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Ünnepélyes keretek között nyitották meg a 2022/23-as tanévet

Az olaszok életérzését, jókedvét hozták el a falunapra
Mediterrán hangulat uralta 
Táplánszentkereszt központját 
szeptember 3-án a falunapon. 
Kötélen „száradó” ruhák, a sátor 
sarkában homokos „tenger-
part”, színes ernyők, a füves 
részen kiállított olasz autók és 
motorok, az ebédre ajánlott éte-
lek, és még az esti slágerek is a 
„Dolce Vita” életérzést erősítet-
ték. Az időjárás is „besegített”, 
jó meleg volt. 

Bemelegítésül futóversennyel 
kezdődtek a délelőtti programok 
Borbás Tibor szervezésében. A 
szokásokhoz híven, a sátorban 
ünnepi istentiszteletet mutatott 
be Ipacs Bence plébános, a 
Szent Lőrinc Együttes zenei 
kíséretében.

A mise után Dávid Tóth And
rea olaszul és magyarul is kö

szöntötte a vendégeket, is
mertette a falunap programját. 
Elmondta azt is, hogy napköz
ben a közönség szavazhat a 
legszebb olasz autóra és mo
torra. A veterán járműveket az 
Olasz AutoSOKK Klubja és a 
Veterán Vespa Klub hozta el, 

az előbbinek Pék Ferenc, az 
utóbbinak Horváth Ferenc a 
vezetője, röviden ismertették a 
klubok történetét is.  

A kulturális műsorokat a Tava
szi Szél Citerazenekar indította, 
tolnai, muravidéki és vajda
sági összeállítást adtak elő. 

Ebédszünet előtt a Gyöngyvirág 
Dalkör énekelt, Bogáti Péter 
zongorakíséretében. 

A táplánszentkereszti falu
napnak hagyományosan nép
szerű programeleme a foltvar
rók kiállítása, amit ebéd után 
nyitottak meg a művelődési 
házban. (A kiállításról külön 
írunk. a szerk.) 

A nap hátralevő részében is 
számos érdekes program várta 
a falunapra látogatókat. Bemu
tatót tartott a tápláni Karate 
Sportegyesület és a Westside 
tánccsoport. 

A gyerekek a hatalmas fel
fújható ügyességi pályán kívül 
különböző kézművességekben 
is jeleskedhettek – készíthettek 
például színes papírból tököt, 
lámpást, sünit, gombát. 

Folytatás a 3. oldalon

A táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános iskolában au-
gusztus 31-én tartották a 2022/23-as tanév megnyitóját a sportcsar-
nokban. Horváthné Péntek Veronika megbízott igazgató köszöntötte a 
diákokat, szülőket és kollégákat. Az iskolában 323 diák tanul, 249-en 
helyben, a többiek a váti tagiskolában, 43 első osztályos lépte át az 
iskola kapuját.

A szépen feldíszített csarnok
ba bevonultak az elsősök, majd 
a Himnusz eléneklésével kez
dődött az ünnepség. A második 
osztályosok Anduska Katalin és 
Borosné Pethő Gabriella vezeté
sével verssel, énekkel, a nyárra 
emlékeztető vidám előadással 
csiholtak kedvet az iskolához.  

Horváthné Péntek Veronika 
köszöntötte a vendégek között 

Perl János polgármestert, a 
képviselőtestület és a szülői 
szervezet tagjait. Elmondta, 
hogy a tanévnyitóra készülődve 
a „köszönet”et választotta ün
nepi beszéde kulcsgondolatául. 
Az alsóbb évfolyamokban a gye
rekek azon versengenek, me
lyikük ülhet az első padokban, 
a felsősöknél ez pont fordítva 
történik. Akárhol üljenek, az a 

legfontosabb, hogy az iskolában 
a legjobb tudást kaphassák 
képességeik szerint, hiszen fel
nőttként így tudják szebbé tenni 

az életüket. Előre is köszönte 
azt az erőfeszítést, amit itt és 
most tesznek ezért. 

Folytatás a 9. oldalon

A színpadon a második osztályosok köszöntötték az elsősöketA színpadon a második osztályosok köszöntötték az elsősöket
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A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar nyári fellépéseiről és a 
további tervekről tájékoztatott Janászek Ferenc, a zenekar karnagya. 

Augusztusban folytatták ko
rábbi sorozatukat, menetzené
vel szórakoztatták a falu lakóit 
több utcában. A hónap végén, 

augusztus 27én részt vettek 
Szombathelyen a Fúvós Fesz
tiválon. A szombathelyi fúvósok 
meghívására a Borok utcájában 

léptek fel, és közös menet
zenével is szórakoztatták a 
karneválozókat a szombathelyi, 
körmendi, csepregi fúvószene
karokkal együtt. 

Szeptemberben a táplán
szent kereszti falunapon sze
repeltek, a felvonulás elején 
vezették a sort, és a végén is 
csatlakoztak a jókedvű vonu
láshoz. Meghívást kaptak a 
Kőszegi Szüretre, szeptember 

24én itt léptek fel a Jurisics té
ren. Jó ebédhez szól a muzsika 
címmel egyegy vendéglő előtt 
muzsikáltak a fúvószenekarok. 

Janászek Ferenc elmondta, a 
tervek szerint december 30án 
újra lesz szilveszteri koncert 
Táplánszetkereszten. Répcelak
ról is újra keresték őket, január 
7én újévi koncertre hívták a 
tápláni fúvósokat.  (t. m.)

Fotó: Pint Ferenc

Nyári programok és 
újabb tervek

Augusztus 16-tól főállású munkatársként dolgozik dr. Lukács Barbara 
Erzsébet a táplánszentkereszti orvosi rendelőben dr. Teleki György há-
ziorvossal. A főorvos mellett – aki egyben oktató orvos is – már az idén 
márciustól rezidensként találkozhattak a betegek az új doktornővel, aki 
novemberben szakvizsgázik háziorvostanból, és decembertől átveszi 
a táplánszentkereszti gyermek és felnőtt háziorvosi körzet ellátását. 

Dr. Lukács Barbara Erzsébetet 
az aug. 15ig tartó képzése be
fejeztével az Empátia Kft. alkal
mazottjaként dolgozik – mondta 
dr. Teleki György főorvos. A fiatal 
kolléganő ismerkedik a körzettel, 
a táplániakkal. Kedves és vidám 
természetével a gyerekek és a 
felnőttek szívébe is hamar be
lopta magát.  

Dr. Lukács Barbara Erzsé
bet Szombathelyen él, a Bolyai 
Gimnáziumban érettségizett, a 
budapesti Semmelweis Orvos
tudományi Egyetemen szerzett 
diplomát 2019ben. Harmadik 

generációs értelmiségi, és az 
első orvos a családban. A 30 
esztendős doktornő elmondta, 
nagyon szereti a gyerekeket, 
ezért is választotta ezt a 2700 
fős vegyes körzetet, amiben 
aránylag magas, 400 fölötti az 
ellátandó gyerekek száma. A 
táplánszentkereszti volt Vilmos 
vendéglőben 30 ukrán vendég
munkást szállásolt el egy sop
roni cég, az ő egészségügyi 
ellátásuk is a rendelőben tör
ténik. A főorvostól megtudtuk, 
az új doktornő ebben is jól tud 
közreműködni a számítógépes 

fordítóprogram profi kezelésével. 
A körzet rendelésein a hétfői, 
keddi, csütörtöki napokon sok 
beteg megfordul (alkalmanként 
90 pácienssel is számolhatnak). 
Csütörtökönként tanácsadás
ra hozzák a legkisebbeket, az 
óvodásokat, iskolásokat is ellát
ják védőoltásokkal. Vas megye 
legnagyobb vegyeskörzete a 
táplánszentkereszti, ami a nagy 
betegszám miatt két nyolcórás 
orvost is „elbír”. Az évek óta 
jól összeszokott csapatban a 
két orvos a védőnővel és két 
asszisztenssel dolgozik együtt. 

Dr. Teleki György nyug
díj mellett praktizál, el
mondta ,  decembertő l 
szeretne valamivel több 
szabadidőt, szerdán és 
pénteken tervezet ten 
nem rendel majd. Büsz
ke a táplánszentkereszti 
egészségügyi csapatra. 
A kollégák rendkívüli elhi
vatottsággal, lelkiismere
tességgel végzik szakmai 
munkájukat. Az önkor
mányzat 10 millió Fttal 
segít abban, hogy egy új 
orvos közreműködésével 
folytatódjon és hosszú tá
von biztosítva legyen az el
látás. Az önkormányzattól 
kapott pénz tette a tápláni 

állásajánlatot versenyképessé 
(Szombathely ugyanis minden 
háziorvosságot vállaló orvosnak 
bruttó 10 millió Ftot ad).

Az időszerű egészségügyi 
helyzetről is érdeklődtünk. Meg
tudtuk, hogy a nyár óta Covid
betegség miatt kialakult, súlyos 
állapottal, tüdőgyulladással nem 
került kórházba, és nem halt 
meg senki a faluban. A Covid 
Omikron változata hőemelkedés
sel, köhögéssel jár, gyógysze
resen jól kezelhető, tehát meg
szelídült, otthon is jól kezelhető. 

(t. m.)

