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Tíz év történelmi távlatok-
ban csak egy szösszenetnek 
számít, egy zenekar életében 
azonban már olyan időszak, 
amelyről érdemes megemlé-
kezni. A Táplánszentkereszti 
Ifjúsági Fúvószenekar idén 
éppen tíz éves.

Hogyan  i s  kezdődöt t? 
Janászek Ferenc karnagy 
Táplánszentkereszten volt 
ének-zene szakos tanár, és 
érlelődött benne egy helyi 
fúvószenekar megalakításá-
nak az ötlete. Mivel kisebb 
csoportokban is taníthatta a 
gyerekeket furulyázni, erre 
építette elképzelését. Az első 
évben hét hetedikes tanuló 
kapott lehetőséget zenekari 
szereplésre: három trombi-
tás, két tenorkürtös és két 
klarinétos. 

– Eleinte úgy gondoltuk, 
hogy az általános iskola el-
végzése után már nem lesznek 
zenekari tagok, de még az 
alapdiplomát megszerezve is 
visszatértek. Évente külön-
böző létszámmal bővültünk, 
de mindig csak azok nyertek 
felvételt a zenekarba, akik 
furulyából már bizonyították 
szorgalmukat, rátermettsé-
güket. Kezdetben még én is 
zenéltem tenor szakszofonon 
az együttesben, s még nem 
neveztük magunkat fúvósze-
nekarnak, inkább egy kis fúvós 
együttesnek. Amikor valame-
lyik gyerek megakadt a szó-
lamban, akkor én folytattam, 
amíg az illető ismét „be tudott 
szállni”. 2002 karácsonyán 
már eljátszotta az együttes 
a Csendes éjt a falukarácso-
nyi ünnepségen. Jelenleg a 

Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar 48 főből áll, s 
átvitt értelemben sem „en-
gedünk a 48-ból”. Egyelőre 
ugyan még nem rendelke-
zünk minden hangszerrel, de 
már teljes fúvószenekarként 
szerepelhetünk –tudtuk meg 
Janászek Ferenctől. 

Az együttes karnagya azt 
is elmondta, hogy szerencsé-
re sokan támogatják, segítik 
munkájukat. Ifj. Perl János 
nemcsak polgármesterként, 
de magánemberként, vállal-
kozóként is mellszélesség-
ben a zenekar mellé állt és 
áll, úgy is lehet fogalmazni, 
hogy a zenekar barátja. Persze 
nem is az anyagiak a legfon-
tosabbak, hanem a szülők 
hozzáállása, segíteni akarása.  

Tíz év sikerek és 
élmények jegyében

A zenekar a minősítő hangversenyen

Hangverseny, 
köszöntők,  

vastaps

Már délelőtt megkez-
dődött a Táplánszentke-
reszti Ifjúsági Fúvósze-
nekar 10 éves jubileumi 
ünnepsége június 23-án. 
A Szombathelyről, Vas-
várról, Kőszegről, Szent-
gotthárdról és Zalaeger-
szegről érkezett ifjúsági 
(Szombathelyről a felnőtt 
is) fúvószenekarok önál-
ló és közös zenéléssel is 
megtisztelték a rendez-
vényt. Délután majális-
szerű hangulat uralkodott 
a rendezvénysátorban, 
este pedig a nap fény-
pontjaként került sor a 
tápláni fúvósok jubileumi 
hangversenyére, amelyen 
megtelt az Apáczai Csere 
János Általános Iskola 
sportcsarnoka. 

„Legyen a zene min-
denkié” jelmondat volt 
olvasható az ünnephez 
méltóan feldíszített te-
remben. 

A karzatról a vendég 
zenészek fanfárja szólt, 
mintegy a koncert meg-
nyitásaként. 
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Tisztelt Lakótársaink!
Tájékoztatjuk Önöket - főként azokat a földtulajdo-

