Kaj-
csos Lajos idézte föl. Húsz éve, 
nőnapon alakultak, volt olyan 

időszak, amikor 42 tagjuk is 
volt ( jelenleg 14-en vannak), 
évenként 2000-2500 óra szol-
gálatot tudtak teljesíteni. Sok 
rendezvényen részt vettek, 
nem csak a faluban segítet-
tek. Kétszer tartottak megyei 
polgárőrnapot Táplánszentke-
reszten, versenyekre is jár-
tak, több kupát megnyertek. 
Megváltozott az élet, voltak, 
akik elköltöztek, voltak, akik 
abbahagyták a szolgálatot, 
de olyan is előfordult, hogy 
volt, akit ők tanácsoltak el a 
polgárőrségtől. A barátság 
megmaradt a vépiekkel és a 
szombathelyiekkel is.

Az ünnepség végén gratulált 
és ajándékot adott át Halvax 
Ágnesnek a vépi polgárőrök 
nevében Szalai Lajos, a Claudi-
us Polgárőr Egyesület nevében 
Kiss Viktória.

Fogadással zárták az évfor-
dulós megemlékezést. 

(t. m.)

Húsz éve alapították a polgárőrséget

Április 3-án tartották hazánkban az 1990-es rendszerváltás utáni 
nyolcadik országgyűlési választást és ezzel egy időben gyermekvé-
delmi kérdésekről az országos népszavazást.  Vas megye 3. számú, 
körmendi választókerületében (Vas 03. OEVK) az ország második 
legnagyobb választókerületében 127 településen lehetett szavazni. 
Táplánszentkereszten is országos és egyéni listás szavazáson, és az 
országos gyermekvédelmi népszavazáson is kifejezhették akaratukat 
a választópolgárok. 

Országosan 5.241.029-en, 
a névjegyzékbe vett válasz-
tók közel 70%-a voksolt, or-
szágos listán a Fidesz-KDNP 
pártszövetségre 3.060.706-
an szavaztak, 135 képvise-
lői helyet szerzett, ismét két-
harmados győzelmet aratott.  
A DK-Jobbik-Momentum-MSZP-
LMP-Párbeszéd-re 1. 947331-en 
szavaztak, 38 mandátumot ért 
el, újonnan jutott be az ország-
gyűlésbe a Mi Hazánk 332487 
szavazattal, 6 mandátumot 
tudhat magáénak.  

Vas megye körmendi válasz-
tókerületében (Vas 03. OEVK) 4 
egyéni képviselőjelölt közül vá-
laszthattak az állampolgárok. 

Táplánszentkereszten 2006 
állampolgárt vettek névjegyzék-
be, 1454-en (74,56%) jelentek 
meg a választáson. Magas volt 

a választási kedv, győzelmet 
aratott a Fidesz-KDNP országos 
választási listája a faluban is. Az 
egyik szavazókörben a szavaza-
tok 59,10%-át (432 szavazat), a 
másikban 56,74%-át (400 voks) 
kapta. 

V. Német Zsolt, a Fidesz-
KDNP egyéni jelöltje a falu egyik 
szavazókörében a szavazatok 
60,33%-át (441), a másikban 
58,65%-át (417) szerezte meg. 
A körmendi választókerületben 
a szavazatok 66,40%-át, 31938 

voksot kapott, hetedik ciklusát 
kezdhette meg az országgyű-
lésben.

Az országos gyermekvédel-
mi népszavazás országosan 
nem érte el az érvényességi 
küszöböt.

Családi Anita, a Helyi Válasz-
tási Iroda vezetője elmondta, 
Táplánszentereszten a válasz-
tás a törvényi előírásoknak 
megfelelően zajlott, rendkívüli 
esemény nem történt. 

(t. m.)

Újra kétharmaddal győzött a Fidesz–KDNP

Visszaadta mandátumát Anduska Katalin 
önkormányzati képviselő

Anduska Katalin, a táplánszentkereszti önkormányzat kép-
viselő-testületének tagja, május 23-án visszaadta képviselői 
mandátumát. Anduska Katalin dr. Kovács László alpolgármester 
halála után, 2020-ban jutott be a testületbe. Lemondása után 
nem szükséges új önkormányzati választást kiírni, helyére a 
2019-es önkormányzati választáson soron következő és leg-
több szavazatot elérő Antal Adrienn (független) kerülhet. Antal 
Adrienn elfogadta a mandátumot, eskütétele után kezdhet el 
dolgozni a képviselő-testületben. 

(t. m.)

V. Németh Zsolt

Kajcsos Lajos, Halvax Ágnes
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A medvehagyma-virágzás ünne-
pe hosszú évek óta egybeforrt 
Táplánszentkereszt község ne-
vével. A pandémia miatt mégis 
két évig nélkülözni kellett a szép 
tavaszi rendezvényt, amely most 
április 23-án megújulva és gaz-
dagodva tért vissza.

Körbevesz bennünket a med-
vehagyma – mondta köszöntő 
beszédében Perl János polgár-
mester, és valóban: még a leve-
gőben is érezni lehetett a növény 
sajátos, fokhagymás illatát. Bár 
az előkészületekhez ezúttal egy 
– már két évvel ezelőtt elnyert 
– Leader pályázat is hozzáse-
gített, az ez évi virágzás-ünnep 
minden korábbinál nagyobb 
összefogással valósult meg. 
A művelődési házat körülölelő 
sátraknál különféle kézműves 

termékeket lehetett vásárolni, és 
akadt bőven kóstolásra kínálko-
zó medvehagymás étel is.

Az egyik pavilonnál a böl-
csőde és az óvoda szülői mun-
kaközössége tálalt fel sokféle 
finomságot. Muffin, sajtos rúd, 
langalló és kalács is készült az 
egészséges növény felhaszná-
lásával, ötletet adva a kezdő 
háziasszonyoknak. A kínáló 
hölgyek hangsúlyozták: nem 
csak az „eszem” szülők, ha-
nem mások is csatlakoztak a 
kezdeményezéshez. A becsü-
letkasszába került adományokat 
a gyerekek javára használják 
fel. A Táplánszentkereszt Kultú-
rájáért Egyesület standjánál is 
nagy volt a nyüzsgés: ők többek 
közt tócsnival, medvehagymás 
stanglival és különféle szend-
vicskrémekkel kényeztették a 
hozzájuk látogatókat. Itt a be-
vétel egyesületi rendezvény cél-
ját szolgálta. Nagy érdeklődés 
övezte a kincskereső játékot: 
jutalomért cserébe tizennégy 
fajta, felirattal megjelölt növényt 
kellett a gyerekeknek fel- és 
megismerniük a parkban tett 
séta alatt.

A kísérőprogramok közül a 
legkedvesebb a Hét Kastély 

Kertje Óvoda apró táncosainak 
műsora volt. A legtudományo-
sabbnak járó címet kétségkívül 
Both Gyula növényvédelmi zo-
ológus előadása érdemelte ki, 
aki nemcsak a medvehagyma 
fogyasztásáról mondott el sok 
újdonságot, hanem az Ambrózy-
Migazzi park különlegességeiről 
és más, hasznos és veszedel-
mes növényekről is beszélt. 
Nagy Bandó András vidám per-
ceket okozott hallgatóságá-
nak, könyvei között is lehetett 
böngészni. Nem hiányozhatott 
a főzőshow sem: Békei Norbert 
népszerű séf gnocchit főzött 
a színpadon medvehagymás 
pesztóval, balzsamecetes re-
dukcióval.