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

Decembertől új háziorvos látja el Táplánszentkereszt lakóit

Szeptember Szeptember 
3-án 3-án 

a falunapon a falunapon 
a tápláni a tápláni 
fúvósokfúvósok

Dr. Lukács Barbara ErzsébetDr. Lukács Barbara Erzsébet

 Dr. Teleki György Dr. Teleki György
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Folytatás az 1. oldalról
Sokan fényképezkedtek a 

kiállított olasz autócsodákkal 
és veterán Vespa motorokkal, a 
quadokat egy körre ki is lehetett 
próbálni. A szépségversenybe 
benevezett járgányok közül a 
közönség az 1980as évjáratú 
fekete Alfettára adta le a legtöbb 
szavazatot.

A polgárrá fogadás hagyomá
nyos ceremóniáján 25 kisgyer

mek – köztük két ikerpár szülei 
– vehették át az önkormányzat 
tízezer forint értékű babakötvé

nyét. Bár ez a gye
rekszám egy kicsit 
alacsonyabb a más 
években megszo
kottnál, Tőke Móni
ka védőnő elárulta, 
hogy már most tud
ni lehet, hogy jövőre 
több baba születik. 
A foltvarrók által 
felajánlott kislány 
és kisfiú takarót Pö

löskei Adél és Kovács Ádám 
nyerte, a hölgyek által sütött 
kuglófot pedig Horváth Balázs 

családjához juttatta a szeren
cse. Perl János polgármester 
itt szólt a falunap rendhagyó 
tematikájáról: évek óta törekszik 
a település arra, hogy kitörjön 
a hasonló rendezvények uni
formizálódó gyakorlatából. A 
táplániak bátran vállalják, hogy 
ki akarnak tűnni a tömegből, 
és ezért tesznek is: az olaszos 
hangulatot árasztó külsőségek 
előteremtése mögött is több 
hónapos munka van.

A továbbiakban Molnár Orsi 
gyermekénekes hívta móká

zásra a legkisebbeket, majd a 
Táplánszentkereszti Ifjúsági Fú
vószenekar műsorának tapsolt 
a közönség. Hamarosan pedig 
a zenekar a menet élére állt: a 
veterán járművek és az érdek
lődők megindultak, hogy a falu 
utcáin végigvonulva azoknak is 
vigyenek a falunap vidám han
gulatából, akik otthon maradtak.

Este folytatódott a „Dol ce 
Vita”, olasz slágerekkel, francia 
sanzonokkal, spanyol táncokkal. 

Az ABBA Tribute Show – Az 
Abba láz soha nem ér véget! 
címmel a Mamma Mia, Dancing 
Queen, Chiquitita, Super Trouper, 
Thank You For The Music, Money, 
Money, Money és a többi nagy 
sláger egy élőzenekaros show 
műsor keretében szórakoztatta 
a közönséget. Késő este pedig 
a Revans Rock Band csapott a 
húrok közé, ezzel zárták a jól 
sikerült falunapot. 

 t. m., V. K.
Fotó: Pint Ferenc

Az olaszok életérzését, jókedvét hozták el a falunapra

A Sárkány Klubnak nevezett 
ügyes kezű asszonycsapat min-
den szeptemberben bemutatja, 
milyen szép tárgyakat alkottak 
az elmúlt évben. Az idén kü-
lönösen ünnepélyessé tette a 
kiállítást, hogy a foltvarró kör 
megalakulásának 25 éves jubi-
leumát ünnepli. 

Ebből az alkalomból Kissné 
Nagy Ilona, az általános iskola 
nemrég nyugdíjba vonult igaz
gatója mondott szép megem
lékező beszédet. A foltvarrás 
hagyományát egészen az ős
emberig visszavezette, érdekes 
példákat hozva arról, amikor az 
ember kisebb textildarabokat 
egymáshoz rögzítve készített 
ruhadarabokat, takarókat. A ha
zánkba amerikai közvetítéssel 
eljutott tevékenységet a hatva
nas években fedezték fel újra. 

A Táplánszentkereszten ne
gyedszázada megalakult folt
varró klubról is elmondható: 
nemcsak a szabad alkotás le

hetősége, hanem az együttlét 
öröme is garantálja a közösség 
hosszú távú fennmaradását. 
A hölgyek jól érzik magukat 
együtt, megtárgyalják a világ 
dolgait, miközben kezük alatt 
a szebbnél szebb alkotások 
megszületnek.

Az igazgatónő kiemelte: a 
foltvarró technikával a tápláni 
hölgyek ma már szinte mindent 
meg tudnak csinálni. A csodá
latos, geometrikus mintázatú 
falvédők, ágytakarók és képek 
mellett táskák, neszesszerek, 

kulcstartók, ember és állatfi
gurák, manók, szépséges vi
rágok, ruhadíszek sokaságát 
csodálhatták meg a kiállítás 
látogatói. A sokoldalú alkotó 
tevékenység mellett a foltvarrás 
egyúttal a környezettudatosság 
legjobb példája is, hiszen az 

értéktelennek tűnő „rongyokat” 
hasznosítják újra. A szónok 
megemlékezett a két alapító 
tagról, Nagyné Hegedűs Juditról 
és Némethné Szinger Juditról – 
utóbbi kezdetben a közösség 
vezetője volt.

A megnyitót a falunap han
gulatához illően latin tánc szí
nesítette. Cserkuti Veronika, a 
klub vezetője külön köszöntötte 
az Ajkáról, Sopronból, Vépről, 
Kehidakustányból, Zalaeger
szegről érkezett látogatókat, 
akik a hölgycsapat kiterjedt 
kapcsolatrendszerét bizonyít
ják. A klubvezető megköszönte 
Perl János polgármesternek, 
hogy az önkormányzat helyet 
ad alkotó tevékenységüknek. 
Ugyanakkor Veráék is aktív ré
szesei a falu életének, minden 
közösségi kezdeményezésben 
részt vesznek. Most is központi 
helyen függesztették ki azt a 
díszes takarót, amelyet licitre 
bocsátottak azzal a céllal, hogy 
a bevételt az óvodaudvar parko
sítására fordítsák.

A kiállításhoz kapcsolódóan a 
Sárkány Klub tiszteletbeli tagja, 
a szombathelyi Vasmán Judit is 
bemutatkozott, aki a kereszt
szemes hímzést műveli mesteri 
színvonalon.  V. K. 

 Kiállítással ünnepelték a foltvarrók 25 éves jubileumát
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Tisztelt Lakótársak! 
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzata Képviselőtes
tületének ülésein többször elő
került a téma, hogy egy zöld
hulladék lerakóhelyet kellene 
kijelölni, ahol a településen 
keletkező zöldhulladék elhelye
zése megoldódhatna. 

Bizonyára emlékeznek arra a 
pár évvel ezelőtti viharra, ami
kor felmérhetetlen mennyiségű 
zöldhulladék elhelyezéséről, 
kezeléséről kellett gondoskodni, 
hisz akkor az érintettek számá
ra hatalmas problémát okozott.  

Bízzunk abban, hogy ez a köz
eljövőben nem ismétlődik meg, 
de napjainkban a település több 
mint 900 ingatlanán folyama
tosan keletkezik zöldhulladék, 
nyesedék. Ennek a havonkén
ti Szomhull Kft. által történő 
elszállítása nem elegendő, a 
szombathelyi hulladékkezelőbe 
való eljuttatása sokaknak nem 
megoldható. Sőt, október el
sejétől az ingyenesen bevihető 
zöldhulladék mennyisége 300 
kg/nap korlátról 500 kg/ne
gyedévre változik. Az ezen felül 
beszállított mennyiségért díjat 
kell fizetni, melynek összege 
tonnánként 14.300 Ft + áfa.

Szomorú tény, de a telepü
lésen mindenütt találkozunk 
illegális hulladéklerakással, 
amelyben jelentős mennyiségű 
zöldhulladék, kerti hulladék is 
található. Ez nem megoldás. 
Ugyancsak nem megoldás az 
égetés sem, az általa okozott 
kellemetlenség, és a levegő 
tisztaságának védelme miatt 
sem. Amennyiben az elhelyezés 
megoldódna, a kültéri égetés 
megtiltható lesz.

A hulladéklerakó kialakítására 
viszont az önkormányzatnak 

sem a jogszabályoknak megfe
lelő engedélye, sem emberi és 
anyagi kapacitása nincs. Ezért 
fogadta szívesen áprilisban az 
önkormányzat a FAKUS Alpin 
Kft. megkeresését, és biztosított 
területet a zöldhulladék össze
gyűjtésére a szentkereszti te
mető mögötti és a vasúti töltés 
által határolt, tulajdonában lévő 
terület bérbeadásával.

Mint utólag kiderült, a terület 
jelen besorolása mellett nem 
végezhető ez a munka. A te
vékenység megvalósításához 
szükségessé vált a terület átmi

nősítése, amit jóváhagyott 
a képviselőtestület. Ezzel 
a döntéssel kezdődhet a 
helyi építési szabályzat 
módosításának eljárása. 
Az eljárás az előírt egyez
tetési és véleményezé
si szakaszokat követően 
decemberben zárulhat le.

Önkormányzatunk kép
viselőtestülete tisztában van 
a tervezett zöldhulladékkezelő 
létesítését kiváltó tiltakozással. 
Tudomásul vette, és minden 
alkalommal megkapta és átte
kintette a Fazekas István, Lakosi 
Miklós, Bíró Gábor és Tancsics 
József által készített leveleket.