nosokat, akiknek földjeik, erdőik az Önkormányzat 
tulajdonában lévő árkok, csatornák, mezőgazdasági 
földutak mellett helyezkednek el – az alábbiakról: Az 
Önkormányzat közcélú foglalkoztatás keretében – vál-
lalkozó közreműködésével – határozott a külterületi 
árkok, földutak rendbetételének megkezdéséről, a mező-
gazdasági földutak melletti vízelvezető szikkasztó árkok 
és a mezőgazdasági földutak karbantartásáról. Ez két 
okból is fontos. Az egyik az, hogy akiknek évek óta nem 
volt lehetőségük munkahelyen elhelyezkedni, s ez által 
nem részesültek semmilyen ellátásban, vagy csak segélyt 
kaptak, azoknak segíthetünk, hogy visszakerüljenek a 
munka világába. A másik ok: lehetőség nyílik arra, hogy 
az elhanyagolt önkormányzati csatornákat kitisztítsuk, a 
mezőgazdasági utakat rendbe tegyük, s a későbbiekben 
karbantartsuk. A mezőgazdasági útjaink rendbetétele kap-
csán az az elsődleges célunk, hogy könnyebb közlekedési 
feltételeket biztosítsunk mindenki számára. Az út melletti 
fasorok gyérítésével, kivágásával nem az a célunk, hogy az 
összes fát kitermeljük, hanem rendezett, szép környezetet 
szeretnénk kialakítani, az önkormányzat vagyonát meg-
óvni. Szeretnénk tájékoztatni a tisztelt földtulajdonosokat, 
hogy munkáink során a mezőgazdasági utaknál a terüle-
teket kimérik, a mérnöki karók jól láthatóak. A későbbi 
munkák során kérjük, hogy erre vigyázzanak. Tisztelettel 
megkérem azokat a földtulajdonosokat, akik ezzel nem 
értenek egyet, s rendelkeznek pontos adattal, ami igazol-
ja a mezsgyehatárokat, keressék fel az Önkormányzati 
Hivatalt adategyeztetés céljából. Elsődlegesen a Vép felé 
eső utak és árkok rendbetételére, karbantartására kerül 
sor. A kitermelésre kerülő fa, az abból származó bevétel 
elsősorban szociális rászorultság alapján kerül kiosztásra, 
értékesítésre. A gallyak faaprítékként kerülnek hasznosí-
tásra. Érkezett már jelzés arról, hogy néhányan „segítenek 
a fa nem ki, hanem betermelésében”, azaz engedély nélkül 
elhordják. Amennyiben ilyent észlelnek, kérjük, jelezzék, 
s tulajdon elleni szabálysértés – lopás – miatt eljárást 
kezdeményezünk ellenük. A munkák megkezdése előtt 
szakértői vélemény készült, amely alapján a munkavég-
zés megkezdődött. Ez a vélemény külön kitér a vadon 
élő állatok védelmére, életterük megóvására. A munkák 
során rengeteg szemetet, hulladékot is ki kell termelnie a 
munkásoknak. Bízunk abban, hogy a kitisztított részeken 
a szemétlerakás is megszűnik. Tisztelettel kérjük a mun-
kálatok támogatását! 

 Családi Anita
 körjegyző                        

Látogatás  
az Ásványmúzeumban
Pődör György gyermekko-

ra óta foglalkozik ásványok-
kal. Alapító tagja a Magyar 
Minerofil Társaságnak és a 
szombathelyi Koch Sándor 
Ásványbarát Körnek, illetve a 
Földtani Örökségünk Egyesü-
letnek. Ásvány-, kőzet-, illet-
ve fosszilia gyűjteményének 
válogatott darabjai az általa 
létrehozott vasszécsenyi Ás-
ványmúzeumban láthatók. 

Mint megtudtuk tőle, már 
az elmúlt években is jártak 
nála táplánszentkereszti isko-
lások. A tanév végén is elláto-
gattak hozzá gyalogtúra kere-
tében alsó tagozatosok, akik 
tematikus foglalkozás kere-
tében ismerkedtek meg játé-
kosan a föld kialakulásával, 
a kőzetekkel, kristályokkal. 
Mindent megfoghattak, meg-
vizsgálhattak. Látszott rajtuk, 
hogy nagy élmény számukra a 

látogatás. Érdekesség, hogy 
később egy gyerek arra járt 
a szüleivel, s a múzeumban 
mindent visszaadott nekik 
abból, amit az osztálytársai-
val tett látogatáskor hallott. 
Pődör György azt is elmond-
ta, hogy tápláni erdei iskolás 
gyerekek is megfordultak 
nála preparálni. Vannak olyan 
kőzetek, amelyekben több 
százmillió éves kagyló, csi-
ga, és más tengeri élőlény 
maradványa található, s a 
gyerekek elektromos készü-
lékkel preparálták ki ezeket. 
Különböző korú kőzetekben, 
különböző típusú tengeri élő-
lények maradványai voltak. 
Amiket kiszedtek, azokat 
haza is vihették. A jövőben 
is várja, és szívesen fogadja a 
táplánszentkereszti apáczais 
diákokat, akik ígérték, hogy 
biztosan eljönnek jövőre is.   
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Hangverseny, köszöntők, vastaps

Janászek Ferenc a zenekar 
karnagya köszöntötte a meg-
hívottakat, a közönséget, és 
köszönetét fejezte ki a ven-
dégzenekaroknak és karna-
gyaiknak is a részvételért. 
Mint mondta: megmaradtak 
ugyan a tánczene műfajánál, 
de már komolyabb, komolyze-
nei változatban. Nyitányként 
a pergős Honvéd banda, szól 
a Stefáni, szól a Stefánián…
katonanóta hangzott el, majd 
sorban Erkel: Fegyvertánc a 
Dózsa György című operá-
ból, Farkas Antal: Üvegtánc, 
Takács Jenő: Finálé a Régi 
magyar táncok (op.42) szvit-
ből, Weiner Leó: Rókatánc az 
I. divertimentóból és Johan-
nes Brahms: V. magyar tánc. 
A műsorszámokat Janászek 
Ferenc összekötő szövege 
szakította meg. Ennek során 