Azok, akik estig bírták, Elment 
a nap címmel Balázs Fecó élő 

emlékkoncertet hallgathattak 
meg a Sportcsarnokban, sok 
népszerű előadóval.

Dávid-Tóth Andrea közös-
ségszervező örömmel nyug-
tázta, hogy a rendezvénnyel 
minden korosztályt, és sokféle 
érdeklődésű embert sikerült 
megmozgatni. Amiben a legna-
gyobb érdeme a sok-sok segí-
tő mellett a medvehagymának 
és a hozzá fűződő hagyomány-
nak van. A táplánszentkereszti 
önkormányzat még 2019-ben 
nyújtott be pályázatot a Szé-
chenyi 2020 Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési 
Alap Leader-programjára. A 
pandémia miatt, az akkor el-
nyert támogatást most tudták 
felhasználni. 

V. K.

Újra megünnepelték a medvehagymát
Középpontban az egészséges és finom, illatos növény

Táplánszentkereszt helyi érté-
keit immár kisfilmen is meg-
örökítették. Június 19-én, Szom-
bathelyen az Agora-Savaria Mo-
ziban díszelőadáson láthatták 
az érdeklődők a Hungaricum 
pályázat jóvoltából elkészített 
alkotást. 

A faluból autóbusszal szállí-
tották a közönséget vasárnap 
délután. A Savaria Moziban Dá-
vid-Tóth  Andrea elmondta, Táp-
lánszentkereszten 2015-ben jött 
létre a Helyi Értéktár Bizottság, 
a Földművelési Minisztérium 
mellett működő Hungaricum Bi-
zottság pályázatán indultak, és 
megjelentették a falu építészeti, 

kulturális  és természeti értékeit 
bemutató könyvet. 2020-ban 
újra pályáztak az értékek filmes 
bemutatására. 

A vetítés előtt az Apáczai is-
kola kisdiákjai mondtak verset, 
majd V. Németh Zsolt, a tér-
ség országgyűlési képviselője 
köszöntötte a közönséget, „a 
kastélyok, a templomok és a 
malmok és a medvehagyma 
falujából”. A falu legszebb arcát 
mutatja összegyűjtött kulturális 
kínálatával is, évtizedek óta 
ismerősen cseng vissza a ci-
terazenekar, és a közlemúltban 
húsz éves jubileumát ünneplő 
fúvószenekar neve is. A vidék 
Magyarországáról alkotott kép 

újravarrásának szemtanúi le-
hetünk, a helyi közösségek 
jelentették és jelentik ma is a 
társadalom alapját. 

Perl János polgármester be-
szédében kiemelte, céljuk, hogy 
azok is ismerjék, és kötődje-
nek a faluhoz, akik fiatalabbak 
és nem itt születtek. Meg kell 
ismerni a 2600 lakosú falu 
múltját, értékeit, ezt szolgálta a 
könyv, és most a film is. Meg-
köszönte az alkotók munkáját 
és elmondta, lesz mód arra is, 
hogy akit érdekel, hozzájusson 
a filmhez, Táplánszentkereszt 
hírét vigye. 

A kastélyokat, templomokat, 
intézményeket, természeti ér-

tékeket is bemutató film ötlet-
adója Családi Anita volt, narrá-
tora Perl János. A megszólalók: 
Halvax Ágnes (citerazenekar), 
Mayer László levéltáros (a Ro-
senberg/Rácz kastélyról), Pin-
tér Zoltán a táplánszentkereszti 
Gabonakutató Növénynemesítő 
Állomás nyugalmazott kukori-
canemesítője. A film operatőre: 
Honti Gergely, a falu tavaszi és 
nyári szépségeit is megmutatta 
az alkotás.  

A vetítés után a Táplánszent-
kereszti Ifjúsági Fúvószenekar 
zenélt a mozi előcsarnokában, 
és fogadással zárták a prog-
ramot. 

(t. m.) 

Táplánszentkereszt értékeit filmen is bemutatták
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Az idén hat pályázatot nyújtott be a táplán-
szentkereszti önkormányzat a Magyar Falu 
Program keretében, ebből három kedvező 
elbírálásban részesült.  

A kistelepüléseken „Szolgálati lakás 
felújítása, fejlesztése” programra lehetett 
pályázatot benyújtani. Az önkormányzat 
ingatlanvásárlással szeretne szolgálati 
lakásokat kialakítani. Táplánszentkeresz-
ten a Széll Kálmán utca 11. szám alatti, 
kétlakásos házat megvennék, 49 millió 
forintért. Az ingatlanhoz 900 m2-es telek 
is tartozik. Központi helyen van az épület, 

jó lenne szolgálati lakásnak, a hozzá tar-
tozó területen pedig parkolókat lehetne 
kialakítani az orvosi rendelő, a védőnői 
szolgálat és a gyógyszertár számára. 
Megkapták a 40 millió forintos pályázati 
támogatást, a 9 milliós önrészt a község 
idei költségvetése tartalmazta, megvásá-
rolták az ingatlant.   

Beadták a pályázatot az „Út, híd, kerék-
párforgalmi létesítmény, vízelvezető rend-
szer építése/felújítása” című pályázatra 
is. A Kisfaludy utcában és az Ady Endre 
utcában a csapadékvíz-elvezető árkok 
kialakítását, korszerűsítését szeretnék 

megvalósítani (mindkét helyen részben 
ez már korábban megtörtént). A község 
6 millió 367 934 Ft forintot nyert a vízel-
vezető rendszer felújítására.

Önkormányzati járdaépítés/felújítás 
támogatására 9 millió 853 934 ezer Ft-ot 
kaptak a pályázat révén, a falu egyik fő 
„ütőerének” számító Rákóczi Ferenc utca 
egy-egy szakaszán (Posta utca-Vasút 
utca, Vasút utca-Sport tér) felújítják a 
járdákat, a meglévő járdák rosszak, a 
biztonságos közlekedést szolgálja a 
beruházás.

(t. m.)

Három nyertes pályázat

Május 13-án az iskola torna-
csarnokában tartották az Idősek 
napját Táplánszentkereszten.  
A járvány miatt két évig nem tud-
ták köszönteni a falu 65 év feletti 
polgárait, ezt akarták tavasszal 
pótolni. 

Terített asztalokkal, süte-
ménnyel, borral és még egy 
szép verssel is várták a közön-
séget, megtöltötték a csarnokot 
a vendégek. Dávid-Tóth Andrea 
közösségszervező nyitotta a 
rendezvényt. Perl János polgár-
mester az önkormányzat nevé-
ben örömét fejezte ki, hogy újra 
találkozhattak, együtt lehetnek. 
„Immár 20. alkalommal ért az a 
megtiszteltetés, hogy köszönt-
hetem önöket. Komoly oka volt 
annak, hogy az elmúlt két évben 
kimaradt ez a találkozás. Van-
nak, akik betegség vagy egyéb 
okok miatt már nem tudnak 
eljönni, és sajnos vannak olya-
nok is, akik eltávoztak közülünk, 

akikkel kevesebb lett közössé-
günk. Tisztelgünk azok emléke 
előtt is, akik örökre eltávoztak.” 