Azt tudni kell, hogy komoly 
magánérdek is húzódik a til
takozás mögött, hiszen a tilta
kozók egyike saját vállalkozás 
keretében kívánná a tervezett 
tevékenységet folytatni, oly mó
don, hogy a kinyert erőforrást 
saját céljaira használná fel. 
Sőt az általa térítésmentesnek 
hirdetett ágdarálás ellentétele
zéseként már most bejelentette 
igényét egy, az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanra. 
Elképzelése szerint az ezer 
négyzetméteres, többmillió fo
rint értékű ingatlan egy részét 
az önkormányzatnak ingyen 
kellene átadnia az ő családja 
részére.  

A valós probléma végleges 
megoldása érdekében, a lakók
kal folytatott beszélgetések
re is alapozva, több esetben 
megismerve az aláírásgyűjtés 
körülményeit, a község kép

viselőtestületének többsége 
kitart a tervezett zöldhulladék 
kezelő megvalósítása mellett. 
Támogatja a megvalósítást, 
mert ezzel előrelép a település 
és környezete természeti, táji, 
környezeti értékeinek védelmé
ben, elősegíti az erőforrások 
kíméletes hasznosítását a tele
pülésfejlődés fenntarthatóságá
nak biztosításával.

A következményeket bizo
nyára nagyon sokan ismerik. 
A tevékenység körül tiltakozás 
szerveződött, amely olyan irány
ba mozdult el, amely méltatlan 
Táplánszentkereszt lakóihoz, a 
település jó híréhez. 

A facebookon jelen lévő Táp
lán fórum szintje e témában 
elkeserítő, kulturált emberhez 
méltatlan.

Önkormányzatunk képviselő
testülete tagjainak többsége 
visszautasítja és elhatárolódik 
minden méltatlan feltételezés

től, sértegetéstől, rágalmazás
tól, csúsztatástól. 

Hasonlóképpen vélekedünk 
az „ugytudjuk.hu” internetes 
hírportálról is.

Egyik tevékenységével sem 
kívánunk foglalkozni.  Képviselő
testületünk teszi a dolgát, ahogy 
az elmúlt húsz évben is tette, 
bízva abban, hogy a település 
többsége igényének, elvárá
sainak legjobb tudása szerint 
eleget tesz.

El kell ismernünk, hogy a 
helyzet kialakulásában hibásak 
vagyunk az elkésett tájékozta
tás miatt. Tanultunk belőle. A 
reklám, a tobzódás, az öndi
cséret nem kenyerünk, másra 
fordítjuk energiáinkat, szeren
csére sikerrel.

Sorra készítjük a pályázato
kat, ezekről sem értesül mindig 
a lakosság, nem verjük nagy
dobra, mert ismerjük az igé
nyeket és a lehetőségeket, ezek 
alapján a képviselőtestület 
támogatja döntéseivel a pol
gármester, a hivatal, az intéz
mények dolgozóinak munkáját. 
Mindnyájan komolyan veszik 
a megválasztásukkal kapott 
felelősséget, és legjobb tudá
suk szerint Táplánszentkereszt 
község javát szolgálják. 

Engedjék meg, hogy legfonto
sabb projektjeinkről rövid ismer
tetést adjunk.

1. Magyar Falu program kere
tében nyert pályázati támogatás
ból zajlik a Polgármesteri Hivatal 
épületének felújítása egyelőre 73 
milliós összköltségből.

2. A Fő út mentén 1,3 km 
hosszban zajlik a csapadékvíz
elvezetés kiépítése, az intéz
mények előtti parkolók építése.

3. Magyar Falu program ke
retében az Ady Endre utca és a 
Kisfaludy utca vasúti töltéssel 
párhuzamos oldalának csapa
dékvízelvezetését próbáljuk 
megoldani.

4. Külterületi út fejlesztésé
re nyújtottunk be pályázatot a 
szentkereszti falurészre. Célja, 
hogy a környéken gazdálkodó 
16 vállalkozás és az arra járók 
igényesebb, a Táplánszent
kereszt–Vép összekötő úthoz 
hasonló lehetőséghez jusson. A 
tervezett fejlesztés értéke közel 
67 millió forint, amelynek 95%a 
lesz pályázati támogatás.

5. Belterületi utak fejleszté
sére nyújtottunk be pályázatot 
2022. májusában 250 millió Ft. 
értékben. Ennek keretében a 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének hírei
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Rét utca és a József Attila utca 
teljes felújítása történhet meg, 
továbbá padkamegerősítéssel 
a Táncsics Mihály és Rákóczi 
utca közlekedésbiztonságát 
szeretnénk növelni.

6. Mire Önök e sorokat olvas
sák, elkészülnek a bölcsőde 
bővítésének tervei. A bölcsődét 
egy csoporttal, 12 férőhellyel 
bővítjük, a 2022. december 
30ig benyújtandó pályázattal 
a Kormányzat bölcsődefejlesz
tési programjának keretében.  
Az igénybe vehető pályázati 
támogatás maximum 168 millió 
forint. A tervezői költségeket 
még nem ismerjük, de jelen 
helyzetben biztosak lehetünk 
abban, hogy az építési költsé
gek meghaladják a támogatást.

7. Az egyházközségi képvi
selőtestület támogatása lehe
tővé tette az óvodai udvar terü

letének újabb jelentős bővíté
sét. A kerítés elkészítése után 
– amihez a szükséges anyagi 
forrást Tornai Árpád képviselő 
tiszteletdíjának felajánlásával 
biztosította – elsőként egy 
szép, univerzális játszóvárral 
gazdagodott az intézmény. 
Horváth Zoltán, aki közsé
günk lakója, nagy segítséget 
nyújtott abban, hogy az óvoda 
vezetősége által kiválasztott 
játszóeszközt a legnagyobb 
kedvezménnyel tudjuk megvá
sárolni. A több mint 2,5 millió 
forintba kerülő játékvár be
szerzését sikeres pályázat se
gítette, amit a polgármesteri 
hivatal pénzügyi munkatársa, 
Kölkediné Horváth Klaudia 
állított össze. A pályázaton 2 
millió forintot sikerült elnyer
ni. A még hiányzó félmill ió 
forintot az önkormányzat kép

viselőtestülete biztosította, 
a költségvetés tartalékjának 
terhére. A játék telepítéséhez 
szükséges gépi földmunkát 
egy helyi vállalkozás, a BITÉP 
Bt. ingyenes felajánlásával 
biztosította. Krémin Imre, egy 
másik helyi vállalkozó az ütés
csillapító talajhoz szükséges 
kavics beszerzését és fuvaro
zását biztosította. Köszönjük 
mindannyiuk segítségét.

8. Már keressük a megoldást 
az óvoda bővítésére is, hiszen a 
Brenner János sétányon egy új 
településrész épült, s ha az oda 
költözők településünk lakóiként 

intézményeinket kívánják igény
be venni, azt meg kell oldani.

Tennivaló van, végezzük a dol
gunkat. A közeljövő komoly fel
adat elé állítja önkormányzatun
kat, a rezsidíjak emelkedése még 
előre nem látható döntések elé 
állíthat bennünket. Minden erőn
ket, tudásunkat és anyagi forrá
sainkat arra kívánjuk felhasználni, 
hogy intézményeinket változatlan 
színvonalon működtessük. Nem 
lesz egyszerű, ehhez kívánunk 
Lakótársainknak is sok szeren
csét, kitartást és jó egészséget. 
Változatlanul kérjük és ajánljuk, 
forduljanak hozzánk bizalommal.

Emléktáblát állított Pásti Já-
nosnak a Szombathelyi Gyógy-
növény és Gombászklub Táp-
lánszentkereszten az Erdődy-
kastély falán. Az idén 30 éves 
klub örökös tagja előtt tiszteleg, 
akinek emlékszobája a kastély-
ban található, a táblát szeptem-
ber 17-én avatták fel. 

A táplánszentkereszti önkor
mányzat tulajdonában lévő kas
tély előtt gyülekeztek a gyógy
növény és gombászklub tagjai. 
Az ünnepségen részt vett Perl 
János polgármester és Antal Ad
rienn, a képviselőtestület tagja, 
Pödör György mérnöktanár, a 
vasszécsenyi ásványmúzeum 

vezetője, a vasi Koch Sándor 
Ásványbarát Kör alapítója. 
Kiss Sándor a klub nevében 
elmondta, rendkívül hálá
sak, hogy az önkormány
zat 2016ban hozzájárult az 
emlékszoba,  ásvány  és 
ősmaradvány   kiállítás lét
rehozásához, valamint most 
Pásti János születésnapjá
hoz közeledve, az emléktáb
la elhelyezéséhez is. 

Erős Rozália Szabó Mag
da: Születésnapi vers című 
költeményét adta elő, majd 
Kiss Sándor röviden össze
foglalta Pásti János kohómérnök 
munkásságát. A gombászklub 
egyik legaktívabb tagja volt, 

szerteágazó természetismereti 
tudását igazi tanítóként adta 
tovább, szeretetreméltó, kedves 
emberként örömöt szerzett a 
klub fiatalabb és idősebb tag
jainak. Ásványgyűjteményének 
darabjait is őrzik az emlékszo
bában, amelynek létrehozását 
kezdeményezte a TIT Vas me
gyei Asztaltársasága, a vasi 
Koch Sándor Ásványbarát Kör, 
a szombathelyi Savaria Múzeum 
és a Kerekerdő Alapítvány. Az 
emléktáblával – melyet Iszak 
Zoltán kőfaragó készített – sze
retnék elérni, hogy felhívja a 
figyelmet az épületen belül ta
lálható nevezetességre. 