megemlékezett az elmúlt tíz 
évről (erről a zenekar mögött 
vetített képes összefoglaló is 
látható volt), valamint köszön-
tések történtek. Előbb az új 
zenekari tagokat köszöntötték 
egy-egy szál virággal, majd az 
alapító tagok nyújtottak át 
egy-egy szál rózsát a karnagy-
nak, aki pedig Családi Anita 
körjegyzőt és Kissné Nagy 
Ilonát, az iskola igazgatónő-
jét köszöntötte virággal. Ifj. 
Perl János polgármester dr. 
Kovács László alpolgármes-
terrel és a jegyzőnővel együtt 
nemcsak tárgyi ajándékkal 
köszönte meg a zenekar létre-
hozójának és vezetőjének ál-
dozatos munkáját, de átadták 

az önkormányzat jubileumi, 
200 ezer forintnyi felajánlásá-
ról szóló dokumentumot is. A 
polgármester emlékeztetett 
a karnagy azon, most meg-
valósult ígéretére, hogy tíz 

év múlva már fúvószenekari 
hangverseny lesz a települé-
sen. Janászek Ferenc mun-
káját megköszönték a szülők 
képviselői, az idősek otthona 
vezetői és az iskolaigazgató 
is. Kollégális, érzelem gazdag 
volt a vendégzenekarok kö-

szöntője is. Néhány elismerő 
szó kíséretében a szentgott-
hárdi, a kőszegi, valamint a 
szombathelyi ifjúsági és fel-
nőtt fúvószenekar képviselői 
adtak át ajándékot a karnagy-
nak, hangsúlyozva, hogy ez 
közvetve az egész zenekarnak 

is szól. Nem csoda, hogy a ze-
nekar vezetője nehezen tudta 
visszafogni elérzékenyülését.  

Régi kapcsolat elevene-
dett meg a teremben, amikor 
Janászek Ferenc Dohos László 

ezredest szólította a közönség 
elé, aki meleg szavakkal mél-
tatta Janászek Ferenc tíz éves 
munkáját. A Magyar Honvéd-
ség nyugalmazott főkarmeste-
re, Liszt-díjas karnagy, egyete-
mi tanár, a Magyar Fúvószenei 
és Mazsorett Szövetség elnöke 

az alapító tagoknak adott át 
emléklapot. Derűt csalt a te-
remben megjelentek arcára, 
amikor az együttes egyik tagja 
hangszert nyomott az ezredes 
kezébe, aki azt használta is. S 
persze szereplési lehetőséget 
kapott az utánpótlás is, hiszen 

nagy tapsot kiérdemelve léptek 
fel az Apáczai Csere János 
Általános Iskola kis furulyás 
tanulói. Ami pedig a tapsot 
illeti: gyakran felállva dörgött 
a vastaps a teremben, amely 

végül is több ráadásszámot 
„provokált ki”, amit a fúvósok 
szívesen teljesítettek. A hang-
verseny végén Pajor András 
adta át a megyei önkormányzat 
emléklapját, hangsúlyozva, 
hogy az együttes előtt nagy 
jövő áll, nemcsak megyei, ha-
nem országos, sőt nemzetközi 
ismertségre, elismertségre 
tehet szert. A koncert azzal fe-
jeződött be, amivel kezdődött, 
mármint:

„Honvéd banda, szól a Stefá-
ni, szól a Stefánián.

Oly jó rózsám erre bokázni, 
erre bokázni ám.

Szólj csak, szólj vidám da-
lunk,

Mind elindulunk, Kassáig 
meg sem állunk!

Honvéd banda, szól a Stefá-
ni, szól a Stefánián.”

Ja, és majdnem elfelejtet-
tem: ezt énekelte a zenekari 
tagokkal együtt a lelkes és 
hálás közönség is.  

 l.e.



2012. júniuS4 Táplánszentkereszt

A falusi turizmust szolgálják
Ha falusi turizmusról beszé-
lünk, akkor főleg a nagyobb 
városoktól távol eső vidékekre 
gondolunk. Ki gondolná, hogy 
egy nagyvárostól néhány kilo-
méterre is van létjogosultsága 
ennek az egyre jobban ösztön-
zött szolgáltatásnak. 

A Szombathely szomszéd-
ságában lévő községünkben 
él a Czömpöly házaspár, akik 
kifejezetten falusi üdültetéssel 
foglalkoznak a Gyöngyös part-
ján található üdülőházukban. 
Csoda, hogy nem került mű-
emléki védelem alá az 1876-
ban épült, több mint 130 éves 
épület, igaz, helyi védelem 
alatt áll. Az ötlet akkor szüle-
tett, amikor Czömpöly Ferenc 
– aki a ház mögött építkezett – 
szüleinek halála után megüre-
sedett az oszlopos, tornácos, 

