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Szeptember hetedikén, a fa-
lunapon, mindenki találha-
tott kedvére való szórako-
zást Táplánszentkereszten. 
Főzőverseny, kiállítás, ének, 
zene tánc színesítette a prog-
ramokat, és harminckét, egy 
év alatti gyermeket fogadott a 
falu polgárává ifj. Perl János 
polgármester. 

Még az időjárás is kegyeibe 
fogadta a táplánszentkereszti 
falunapot, kellemes őszidő 
csalogatta a látogatókat. A mű-
velődési ház körül reggel óta 
sürgölődtek a főzőcsapatok, a 
kondérokban változatos ételek 
rotyogtak, az önkormányzati 
képviselők mangalicapörköltet 
főztek, és bravúrosan sütötték 
a palacsintákat. A gyerekeket 
és szüleiket már délelőtt elva-
rázsolta a Varnyú Country kon-
certje a művelődési házban. 
Immár falunapi hagyományok-
hoz tartozik, hogy ilyenkor mu-

Falunapi vidám mulatságok
Az iskolacsengő hangjával 
kezdődött a 2013-2014-es 
tanévnyitó ünnepség Táplán-
szentkereszten a sportcsar-
nokban. Huszonnyolc első 
osztályos most lépte át először 
az Apáczai Csere János Álta-
lános Iskola kapuját. 

Kisdiákok, nagydiákok, szü-
lők és hozzátartozók jöttek 
el a verőfényes szeptember 
elsejei ünnepségre, amelyen 
részt vett ifj. Perl János pol-
gármester, dr. Kovács László 
alpolgármester, Kövesdi Gá-
borné, az óvoda vezetője, és a 
képviselő-testület több tagja 
is. Az iskolai sportcsarnokban 
a Himnusz hangjai után a szé-
pen feldíszített színpadon diá-
kok adtak műsort, megígérték 
a kis elsősöknek, hogy hama-
rosan „betűország nyitogatja 
hétmérföldes ajtaját”. 

Becsengettek: 
rendhagyó tanévet 

nyitottak
Harminckét gyermek született egy év alatt

tatják be egész évben készített 
új alkotásaikat a Sárkányklub 
tagjai. A foltvarrók most is 
kitettek magukért, szebbnél 
szebb praktikus holmikat és 
díszeket láthattunk a falakon, 

és még helyszíni bemutatót, 
foglalkozást is tartottak az asz-
szonyok a kíváncsiskodóknak. 
Hagyományukhoz híven az 
idén is fölajánlották egy sor-
solással kiválasztott tápláni 
gyerekes családnak a közösen 
elkészített, csodaszép babata-
karójukat. (A harminckét név 
közül Bödei Zorkáét húzták 
ki a helyszínen, övé lehetett a 
takaró.)   

Időközben elkészült az ebéd, 
amit közösen fogyasztottak el 
a rendezvénysátorban. Mun-
kához látott a zsűri, délután 
közzétették a döntést. A nyolc 
főzőcsapat közül az első he-
lyezést a foltvarrók nyerték 
babgulyásukkal. A bírálók 
az ételek ízén kívül a tálalás 
szépségét is figyelembe vették.  

A közeljövő 
kulturális 

eseményei:
Tápláni Ünnepi Napok:
2013. szeptember 25. – 

Tisztelgés a néhai minisz-
terelnök, dr. Széll Kálmán 
emléke előtt – Széll Kál-
mán-nap

2013. október 26. – Fa-
luegyesítés ünnepe

2013. november 16. – 
Németh Lajos-emléknap – 
Citerazenekarok találko-
zója Táplánszentkereszten

Tőke Monika védőnő, Ifj. Perl János polgármester,  
dr. Kovács László alpolgármester

Szabó Tibor színművész
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Folytatás az 1. oldalról

Táplánszentkereszt

A babgulyás valóban olyan volt: 
„mi szemnek, szájnak ingere”. 
Az önkéntes tűzoltóegyesület 
csapata pincepörköltöt készí-
tett cipóban, második helye-
zést ért el, a harmadik helyen 
a polgárőrök végeztek, gulyást 
főztek. 

Délután gyerekek és felnőt-
tek körében is nagy sikert ara-
tott a Bükről kölcsönzött Dottó 
(kerekeken guruló kisvonat), 
amelyen falunéző körutat te-
hettek az érdeklődők. 

Miközben a lufibohócok 
derekasan szórakoztatták a 
gyerekeket, a művelődési ház 

oldalán, a rendezvénysátor-
ban kulturális műsor fogadta a 
közönséget, sorra léptek fel a 
faluban működő csoportok. A 
Gyöngyvirág Dalkör, a Tápláni 
Gitárklub, a Tavaszi Szél Cite-
razenekar.