A beszéd után Kalauz Kata
lin és dr. Török István leplezte 
le a polihisztor emléktábláját. 
Megemlékező koszorút helye
zett el a gombászklub nevé
ben Klonkay Szilvia és Búus 
Ernő, a TIT Asztaltársasága 
nevében dr. Nagy László, a 
táplánszentkereszti önkormány
zat nevében Perl János és Antal 
Adrienn. Az ünnepségen részt 
vett Bársony MIklós, Pásti János 
unokatestvére is. 

Kiss Sándor zárta az ünnep
séget, majd a klubtagok meg
nézték a Pásti János emlékmú
zeumot.  (t. m.)

Fotó: Pint Ferenc

Emléktáblával örökítették meg Pásti János tevékenységét

Perl János  polgármester
Hőbér Józsefné  alpolgármester
Antal Adrienn  önkormányzati képviselő
Molnár István  önkormányzati képviselő
Tornai Árpád  önkormányzati képviselő
Tőke Monika  önkormányzati képviselő
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BURSA Hungarica 2023.

Táplánszentkereszt Község Önkormány
zata Képviselőtestülete kinyilvánította 
csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá
lyázat 2023. programhoz.

A felsőoktatásban tanuló, a pályázati 
feltételeknek megfelelő táplánszentkereszti 
diákok támogatását továbbra is fontos fel
adatának tartja a képviselőtestület.

Táplánszentkereszt Község Önkormány
zata az Emberi Erőforrások Minisztériu
mával együttműködve 2023. október 3. 
napi hatállyal kiírja 2023. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot a településen állandó 
lakóhellyel rendelkező, teljes idejű (nap
pali tagozatos) felsőoktatási hallgatók 
(„A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú 
pályázat) számára, a 2022/2023. tanév 
második és a 2023/2024. tanév első fél
évére vonatkozóan. A pályázat beadása 
elektronikus rendszerben történik, a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében egy
szeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/ palybelep.aspx. Akik már 
regisztráltak a korábbiakban, azzal tud
nak belépni. A pályázati űrlapot feltöltés 
után kinyomtatva és aláírva – a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mel
lékletekkel együtt – a települési önkor
mányzatnál kell benyújtania a pályázónak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázat rögzítése és 
az önkormányzathoz történő benyújtása 
2022. november 3. napjáig lehetséges, 
az önkormányzathoz való benyújtás java
solt személyesen 08:00–16:00 óra között 
és pénteken 8:00–12:00 óra között. A 
pályázat elbírálásának határideje: 2022. 
december 5.

2022.október 1.napjától hatályos gyermek-
étkeztetési térítési díjak

Táplánszentkereszt Község Önkormány
zata Képviselőtestülete 2022. október 1i 
hatállyal módosította a bölcsődei, óvodai, 
iskolai gyermekétkeztetési díjakat és a 
bölcsődei gondozási díjat.

A legutóbbi módosítás 2019ben volt. 
Az azóta tapasztalható nyersanyag és 
rezsiköltség emelkedések szükségessé 
tették. Az átlagos 40%os áremelkedések 
mellett a térítési díj 30%os emelése vált 
szükségessé.

A fizetendő térítési díjak:
Bölcsődei gondozási díj
1. Bölcsődei gondozásért fizetendő napi 

díj jövedelemigazolással: 750 Ft (bruttó ár)
2. A bölcsődében jövedelemvizsgálat 

alapján fizetendő gondozási díj:

Egy főre eső jövedelem Napi 
térítési 

díj

130 000 Ftig 500 Ft

130 001–200 000 Ft között 600 Ft

200 001– 750 Ft

Jövedelemigazolás nélkül 750 Ft

Gyerekétkeztetés formája Térítési díja 
/bruttó/

Bölcsődés 4xi étkezés 672

Óvodás reggeli 75

Óvodás ebéd 352

Óvodás uzsonna 75

Óvodás 3x étkezés 502

Diétás óvodás ebéd 600

Diétás óvodás uzsonna 131

Diétás óvodás 2x étkezés 731

Iskolás reggeli 89

Iskolás ebéd 451

Iskolás uzsonna 89

Iskola 3xi étkezés 629

Diétás iskolai ebéd 711

Népszámlálás 2022.
Amit a 2022. évi népszámlálásról 

tudni érdemes
A népszámlálás egy mindannyiunkat 

érintő, általában tízévente ismétlődő adat
gyűjtés. Az egész országban egy időben, 
azonos tartalommal és egységes módszer
tani alapon hajtják végre, kiterjed minden 
lakásra és személyre. A népszámlálás 
révén pontos és részletes képet kaphatunk 
hazánk népességének nagyságáról, demo
gráfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, 
iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, 

nemzetiségi és vallási összetételéről, élet 
és lakáskörülményeiről.

A népszámlálás eredményei számos 
területen hasznosulnak:

• Adatai megbízható alapot nyújtanak a 
településünket és a szűkebb lakókörnye
zetünket érintő legfontosabb gazdasági, 
szociális és területfejlesztési döntések 
előkészítéséhez.

•  Fontos információval szolgálnak a helyi 
ellátási, szolgáltatási igényekről.

• Láthatóvá teszik társadalmunk kisebb 
csoportjait, például a fogyatékossággal 
élőket, a nemzetiségi, vallási közösségeket.

• A népszámlálásból nyert információk 
segítik a vállalkozásokat is, ezek ismereté
ben biztosabban tervezhetik például egy új 
üzlet megnyitását vagy a helyi szolgáltatá
saik bővítését.

• A népszámlálás adatai alapul szolgál
nak tudományos kutatásokhoz, elemzé
sekhez is.

•  A magyarországi népszámlálás egy 
globális program része, hiszen a világ 
valamennyi országában tartanak közel egy 
időben népszámlálást. A népszámlálási 
adatok segítségével adunk pontos képet 
magunkról a szomszédos országoknak, az 
Európai Uniónak, az egész világnak.

A népszámlálás időtartama
Október 1. és 16. között önállóan online 

lehet kitölteni a kérdőíveket.
Október 17. és november 20. között szám-

lálóbiztosok keresik fel azokat a háztartáso
kat, amelyek október 16ig nem töltötték ki 
online a kérdőívet.

November 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatá
si kötelezettségüknek azok, akik november 
20ig ezt nem tették meg.

A népszámlálás eszmei időpontja 2022. 
október 1je 0 óra, azaz az ekkor fennálló 
állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit 
megválaszolnunk.

forrás: https://nepszamlalas2022.hu/
amita2022evinepszamlalasroltudni
erdemes

Családi Anita
jegyző

A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója



2022. OKTÓBER 7

Június 24-én Táplánszentke-
reszt is csatlakozott a Múzeu-
mok Éjszakája országos prog-
ramhoz. Az Erdődy-kastélyt 
járták be az érdeklődők. 

A faluban talán még mindig 
előfordul, hogy nem tudják, mit 
rejt a Petőfi utcában található 
kis kastély. Az önkormányzat 

tulajdonában lévő épületben 
található a helytörténeti múze
um. Június 24én este nyolctól 
tíz óráig várták az érdeklő
dőket. Wiktora Antal tartott 
előadást a múzeumról és Pásti 
Jánosról, bemutatta hagyaté
kát, kőzetgyűjteményét is. 

Dávid Tóth Andrea közös
ségsze r vező t ő l  meg t ud 

tuk, a kastély padlásán fa
lusi életképeket alakítottak 
ki, korabeli ruhákkal, eszkö
zökkel, tárgyakkal próbálták 
bemutatni, hogy éltek régen 
a táplánszentkeresztiek. A 
programot úgy szervezték, 
hogy a padlásra elemlámpával 
lehetett feljutni, négyesével 
kaptathatták a lépcsőket a 

csoportok. Az est fénypontja 
az elemlámpás padlásjárás 
volt, sokan jöttek el. 

A Múzeumok Éjszakájá
nak szervezésében segített 
Cserkuti Veronika, a foltvarró 
klub vezetője is. A helytörténeti 
részt is sikerült gyarapítani 
régi családi fényképekkel.  

(t. m.)

Július 2-án családi vetélkedővel, 
kulturális programokkal fűsze-
rezett nyári pikniket tartottak a 
Széchenyi parkban. Pokróccal, 
ülőalkalmatosággal felszerelkez-
ve érkeztek a résztvevők. 

A tavalyi családi vetélkedők 
megmutatták, hogy örömmel 
vesznek részt ezeken felnőttek 
és gyerekek. Az idén nyáron öt 
csapat nevezett, egy olyan is 
volt közöttük, amely óvodáskorú 
gyerekekkel nevezett. A sportos 
ügyességi feladatok megoldása 
után díjakat kaptak a csapatok. 

A pikniken zenés előadást 
tartott a főleg egyházi alkal

makon fellépő, profi és amatőr 
zenészekkel játszó Szent Lőrinc 
Együttes. Vásári komédiával 
szórakoztatták a közönséget 
a Vasvári Színtársulat tagjai. 
Fellépett a Westside TSE szom
bathelyi tánccsoport, színeikben 

táplánszentkereszti fiatalokkal. 
Estefelé Bujtás Ervin adott kon
certet. A hangulatot fokozta, hogy 
fáklyákkal világítottak a parkban. 