tipikus magyar parasztház. 
A Széchenyi terv pályázatán 
nyertek pénzt a felújításhoz, 
s akkor tették alkalmassá az 
épületet a vendégfogadásra, 
a falusi turizmus szolgálatá-
ra. Úgy kellett berendezni, 
hogy megőrizze falusi jelle-
gét, ugyanakkor mindazzal a 
kényelemmel, szolgáltatással 
is rendelkezzen, amelyet a 
vendégek manapság elvárnak. 
Odabent, akár egy városi szál-
lodában, úgy érezheti magát 
a vendég, de ha kilép, hamisí-
tatlan falusi miliő veszi körül, 
kerttel, kutyával, tyúkokkal, 
kecskékkel. A most is jól hasz-

nosítható gazdasági épületek 
még őrzik az egykori gazdál-
kodás nyomait, a ló, tehén, 
sertéstartást, de a mostani 
gazdálkodás nyomát is látni a 
ház körül, például a hatalmas 
szénabálákon. A gyerekek 
pedig kifutkoshatnak a Gyön-
gyös patakhoz. 

– A nagyváros szomszédsá-
gában van igény ilyen szolgál-
tatásra?

– Éppen az benne a vonzó, 
hogy itt falusi környezetben él-
het a vendég, ugyanakkor pár 
perc alatt nagyvárosi környe-
zetbe kerülhet – magyarázza 
az erdélyi származású háziasz-
szony, Judith a hangulatos ud-
vari filagórában. – A vendégek 
egy része innen kirándulgat, 
átruccan Ausztriába, esetleg 
ott keres munkát, és addig 
nálunk száll meg. 

– Hogyan értekeznek a külföl-
di vendégekkel? 

– Románul ugye perfekt 
beszélek, bár arra ritkán van 
szükség, de beszélek egy kicsit 
francia és angol nyelven is. 

– Kik alkotják a vendégkö-
rüket? 

– Az első vendégek 2004-
ben Bajorországból jöttek, de 
németek mellett fogadtunk 
már angol, sőt portugál vendé-
geket is. A magyarok is jönnek 
Budapesttől Kisvárdáig. A 
nagyobb rendezvények, mint 
például a Savaria Karnevál 
idején telt házunk van. Nyá-
ron főként gyerekes családok 

foglalnak szállást, s volt már 
olyan gyerek, aki kikötötte a 
szüleinek, hogy legközelebb 
is csak ide jöhetnek. Az utóbbi 

időben a recesszió hatására 
visszaesett mind a hazai, mind 
a külföldi vendégek száma, s 
akik itt vannak, azok is jobban 
spórolnak, például kevesebbet 
mozdulnak ki itthonról.     

– Amikor megérkeznek 
a vendégek a hagyományos 
magyar vendégszeretettel, 
pálinkával, borral kínálom 
őket, s hamar megtanulják 
az „egészségedre” kifejezést 
– veszi át a szót a háziúr. – 
Különben már a koccintáskor 
kiderül, hogy a vendégek ba-
rátkozók vagy távolságtartók 
lesznek-e velünk. 

A háziasszony elmondja azt 
is, hogy a gyerekek szívesen 
simogatják az állatokat, kü-
lönösen a kecskék tetszenek 
nekik. Sokan megkóstolják a 
kecsketejet is, figyelik a fejést.  
Gyakran fogadnak gyermek-
csoportokat, köztük a helyi 
óvodásokat is. Volt, hogy kö-
zös szalonnasütést tartottak 
a gyerekkel, 120-an voltak 
az udvaron. A vendégeknek 

nincs túl nagy igényük, persze 
mindig vannak kivételek. Szto-
riként elmeséli, hogy négy na-
pig lakott náluk egy budapesti 

traumatológus orvos a felesé-
gével és két gyermekével. Reg-
gelente addig remegett a keze, 
amíg nem jutott a megszokott 
alkoholmennyiségéhez. Neki 
a legnagyobb problémája az 
volt, hogy a kapu nem műkö-
dött automatikusan, ezért ki 
kellett szállni a kocsiból, ami-
kor megérkeztek. Nekik kü-
lön nyitották-zárták a kaput, 
nehogy a doktor úr elfáradjon 
a nyitogatásban. Azt is előírta, 
ha legközelebb jönnek, már 
automatikusan működjön a 
kapu. Néhány év múlva meg-
jelent egy bank képviselője 
azzal, hogy keres egy férfit, aki 
itt lakik, és itt dolgozik. Mint 
kiderült, az illető banktól ez az 
orvos több millió forint hitelt 
vett fel, s állandó lakhelyként 
az üdülőházat jelentette be, 
amit persze senki sem ellen-
őrzőt. Nem tudom, sikerült-e 
behajtani a csaló doktor úron 
a milliókat, de mi örülünk, 
hogy a szállásdíjat annak ide-
jén kifizette.  

A házigazdák a hangulatos parasztház tornácán 

A kecskék nagyon tetszenek a gyerekeknek

Működik a muzeális kút az udvaron
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Egy komoly közösségről, kö-
zösségi munkáról van szó. 
Egyre jobban kinőtték a pró-
bák, fellépések helyszíneit is. 
Nemcsak a zenekari tagok 
száma nőtt, de a közönségé is. 