A falu életének szép hagyo-
mányává kezd válni egy ked-
ves önkormányzati gesztus, 
minden évben, a falunapon 
ünnepélyesen polgárrá fogad-
ják az előző év szeptemberétől 
született új jövevényeket. Ifj. 
Perl János polgármester és dr. 

Kovács László alpolgármes-
ter lépett a pódiumra, Tőke 
Monika védőnő segédkezett. 
Ifj. Perl János polgármester 
örömmel jelentette be, soha 
ennyi kisgyereket nem fogad-
hattak táplánszentkereszti 
polgárrá, mint az idén, har-
minckét gyermek született egy 
év leforgása alatt a faluban. 
A polgármester elmondta, 
külön öröm a falunak is a gyer-
mekáldás, és hogy a szülők 
vállalják, hogy nehézségek 
meg áldozatok árán is bővítik 
a családot. Az önkormányzat 
nevében fölajánlotta, hogy 
ezután is azon dolgoznak, hogy 
amit csak lehet, megadjanak 

a fiataloknak, az új generáci-
ónak. Tőke Monika védőnő 
verssel köszöntötte az ünnep-
lőket. Majd a polgármester 
és helyettese családonként 
táplánszentkereszti polgárrá 
fogadta a gyerekeket. A ren-
dezvénysátorban a pár hetes 
karonülőtől a már nagyob-
bacskának számító félévesig, 
évesig, sorba hozták csemeté-
jüket a szülők. Átvették az ön-
kormányzat által kiadott míves 
oklevelet, és egy kis táblácskát 
a gyermek nevével.  

A sátortól ezután elindult a 
menet a lufikkal díszített orvosi 
rendelőig, ahol egy kis szüle-
tésfácskára fölakasztották a 
táblácskákat, majd az udvaron 
játékokkal, frissítőkkel várták 
a családokat. Ifj. Perl János 
megjegyezte, öröm ránézni 
a születésfára, amely az idén 
telisteli van a harminckét cé-
dulával. A közösség erejét, élet-
kedvét is jelképezi, hogy ennyi 
gyermek látta meg a napvilágot 
a faluban. 

Az ünnepség után a Nardai 
Tamburazenekar és a Táplán-
szentkereszti Ifjúsági Fúvósze-
nekar  keltett fergeteges han-

gulatot, majd a tápláni Anett 
Balett, Pink Panther Rock and 
Roll csoport és a Hip-Hop Cso-
port táncosai varázsolták el a 
nézőket. Bemutatót tartott a 
Táplánszentkereszti Karate 
Sportegyesület. Az est nagyon 
várt vendége volt Szabó Tibor, 
a szombathelyi Weöres Sándor 
Színház művésze, Útközben 
című önálló műsorát láthatta a 
közönség, Peltzer Géza kísérte. 

A Pannon Cigányzenekar fel-
lépésével, és késő este színpom-

pás tűzijátékkal zárták a tizedik 
táplánszentkereszti falunapot. 

 (t. m.)
Fotók: Pajor Zoltán Attila

Falunapi vidám mulatságok
Harminckét gyermek született egy év alatt

Nagy tételben készült a finom ebéd

Táncosok a színpadon

Az önkormányzat főzőcsapata palacsintát sütött

Tavaszi Szél Citerazenekar 
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Folytatás az 1. oldalról

Becsengettek: rendhagyó  
tanévet nyitottak

A kétosztálynyi elsősnek a 
nagyobbacska gyerekek adták 
át az iskola ajándékát és az 
Apáczai Csere János Általá-
nos Iskola kitűzőjét. 

A tanévnyitón Kissné Nagy 
Ilona, az iskola igazgatója 
mondott ünnepi beszédet. 

„Ez a tanév valami újnak a 
kezdete is, változások előtt 
áll az iskolarendszer. Hi-
szen most lép életbe az új 
Nemzeti Alaptanterv, kö-
telezően bevezetik a hittan 
vagy erkölcstan oktatását, 
szeptembertől az első, a má-
sodik, valamint az ötödik és 
hatodik osztályokban lesz 
naponta testnevelés. Az ál-
talános iskolákban minden 
évfolyamon 16 óráig fog-
lalkozásokat, 17 óráig fel-
ügyeletet kell biztosítani. A 
kötelező délutáni foglalkozá-
sokon sokszínű programokat 
szervezünk, sportolhatnak a 
diákok, szakkörökön, kor-
repetáláson vehetnek részt, 
de tehetséggondozással is 
foglalkoznak a tanárok. A 
táplánszentkereszti önkor-
mányzat idén januárban to-
vábbra is vállalta az iskola 
működtetését, ez tette lehe-
tővé, hogy kisebb létszámú, 

párhuzamos osztályokban 
tanulhatnak a diákok.”