A nyári piknik része volt, hogy 
„kitelepültek” a kézműves ter
mékek alkotói, a mandalások, 

szárazvirágkészítők, mézesek 
és a gyerekruhások is. Volt sze
rencsekerékjáték, vállalkozók, 
üzletek ajándékát sikerült meg
nyerni. A sör és fröccsteraszon 
az önkormányzat képviselői 
szolgálták fel a hűsítő italokat. 

A gyerekek legnagyobb örö
mére felállítottak két ugrálóvárat 
is, ugyanis korábban a gyerek
napon az esős idő miatt el kel
lett halasztani ezt a programot. 

A tapasztalatok szerint a 
táplánszentkeresztiek igen
csak megszerették és az idén 
is sokan részt vettek a nyári 
pikniken.  

(t. m.)

Elemlámpával a múzeumban

Újra tartottak nyári pikniket

Szeptember 15-én délután hirte-
len erős széllel, heves esőzéssel 
vihar csapott le Táplánszentke-
resztre, kidöntött egy nagy fát a 
Szent Lőrinc sétányon. 

A vihar után lakossági beje
lentést kapott Perl János pol
gármester, hogy a templom
kertből egy nagy méretű fa dőlt 
közterületre. A kidőlt fa a járdát 
teljesen elzárta, de az út felét 
is elfoglalta.

A polgármester kérésére a 
Táplánszentkereszti Önkén
tes Tűzoltóegyesület részé

ről Tancsics József és Pintér 
György rövid idő alatt megér
kezett a helyszínre és gyor
san feldarabolták a kidőlt fát. 
A polgármester elmondta, az 
önkormányzat a fa vastagabb 
részeit a szociálisan rászoru
lóknak ajánlja fel. A tekintélyes 
mennyiségű ágat pedig egy, az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
területre szállítják, ahol a tervek 
szerint a jövőben – amennyiben 
a szakhatósági engedélyeket 
kiadják – zöldhulladékkezelőt 
fognak létesíteni.

(t. m.)

 Közterületre döntött egy nagy fát a vihar



2022. OKTÓBER8

Október 1-jén az őszhöz és 
Szent Mihályhoz kapcsolódó 
kérdéskörrel színezett, játékos, 
vidám kvíz estet szervezünk, 
hogy jó hangulatban, sok közös 
játékkal tovább építsük ezt az 
igazi kikapcsolódást, szórako
zást garantáló, jó kis közösségi 
programlehetőséget.

Október  15-én ,  szomba-
ton délután Őszi vásári forgatag 
- Szent Mihály ünnep rendez
vényre hívjuk a kedves lakókat. 
A Nemzeti Művelődési Intézet 
által hirdetett és támogatott He
lyi Értékek Hete programsoro
zathoz csatlakozva szerveztük 
meg ezt a délutánt, kora estét. 

Első körben zsibvásárt hirde
tünk, délután 3 órától 5 óráig. 
Ide örömmel fogadjuk árusok 
jelentkezését: megunt, jó ál
lapotú használati eszközök, 
játékok, gyermekruhák, őszi 
termények, termékek árusítá
sára lesz lehetőség mindazok
nak, akik ezt előzetesen jelzik 
és ott tudnak lenni a vásáron 
árusítóként. (telefonszám: 06 
70 505 6404) 

A zsibvásár után bor, must, 
sajt kóstolása (és vásár) mellett 
a népzene és a néptánc lesz
nek a főszereplők. 

17:20tól a Gyöngyvirág Dal-
kör őszi és szüreti dalokkal 
teremti meg a jó hangulatot. 
Majd 17:40től a Hét Kastély 
Kertje Óvoda gyermekei szüreti 
néptánc műsorát tekinthetjük 
meg, melyre nagyon készülnek 
a kis óvodások. 

18 órától pedig a Vasvár
ról érkező Kármentők Együt-
tes népzenei koncert je és 
hozzá a szombathelyi Vasi 
Kislegényczéh néptáncosainak 
tánca igazi kulturális cseme
gét ígér. 

Október 18-án kedden őszi 
kirándulásra indulunk az idő
sek napja apropójaként. A 
kiránduláshoz bárki csatla
kozhat, előzetes jelentkezés 
és a részvételi díj befizetése 
ellenében. Táplánszentkereszti 
lakóknak az önkormányzat hoz

zájárulásával a kedvezményes 
részvételi díj: 8 900 Ft, mely 
tartalmazza az útiköltséget, a 
belépőjegyeket, szakavatott tár
latvezetést a Remeteségben és 
a Kastélyban és a pezsgőgyár
ban + 2 fajta pezsgő kóstolását. 

A kirándulás 7:15kor indul 
a Polgármesteri Hivatal elől. A 
program: Kamalduli Remete
ség, Majk; Esterházykastély 
Tata, Esterházy Pezsgőgyár 
Tata

 A jelentkezéseket örömmel 
fogadjuk és minden további in
formációt szívesen megosztok 
Önökkel. 

Október 27-én, csütörtökön 15 
órától szeretettel látjuk nyug
díjas lakóinkat a Nyugdíjas 
Klubban és folytatjuk a RETRO 
Kvíz délutánunkat... Jön a régi 
tárgyak felismerő játéka, a régi 
idők sorozatai, zenéi és rek
lámjai, igazi nosztalgia délután! 
Jöjjön el Ön is kedves nyugdíjas 
barátaival, szomszédjaival! Elő
zetes jelentkezést szeretnénk 
kérni telefonon vagy emailben.

Október 30-án vasárnap tart
juk a Községegyesítés Ünnepét, 
mely az idén a hagyományos 
koszorúzás mellett két további 
programelemmel egészül ki. 

16 órakor dr. Kovács László 
korábbi alpolgármester úr tisz
teletére utcanévtáblát avatunk 
a Szent Lőrinc templomnál. 
Majd innen közösen átsétálva a 
Táplánszentkereszti Ifjúsági Fú
vószenekar kíséretében meg
koszorúzzuk a községegyesítés 
emlékművét a Fő utcán. 

A művelődési házban pedig 
17 órától – a Déryné program 
támogatásával – a nyíregyhá
zi Móricz Zsigmond Színház 
színészei (Rák Zoltán szín
társulat) Arany-metszés című 
előadását tekinthetjük meg egy 
felvonásban. 

Ismerjük a fekete mappás iro-
dalmi megemlékezéseket. De még 
mennyire! Talán még az ifjú Rák 
Zoltánnak is egy fekete mappával 
kezdődött a pályafutása szülővá-
rosában, Nagyszalontán, vagy-

is ugyanabban a városban, ahol 
uszkve 200 esztendővel ezelőtt 
napvilágot látott a máig ünnepelt 
költő: Arany János.

Bár mindenki emlékezetében ott 
él egy-egy Arany-idézet és ismeri 
a költő életútjának főbb állomásait, 
az életmű gazdagságának köszön-
hetően olyan árnyalt portré is raj-
zolható, amely újdonság erejével 
hathat. Erre a lehetőségre alapozta 
rendezői koncepcióját Rák Zoltán. 
Hogyan telhettek Arany János 
siheder évei? Mit tudott a szere-
lemről? Mit jelentett számára a kor 
“rocksztárjával”, Petőfi Sándorral 
ápolt barátsága? Miként élte meg 
a forradalom és szabadságharc 
éveit, a házasságot, a családi tra-
gédiákat, az öregedést? – Csupa 
olyan kérdés, amelyre a válaszo-
kat talán nem a nagy sikert hozó 
Toldi-trilógia sorai között érdemes 
keresni. Ezért az előadás rende-
zője olyan metszeteket (vers- és 
levélrészleteket, párbeszéde-
ket) válogatott össze, amelyeket 
döntően csak az irodalmárok és 
Arany-rajongók ismernek. De talán 
még ők is meg fognak lepődni. Rák 
Zoltán Arany Jánosa nem csupán 
a magyar nyelv utolérhetetlen 
szókincstárnoka, de a kor kiváló 
„humoristája” is. 

Szereplők: Rák Zoltán, Pre
gitzer Fruzsina ( Jászai Mari 
díjas, Érdemes művész), Dézsi 
Darinka, Gulácsi Tamás.

November 18-án, pénteken 
délután a Szépkorúak köszön-
tő ünnepségére emlékezetes 
műsorral készülünk. Igazi idő
utazás lesz ez a 60’as, 70’es 
évekbe: lesz itt vers, táncdal
fesztivál és operett dallamok 
és itt lesz velünk a Barátok Közt 
Berényi Andrása, R. Kárpáti 
Péter színművész, hogy Barátok 
közt paródiával még vidámabb 
perceket szerezzen Lakatos 
Dórival – az Országos Magyar
nótaverseny győztesével és 
Kohautek Csaba énekművész
szel közösen.

November 26-án szomba-
ton Katalin-napi bállal szeret
nénk zárni az őszi időszakot. 

A bál jelenleg szervezés alatt 
áll. Ami biztos: 3 900 ft/fő be
lépődíj ellenében, előzetes je
lentkezéssel, elegendő számú 
vendég esetén tud megvaló
sulni.  A talpalávalót a Kócos 
Ördögök zenekar fogja szol
gáltatni. Az italok a helyszínen 
megvásárolhatók lesznek, a 
Rózsa falatozó arra az estére 
beköltözik a művelődési házba. 