Ami a fellépéseket illeti, 
négy éves volt a zenekar, ami-
kor Erdélyben léptek fel, ami 
nagy élmény volt. Eddig a 
legemlékezetesebb azonban 
a római zenélés volt, amikor 
XVI. Benedek pápának ját-
szottak a Szent Pál teremben. 

- Ennek előzménye az volt, 
hogy Gyula atya idejében is 
szerepeltünk az éjféli misé-
ken a táplánfai templomban. 
Aztán a megyéspüspök jó-
voltából az atya Rómába ke-
rült. Nagyjából két év múlva 
sikerült megszerveznie ezt 

a lehetőséget a zenekarnak. 
Ennek költségét is Perl János 
vállalta fel, az önkormányzat-
nak vagy más szervezetnek, 
intézménynek nem került 
pénzébe. Különösen emlé-
kezetes volt, hogy a német 
pápának eljátszottuk Beetho-
ven Örömódáját, amit a több 
nemzetiségű közönség tagjai 
saját nyelvükön énekeltek 
– emlékezett a történtekre 
Janászek Ferenc.

Amikor a zenekar öt éves 

volt, létrehozták Vas megye 
egyesített fúvószenekarát. A 
megyéből minden zenekar 
delegált 5-6 muzsikust, s az 
első indulót Kovács Ferenc 
a megyei közgyűlés elnöke 
vezényelte, persze amatőr 
módon. Az utolsó számot pe-
dig már profi módon Dohos 
László, a Magyar Fúvószenei 
és Mazsorett Szövetség elnöke 
dirigálta. A 10 évhez szorosan 
kapcsolódik immáron három 
éve az egyhetes nyári zenei 
tábor. Itt délelőtt szakmai 
munka folyik három zene-
tanár irányításával, délután 
pedig fürdőkben zenélnek. 
Természetesen vállalnak pén-
zes fellépéseket is, de csak a 
faluhatáron kívül. A bevételt 
a zenekar kiadásainak a finan-
szírozására fordítják. Amatőr 
zenekar lévén jól meg kell 

szervezni, hogy minden szük-
séges hangszeren legyen aki 
játszik az adott fellépésen. A 
római és az erdélyi vendégsze-
replésen kívül játszottak már 
Bécsben és Szlovéniában is. 

- Az utánpótlás már most 
biztosítva van, mert meg lehet 
tenni, hogy a kiválasztott fu-
rulyások szeptembertől fúvós 
hangszereken játszanak. Ők 
már nem is lépnek be automa-
tikusan a zenekarba, hanem 
egy-két évet tanulnak az adott 

fúvós hangszeren, és csak az 
után lehetnek zenekari tagok 
– mondta a zenekar karnagya.

A tápláni fúvósok munkáját 
az is minősíti, hogy tavaly pün-
kösdkor az országos fúvósze-
nész szövetség által felállított 
szabályok alapján a három-
tagú zsűritől „A” kategóriá-
ban kiemelt arany diplomát 
kaptak.  

A zenekar tagjai: Antal Ani-
kó, Berta Dániel, Berta Diána, 
Bertók Ádám, Bertók Gert-
rúd, Bíró Andrea, Bíró Vero-
nika, Both Viktória, Cserkuti 
Dominika, Erős Glória, Erős 
Tícia, Fekete Réka, Gajáni 
Henrietta, Gersei Petra, Gom-
bos Réka, Horváth Dominika, 
Horváth Dorottya, Horváth 
Lilla, Horváth Noémi, Hor-
váth Tamás, Horváth Viktória, 
Janászek Júlia, Janászek Máté, 

Kassai Csaba, Kassai Gergely, 
Kassai László, Király Alex, 
Kiss Diána, Kónyáné Tomai 
Ágnes, Kovács Alíz, Kölkedi 
Réka, Mátyás Karolina, Nagy 
Diána, Nagy Gábor, Németh 
Dávid, Perl Bence, Perl Fanni, 
Pozsgai Bence, Purgai Eme-
se, Purgai Levente, Stieber 
Szandra, Szakály Patrícia, Sza-
lai Boglárka, Szilvágyi Bianka, 
Tornai Árpád, Tornai Katinka, 
Varga Dóra, Varga Zsófia.   

 L.E.