A polgármester köszöntöt-
te azokat is, akik nemrégen 
mentek nyugdíjba, nem sürgeti 
már őket az idő, noha tudjuk, a 
nyugdíjasok soha nem érnek 
rá, gondoskodnak unokákról, 
segítenek gyerekeiknek, sze-
retetük erővel tölti fel őket. A 
fiatalok sincsenek ma könnyű 
helyzetben. „Az önkormányzat 
is felelősséget érez az idősek 
iránt ezen a településen. Táp-
lánszentkereszt eljutott arra a 

szintre, hogy büszkék lehetünk 
arra, hogy itt jó élni, jó emberek 
laknak itt, mindenki számíthat a 

másikra. A múlt megbecsülése, 
jó család, jó szomszédok és 
ismerősök segíthetnek. Boldog, 
egészségben töltött nyugdíjas 
éveket kívánva fejezte be beszé-
dét Perl János. 

Ipacs Bence, Táplánszentke-
reszt új plébánosa is köszön-
tötte a szépkorúakat. Elmondta, 
mindkét szülője él, édesapja 
nemrégen töltötte be a 75. élet-
évét. Sajnos sokan korábban 
meghalnak, áldásként lehet 

tekinteni arra, ha hosszú életet 
élnek a szülők, nagyszülők. Sok 
„kincset”, tapasztalatot, törté-
netet átadhatnak a fiatalabb ge-
nerációknak. Kérte, hogy ebben 
a pörgő világban még sokáig 
élvezhessék az időskor szépsé-
geit, ehhez az imádság is erőt 
adhat. – Minden élet érték, óriási 
küldetése van Istennél – ezekkel 
a szavakkal fejezte be beszédét 
a plébános. 

A program Berentei Péter 
táncdalénekes előadásával 
folytatódott, ő volt az 1982-es 
magyarországi táncdalfeszti-
vál közönségdíjasa. Népszerű 
slágereket adott elő, többen 
táncra is perdültek. Az estebéd 
elfogyasztása után a szoká-
soknak megfelelően Perl János 
polgármester és Hőbér Józsefné 
alpolgármester köszöntötte a 
falu legidősebb férfiját, a 95 
éves Micheller Józsefet. 

(t.m.)
Fotó: Dávid-Tóth Andrea

Két év után újra személyesen köszönthették 
a szépkorúakat
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Május 7-én nyílt napot tartott a 
Táplánszentkereszt Kultúrájáért 
Egyesület. Beszélgetés, kiállítás 
és ének, vers, a gyerekeknek 
kézműves foglalkozás és az 
ugrálóvár nyújtott szórakozást. 
Az egyesülethez tartozó csopor-
tok, szakkörök, egyének mutat-
ták be produkciójukat. 

A művelődési ház 
előtti park hirtelen be-
mutatótérré alakult, a 
foltvarrók alkotásai kö-
zül jó néhány a házban 
és a parkban lévő fákon 
is helyet kapott, oda-
benn a paravánokon a 

táplánszentkereszti civil szerve-
zetek életéről készült fényképek 
is meséltek.

Cserkuti Veronika, a Táplán-
szent kereszt Kultúrájáért Egye-
sü let elnöke köszöntötte a 
résztvevőket. Az elmúlt évek 
a bezártságról szóltak, ezért 

gondolták úgy, hogy 
nyílt napra, beszélge-
tésre hívják az egye-

sületeket, a falu lakóit, 
mert szeretnék tudni, 
hogyan szolgálhatnák 
őket jobban, egyúttal 
tagtoborzást is tar-

tottak. Kiraktak egy táblát is, 
ahová bárki felírhatott ötletet, 
javaslatot. Az elnök elmondta, 
az első szóra jöttek a civil szer-
vezetek, azonnal vállalták, hogy 
segítenek és műsort is adnak 
önkéntesen. 

A Gyöngyvirág Dalkör Bogáti 
Péter zongorakíséretében nyi-
totta a sort. Anduska Katalin 
Tóth Árpád: Május című versét 

adta elő, majd Kó-
nyáné Tornai Katinka 
és testvére, Tornai 
Ágnes musical duója 
következett, zongorán 
kísérte őket Bogáti 
Péter. Meskó Kriszti-
án Karinthy Frigyes 
humoreszkjeiből ol-
vasott fel válogatást. 
A Tavaszi Szél Citera-
zenekar muravidéki, 
szigetközi és Tolna 
megyei dalcsokorral 
örvendeztette meg a 
hallgatóságot.

A felnőttek beszél-
gettek, a gyerekek is jól érezték 
magukat, az eső hiába nyújto-
gatta a lábát az égről.

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Civil szervezetek tartották a nyílt napot



2022. JÚNIUS10

Szeptember 3-án, szombaton tartjuk a 
hagyományos Falunap rendezvényünket. 
Az idei évben  a „Dolce Vita” – azaz édes 
élet, mediterrán hangulat Táplánszentke-
reszten a téma. 

Az ünnepi mise és a helyi egyesüle-
tek, csoportok fellépése, az újszülöttek 
polgárrá avatása mellett érdekes és 
változatos programokkal készülünk, 
hogy minden lakónk megtalálja a neki 
leginkább tetszőt. Terveink szerint lesz: a 
Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószene-
karral felvonulás, olasz autók és motorok 

kiállítása és szépségversenye, játékpark 
gyerekeknek, adománygyűjtő édességek, 
sütemények vására. 

Az esti főműsoridőben pedig fergete-
ges koncertekkel szeretnénk fokozni a 
hangulatot. 

Dolce Vita –olasz slágerek, francia san-
zonok, tüzes spanyol mariachi dallamok 
és táncok igazi vérpezsdítő mediterrán 
hangulatot ígérnek.  

Az Abba Tribute Show, élőzenekaros 
színpadi produkció az Abba együttes 
legnagyobb slágereivel. És a Falunap el-
maradhatatlan zenekara, a Revans Rock 

Band a legnagyobb magyar slágerekkel 
biztosan velünk lesz. 

A nyári hónapokban érkezünk a rész-
letekkel az online térben, plakátok, szó-
rólapok formájában. Kérjük, figyeljék a 
felhívásainkat, mint például a sütemény- 
vásárra való jelentkezés lehetőségét. 
Illetve szívesen fogadjuk a programok 
előkészületi munkálataiban szívesen 
segédkezni kívánó lakótársaink jelent-
kezését. 

Előre is köszönjük! 
Dávid Tóth Andrea

közösségszervező 

Mediterrán hangulatú falunapot terveznek szeptemberre

Forraltborfőző-versenyre hív-
ták a táplánszentkeresztieket 
február 26-án. A télvégi télűző 
mulatság mellé családi progra-
mot is kínáltak, bemutatták és a 
gyerekek mindjárt használatba 
is vették az újonnan vásárolt 
játékokat a művelődési házban. 