Majd a szülőkhöz fordulva 
azt kérte az igazgató, hogy 
bízzanak az iskolában, a pe-
dagógusokban, akik mindent 
meg fognak tenni gyermeke-
ik boldogulása érdekében. 

Meleg szavakkal köszön-
tötte a huszonnyolc első osz-
tályos tanulót, az ő üdvöz-
lésükre szólaltatták meg az 
iskolacsengőt az ünnepség 
kezdete előtt. „Most, mikor 
az iskola polgáraivá avat-
lak benneteket,  kívánom 
nektek, hogy érezzétek jól 
magatokat nálunk, és éljetek 
át sok sikert tanulmányaitok 
során.”

A nyolcadikosoktól mint 
rangidősektől azt kérte, hogy 
tanuljanak, viselkedjenek 
példásan, hiszen cselekede-
teik, munkájuk minta lehet 
a kisebb gyerekek számára. 
Kollégáitól azt kérte, habár az 
iskola alapvetően a tanulásról 
szól, fontos, hogy élményeket 
is adjon, az osztálykirándu-
lások, közös színház- vagy 
hangverseny-látogatások, 
mind formálhatják a közös-
séget is. 

A beszéd elhangzása után 
Kissné Nagy Ilona bemutatta 
az osztályfőnököket és az új 

tanárokat. Felállásukat nagy 
tapssal fogadták a diákok. 

A tanévnyitó a Szózat el-
éneklésével ért véget. 

Ezek után, a korábbi évek 
szokásához híven, a gyerekek 
és szüleik átvonultak az iskola 

udvarára, ahol az első osztá-
lyosok közösen elültették az 
iskola emlékfáját, ezúttal egy 
almafát. 

(t. m.)
Fotók: Apáczai Csere János 

Általános Iskola
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A dualizmus korában, viharos 
gazdasági és politikai körül-
mények között volt pénzügy-
miniszter, majd négy évig az 
ország miniszterelnöke. Száz-
húsz törvénycikk fűződik a ne-
véhez, az eladósodott ország 
államháztartását rendbe hoz-
ta, kompromisszumkészsége, 
igazságérzete átlendítette a 
nehézségeken. Több nyelven 
beszélt, rábírta a marakodó 
pártokat, hogy egyezzenek ki, 
mert az ország java előbbre 
való.  Képes volt arra, hogy 
„Széll-csendet” teremtsen (el-
lenfelei ezt gúnynak szánták). 

Széll Kálmán 1843. június 
8-án született a Vas megyei 
Gasztonyban, nemesi hagyo-
mányaira és 1848-as szere-

pére büszke családban. Apja 
magas közhivatalokat töltött 
be, országgyűlési képviselő 
is volt. Tanulmányait a sop-
roni bencés gimnáziumban 
kezdte, majd Szombathelyen 
folytatta a premontreieknél. 
A budapesti egyetem jogi ka-
rát 1863-ban végezte el, majd 
két évvel később jogi dok-
tori címet szerzett. Pályáját 
1867-ben Rátóton kezdte, 
mint szolgabíró. Tette ezt fe-
lesége, Vörösmarty Ilona (a 
költő lánya) gyámapjának, 
Deák Ferencnek az ösztönzé-
sére. Az ifjú jogász politikusi 

pályára készült, s 1868-ban 
Szentgotthárd országgyűlési 
képviselőjévé választották 
kormánypárti programmal. 
Munkája elismeréseként 28 
éves korában belügyi államtit-
kárnak kérték fel, ezt azonban 
még korainak tartotta, és nem 
fogadta el. 1881-től a pozsonyi 
2. számú, 1901-től ismét a 
szentgotthárdi választókerü-
letet képviselte.

Deák Ferenc tanácsára 
pénzügyi tanulmányokba is 
kezdett, és hamarosan az or-
szág legelismertebb pénzügyi 
szaktekintélye lett, állandó 
előadója volt az Országgyűlés 
pénzügyi bizottságának. 1875 
márciusában a Szabadelvű 
Párt színeiben pénzügymi-
niszter lett a Wenckheim-
kormányban.  Az év októbe-
rétől 1878. október 11-ig Tisza 
Kálmán kormányában töltöt-
te be ezt a posztot, melynek 
legnagyobb sikerét a bank-
jegykibocsátást végző Oszt-
rák-Magyar Bank létrehozása 
jelentette. Rendet teremtett 
az államháztartásban, növelte 
az állami bevételeket, s meg-
szervezte az adófelügyelői 
intézményt. 1878-ban, Bosz-
nia-Hercegovina okkupáció-
jakor, annak költségei miatt 
mondott le. Visszavonulva a 
nagypolitikától, bécsi bankári 
körök felkérésére két jelentős 
pénzintézetet is irányított, 
óriási szorgalommal és nagy 
odaadással. 1881-99-ig a Le-
számítoló Bank igazgatója, 
1886-99-ig és 1907-től halálá-
ig az általa alapított Magyar 
Jelzálog Hitelbank igazgató-
sági elnöke. Eközben rátóti 
birtokát mintagazdasággá 
fejlesztette.