Az adventi időszakra is ké
szülünk, és reméljük, hogy mind 
többen és többen eljönnek a 
hagyományos gyertyagyúj
tási ünnepségekre a Szent 
Lőrinc templom elé. Terveink 
szerint lesz még adventi csa
ládi koncert, színház (Rejtő 
Jenő est – a Déryné program 
támogatásával) és egy mini 
adventi kirakodóvásár főként 
helyi kézműves termékekkel, 
ajándéktárgyakkal. 

Örömmel és szeretettel vár
juk és látjuk Önöket program
jainkon, rendezvényeinken! 
Szívesen fogadjuk a segítő ke
zeket is az egyegy rendezvény 
előkészületi és utómunkálatai 
során is, legyen az diák (az 
50 óra közösségi szolgálat 
igazolásával), felnőtt vagy aktív 
nyugdíjas. Köszönjük!

Ezúton szeretnénk felhívni a 
figyelmet, hogy a Nemzeti Mű
velődési Intézet támogatásá
val gyönggyel kötés, illetve ne-
mezelés szakkör költségmentes 
indítására lesz lehetőségünk 
55 fő részére az ősz/tél fo
lyamán. Igényfelmérési céllal 
szeretnénk kérni visszajelzé
süket (leginkább felnőttek vagy 
középiskolás diákok részéről), 
hogy ki szeretne a 20 alkalom /
szakkör programon részt venni 
és ott megismerni, megtanulni 
a két kézműves tevékenységet 
és ezáltal csodaszép dolgokat 
alkotni. 

 
Minden jelentkezéshez: tele

fonszám: 06 70 505 6404; ema
il: programtaplanszentkereszt@
gmail.com (DávidTóth Andrea)

Őszi program beharangozó
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Iskolai hírek

Folytatás az 1. oldalról
A szülőket kérte, hogy a kö

zös cél érdekében segítsék 
gyermekük személyiségének 
fejlesztését, ehhez iparkodnak 
az iskolában megadni a tárgyi 
feltételeket is. A nyáron a Ma
gyar Falu program keretében 
felújították a kisiskolát: festés, 

fűtéskorszerűsítés, led lámpák, 
új parketta, járólap, modernebb 
padok, székek. A nagy isko
lában a Vasivíz Zrt.  jóvoltából 
ivókút várja a tanulókat. Az üres 
tantermek bútorozásához sok 
segítséget kaptak Kölkediné 
Horváth Klaudiától, a polgár
mestertől és a jegyzőtől is. 

A kollégák is kivették részü
ket az iskola körülményeinek 
javításából. Kérte, nagy tapssal 
köszönjék meg mindenkinek az 
erőfeszítését. 

A személyi változásokról is 
szólt. A nyári tanévzárón el
búcsúztak Kissné Nagy Ilona 
igazgatótól, aki nyugdíjba vo
nult. A Szombathelyi Tankerület 
pályázatot hirdetett, ami ered
ménytelen lett. A pályázat lezá
rása után ő kapott megbízást az 
intézmény vezetésére egy évre, 
a továbbiakban ismertette, kik a 
tantestület új tagjai.

Az elsősökhöz szólva, el
mondta, hogy Hajni néni és 
Zsófi néni (Tóth Hajnalka, Őszy 

Zsófia Tamara) vezeti be őket a 
betűvetés rejtelmeibe, sok já
ték, nevetés vár rájuk a komoly 
munka mellett. Megköszönte 
az óvónőknek az iskolára fel
készítést, és kérte a szülőket, 
segítsék a gyerekeket. 

A hagyományok szerint az 
Apáczai iskola polgáraivá fo
gadták a kisdiákokat, jelvényt és 
emléklapot kaptak. Befejezésül 
az iskola nevelési programjá
ból idézett Horváthné Péntek 
Veronika, majd megnyitotta a 
2022/23as tanévet. 

Az ünnepség után a hagyo
mányokat tartva gyümölcsfát 
ültettek az elsősök az udvaron. 

(t. m.) Fotó: Apáczai Iskola

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a 2022/23-as tanévet

Két első osztályt indítottakKét első osztályt indítottak

Júliusban és augusztusban is 
egy-egy hetes élménytábort 
szerveztek Táplánszentkeresz-
ten a gyerekeknek. Egy-egy tur-
nusban harmincnál több gyerek 
vett részt. 

Dávid Tóth Andrea közös
ségszervező elmondta, két 
édesanyával – Feketéné Piskor 
Eszterrel és Kiss Katalinnal – 
fogtak össze, és megszervez
ték az élménytábort július 48, 
illetve augusztus 1519 között. 
A szülők örömmel fogadták a 
kezdeményezést, a részvételért 
fizettek. A táplánszentkereszti 
önkormányzat konyhája tízórai
val, ebéddel, uzsonnával látta el 
a gyerekeket.

Hatkilenc éves gyerekek
nek szánták az élménytábort, 
a programokat így állították 
össze. A környékre is elvitték 
a gyerekeket. Szombathelyen a 

Logiscoolnál programozással, 
robotikával ismerkedtek, és 
egy délelőttöt a „szabaduló” 
szobában csapatjátékkal is 
eltöltöttek, Vasszécsenyben 
a Tárczy lovasudvarban vá
szonra festhettek Tárczy Or
solya vezetésével, Dozmaton 
megnézték a Krisztina kilátót, 
és a játszóteret (a csoportos 
használatért fizetni kellett, a 
díjat a táplánszentkereszti pol

gármester állta), majd az előre 
elkészített gulyással bográcsoz
tak, az Univerzum Kutyaiskola 
is tartott számukra bemutatót 
mindkét alkalommal.

A tábor helyszíne a művelő
dési ház és a park volt, a moz
gásos sportversenyeket is itt 
tartották. A júliusi táborban a 
sportdélutánt a rossz idő miatt 
nem tudták szabad téren tölteni, 
ezért kézműves foglalkozást 

tartottak a Sportcsarnokban, a 
foltvarrók közreműködésével, 
papírral, fonallal a vízivilágot 
keltették életre.    Augusztusban 
a meleg nyári napokat kihasz
nálva vizes délutánt is be tudtak 
iktatni a programok sorába, 
vízipisztolyokkal és az öntöző
csövekkel hűsíthették magukat 
a gyerekek (az önkormányzat 
hozzájárult az attrakcióhoz).  

Valamint még egy helyi ese
mény: mindkét alkalommal egy
egy délelőttöt süteménysütéssel 
töltöttek: linzert és keksztésztát 
készített nekik Kersák Krisztina. 
Helyben pedig közösen nyújtot
tak, szaggattak, sütöttek, és lek
várral, cukorkákkal díszítették a 
süteményeket, és persze mind 
megették…

Dávid Tóth Andrea elmondta, 
a gyerekektől és a szülőktől is 
jó visszajelzést kaptak a nyári 
élménytáborokról. (t. m.)

Június 18án biciklis apák napi 
programot szerveztek a falu
ban. A nem túl nagy, de annál 
lelkesebb csapat Csempeszko
pácsra, a Krennersörfőzdébe 

látogatott két keréken. Megis
merkedtek a sörfőzés titkaival, 
a bemutató után kostolóval, be
szélgetéssel folytatták a napot, 
majd hazatértek. 

Nyári élménytáborok, gyerekeknek

Apák napja
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Horváthné Péntek Veronika
megbízott igazgató, tanító és 

számítástechnika szakos tanár

1996ban kezdtem meg pe
dagógusi pályafutásomat, 15 
évig dolgoztam Vát község ál
talános iskolájában, ahol egy
aránt tapasztalatot szereztem a 
nagylétszámú és az összevont 
osztályok tanításá
ban.

Több éven át át
tanítással oktattam 
az informatika tan
tárgyat a váti és a 
táplánszentkereszti 
tanulók számára, il
letve pedagó gus to
vább képzést vezet
tem az informatikai 
eszközök használa
tának témakörében.

2012től főállásban 
a táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János 
Általános Iskolában 
dolgozom. Pedagógusi pályám 
során több alkalommal segítet
tem tanító és informatika sza
kos főiskolai hallgatók tanítási 
gyakorlatát. Ezt a feladatot kü
lönösen kedveltem, mivel nem
csak a leendő pedagógusok 
szakmai fejlődését segíthettem 
tudásom megosztásával, ha
nem én is megismerhettem tő
lük új módszereket, eszközöket; 
a főiskolán hallott friss szakmai 
ismereteket közvetítették felém. 
A mentori tevékenység eredmé
nyesebbé tétele céljából 2016 
januárjában mentorpedagógus 
szakvizsgát tettem a Nyugat
magyarországi Egyetem Savaria 
Egyetemi Központján.

2016ban munkahelyemen 
a szakmai munkaközösség 
vezetője lettem. Ezt követően 
tankerületigazgatási és köz
oktatásivezető szakvizsgát 
tettem az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemen.

2017 augusztusától 5 éven át 
voltam a táplánszentkereszti is
kola intézményvezetőhelyette
se. 2022 szeptemberétől kezd
tem volna második 5 éves igaz
gatóhelyettesi ciklusomat, de 

az élet másként hozta. Kissné 
Nagy Ilona intézményvezetőnk 
nyugállományba vonulása miatt 
vezetői pályázatot hirdettek, 
mely eredménytelenül zárult. 
Ezt követően kért fel a Szom
bathelyi Tankerületi Központ 
az intézményvezetői feladatok 
ellátására az Apáczai iskolában, 
melyet egy évre elvállaltam.