A versenyhez a bort Táplán-
szent kereszt önkormányza-
ta ajándékozta,  a forraláshoz 
szükséges eszközökről, a titkos 
receptről és a fűszerekről a 
csapatok gondoskodtak. A civil 
szervezetek közül a polgárőr 
egyesület és a Táplánszent-
kereszt Kultúrájáért Egyesület 
közösen alkotott. Hét csapat 
versengett a parkban, fújt a szél, 
de az időjárás mégis kedvező 
volt. Már a csapatok fantázineve 
is beszédes volt: Boromissza, 
Borraloltók, A három muskétás,  
Tóték, EKJV (Együtt Közösen Jók 
Vagyunk, a két civil szervezet 

mellett az egyházközség csa-
pata is kavargatta az itókát... 
A résztvevők bátorításul némi 
pálinkát, sós süteményeket és 

egyéb harapnivalót is hoztak 
magukkal. Fehér és vörösborból 
is alkottak, változatos fűszerkí-
nálattal és gyömbért, narancsot, 
vérnarancsot is adagoltak az 
üstökbe. Varga Gergely és test-
vére Gábor a fűszerkeverékre 
és az arányokra esküdtek, a 
muskétások „főkavarója”, Ko-
vács Tamás a mézeskalács 
fűszerkeveréket és a gyömbért, 

plusz a csapat jókedvét ajánlot-
ta, Tóth Gábor a fehérbor alapot 
erdei gyümölcs teakeverékkel, 
almával, fahéjjal, naranccsal 

kombinálta, Farkas Ferenc és 
Szétag Tibor EKJV csapattól 
a gyömbért, gyümölcscukrot, 
kandírozott gyümölcsöket is 
használta a klasszikus fűszerek 
mellett, Könczöl Sándor egyház-
községi elnök szerint a misebort 
nem szabad forrni hagyni, csak 
lassan bugyborékolni és arra 
kell vigyázni, ne legyen túl tö-
mény... A csapatból mindenkit 
meghallgattak, de azt nem lehet, 
hogy egyszerre mindenki főzzön!

Amíg odakinn főzték a bort, 
a művelődési házban  megnyi-
tották a játszóházat, a karonülő 
gyerekektől a nagyobbakig ott 
csiviteltek az apróságok. A jó 
hangulatról Molnár Orsi far-
sangi, télűző családi koncertje 
gondoskodott, akik akartak, 
jelmezben is érkezhettek a mu-
latságra. 

A forraltborfőző-verseny ered-
ményét a közönség szavazatai 
döntötték el, mindenki kapott 
szavazólapot, és a kóstolás 
után pontozhattak a felnőttek.  

A verseny győztese a Kajcsos 
Lajos vezényletével főzött két 
civil egyesületi bor lett, második 
„Tóték” csapata, harmadik az 
EKJV csapata. 

Esteledvén megállapíthattuk, 
sikeresen és hangosan űz-
tük a telet, ha nem is annyira 
megvidámodva, mint amikor 
rönkhúzással tettük ugyanezt 
(nosztalgiából többen szóba 
hozták ezt is!). 

(t. m.)

Mindenki másképp forralja és bolondítja
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A kertészkedési szezon kezde-
tén, március 11-én Őry Barnabás 
biogazdálkodót látta vendégül a 
táplánszentkereszti művelődési 
ház. Vetített képekkel illusztrált 
előadásában egészen újsze-
rű megközelítésben beszélt a 
kertészkedésről, az már csak a 
hallgatóságon múlt, hogy kipró-
bálják-e az általa kikísérletezett 
és nála jól bevált módszereket.

A fiatal szakember Buda-
pestről költözött a Nógrád 
megyei Bél községbe, ahol a 
biodinamikus módszert alapul 
véve kezdett el kertészkedni. 
Korábban értékesítésre termel-
te a zöldséget, de néhány éve 
már elsődlegesen oktatással 
foglalkozik. Saját területén ki-
alakított egy száz négyzetmé-

teres biokertet, amiből egész 
éven át mindenféle zöldség-
gel bőségesen el tudja látni a 
családját. Ugyanakkor a kert 
mérete könnyen „skálázható”, 
ennek mintájára bárki ki tud-
ja alakítani az ennél kisebb 
vagy nagyobb gazdaságát, akár 
hobbi szinten, akár nagyobb 
léptékben akar foglalkozni a 
kertműveléssel.

A fiatal szakember a kert 
megtervezésétől az ültetésen, 
a felhasznált eszközökön, lo-
csoláson keresztül végigvezet-
te a bio-intenzív kertművelés 
tennivalóit egészen a sikeres 
betakarításig. Bizonyára sokan 
meglepődtek az olyan megálla-
pításokon, hogy az ásás telje-
sen felesleges, sőt káros, hogy 

preventív sorközművelés 
esetén gyomlálásra egyál-
talán nincs szükség, hogy 
kevés kivétellel a legtöbb 
növényt palántázni érde-
mes. Az intenzív termelés, 
a gyors és kiadós termés 
érdekében a rövid tenyészi-
dejű fajtákat érdemes pre-
ferálni, hogy a földbe minél 
előbb új zöldség kerülhes-
sen. Persze mindehhez nél-
külözhetetlen alapfeltétel a 
termékeny komposzt, aminek 
előállítására az előadó kiemelt 
figyelmet szentelt.

Aki pedig nem tudta minden 
részletében követni, amit Őry 
Barnabás összesűrítve előadott, 
az megvásárolhatta népszerű 
szakkönyvét, A 3 órás kertet. 

Meggyőződése ugyanis, hogy 
egy jól termő kert gondozására 
elég heti három órát fordíta-
ni. Persze, nem egyfolytában, 
hanem arányosan elosztva, 
és betartva az általa javasolt 
praktikákat.  

(V. K.)

Így kertészkedjünk gyorsan és sikeresen

Alapítói okirat kelte: 2002. február 28.
Módosítása 2002. május 22. A bírósági bejegyzés száma: 

PK.60.031/2002. Kelte: 2002. május 28. Szervezet nyilvántartási 
száma: 18-01-0000023

Az Alapítvány székhelye: 9761 Táplánszentkereszt, Széll 
Kálmán u. 10.

Adószáma: 18892932 -1 -18
Alapítói vagyona: 300 ezer Ft. Az alapítvány típusa: magán 

alapítvány, nyitott.
Az Alapítvány 2002. év végén kezdte el adománygyűjtését, 

melyet 2021. év folyamán is folytatott.
2021-ben az alapítvány vállalkozói adományt nem kapott.
Magánszemélyektől kapott adomány 598 500 Ft.
Adó 1%-ából 745 026 Ft. Összesen 1 343 526 Ft
Tárgyi eszközök 2020. év folyamán alkalmazkodva a kialakult 

helyzethez felmértük, hogy mi az, ami jól hasznosítható, és en-
nek keretében az alábbi eszközöket vásároltuk meg: 1) 2020. év 
májusában LG mosó-száritógép került megvételre a rendelőben 
felhalmozódó ruhanemük, lepedők folyamatos fertőtlenitése 

céljából, értéke 254 ezer Ft volt. 2) 2020. október hóban pedig a 
tönkrement nyomtatót kellett cserélni. Vásároltunk egy KYOCERA 
P2040DU tipusu nyomtatót 232 ezer Ft értékben.

Az Alapítvány költségei 2021-ben:
– Bankköltség 64 000 Ft
– Tesztcsíkok, EKG egyszerhasználatos tapadó korongjai  

110 000 Ft.
– postaköltség 100 000 Ft
– Festékpatronok a nyomtatókhoz 250 000 Ft
– Eszközjavítási költség 53 000 Ft
Az Alapítványnál 2020. év folyamán sem volt személyi jellegű 

kifizetés. Valamennyi tisztségviselő társadalmi munkában látta 
el feladatát. Az Alapítvány könyvelési munkái is társadalmi 
munkában készültek.

Köszönjük mindenkinek a támogatást!
COVID-mentes évet, jó egészséget kívánunk mindenkinek!!!
Táplánszentkereszt, 2022.03.04.