 A Bánffy-kormány műkö-
désének utolsó szakaszában, 
az egyre jobban elmélyülő 
válság idején, 1897 végén is-
mét aktívan bekapcsolódott a 

politikai életbe. 1899. február 
26-án vállalta el a miniszterel-
nöki megbízatást (egyidejűleg 
a belügyminiszteri tisztséget 

is betöltötte). Kormányprog-
ramjának „törvény, jog és 
igazság”-ra való hivatkozá-
sa politikai szállóigévé vált. 
Kompromisszumos tárgyalá-
sai szinte azonnal eredmény-
nyel végződtek: az ellenzéki 
pártok hozzájárultak a kép-
viselőház elnökének és alel-
nökének megválasztásához, 
valamint a költségvetés és az 
újonctörvény megszavazásá-
hoz. A kompromisszumokra 
továbbra is kész kormányfő 
hosszú időre megteremtette a 
belső egyensúlyt, és a Nemzeti 
Párt bevonásával szélesítette 
pártjának parlamenti bázisát. 
A Szabadelvű Párt 1901-ben 
látványos győzelmet aratott 
a parlamenti választásokon, 
annak ellenére, hogy tagjai 
között sokféle érdekcsoport 
képviselői foglaltak helyet.

 Széll Kálmán egyik nagy 
érdeme volt az Ernst Körber 
osztrák miniszterelnökkel 
1902. október 31-én kötött 
egyezmény, amely biztosítot-
ta a Monarchia két állama 
közötti megfelelő gazdasági 
paritást, s ez új gazdasági 

kiegyezésnek tekinthető. A 
kormányfő bukásához végül 
is az úgynevezett véderővita 
vezetett. Ő ugyanis a vitá-

ban az újonclétszám emelé-
se helyett a póttartalékosok 
megajánlásával kísérletezett, 
ami olyan belpolitikai vil-
longásokhoz vezetett, hogy 
1903. június 27-én kénytelen 
volt távozni a miniszterelnöki 
székből. Lemondása után sem 
vonult vissza a politikától, 
országgyűlési képviselő ma-
radt, 1906-10 között pedig az 
Alkotmánypárt elnöke volt. 
1911 után már csak a gaz-
dasági életben vállalt szere-
pet. 1893-ban Lipót-renddel, 
1902-ben a Szent István-rend 
nagykeresztjével tüntették ki, 
ugyanabban az évben a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
igazgató tagjává választották. 
1915. augusztus 16-án halt 
meg Rátóton.

(az MTVA Sajtó Adatbank-
ja nyomán)

Széll Kálmán családja Táp-
lánszentkereszten is tartott 
fenn kastélyt, a család sírem-
léke a táplánfai temetőben 
található, a miniszterelnök és 
pénzügyminiszter hamvait is 
őrzi a sírbolt. (a szerk.). 

 Dr. Széll Kálmán: a törvény,
jog és igazság miniszterelnöke

A Széll család nyughelye a táplánfai temetőben

Dr. Széll Kálmán
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MEGHÍVÓ

Tisztelgés  
a néhai 

miniszterelnök,  
Dr. Széll Kálmán  

emléke előtt

2013.  
szeptember 25.

17.00  
Koszorúzás  

Dr. Széll Kálmán 
sírjánál

Közreműködik:  
a Táplánszent-
kereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar

17.15  
V. Németh Zsolt  
vidékfejlesztési  

államtitkár  
köszöntője

17.50 
Dr. Katona Attila,  

az NYME-SEK  
egyetemi  

oktatójának  
előadása a néhai  
miniszterelnökről  

a Művelődési  
Házban

18.30 
Dr. Széll Kálmán 

orvosprofesszorral 
Burkon László 

újságíró beszélget

19.00 
Kulturális műsor, 

fogadás
Közreműködik: 
Kátai Zoltán  
énekmondó,

Rózsafa Tárogató 
Együttes

Jövőre lesz tízéves a Tápláni 
Gyöngyvirág Dalkör. A meg-
alakulásban és a dalkör élet-
ben tartásában elévülhetetlen 
érdeme van Bertók Istvánné-
nak, Marikának. 