Főbb céljaim között szerepel 
tanulóink környezettudatos ne
velése, illetve pénzügyigazdál
kodási ismereteiknek bővítése. 
Utóbbi elősegítésére 2021ben 
megkerestem az OTP Fáy And
rás Alapítványát, melynek ered
ményeként oktatási együttmű
ködés jött létre intézményünk 
és az alapítvány között.

Szenvedélyem a matematika, 
tanulóim rendszeresen érnek 
el szép eredményeket a meg
mérettetéseken. Hangsúlyozom 
azonban, hogy az egészséges 
versengésre nevelem diák
jaimat. Mindig igyekeztem az 
eredményhez vezető utat, a be
fektetett munkát értékelni, hogy 
a gondolkodás örömét élhessék 
át a gyermekek.

Több hobbim is a természet
hez kapcsol. Magánemberként 
lelkes túrázó, kerékpározó va
gyok. Családommal nagy kertet 
gondozunk. Két nagy fiam van. 
Egyikük Budapesten az ELTE 
matematika szakos hallgatója, 
másik gyermekem pedig most 
kezdte meg középiskolai tanul
mányait a szombathelyi Nagy 
Lajos Gimnáziumban.

Tornai Katinka
igazgatóhelyettes, magyar 
pedagógia szakos tanár

2008ban, a szombathelyi Ka
nizsai Dorottya Gimnáziumban 
érettségiztem. A Pécsi Tudo
mányegyetem Bölcsészettudo
mányi Karán magyarpedagógia 
szakon végeztem 2014ben, a 

Pécsi Püspöki 
Főiskolán pedig 
3 tanévet zár
tam sikeresen 
hittanári kép
zésben.

P e d a g ó g i 
ai gyakorlata
im mellett, az 
egyetemi évek 
alatt fontosnak 
t a r t o t t a m  a 
szakmai kuta
tásokban való 
aktív szerep
vállalást, konfe
renciákon való 

részvételt. 2012ben a Pécsi 
Tudományegyetem által szer
vezett Kari Tudományos Diákköri 
Konferencián és Szombathelyen 
a Fiatal bölcsészek a tudomá
nyért Intézményközi TDK Kon
ferencián dobogós helyezést 
értem el előadásaimmal. 

Összefüggő szakmai gyakor
latom során több intézménytí
pus működését is megismer
hettem. Az abaligeti Szent Mária 
Magdolna Gyakorló Általános 
Iskolában féléven keresztül a 
sajátos nevelési igényű tanulók 
óráihoz készítettem fejlesz
tési tervet. Hasonló feladatot 
láttam el Bátán, a Hunyadi Já
nos Általános Iskolában, mivel 
az intézménybe járó gyerme
kek 76%a hátrányos helyzetű, 
43%a halmozottan hátrányos 
helyzetű, nagyrészük cigány 
származású volt.  Pedagógiai 
szaktárgyi tanítási gyakorlato
mat a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának 
Neveléstudományi Intézetében 
végeztem.  

A 2014/15ös tanévben álltam 
munkába Barcson, az akkor 
Kaposvári SZC Dráva Völgye 

Gimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma intézményében. 
Magyar nyelv és irodalmat ta
nítottam a szakiskolásoknak 
és szakközépiskolásoknak, a 
gimnáziumi osztályokból pedig 
a 7. és 8. osztályosok számára 
terveztem és vezettem az er
kölcstan tantárgyat. 

A magyar nyelv iránti fogé
konyságra példaként említe
ném, hogy a 2014ben rendezett 
„ÉDES ANYANYELVÜNK” nyelv
használati versenyre készítet
tem fel egy tanítványomat, aki 
Kazinczyérmet szerzett az 
országos versenyen.

Pályafutásomat a 2015/2016
os tanévtől személyes okokból 
a Soproni SZC Handler Nándor 
Szakképző Iskolájában folytat
tam. Az intézményt gyerme
kem születésekor hagytam el 
2018 decemberében. Mindvégig 
rendkívül segítőkész, támogató 
munkaközösségnek lehettem 
a tagja.

2019ben a táplánszent ke
reszti Apáczai Csere János Ál
talános Iskolában folytattam a 
munkát. Ebben a rendkívül tá
mogató környezetben kezdtem 
megismerkedni az általános 
iskolás korosztály tanulási és 
tanítási lehetőségeivel, kihívá
saival, feladataival. Nagy örö
mömre szolgál olyan helyen 
dolgozni, ahol én magam is 
tanulhattam, formálódhattam, 
jó érzés volt tanáraimhoz visz
szatérni, s kapcsolódni az ő 
kitartó, lendületes, szeretettel 
teli munkájukhoz. Második gyer
mekem után is nagyon szívesen 
tértem vissza ebbe az iskolába, 
s igyekszem az új munkaköri 
feladatokat felelősségteljesen 
elvégezni. 

Egész pályámat, sőt iskolás 
éveimet végigkísérte a zene. 
Énekkar, gitár, de mind közül 
a fúvószenekart emelném ki, 
ami igazán szívügyemmé vált 
az elmúlt 20 év során. Kar
nagyunkhoz és a zenekarhoz 
erős kötelékek kapcsolnak, amit 
szeretnék még nagyon hosszú 
éveken keresztül megtartani, 
ápolni. 

Tornai Katinka, Horváthné Péntek VeronikaTornai Katinka, Horváthné Péntek Veronika

Az Apáczai iskola új vezetői
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Fehérné Molnár Beáta
történelemrajz szakos ta

nár és okleveles vizuális és 
környezetkultúra tanár

A szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főisko
lán végeztem 
történelemrajz 
szakos tanár
ként. A diploma 
megszerzését 
követően, 1988 
szeptemberétől 
kezdtem dol
gozni az akkor 
még Fürst Sán
dor Általános 
Iskola nevet viselő mostani 
Neumannban. Pályám elején 
napközis nevelőként dolgozva 
hamar rájöttem, hogy az alsós 
gyerekek „közelebb állnak a 
szívemhez”, ezért a GYES alatt 
19951997 között elvégeztem 
a tanító szakot is. Két gyerme
kem van, akik most már felnőt
tek. 2021 tavaszán hatalmas 
boldogság ért, lányunk révén 
nagymama lettem.

Évekig napközis nevelőként 
dolgoztam, és több évfolyam
ban tanítottam készségtantár
gyakat, elsősorban rajzot és 
technikát. Úgy vélem, sok kis
gyermeknek motiválóak ezek a 
tevékenységek. A tanulásban 
nehézségekkel küzdő gyere
kek így tudnak sikerélményhez 
jutni. Fejlesztem fantáziájukat, 

kézügyességüket és az önálló 
alkotói tevékenységüket.

Fontosnak tartom saját ma
gam továbbképzését, fejlesz
tését is, így 2016ban „Okle
veles vizuális és környezetkul
túratanár” egyetemi végzett

séget szereztem.
Nagy örömöm

re 2008tól alsó 
tagozaton osz
tálytanítóként te
vékenykedtem. A 
szívemhez közel 
álló magyart és 
készségtantár
gyakat tanítottam.

Tanítványaim 
városi és megyei versenyeken 
minden évben kiemelkedően 
teljesítettek.

Fontosnak tartom, hogy 
mindez egy barátságos, sze
retetteljes, elfogadó légkörben 
valósuljon meg. Célom meg
szerettetni a tanulást és az 
iskolát, amit játékos feladatok
kal, meseolvasással, beszél
getéssel, kreatívkodással, és 
persze sok dicsérettel igyek
szem megvalósítani.

Ehhez természetesen nagy 
segítséget ad egy a szülőkkel 
kialakított, együttműködő, bi
zalmon, őszinteségen alapuló 
kapcsolat.

Az idei tanévet a táplán
szentkereszti Apáczai Cse
re János Általános Iskolában 
kezdtem.

Horváthné Tóth Tímea 
tanító

Tanítóként dol
gozok, 3. osztály
ban tanítok. 2022. 
a ugus z t u s  1 5 . 
óta vagyok a táp
lánszentkereszti 
Apácza i  Csere 
János Általános 
Isko lában .  Már 
általános iskolás
ként tudtam, hogy 
pedagógus szeretnék lenni. Így 
tudatosan készültem e nemes 
hivatásra.

Első diplomámat (népmű
velő), 1989ben szereztem a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskolán. Egy évet 
dolgoztam művelődési ház ve
zetőként Táplánszentkereszten, 
ahol nagyon sok gyakorlati ta
pasztalatot szereztem. Munkám 
sokrétű volt: különböző korosz
tályú gyerekekkel és felnőttekkel 
egyaránt foglalkoztam. Szak
köröket, előadásokat, külön
böző programokat szerveztem 
és tartottam. A falu lakosaival 
nagyon jó kapcsolatot sikerült 
kialakítani, és ez nagymérték
ben hozzájárult munkám sike
rességéhez. De a szívem mé
lyén mindenképpen iskolában 
szerettem volna dolgozni, ez 
sikerült is. Egy évet dolgoztam 
a csepregi általános iskolában 
napközis nevelőként. Következő 

munkahelyem a szombathe
lyi Neumann János Általános 
Iskola, ahol 1992 novembe

re óta dolgoztam. 
Kezdetben napközis 
csoportvezetőként, 
majd e munkakö
zösség vezetője
ként. 2000ben el
végeztem a tanító 
szakot informatika 
műveltségterület
tel, a szombathelyi 
Berzsenyi Dániel 

Tanárképző Főiskolán. Ezt kö
vetően osztálytanítóként foly
tattam munkámat. Öt évig az 
ifjúságvédelemmel kapcsolatos 
feladatokat is elláttam. 