Tíz év sikerek és 
élmények jegyében

A pápának (is) játszanak a Szent Pál teremben  

Település- 
rendezési terv 

közzététele
Táplánszentkereszt Köz-

ség Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 14/2012./II.15./ 
sz. határozatával döntött a 
község Településrendezési 
Tervének módosításáról. A 
testület által kezdeményezett 
módosítás által érintett terü-
letek a Táplánszentkereszt 
75 hrsz-ú ingatlant érintik, 
annak gazdasági, ipari öve-
zetté történő átminősítése 
érdekében. Az elhanyagolt 
területet az önkormányzat 
megvásárolta kisvállalkozá-
sok letelepítése céljából. A 
jelenlegi lakóövezeti besorolás 
korlátozza a kisvállalkozások 
letelepülését, amely az átmi-
nősítést indokolja. A kisvál-
lalkozások mellett a lakáscélú 
hasznosítás is biztosítható: 
lakhely–telephely a területen 
elhelyezhető. Az Étv. 9. § (6) 
Az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 9. § (1) 
bekezdése alapján a telepü-
lésrendezési eszköz kidolgo-
zása előtt meg kell határozni 
a rendezés alá vont területet, 
ki kell nyilvánítani a rendezés 
célját és várható hatását oly 
módon, hogy az érintettek 
azzal kapcsolatban 15 mun-
kanapon belül javaslatokat, 
észrevételeket tehessenek, 
véleményt nyilváníthassanak. 
Ennek során biztosítani kell a 
(2) bekezdés a) pontja alapján 
a helyben szokásos módon a 
kidolgozás elhatározásának 
tudomásra hozatalát, és az 
érintett lakosság, szervezetek, 
érdekképviseleti szervek véle-
ménynyilvánítási lehetőségét. 
Ezen előírásnak eleget téve az 
Önkormányzat Hivatalában 
(Táplánszentkereszt, Rákóczi 
F. u. 1.) 2012. június 20. és 
2012. július 12. között munka-
napokon, hétfőtől–csütörtökig 
8-15 óra, pénteken 8-12 óra 
között lehet írásban észrevéte-
leket, javaslatokat tenni. 

 Ifj. Perl János 
 polgármester
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Gyermeknap az olimpia jegyében
Évente rendez sajátos, tema-
tikus programokat az Apá-
czai Csere János Általános 
Iskola. Ilyenkor három héten 
keresztül egy adott témakörrel 
foglalkoznak. Az idei az olim-
pia volt. 

Közeleg a londoni olimpia 
ideje, nem véletlen, hogy ez 
volt a témája idén a TÁMOP 
projektnek az iskolában. Mint 
Kissné Nagy Ilona igazgatótól 
megtudtuk, az osztályok az 
osztályfőnökök irányításával 
kis csoportokban is feldol-
gozták az olimpia történetét. 
Minden osztály választott 
egy olimpiai sportágat. Hogy 
ne legyen azonos sportág, az 

osztályfőnökök orientálták a 
tanulókat, hogy mit válassza-
nak. A sportágról készített 
reprezentációs anyag felke-
rült az iskola honlapjára is. A 
nyitó esemény Szakra Zoltán-

nak, a Haladás egykori olim-
piai bajnok labdarúgójának 
élménybeszámolója volt, aki 
elhozta az érmet is. A prog-
ram részeként a gyermekna-
pon ünnepélyesen megérke-

zett az olimpiai láng a diák-
olimpiára. A szülői szervezet 
segítségével 13 állomáson 
próbálhatták ki ügyességüket, 
képességeiket a gyerekek. 
Az olimpiai mintára szer-
vezett eredményhirdetésen 
babérkoszorú is előkerült. 
Az eseményre előre kellett 
készülni saját indulóval, csa-
takiáltással és zászlóval. Le-
leményes megoldások szület-
tek. Tablókat is készítettek a 
tanulók az adott sportághoz 
kapcsolódóan, amelyeket ki-
állítottak az iskola aulájában. 
Olyan hét is volt, amikor a 

sportágak és a szaktárgyak 
kapcsolata vonatkozásában 
a tanórákon is előkerült az 
olimpia. Körmérkőzéseket is 
rendeztek labdajátékokból a 
testnevelő tanár irányításával. 
Életkori sajátosságaik figye-
lembe vételével az alsósokat 
is igyekeztek bevonni a prog-
ramba, gyalogtúrát is szer-
veztek nekik. A gyermeknapi 
rendezvény egyébként nem 
csak olimpiai sportágakhoz 
kapcsolódott, volt mászó fali 
megpróbáltatás, amerikai 
foci, valamint görkorcsolyás 
hoki bemutató is.    

Mászófali megmérettetés

Kiállított olimpiai tablók

Népes csoport az eredményhirdetésnél

Iskolai hírek
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Kreatív desszertek 
Táplánszentkereszten

Kedves, hangulatos, stílusos desszertház nyílt településünk 
központjában a templom, az iskola, az óvoda és a Coop bolt 
szomszédságában. Az üzemeltető Czömpöly Eleonóra, az 
önkormányzattól bérli a helyiséget.

Mint megtudtuk tőle, gazdasági elemzőként egy olyan 
cégnél dolgozott, amelyik cukrászipari, gasztronómiai, 
pékipari alapanyagokat forgalmaz. Lényegében ott került 
kapcsolatba a cukrászattal úgy, hogy az alapanyagokat oda-
haza kreatív módon kipróbálta, süteményeket, desszerteket 
készített belőlük. Közgazdászként, kertészmérnökként 
eleinte hobbi szinten foglalkozott a cukrászattal, amely a 
szenvedélyévé vált. Folyamatosan képezte magát, megismer-
te a tradicionális cukrászat mellett a korszerű alapanyagokat 
és technológiákat.

Elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 
cukrász szakképesítést is megszerezte. 