A főút melletti családi házá-
ban vidáman, temperamentu-
mosan fogad Bertók Istvánné, 
Marika. Csodálkozik, de örül 
is annak, hogy megkerestük, 
gondoltak rájuk. Aztán már 
meséli is az alakulás történe-
tét. Sok éve jár a nyugdíjas 
klubba, s az egyik rendezvény 

végén elkezdtek danolász-
ni. Mindez 2004-ben, kilenc 
éve történt. A nótás csapatra 
felfigyelt Meskó Krisztián, a 
művelődési ház vezetője, fel-
vetette, mi lenne, ha énekkart 
alakítanának.

– Annak idején is én voltam 
a legaktívabb, s talán ezért 
maradt rám az irányító és szer-
vezőmunka. Huszonöt levelet 
küldtünk ki a nyugdíjasoknak, 
a leendő énekkari tagoknak, 
de csak heten vállalták a sze-
replést. Köztük volt egy 80 
éves férfi is.  Azt javasoltam, 
mivel énekkarhoz kevesen, 
csupán heten vagyunk, dalkört 
alakítsunk. Aztán a névválasz-
tás volt a következő dilemma. 
Valami virágnévre gondol-
tunk, de több ilyen nevű ének-
együttes is van. Végül is meg-
találtuk a megfelelő nevet, így 
lettünk Gyöngyvirág Dalkör 

– emlékezik a kezdetekre az 
immáron 72 éves Marika, aki 
szakácsként ment nyugdíjba. 

A dalkörhöz persze zenész 
is kellett. Meg is találták a 
harmonikást, aki kísérte őket, 
igaz, most már más zenél az 
énekhez. Kellett egy kis segít-
ség a repertoárhoz is, ehhez 
Bertók Istvánné egyik peda-
gógus rokonához fordult. A 
repertoárban vannak népda-
lok, műdalok, nóták is. 

– Több mint száz dalt isme-
rek. A dalkör nem kottáról 
énekel, a heti próbákon beta-

nuljuk a számokat. Általában 
össze tudunk jönni mind a 
hatan, mivel most már csak 
hatan vagyunk, s férfi már 
nincs is a dalkörben. Mi több, 
már csak ketten énekelünk az 
alapító tagokból. A legidősebb 
tagunk 78 éves. Az évek során 
változott a dalkör összetétele 
is. A helyi rendezvényeken 
rendszeresen fellépünk, de 
máshonnan is kapunk meghí-
vásokat, felkéréseket, így sok 
helyen mutattuk már meg, 
mire vagyunk képesek. 

Két kisebb méretű fotóal-
bum is előkerül sok-sok kép-
pel. Az elmúlt kilenc év eleve-
nedik meg rajtuk. A repertoár 
is több füzetnyi dalt tartalmaz. 
Meskó Krisztián közvetítésé-
vel ingyen használhatják az 
önkormányzati buszt utazásra, 
kaptak már ebédet, és befizet-
tek nekik nevezési díjat is. A 

négyféle fellépési ruhát nagy-
részt maguk finanszírozták, sa-
ját zsebből költenek utazásra, 
szállásra is. Mindig nagy öröm 
számukra az elismerő taps, a 
dicséret.

Ami pedig az elismeréseket 
illeti, Vasváron a szépkorúak 
találkozóján a zsűri a dalosok 
között őket találta a legjobb-
nak. Az idei országos nyugdí-
jas „Ki Mit Tud?-on” Veszp-
rémben oklevelet kaptak, mi 
több, továbbjutottak a harká-
nyi középdöntőbe is. Sajnos 
innen nem sikerült tovább-

lépni. Teljesítményük értékét 
növelte, hogy hat helyett csak 
négy énekessel szerepeltek. 

– Egyre nagyobb terhet jelent 
a szervezőmunka, a sokféle 
intézni való, a dalkör összetar-
tása, a próbák, a fellépések, az 
utánpótlás megtalálása. Főként 
az utóbbi okoz gondot. Vannak, 
akik nem akarnak kimozdulni 
otthonról, mások unokáznak, 
megint mások egyéb elfoglalt-
ságot találnak maguknak, s van-
nak, akik ódzkodnak a nyilvá-
nos szerepléstől – magyarázza 
Marika, aki olyan fiatalos, hogy 
biztosan nem venné jó néven, 
ha néniként emlegetném. Ta-
karos kerttel körülvett, szépen 
rendben tartott családi házában 
huszonöt éve él özvegyen, s a 
dalos jókedv, a közösségi akti-
vitás élteti.   