Dr. Teleki György főorvos
kuratóriumi elnök

Beszámoló az ALAPÍTVÁNY TÁPLÁNSZENTKERESZT EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT
2021. évi működéséről
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 3. osztály
Iskolánk 3. évfolyamos tanulói 

a Lázár Ervin Program keretében 
osztályfőnökeikkel együtt meg-
nézték május 3-án délután a Ma-
gyar Művészeti Innovációs Köz-
pontban Szilágyi Andor Léander 
és Lenszirom című mesejátékát. 
A Nemzeti Színház színészei ál-
tal előadott darab nemcsak azért 
tetszett diákjainknak, mert szín-
pompás jelmezeket és díszletet 
láthattak, hanem azért is, mert a 
humoros, vidám történet – amit 
a Csongor és Tünde óta írt leg-
szebb magyar tündérmeseként 
emlegetnek – a zenei betétekkel 
magával ragadta a lányok és 
fiúk figyelmét. A kétórás történet 
végén vastapssal jutalmazták a 
gyerekek a mese szereplőit, és 
sokuk szájából hallottuk, hogy 
„De jó volt!”

 4. a és b. osztály
Az Apáczai Csere János Ál-

talános Iskola 4. évfolyamos 
tanulói áprilisban részt vehettek 
a program keretében szervezett 
előadáson, amelyet a szombat-
helyi Bartók Teremben rendez-
tek. Az előadás címe: Régi idők 
táncai. A tanulók megismerhet-
ték egy nagy zenekar tagjait, 
a hangszereket, amelyeken 
játszanak a zenészek. Még a 
színpadra is felmehetett néhány 
diák, és közelről is megcsodál-
hatta ezeket a hangszereket. Az 
előadás egy történet köré épült, 
színészi alakításokkal.  A gyere-
kek sok élménnyel gazdagodva 
tértek vissza az iskolába.

 5. osztály
Május 19-én  Budapesten az 

Álmok álmodói kiállításon volt 
az 5. osztály. Nagyon érdekes 
programon vehettünk részt.

A gyerekek így látták:
„Ez a kiállítás sok mindent ta-

kart, például volt autószalon, TV 
stúdió, bánya és még sok más.

A végén a büfébe is bemen-
tünk és pihentünk egy keveset 
utána pedig indultunk haza.” 
(Brigi)

„Nagyon ajánlom ezt a helyet, 
mert sokat lehetett megtudni 
belőle, még szórakoztató is 
lehet.” (Emil)

„Ahogy beértünk, egy csoda-
szép udvart láthattunk, nagy és 
hosszú volt. (Dodó)

„A fogadtatás nagyon jó volt, 
a túravezetők nagyon kedvesek 
voltak, egy elég hosszú-tartal-
mas kirándulás lehet egy család 
számára, a jegyek ára teljesen 
megfizethető.” (Máté)

„Nekem nagyon tetszett. Az 
ötödik osztályos tapasztalataim 
alapján írtam.” (Levi)

„Engem személyesen nagyon 
lenyűgöztek a magyarok talál-
mányai. Egy vr szemüveg segít-
ségével elutazhattunk a Marsra 
is. Egy érdekes szerkentyű se-
gítségével körültekinthettünk 
egy bányarobbantás helyszínén. 
Már csak a kiállítás környezeté-
től is elképedtem. A büfé előtti 

falon rajzolhattunk táblákra is. 
Játékok formájában rádöbben-
hettünk, hogy mennyire nehéz 
is a műtés az orvosok számára.
Persze mi csak műanyag ka-
rikákat húztunk át csöveken, 
de nekünk az is épp elég volt. 
Megtudtuk a vízóra jelentőségét 
is. Így utólag sajnálom is, hogy 
nem úgy lett sikeres a vízóra 
ahogy tudósunk kitalálta, de 
így is eléggé hasznos. jó élmé-
nyekkel távozott az osztályunk.” 
(J. Kata)

„Betekintettünk az autóssza-
lonba is, ahol láttunk régebbitől 
új kormányig. (Anna)

„A millenáris parkjában van 
játszótér is és sok kis tavacska 
halakkal.” (Csani)

„Minden állomáson külön-
külön előadótól más-más in-
formációt kaptunk. Beszéltünk 
a régi autók felépítéséről és 
a járművek szerkezetéről. A 
golyóstoll kialakulásáról és az 
iparról.” (Martina)

„Ami nekem a legjobban tet-
szett a 2. emeleten volt egy 
ilyen játszós rész, ahol függő 
ágyak meg egy olyan, hogy pár-
naszerű dolgok voltak leterítve 
és levendulaillat volt benne.” 
(Hanna)

„Voltak helyszínek, amik az 
ipart mutatták be, és a gazda-
ságot, az orvostudományokat 
és a fertőtlenítést, valamint a 
baktériumokat meg a vírusokat.” 
(Vanda)

7. osztály
Iskolánk 7. évfolyamos tanu-

lói az Apolló Kulturális Egye-
sület “Rabok legyünk vagy…” 
című előadását tekinthette 
meg Szombathelyen a Bar-
tók Béla Zeneiskolában május 
3-án. A modern, elgondolkod-
tató előadáson Kovács Róbert 
színész legfőképpen Petőfi 
Sándor életét, munkásságát 
érzelmi oldalon megközelítve 
próbálta átadni és bevonni a 
gyerekeket kisebb-nagyobb be-
szélgetésbe, színjátszásba. A 
darab humorral is és a mai kor 
gyermekének nyelvezetével volt 
megszínezve, hogy a gyerekek 
jobban tudjanak azonosulni 
Petőfi életével.

Információ: 
Apáczai iskola

Lázár Ervin Programok
Iskolai hírek

2022. február elején kezdtük el az 
asztalitenisz házibajnokságot, melyre 
12 felsős diák nevezett.

30 csoportmérkőzést játszottak le 
a gyerekek februárban keddenként a 
7. és 8. órában a suli zsibongójában. 
Márciusban már az egyenes kiesés 
szakasszal folytattuk. A felállított asz-
taloknál sok olyan gyerek is kipróbálta 
a pingpongot, aki nem nevezett a baj-

nokságra. A döntőt a nagyszünetben 
rendeztük (diákok szurkolásával), mely 
óriási csatát hozott. Összesen 2-2 
ponttal nyerte a játszmákat a győztes 
Gregorich Olivér.

Eredmények
IV. helyezett: Varga Bertalan 6.a osztály
III. helyezett: Berta Botond 7. osztály
II. helyezett: Kovács Mór 5. osztály
Bajnok : GREGORICH OLIVÉR 7. osztály

2022 tavasz.  
Asztalitenisz házibajnokság-beszámoló
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A Zrínyi Ilona Matematika-
verseny két forduló (iskolai 
és megyei) után a 
legjobban teljesítő 
tanulók képvisel-
ték iskolánkat a 
megyei döntőben.

A Táplánszent-
kereszti Apáczai 
Csere János Álta-
lános Iskola 4.b. 
osztályos tanuló-
ja, Fazekas Liza, 
a Vas megyei dön-
tőn 12. helyezést 
ért el.

Az ünnepélyes díjkiosztót 
április 12-én az ELTE szom-

bathelyi campusá-
nak Dísztermében 
tartották, ahol az 
1268 résztvevő kö-
zül a 133 legjobban 
teljesítő tanulót dí-
jazták.

Gratulálunk Liza 
kiváló eredményé-
hez!

Felkészítő taná-
rai: Horváthné Pén-
tek Veronika és Tö-
rökné Ferencz Éva.