– Az ember azt csinálja a legszívesebben, ami örömet, 
sikerélményt jelent neki – nyilatkozta a desszertházban, 
ahol saját maga, helyben készíti a finomságokat. – Régi vá-
gyam volt, hogy megismertessem az embereket a minőségi 
édességek varázsával. Hosszas tervezés előzte meg a nyitást, 
és eközben további ismereteket szereztem a csokoládémű-
vészet és a hazánkban is különlegesnek számító karamell 
szobrászat területén. Fontos a folyamatos megújulás, ezért 
a tanulás számomra sohasem ér véget. Tevékenységem nem 
klasszikus cukrászat, inkább desszerttervezés- és készítés.

Eleonóra a természetes, minőségi alapanyagok alkal-
mazására törekszik, ami az egészségesebb táplálkozást 
szolgálja. Bármilyen megvalósítható kívánságra tud egyedi 
terméket előállítani a katicabogártól az Eiffel toronyig. Az 
üzletben lehetőség van helyben fogyasztani, elvitelre ked-
vezményt biztosítanak, és természetesen a megrendeléseket 
is teljesítik. Hisz benne, hogy a település közössége megked-
veli a „cake art”-ot a különleges és eredeti ízeivel. Olyan 
termékeket találnak itt, amit a környéken másutt nem. 

Sporthírek

Szép sikerek  
a diákolimpián

Két év kihagyás után április 
21-én Dunaújvárosban ren-
dezték meg az Ippon Shobu 
Diákolimpiát, melyen 41 csa-
pat 260 versenyzője indult. 
A Tápláni Karate Sportegye-
sület edzője, Németh András 
(3 dan) 14 tápláni karatést 
nevezett. 

S o m o g y i  L a u r a  n a g y 
meglepetésre  szép kata-
gyakorlatával a négyes döntő-
be jutott, megelőzve magasabb 

övfokozatú társait. A négy 
között is jól mutatta be gya-
korlatát, és csupán két tizeddel 
szorult le a dobogóról. Berta 
Dániel az első három mérkő-
zésen magabiztosan verseny-
zett. A döntőben összekerült 
egy nála magasabb ellenféllel, 
és mivel ez a különbség ebben 
a korban még sokat számít, egy 
wazarival kikapott, így „csak” 
ezüstérmes lett. Kassai László 
bemérkőzőként a nyolc közé 
jutásért az ellenfele sérülés 
miatt feladta, majd a követke-
ző meccsén két gyors wazarival 
nyert. A négyes döntőben ösz-
szekerült a későbbi győztessel, 
akitől egy ponttal kikapva har-
madik lett. Koós Viktor első 
mérkőzését nehezen nyerte, 
de végül sikerült bevinni a 
győztes találatot. A döntőbe 

jutásért ellenfele lesérült, így 
nem tudott kiállni. A döntőben 
az ellenfele bizonyult jobbnak, 
s Viktor ezüstérmes lett.

A 18.  életévüket betöl-
tött középiskolások között 
két tápláni is indult, Kassai 
Gergely és Horváth Benja-
min. Beni az első meccsét két 
wazarival simán nyerte, majd 
a következő ellenfelét is le-
győzve jutott a döntőbe. Gergő 
előnyerőként jutott a négybe, 
ohol két wazarival nyert. A 

döntőben a két tápláni fiú jó 
meccset vívott, s Gergő bizo-
nyult jobbnak.

A felsőfokú képzésben 
résztvevők korcsoportjában 
a tápláni egyesületbe frissen 
igazolt Kiss Gréta jól szerepelt. 
Rutinos versenyzőként érke-
zett, és a versenyen megcsil-
logtatta tudását. Könnyedén 
jutott a döntőig, ott azonban 
már nehezebb meccs várt rá. 
A hosszabbításban sikerült 
nyernie, és aranyérmes lett. 
Ugyanebben a korcsoportban 
a fiúknál Habda Zsolt 

a döntőbe jutásért két mér-
kőzést vívott, mind a kettőt 
könnyedén nyerte. A döntő-
ben a 2011-es felnőtt magyar 
bajnokkal került össze, maga-
biztosan és taktikusan küzdött, 
így győzött a kategóriájában.
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Sporthírek

II. Tápláni Tekenap
Második alkalommal ren-

dezte meg a II.Tápláni Te-
kenapot a Táplán SE teke-
szakosztálya. A tekenapnak a 
Horváth (Tojás) tekéző adott 
otthont a négysávos bogáti 
pályán. A rendezvényen 11 
csapat képviseltette magát. 
Külön öröm, hogy az összes 
csapat táplánszentkereszti 
lakosból állt. Így csaknem 
hatvanan versenyeztek, szur-
koltak a sportversenyen. A 
versenyzők életkora az óvo-
dástól az idős korig terjedt. 
Ki kell emelni az önkéntes 
tűzoltók aktivitását, akik négy 
csapattal képviseltették ma-
gukat. A versenyzés mellett 
lehetőség nyílt tekeszakosz-
tályi és pártoló tagok tobor-
zására is. Minden versenyző 

jó adag meleg babgulyás elfo-
gyasztásával pótolta a kiesett 
kalóriákat. 