 L. E. 
Fotó: Pajor Zoltán Attila

Virágos dalkörben, 
virágos jókedvvel



2013. sZEPTEMBER6 Táplánszentkereszt

A Táplánszentkereszti Ön-
kéntes Tűzoltóegyesület is 
kaphat támogatást eszközök, 
védőfelszerelések beszer-
zésére. A Magyar Tűzoltó 
Szövetséget Pintér Sándor 
belügyminiszter tájékoztatta 
arról, hogy Bakondi György 
tűzoltó altábornagy javasla-
tára a kormány az önkéntes 
tűzoltó egyesületek támogatá-
sára és fejlesztésére 120 millió 
forintot csoportosított át. 

Tancsics Józseftől, a tápláni 

Kámzsákat, tömlőket  
kaphatnak a tűzoltók

önkéntes tűzoltók egyesületé-
nek elnökétől és parancsnoká-
tól megtudtuk, egyéni védőfel-
szerelést, kámzsákat, csizmákat 
és tömlőket szeretnének kapni.

A tűzol tók  köszönik  a 
tápláni lakosság 1 %-os adó-
felajánlását, ezt a működésük-
re fogják majd felhasználni.

Csepregen volt egy megyei 
verseny, ahol a tápláni egye-
sület női csapata a negyedik 
helyet szerezte meg (egy-két 
másodperccel maradt csak le 
a harmadiktól). Balatongyörö-
kön a szokásos éves találkozón 
főzőversenyen második helye-
zést értek el a tűzoltók. 

 (Halvax Vanessa)
Fotók: Táplánszentkereszti 
Önkéntes Tűzoltóegyesület
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Mindig zene – Igazán csak az él, aki zenél
 Győrben táboroztak a tápláni fúvósok 

A Táplánszentkereszti Ifjú-
sági Fúvószenekar nyáron is 
menetzenével szórakoztatta 
a falu lakóit, és az idén újra 
tarthattak zenetábort.

A Táplánszentkereszti If-
júsági Fúvószenekar a tan-
év és vizsgaidőszak végével 
ismét „útnak indult”, hogy 
menetzenéjével szórakoztassa 
Táplánszentkereszt község 
lakóit péntek esténként. A 
gyakran kimerítő forró nyári 
alkalmakon a kedves helyiek, 
édesanyák, szülők, nagyszülők 
frissítettek minket üdítőkkel, 
süteményekkel, amelyeket itt 
is külön szeretnék megköszön-
ni a muzsikusok nevében. 

A menetzenék mellett  már 
lelkesen készültünk arra a 
hétre, amelyet együtt tölt-
hettünk Győrben. A zene-
tábort augusztus ötödikétől 
tizenegyedikéig rendeztük az 
Apor Vilmos Iskolaközpont 
hatalmas épületegyüttesé-

ben. Nyugodt, harmonikus 
környezetben tarthattuk a 
zenekari próbákat, pihen-
tünk és szórakoztunk.  A 
délelőttök a már megszokott 
szólamcsoportokban régi és 
új zeneművek gyakorlásával 
teltek, tanáraink – Csárics 
Sanyi bácsi, Sárváry Laci bácsi 
és Simon Géza bácsi – voltak 
segítségünkre. Lelkesedésük, 
vidámságuk, s legfőképpen 
zeneszeretetük magával raga-
dott bennünket. Ők számunk-

ra nemcsak profi zenészek, 
tanárok, hanem barátok is. 
Közös programjainkon me-
sélték élményeiket, osztották 
meg velünk élettörténetüket, 
a próba zenei részén túl az élet 
eseményeiről, érzéseinkről is 
nyugodt szívvel beszélgethet-
tünk velük, a közös zenélések 
alkalmával pedig rendkívüli 
módon erősítették szólama-
inkat. A városban helyi járatos 
buszokkal közlekedtünk. 

Aki már járt Győrben, az 
biztos sétálgatott a Duna part-
ján, s bizonyára látta a Radó-
szigetet, és azt a parkot, amely 
körülöleli a város hangverse-
nyeiről híres zenepavilonját. 
Ebben a fákkal, növényekkel 
teli övezetben harsantak fel 
hangszereink, s vitték a széllel 
a dallamokat a lakók fülébe. 
Ezt a koncertünket mozgal-
mas városnézés előzte meg, 
melyben a legnagyobb szere-
pet Varga Zsófi játszotta –  ő 

győri egyetemista, a tápláni 
zenekar kitűnő tenorkürtöse 
–, aki idegenvezetőnkként 
kalauzolt bennünket a város-
ban. Megcsodálhattuk a bazi-
likát Szent László hermájával, 
Apor Vilmos szarkofágjával; a 
szódás, valamint a hajós szö-
kőkutat, a Duna-partot, a vá-
rosházát, a főteret, miközben 
számos érdekes információval 
is gazdagodtunk, ráadáskép-
pen pedig fagylaltoztunk.  