Táplánszentkereszten, már-
cius 11-én a Fő úti 1848-as 
Szabadságharc Emlékműnél 
koszorúzással és az Apáczai 
Csere János Általános Iskola 

diákjainak ünnepélyes meg-
emlékezésével tisztelegtek az 
1848-as forradalom és szabad-
ságharc nemzeti hősei előtt.  

Fotó: Apáczai iskola

Az 1848-as hősök emlékezete

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2022

Költészet napja 2022

Május 6-án a nyolcadik osz-
tály tanulói Budapestre, az Álla-
mi Operaház új komplexumába, 
az Eiffel Műhelybe látogattak a 
Lázár Ervin Program keretében 
osztályfőnökük, Geröly Krisztina 
és Németh Gabriella tanárnő 
kíséretében. A MÁV hajdani 
Északi Járműjavítójának átépí-
tésével a Magyar Állami Ope-
raház kiváló helyszínt teremtett 
a fiataloknak szóló kulturális 
események megtekintésére.

W. A. Mozart: A színigazgató 
és G. C. Menotti: A telefon című 
művei nagyszerű választásnak 
bizonyultak. A XVIII. század 
kiváló osztrák zeneszerzőjének 

neve gyakran felmerül az általá-
nos iskolai tanulmányok során, 
bár lényegesen „könnyedebb” 
darabok kapcsán.

A színigazgató című zenés 
komédia Herz művésznő és 
Silberklang művésznő vetél-
kedése a primadonna, azaz 
a főszerepet játszó énekesnő 
címért. Kettejük féktelen ösz-
szecsapása sodorja magával a 
hallgatóságot. A jelmeztervező, 
Tihanyi Ildikó fantasztikus mun-
kája elkápráztatta a nézőket.

G. C. Menotti, XX. századi 
olasz-amerikai zeneszerző 
műve egyfelvonásos vígopera, 
ami teljes mértékben mai té-

mát dolgoz fel. Ben szerelmi 
vallomását folyton megszakítja 
Lucy telefonjának csörgése. 
A lány hosszan cseveg barát-
nőivel, Bennek pedig indul a 
vonata. Végső elkeseredésé-
ben a vasútállomás felé vezető 
úton egy telefonfülkéből hívja 
fel szerelmét, és telefonon ke-
resztül kéri meg a lány kezét. 
Lisztopád Krisztina jelmezter-

vező tüneményes ruháiban a 
Magyar Táncművészeti Egyetem 
hallgatói csillogtatták meg tánc-
tudásukat.

Az előadások során valami 
új, valami különleges, valami 
„más” élménnyel gazdagodhat-
tak tanulóink, s talán lesz köz-
tük néhány, aki ezen élmények 
hatására most már „nyitottabb 
füllel” hallgatja az operát.

Operakaland Budapesten

Immár hagyományosan az 
idei esztendőben is megem-
lékeztünk április 11-én a költé-
szet napjáról. Az iskola minden 
tanulója a tornacsarnokban 
gyűlt össze, először egy verses 
összeállítást hallgattak meg az 

alsó tagozatosok előadásában, 
melyet megzenésített versek 
színesítettek. Ezt követte a 
versajándék átadása. Minden 
apáczais diák egy léggömbbe 
rejtett idézettel kedveskedett 
legjobb barátjának, valamint 
néhány társuknak sms-ben is 

elküldtek egy-egy szép idé-
zetet.

A költészet napja alkalmából 
Perlné Lakatos Ildikó tanár-
nő szófelhőbe rejtett verseket, 
melyek irodalmi feladványként 
szolgáltak a diákok számára.  

A feladatok szép képzőművészetii 
alkotások is lettek egyben. A ta-
nárokat Tornai Katinka tanárnő 
köszöntötte „Versszelettel” ezen 
a napon.Köszönjük valamennyi 
munkatársnak, aki segített a 
költészet napja méltó módon 
való megünneplésében.

Az országos tör-
ténelemverseny 
megyei fordulóján 
8. helyezést ért el 
Balassa Georgina 
8. évfolyamos di-
ákunk.

Szeretettel gra-
tulálunk az elért 
e r e d m é n y h e z . 
A versenyre való 

fe lkészülés és a 
megoldott felada-
tok hozzájárultak 
a történelmi isme-
retek bővüléséhez, 
a történelem iránti 
még fokozottabb 
é r d e k l ő d é s he z . 
További jó eredmé-
nyeket kívánunk a 
középis kolában is!

Országos történelemverseny

Fazekas Liza 4.b.

Balassa Georgina
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Óvodai hírek

Az Egyesület a Táplánszent-
kereszti Óvodáért és Bölcső-
déért a Magyar Falu program 
keretében pályázatot nyúj-
tott be az FCA-KP-1-2021/3 
kódszámú pályázati kiírásra. 
A támogató döntése alapján 

1 912 200 Ft összegű támoga-
tásban részesült az egyesület, 
melyből udvari játékokat és két 
futóbiciklit szerzett be.

A játékok teljes költsége 
2.448.740 Ft-ba került, a tá-
mogatás és a teljes költség 
különbözetét, 536.540 Ft-ot 
a táplánszentkereszti önkor-
mányzat biztosította az egye-
sület részére. Az elnyert ösz-
szegből a bölcsőde udvarán 
egy minivár kapott helyet, az 
óvoda udvarán pedig két fedett 
gyerekpadot és a két futóbi-
ciklit vehettek birtokukba a 
gyerekek.

A tavasz megérkezésével 
első ünnepünk március 15-e 
volt, mely alkalomból a helyi 
Emlékműhöz az ünnephez kap-
csolódó dalokkal, mondókákkal 
sétáltunk el. Csoportonként 
készültünk nemzeti színekből 
alkotott szimbólumokkal, me-
lyeket a gyerekek elhelyeztek 
a megemlékezés helyszínén.

Március 17-én buszos kirán-
dulást szerveztünk a szom-
bathelyi Kámoni Arborétumba, 
amin az óvoda apraja-nagyja 
egyaránt részt vett. Sétánk 
során szebbnél szebb „krókusz 
szőnyegeket” csodálhattunk 

meg, melyeket a madarak csi-
csergése varázsolt teljessé.

Tavaszi ovigaléria megnyitónk 
alkalmával Kiss Sándorné Olga 
néni amigurumi (horgolt tech-
nikával készült) munkái voltak 
megtekinthetők. 

Óvodánk számára rendkí-
vül fontos a fenntartható fejlő-
dés, ezért interaktív előadást 
szerveztünk a szelektív hulla-
dékgyűjtésről a Szombathelyi 
Vagyonhasznosító és Városgaz-
dálkodási Nonprofit Zrt. egyik 
munkatársának közreműködé-
sével. A gyerekek megismerték 
az újrahasznosítás folyamatát, 
a délelőtt zárásaként pedig 
megtekinthették a lakossági 
hulladékgyűjtő gépjárművet.

Aztán egyre jobban köze-
ledtünk húsvét ünnepéhez. Ez 
alkalomból a nyuszikát segítve 
– a fenntartható fejlődés jegyé-
ben – az óvó nénik újrahasz-
nosított anyagokból készítettek 
kosárkákat. Sok munka folyt a 
csoportokban is, mint például: 
tojásfestés különböző techni-
kákkal (berzselés hagymale-
véllel, céklával, körömlakkal, 
viasszal…stb.) A népi hagyo-
mányoknak megfelelően a fiúk 
meglocsolták a lányokat, akik 
cserébe apró csokoládétojáso-
kat ajándékoztak nekik.