A legfiatalabb (aki nem a 
legkevesebbet dobó verseny-
ző) Németh Csongor (Németh 
család). Legjobb női verseny-
ző: Halvax Ágnes (Tűzoltó 
Lányok). A legidősebb ver-
senyző, a jó eredményt el-
érő Mágedli József  (Tűzoltó 
Öregfiúk). A legjobb csapat 

(2011. után másodszorra) a 
RECA-SOKK-FA csapata: 
Joó László, Szétag Tibor, 
Légler Ferenc, Farkas Ferenc. 
Legsportosabb család a Né-
meth lett. (Rákóczi utca). Leg-
több fát elérő versenyző: Joó 
László (RECA-SOKK-FA). 
Legtöbbet teliző versenyző:  
Joó László (RECA-SOKK-
FA). Legtöbbet taroló ver-
senyző: Berta Bálint (Tápláni 
Tekergők). A versenyt a tagok, 
pártoló tagok, szponzorok 
anyagi támogatásával sikerült 
színvonalasan megrendezni. 
Ez úton köszönjük minden tá-
mogatónk segítségét, a szurko-
lók biztatását. Külön köszönet 
illeti a község önkormányzatát 
a 100 000 forintnyi éves támo-
gatásért. A támogatás mértéke 

a tekenap lebonyolítása után 
jutott tudomásunkra. Minden 
résztvevő csapat oklevelet, 
a legjobbak érmeket, illetve 
kupát is kaptak. 2012. őszén, a 
III. Tápláni Tekenapon ismét 
lesz megmérettetés, ahol re-
ményeink szerint még többen 
leszünk, és ki tudjuk bővíteni 
a támogatók körét is.
 Farkas Ferenc 
 Tekeszakosztály Elnök

Jól sikerült a befejezés 
A Tápláni KSK megyei II. 
osztályban szereplő labdarúgó 
csapatának eredményei: 

Tápláni KSK–Ják 3-2, Söp-
te–Táplán 4-1, Táplán–Ba-

logunyom 1-3, Püspökmolná-
ri–Táplán 1-1, Táplán–Hon-
véd SÉ 3-1, Táplán–Torony 
3-1, Kőszegfalva–Táplán 2-1, 
Táplán–Újperint 2-5, Lukács-
háza–Táplán 1-4

Bronzérem 
az Európa-

bajnokságon
2012. június 2-3-án Pá-

rizsban rendezték meg a 
JKA Karate Korosztályos 
Európa Bajnokságot, me-
lyen 24 országból 500 ver-
senyző vett részt. Magyar-
országról 48 versenyzővel, 4 
versenybíróval és 3 edzővel 
utazott ki a JKA válogatott. 
A franciaországi verseny 
alulmúlta az eddigieket. A 
néha már tragikomédiával 
felérő szervezés ellenére a 
magyar csapat jól megállta 
a helyét: összességében 5 
arany, 9 ezüst és 8 bronz-
éremmel, valamint több 
jó helyezéssel tértek haza 
magyar versenyzők .

A Tápláni Karate Sport-
egyesületből Kassai László 
utazott az Eb-re a magyar 
válogatottal. Kadet kor-
csoportban (16-17 év) csa-
pat és egyéni küzdelemben 
indult, ahol 46 versenyzőt 
neveztek. Először egy fran-
cia fiút győzött le, aztán 
egy bosnyák, majd egy bel-
ga ellenfél következett, s a 
tápláni karatés magabiz-
tosan jutott be a másnapi 
nyolcas döntőbe. Csapat 
küzdelemben 12 induló kö-
zül a szerbekkel meccseltek 

a nyolc közé jutásért, és 2:1 
arányban győztek. A német 
csapat következett, ahol a 
TKSE sportolója szintén 
hozta a kötelező győzel-
met, viszont csapattársai 
közül az egyik döntetlenre 
végzett, a másik kikapott, 
így a csata döntetlen lett. 
Mivel Lackónak ment a 
legjobban (5 nyert mecs-
cse volt), így a válogatott 
edzője őt küldte a negyedik 
meccsre, ahol sajnos az 
ellenfele pihentebb volt, 
és ez döntött: 1 wazarival 
nyert, a magyar csapat ez-
zel végül is 5-8. helyezést 
érte el. A vasárnapi egyéni 
döntőben a nyolc között 
egy dán fiúval került össze, 
akit 2:1-re megvert, majd 
ismét egy dán versenyző 
következett, akivel nagyon 
„egymásra találtak”, csak 
a második hosszabbításban 
dőlt el a küzdelem a dán fiú 
javára, aki fél ponttal nyert. 
Németh András tanítvá-
nya sikeresen készült fel a 
versenyre, amit a tavaszi 
versenyeken elért helyezései 
is bizonyítottak, és megér-
demelten szerezte meg az 
Eb-bronzérmet.

Kassai László a magyar zászlóval