Mindig is fontosnak tartottam 
a tanulók környezeti nevelését.

Nem csak osztályfőnökként, 
tanítóként is nagyon fontos szá
momra a tanulók személyisé
gének fejlesztése. Mindehhez 
véleményem szerint az első és 
legfontosabb lépés a tanulókat 
minél alaposabban megismer
ni. Erre számtalan lehetőséget 
adok magam számára. Kiváló 
színtér lehet erre szinte bár
milyen, lehetőleg tanórán kívüli 
program (pl. erdei iskola).

Szakmai életutam során te
hetséggondozással is foglal
koztam. Matematikából és kör
nyezetismeretből rendszeresen 
jutottunk be az országos dön
tőbe, ahol díjazottak is voltak 
tanulóim.

Markó Regina
gyógypedagógus és óvoda

pedagógus

Markó Reginát ha kicsit tá
voli, de mégis családi szálak 
fűzik Táplánszentkereszthez, 
nagyszülei, dédszülei laktak 
itt, a temetőben ma is ápolja a 
család a sírjukat. 

Szombathelyen lakik, család
jában szinte mindenki a számok 
világában dolgozik, kézenfekvő 
volt, hogy ő is az általános is
kola után a szombathelyi köz
gazdasági szakközépiskolába 
iratkozik be és tanul. Érettségi 

után még két évig 
maradt OKJs kép
zésen, a régi elne
vezéssel megsze
rezte a technikusi 
végzettséget is, de 
valahogy úgy érez
te, nem ez az ő vi
lága…

J e l e n t k e z e t t 
ó vo  dapedagógus 
képzésre, inkább gyerekekkel 
szeretett volna foglalkozni. A 
diploma megszerzése után há
rom évig ebben a szakmában 
lelte örömét Szombathelyen. 
Szerette a kisebb gyereke

ket, de ki akarta 
magát próbálni 
a nagyobb gye
rekek körében 
is, ezért munka 
mellett elvégez
te a gyógypeda
gógia szakot. 

Nyáron látta 
meg a táplán
szent   ke resz t i 

iskola álláshirdetését, azonnal 
jelentkezett. Már a felvételi 
beszélgetésen úgy érezte, itt 
szeretne tanítani. A tantestü
letben kedvesen, segítőkészen 
fogadták a kollégák. Huszon

nyolc esztendősen, gyógypeda
gógusként a második osztályos 
tanulóktól kezdve a nyolca
dikosokig segíti a diákokat, 
együttműködik kollégáival, ha 
szükséges a szülőkkel is. 

Markó Reginának még egy 
nagy változást hozott életében 
az Apáczai iskola és Táplán
szentkereszt, noha több éve 
van jogosítványa, valamiért 
eddig csak Szombathely vá
rosában autózott, ódzkodott 
távolabbra merészkedni. Az 
új tanévben aztán „átlépte” a 
város határát, autóval jár dol
gozni.  (t. m.)

Bemutatkoznak az Apáczai iskola új tanárai
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Óvodai hírek
Tisztelt 
Táplánszentkeresztiek!
Kedves Olvasók!

Az idei nyár is hamar véget 
ért. Szeptember 1én újra örül
hettünk egymásnak. Csodálkoz
va néztük, hogy ki mekkorát nőtt 
a nyár folyamán. Véget nem érő 
élménybeszámolók a nyaralás
ról, pancsolásról, nagyszülőkkel 
töltött együttlétről.

Új óvodásaink szépen meg
szokták a napirendünket, hisz 
sokan közülük bölcsődéből jöt
tek hozzánk. A családi környe
zetből érkező gyermekeink is 
vidáman játszanak napközben, 
igaz, az elválás néha még nehéz.

Augusztus végén önkor
mányzat segítségével sikerült 
egy nagyon szép udvari to
ronycsúszdát beszereznünk. 
Gyerekek, felnőttek közösen la
pátoltuk az apró kavicsot, hogy 
minél előbb birtokba vehessük 

az új játékot! Az udvar mérete 
lehetővé teszi, hogy még több 
eszköz áll jon a gyermekek 
rendelkezésére. Kutyus alagút 
beszerzését is tervezzük a szü
lők, és a Szülői Szervezet lelkes 
támogatásának köszönhetően. 
A sütivásár, a patchwork takaró 
felajánlása, az előző évi faluna
pi adományok mindmind lehe
tővé teszik a játék mihamarabbi 
beszerzését.

Szeptember 19én mentős 
szakemberek tartottak tovább
képzést az EpiPen injekció 
használatáról, a kisgyermekek 
elsősegélynyújtásáról, valamint 
az újraélesztésről. Nagyon fon

tos ismereteket eleveníthettünk 
fel. Az injekció beszerzése fo
lyamatban van.

Az őszi programjaink elkez
dődtek, várjuk az őszi termé
nyekből készült „terménybábo
kat” egészen jövő hétig. Szep
tember 28án szüreti mulatság, 
29én Mihálynapi műsor, 30
án pedig a népmese napját 
ünnepeltük, melynek kereté
ben mi óvodapedagógusok Az 
aranyszőrű bárány című mesét 
dramatizáltuk el.

A közeljövőben, egészen pon
tosan október 4én kirándulásra 
indulunk a Szinese majori al
másba. 

Balázsyné Süle Ildikó
intézményvezető

2022 nyarán a Magyar Falu 
program keretében, a Szombat
helyi Tankerületi Központ köz
reműködésével kerülhetett sor 
a táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskola Fő 
u. 5. szám alatti alsó tagozatos 
épületének belső felújítására.

A nyári szünet idején a közös
ségi terek járólapozása, a tanári 

helyiség parkettázása, a lámpa
testek cseréje is megtörtént. Az 
energiatakarékosság biztosítá
sa érdekében új gázkazánt és 
modern radiátorokat üzemeltek 
be; emellett az összes belső 
falfelület új festést kapott.

Az intézmény legkisebb diák
jai nemcsak szép környezetben, 
de kényelmes körülmények 

között is kezdhették a tanévet, 
hiszen a teljes tanulói bútor
csere során 53 asztalt és 106 

állítható magasságú széket is 
beszereztek.

Információ: Apáczai iskola

Megújult a kisiskola épülete

2022ben a második övvizsga lehetősége a nyár közepén, július
ban volt a táplánszentkereszti karatésoknak, melyen nyolcan adtak 
számot tudásukról. Elméleti, gyakorlati feladatok, valamint állóké
pességfelmérés volt Németh András (4.dan) vizsgáztató előtt, me
lyet mindannyian jól teljesítettek, és magasabb övfokozatba léptek.

Karatehírek

ÖVVIZSGA-TKSE

A hátsó sor balról: Németh András vizsgáztató, Gerebics A hátsó sor balról: Németh András vizsgáztató, Gerebics 
Márton, Szomor Emma, Kovács Zsófia, Szabó Arnold. Az első Márton, Szomor Emma, Kovács Zsófia, Szabó Arnold. Az első 

sorban: Németh Nóra, Németh László Nimród, Dombi Benedek, sorban: Németh Nóra, Németh László Nimród, Dombi Benedek, 
Benke Laura, Velladics Márk, Albert Milán, Bíró BeliánBenke Laura, Velladics Márk, Albert Milán, Bíró Belián

A megyei I. osztályú bajnokság őszi szezonja

A Vasi Bádogos Kft. Táplán SE megyei I. osztályú labdarúgó
csapatának eddigi eredményei:

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE – Király SE 02 
Szentgotthárdi VSE – Táplán 00
Táplán SE –  Büki TK 90
Táplán SE – Söpte SE 22
Körmendi FC – Táplán SE 12
Táplán SE – Jánosháza VSE 13
Celldömölk VSEVulkánfürdő – Táplán SE 13

Elkezdődött a futballszezon a Táplán Se utánpótlás, és a 
felnőtt csapat számára is. Örömünkre szolgál, hogy sikeres 
toborzás után sok új gyerek érkezett hozzánk. Újból működik 
az ovis foci is…egyre többen lesznek a kis focistapalánták! 

Az U7U9U11ben a Bozsik programban, az U14, és U16, U19es  
csapataink pedig a megyei bajnokságokban szerepelnek!  
A felnőtt keret is sikeresen bővült, négy új játékos is csatlako
zott. Nyári felkészülésünk is jól sikerült, ennek ellenére kicsit 
beragadtunk a rajtnál. Az eddigi mérleg 3 győzelem, két dön
tetlen, és két vereség, ami jelenleg a 6. helyet jelenti a tabellán. 
Az idei szezonban is a minél jobb szereplés a cél, szeretnénk 
legalább a tavalyi 5. helyet elérni!

 Természetesen nem lennénk szomorúak, ha még jobban 
teljesítenénk. A feltételek, és a keret minősége alkalmas is 
arra, hogy elérjük célunkat! Hajrá Táplán Se!

Borbás János, Kovács Ferenc Táplán SE