A Covid-járvány után újra le-
hetőségünk volt megszervezni 
az ovikóstolót a leendő óvodá-
saink és szüleik számára. Bete-
kintést nyertek a négy csoport 

munkájába, megismerték az 
óvó néniket.

Hosszas kihagyást követően 
ismét bált rendeztünk, ám ez-
úttal hagyományteremtő-jóté-
konysági és egyben nagyon jól 
sikerült ovis bált. 

Május 2-án ünnepeltük az 
édesanyákat és a nagymamákat.

Május 3-án és 4-én fogadtuk 
a beiratkozó gyermekek szüleit.

Május 18-án egy fergeteges, 
interaktív, zenés előadásban 
volt részünk a helyi művelődési 

házban, a megyei könyvtár pá-
lyázatának köszönhetően. Az 
előadó Rosta Géza volt.

Nevelési évünk zárásaként 
a csoportok ballagó-évzáró 
műsorai következtek, ahol a 
gyerekek bemutatták az év so-
rán megismert dalokat, mondó-
kákat, körjátékokat a családjuk 
számára.

Óvodánk táncos műsorral szí-
nesítette a falu májusfa-állítását 
és kitáncolását.

A szülői munkaközösség 
szervezésével juniális napot 
tartottunk. A program részeként 
rendőrautó, kutyás bemutató 

színesítette az amúgy is aktív 
napot, hiszen emellett hét ál-
lomáson keresztül lehetett a 
gyerekeknek megmutatni az 
ügyességüket, amiért jutalmul 
pecsétet kaptak. Ezt fagyira 
válthatták be.

Hála és köszönet. 
Ezen a napon köszönetünket 

fejeztük ki Tornai Árpád kép-
viselő úrnak tiszteletdíjának 
felajánlásáért, valamint a fenn-
tartó önkormányzatnak a segít-
ségéért, hogy az új kerítésünk 
megvalósulhatott! Köszönjük!

Balázsyné Süle Ildikó
intézményvezető
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Nyugat-Magyarországtól Bur-
genlandig 1918-1924 címmel 
tavaly jelent meg dr. Murber Ibo-
lya Táplánszentkereszten élő 
történész könyve. A szakember 
a korábbi kiadványokhoz képest 
több új aspektusát tárja fel az 
első világháború utáni nyugat-
magyarországi német többségű 
határvidék elcsatolásának.

Az ELTE SEK egyetemi docen-
se, két kisgyermek édesanyja 
komlói születésű, családjával 
2008-ban költöztek Táplán-
szentkeresztre. Azért választotta 
a nyugat-magyarországi hely-
színt, mert akkoriban nemcsak 
a szombathelyi, hanem a Bécsi 
Egyetemen is tanított, s csak 
így lehetett megoldani az ingá-
zást. Ezt a munkát a gyerekek 
érkezése után feladta, jelenleg 
19-20. századi egyetemes tör-
ténelmet tanít Szombathelyen 
leendő tanároknak. Ezen kívül 
doktori iskolában is oktat az 
ELTE budapesti központjában és 
az Andrássy Gyula Német Nyel-
vű Magánegyetemen. Elsősor-
ban történész kutatónak tartja 
magát, de szívügye az egyetemi 
hallgatók tehetséggondozása is, 
hogy az arra fogékony hallgató-
kat megismertesse a kutatási 
módszerekkel. 

– Nagy öröm számomra, hogy 
az első világháború utáni nyu-
gat-magyarországi állapotokról 
több hallgatóm készíti szakdol-
gozatát, és egy doktoranduszom 
is ebből írja a disszertációját. 
Egy hallgatóm pedig második 
helyet ért el az ehhez a témá-
hoz kapcsolódó kutatásával az 
országos tanulmányi és diák 
konferencián.

Dr. Murber Ibolya csaknem 
húsz éve foglalkozik Ausztria 
történetével, így a többi kutatók-
hoz képest megvolt az az előnye, 
hogy nemcsak magyar, hanem 
osztrák oldalról, és nemzetközi 
megközelítésben is vizsgálhatta 
az időszak történéseit. Így is 
sokáig kerülte a „kényes” témát.

– Zavart, hogy az osztrák és a 
magyar irodalom teljesen más-
képp értelmezi az eseményeket, 

mintha nem is ugyanarról a 
határvitáról lenne szó – magya-
rázza. – Míg a magyarok a vesz-
teséget állítják középpontba, 
addig az osztrákok a százéves 

Burgenland létrejöttének jogo-
sultságát ünneplik. Ezt a helyze-
tet úgy próbáltam feloldani, hogy 
visszanyúltam az osztrák és 
magyar levéltárakban fellelhető 
eredeti dokumentumokhoz, a 
korabeli sajtóban megjelent hír-
adásokhoz. Az eddigi szakiroda-
lom középpontjában a mindent 
elválasztó határ állt. Az én meg-
közelítésem meg az volt, hogy 
akkoriban az emberek számára 
nem volt annyira fontos, hogy 
a határt keletre vagy nyugatra 
tolják, mint ahogy azt a politika, 
illetve az 1920-as, 1930-as évek 
propagandája láttatni szerette 
volna. Az eredeti források arról 
tanúskodnak, hogy sok-sok szál 
kötötte össze ezt a két országot, 
az emberek számára a legfon-
tosabb kérdés a túlélés volt.  
A mindenkori magyar kormá-
nyok pedig nem siettek a terület 
átadásával.

Kutatásaiban a történész arra 
a következtetésre jutott, hogy 
az osztrák kancellárnak, amikor 
1918 novemberében benyújtotta 
igényét a később elcsatolt terü-
letekre, alapvetően két indoka 
volt. Egyrészt a nyugat-magyar-
országi vármegyék német ajkú 
településeit szerette volna az 
osztrák államhoz csatolni. Más-
részt arra számított – mint utóbb 
kiderült, nem megalapozottan – , 
hogy ez a terület mezőgazdasá-
gi potenciáljával könnyíteni fog 
Bécs élelmezési gondjain. Ez az 
elgondolás a bécsi kormányzat 

részéről érthető és legitim is 
volt. Mint ahogy a magyarok 
felháborodása is érthető volt, 
hogy a románok, szerbek, dél-
szlávok követelései mellett még 
az eddigi fegyvertárs is területi 
követeléssel lép fel. Lényeges 
különbség, hogy Ausztria soha 
nem szállta meg ezeket a terü-
leteket, a határvita eldöntését 
a győztes hatalmaktól várta. Ez 
idővel meg is történt. A nyugat-
magyarországi sáv Ausztriának 
ítélését a győztes hatalmaknál 
két tényező nagyban elősegí-
tette: a bolsevizmus terjedésétől 
való félelem – azaz a magyar 
Tanácsköztársaság léte – és 
az, hogy a békeszerződésekben 
nem engedték meg Ausztriának 
a Németországhoz való csatla-
kozást (Anschluss). Az új határ-
vonalat az osztrák és a magyar 
békeszerződés egyaránt rögzí-
tette, a trianoni békeszerződést 
a magyar parlament 1921 júliu-
sában törvényerőre emelte.

– Miután azonban a világhábo-
rús győztes hatalmak számára 
az osztrák-magyar határkérdés 
rendezése nem volt a legsürgő-
sebb feladat és a területátadást 
nem szorgalmazták, a magyar 
kormány minden eszközzel húz-
ta az időt – magyarázza a törté-
nész. Magyar részről, a kormány 
hallgatólagos támogatásával 
félkatonai szervezetek meg is 
akadályozták az átadást. Végül 
a két kormányfő Velencében ju-

tott a következő megegyezésre: 
Magyarország átadja Burgenlan-
dot, Ausztria pedig belemegy a 
soproni népszavazásba, aminek 
a kimenetelét már tudni lehetett.