Természetesen idén sem ma-
radhatott el a fürdőzés. Első-
ként a Dunában, az Aranypart 
szabad strandon mártózhattunk 
meg, egy másik napon pedig a 
város fürdőjében, a Rába Qu-
elle strandon, ahol a lubickolást 
csak a muzsikálás szakította 
meg egy kis időre. Jókedvű kö-
zönségünk körénk csoportosult 
olyannyira, hogy karnagyunk 
– mint egy zeneóvodában – a 
gyerekekkel vezényelt. 

A hetet a szombat este és a 
városi ünnepség zárta. Hagyo-
mányos módon minden évben 
megrendezik azt a barokk 
stílusú rendezvénysorozatot, 
amely színdaraboknak, zenei 
esteknek, felvonulásoknak ad 
teret Győr szívében. 

A zenei táborozáshoz hoz-
zátartoznak a röplabdázások, 
a gitáros, zongorás éneklések, 
és az „előre szervezett” zene-
tanári estjeink. Ők ugyanis kis 
együttesként varázsoltak le-
nyűgöző hangulatot a kollégi-

um dísztermében, hivatkozva 
arra, hogy „csak próbálunk”. 
Árpi bácsinknak – aki, mint 
ahogy Géza bácsi mondta, 
„zenekari aranyember” – kö-
szönettel tartozunk, hiszen 
ha meglazult egy kilincs, vagy 
a hűtő nem működött, akkor 
ő azonnal ott termett, és se-
gített. Nem kellett megkérni 
sem, mert ő már előre gon-
dolt rá és hangosított, vetített, 
fényképezett, szállította hatal-
mas hangszereinket, s amikor 
azt kellett: tubázott.

Az idén, ifj. Perl János pol-
gármester személyes hozzá-
járulásával válhatott valóra 
az álmunk, újra megszervez-
hettük a zenei táborozást. 
(Hálásak vagyunk érte, és 
köszönjük!)

Legfontosabb terveink kö-
zött a közeljövőben a hang-
szervásárlás áll. A zenekar 
muzsikálásból és egyéb tá-
mogatásokból gyűjtött, hogy 
karácsonykor tubásunk új 
hangszeren tudjon zenélni. A 
meglévő tuba (helikon) igazán 
egyedi módon szólal meg, any-
nyira megöregedett, épp ezért 
szükségessé vált az új… amit 
azonban 800 ezer forint alatt 
már nem lehet beszerezni. 
Nagyobb része a vételárnak 
már a rendelkezésünkre áll, 
s mi bízva reméljük, hogy az 
idei éjféli misére ez a hiány is 
megszűnik…

 Tornai Katinka
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A helyi önkormányzatoknak 
a szociális védőháló biztosítá-
sa mellett foglalkoztatási köte-
lezettsége is van. Azoknak az 
aktív korú lakosoknak, akik-
nek valamilyen oknál fogva 
nincs munkaviszonyuk, nem 
találtak munkát, a szociális 
ágazaton keresztül valahogy 
segíteni kell. Ennek egyik le-
hetősége a segélyezés, a má-
sik, ami sokkal hatékonyabb, a 
foglalkoztatás, az alkalmazás.

A korábbi évekhez hasonló-
an az idén is közfoglalkozta-
tottak alkalmazásával tudtuk 
megoldani a közterület-fenn-
tartási, intézménytakarítási 
feladatokat.  Árpilis 1-től no-
vember 30-ig kisebb megszakí-
tással nyolc közfoglalkoztatott 
alkalmazását tette lehetővé a 
rendelkezésre álló központi 
keret. Ilyenkor, a foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatást 
kiváltva, napi hat-nyolc órás 
foglalkoztatással meghatáro-
zott, úgynevezett közfoglal-
koztatási minimálbért kapnak, 
ami lényegesen nagyobb, mint 
a segély összege. Ennek 90 
százalékban a bér- és minden 
járulékos költségeit a magyar 
állam finanszírozza. Ez minden 
önkormányzat számára bizto-
sított, és kötelező önkormány-
zati feladat. A Belügyminisz-
térium részéről elvárás, hogy 
lehetőleg mindenkinek kell 
munkát adni, ha másképpen 
nem, erre a rövid időszakra.