– Nagyon fontos dolog, amit 
hangsúlyozok a könyvemben is, 
hogy ez a megállapodás egy kő-
kemény gazdasági kompromisz-
szum volt, amire már mindkét 
ország nagyon vágyott – hang-
súlyozza a szerző. Be kellett 
fejezni a határvitát, mert Ausztri-
ának kellett a magyar élelmiszer, 
nekünk pedig az osztrák ipari 
termékek. Mindkét fél tisztában 
volt vele, hogy amíg a két ország 
nem köt kereskedelmi szerző-
dést, addig nincs gazdasági 
konszolidáció. A határvita eldön-
tése ugyanakkor mindkét ország 
válságkezelésének fontos része 
volt. Ausztria megkapta Burgen-
landot, Magyarország meg tudta 
tartani Sopront. A külpolitikai 
siker mindkét kormány legiti-
mitását erősítette, elterelve a 
figyelmet a belső válságról.

Összegzésül a kutató így 
fogalmaz: más volt a fontos 
akkoriban, és mást látunk mi, 
immár egy évszázad távolából 
fontosnak. 

A tényfeltáró írást, melyet 
a történelem iránt érdeklődő 
laikus olvasó is haszonnal for-
gathat, a Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Történettudomá-
nyi Intézete adta ki, és a Libri 
forgalmazza. V. K. 

Tényfeltáró írás Burgenland születéséről

Dr. Murber Ibolya

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonjának 
eredményei:

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE – Egyházasrádóci SE 3-1
Király SE –Táplán SE 1-2
Táplán SE – Kőszeg 5-1
Jánosháza VSE – Táplán SE 0-2
Táplán SE – Vép 0-5
Táplán SE – Répcelak 6-3
Lukácsháza – Táplán SE 2-5
Táplán SE – Sárvár 1-5 
Haladás-Zanat – Táplán SE 1-1
Táplán SE – Rábapatyi KSK 4-2
Szentgotthárd - Táplán SE 1-4
Táplán SE – Körmend 4-1
Vasvár – Táplán SE 2-6
Táplán SE – Bük 4-4
Celldömölk – Táplán SE 7-1

A tavaszi szezon eredményei
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2022. február utolsó hétvé-
géjén tartotta a Tápláni Karate 
Sportegyesület téli edzőtáborát, 
mely után nyolcan tettek övvizs-
gát. Németh András (4.dan) vizs-
gáztató előtt elméleti és gyakorla-

ti tudásukról, valamint állóképes-
ségükről kellett tanúbizonyságot 
tenniük. Kassai Gergely (1.dan) 
edző tanítványai mindannyian jól 
vették az akadályokat, és maga-
sabb övfokozatra léphettek.

Remek szezont tudhat maga 
mögött a Táplán. Utánpótlás 
csapataink, valamint a felnőttek 
is kiválóan szerepeltek. Jól ját-
szottak, ügyesek voltak az U7-es 
csapat gyerekei.  U9-es csapa-
tunk a Bozsik-fesztiválon tavasz-
szal nem talált legyőzőre, nagyon 
sok ügyes, tehetséges gyerek 
alkotja keretünket. Az U11-es 
fiúk is szép, fejlődő teljesítményt 
mutattak. Az U13-as osztályban 
(8+1) a Megyei-Közép csoportban 
a 3. helyet szerezték meg. 

Ugyanez a csoport a Megyei 
Futsal Bajnokságon ezüstéremig 
jutott, úgyhogy 25 mérkőzésből 

mindegyiket megnyerték, de 
betegség miatt egy tornára nem 
tudtak elutazni. Nekünk ők a 
bajnokok! Jó eséllyel nehéz lesz 
felülmúlni ezt a rekordunkat. 

A csapat tagjai: Tóth Dominik, 
Kovács Mór, Gregorich Olivér, 
Tóth Mátyás, Desics Botond, 
Simon Zoltán, Pék Zalán, Vár-
konyi Csanád, Molnár Barnabás, 
Polgár Ádám, Váradi Csongor, 
Szakács Benedek. 

U15-ös fiataljaink szintén 
ezüstérmet szereztek, remek 
csapat volt az övék is. 

Az U19-esfiúk is összekapták 
magukat a tornán, a 8. helyen 

végeztek. A két edző Fürdős 
Csaba és Jáger Sándor kiváló 
munkát végzett. 

Felnőtt csapatunk a Megyei 
I-ben az előkelő 5. helyen vég-
zett. Az ősszel szerzett 25 pont 
mellé a tavasszal 32 egységet 
gyűjtött be, ezzel összesen 
57-ig jutott a megyei csapatok 
versenyében, ahol mindössze 
három község található. Ez bra-
vúros teljesítmény az újonctól. 
Az egész csapat kiválóan telje-
sített, de Vidák Balázs gólkirályi 
címe (34 gól), valamint Németh 
Balázs (18 gól), külön is megsü-
vegelendő. 

A szezont egy közös délután-
nal zárta csapatunk, rendkívül jó 
hangulatban. Fociztak kicsik és 
nagyok egymás ellen, közösen 
meccset néztünk, játszottak, és 
ezek után mindenkinek jólesett 
a finom vacsora. 

Köszönjük a szülők egész 
éves segítségét, szurkolóinknak 
a sok biztatást, és mindenkinek, 
aki csak egy kicsit is hozzájá-
rult a sikerhez, ebben a remek 
szezonban!

Hajrá Táplán!

Kovács Ferenc, Borbás János 
Vasi Bádogos Kft. Táplán SE

Március 19-én rendezték 
meg a JKA Ippon Shobu Or-
szágos Bajnokságot, a Sárvár 
Kupát, melyre 17 csapat 120 
versenyzője 213 nevezést adott 
le egyéni formagyakorlatban és 
küzdelemben.

A Tápláni Karate Sportegye-
sület karatésai közül Kassai 
Gergely (1.dan) vezetőedző 5 
versenyzőt indított, mindannyian 
remekül helytálltak: összesen 
három bronz- és két ezüstérmet 
hoztak haza. Gratulálunk nekik!

SÁRVÁR KUPA 2022

A Magyar JKA Karate szö vet-
ség első alkalommal rendezte 
meg május 21-én a Hungarian 
Karate Open nemzetközi ver-
senyt Budapesten, melyre 7 or-
szágból 28 egyesület verseny-
zői gyűltek össze, hogy meg-

mérettessék magukat. A TKSE 
vezetőedzője, Kassai Gergely 
(1.dan) 3 versenyzőjével utazott, 
és 2 harmadik, 1 negyedik és 1 
ötödik helyezést értek el. Képen 
balról: Szomor Emma, Kassai Ger-
gely, Bíró Belián, Dénes Zaránd

JKA OPEN

ÖVVIZSGA

Jól teljesítettek a tavaszi szezonban a tápláni csapatok

Képen balról: hátul: Kassai Gergely edző, Szomor Emma, Lendvai Tamás, 
Németh Botond, Biró Belián, Dénes Zaránd Szabó Arnold, Németh András 
vizsgáztató. Elől: Berta  Kiara, Nyári Krisztofer, Németh László Nimród, 
Albert Milán, Németh Nóra