Az önkormányzatnak a köz-
foglalkoztatásban részt venni 
egyébként nem kis feladat. 
Az adminisztráció, a munka 
koordinálása sok időt igé-

nyel, valamint a munkaegész-
ségügyi vizsgálattól kezdve a 
balesetvédelmi szabályok be-
tartásán át mindenre oda kell 
figyelni. A dolgozók munkael-
számolása szintén elég komoly 
adminisztratív terheket ró a 
polgármesteri hivatal dolgo-
zóira. Azonban számunkra a 
legfontosabb a település fej-
lesztése, szépítése, és mindig 
azon gondolkodunk, hogyan, 
milyen beruházást, fejlesztést, 
karbantartást, újítást lehet 
megvalósítani. Természetesen 
olyan fejlesztéseket, ami a 

közösségnek fontos, értelmes 
és értéket teremt, és közfoglal-
koztatás keretében elvégzett 
feladatok is ehhez tartoznak.

A nyári időszakban – az idén 
először – a kormányzat 100 
%-os anyagi támogatásával 
hét diákmunkás dolgozott a 
település közterületein napi 8 
órában, egy hónapon keresz-
tül. Emberpróbáló feladatot 
láttak el, felnőtt módjára áll-

tak helyt a sokszor 30-35 fokos 
hőségben is.  Ezek a gyerekek 
hamar közösséggé kovácso-
lódtak, támogatták, segítet-
ték, megismerték egymást. A 
falunapon már főzőcsapatot 
is alkottak. S talán elviselhető 
volt számukra a nálunk eltöl-
tött idő, mert úgy búcsúztak 
tőlünk, hogy bármikor szíve-
sen visszajönnek. 

A legfrissebb hírek szerint 
a kormány télre is kiterjesz-
tené a közfoglalkoztatási 
programot, 200 ezer embert 
vonnának be – egyik felük 

dolgozna, a másik felük pedig  
képzésben venne részt decem-
bertől márciusig. Elsősorban 
olyan képzéseket szeretnénk 
indítani, amelyeknek a ké-
sőbbiekben gyakorlati haszna 
is van. A téli átmeneti köz-
foglalkoztatásban várhatóan 
részt vesz a jelenlegi közfog-
lalkoztatottak egy része, és 
bevonnak hátrányos helyzetű 
álláskeresőket is. 

Kutyatartók 
figyelmébe  

– Eboltás 2013.
Az eboltás és chip be-

helyezés időpontjai, hely-
színei:

2013. október 9-én – 
szerdán: 8-tól 10 óráig: 
Petőfi Sándor u. 20., 10-
től 11. 30-ig: Tűzoltószer-
tár, 11. 30-tól: Perl Ma-
lom, 13-tól 14-ig: Petőfi 
Sándor u. 20, 14-től 15 
óráig: Tűzoltószertár, 15-
től 16 óráig: Perl Malom.

Pótoltás: 2013. október 
15-én, kedden: 8 órától 9 
óráig: Petőfi Sándor u. 
20.,  9-től 10 óráig Tűzol-
tószertár, 10-től 11 óráig 
Perl Malom.

Felhívjuk szíves figyel-
müket, hogy csak chippel 
ellátott kutyákat lehet be-
oltani, ezért az oltás előtt 
lehetőség van a chip behe-
lyezésére. Chip: 3500.- Ft, 
eboltás: 3500 Ft.

Ezúton felhívom a 
Tisztelt Kutyatartók fi-
gyelmét, hogy állataikat 
tartsák ingatlanaikon be-
lül, figyeljenek arra, hogy 
a kutyák az ingatlanokról 
ne tudjanak kijárni, a la-
kosokat, a közlekedőket, 
különösen az időseket és 
a gyerekeket semmilyen 
módon ne fenyegessék, 
vagy veszélyeztessék. 

Kérem a Tisztelt La-
kosságot, legyenek te-
kintettel egymásra, és 
tartsák be a kutyatartásra 
vonatkozó szabályokat! 
Ellenkező esetben, bi-
zonyítékkal alátámasz-
tott feljelentés után sza-
bálysértési eljárás indul, 
amelyben a Vas Megyei 
Kormányhivatal Szom-
bathelyi Járási Hivatala 
Szabálysértési Hatósága 
jár el, és pénzbírságot 
szab ki.

Az önkormányzati hivatal tájékoztatja a lakosságot

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzata Vasszilvágy 
községgel együttműködve 
a szociális  és gyermekjóléti 
alapfeladatok ellátása céljából 
társulást hozott létre. 

A társulás keretében a kö-

vetkező feladatok ellátása 
történik: 

- védőnői szolgálat
- gyermekjóléti szolgáltatás
- családsegítés
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás

Az alapellátó szervezetet 
Tőke Monika védőnő vezeti. 

A szolgálatot a feladatok 
zavartalan ellátása érdekében a 
Széll Kálmán u. 4. sz. alatti, volt 
szolgálati lakásban helyeztük el. 

Családi Anita jegyző
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Felújíttatták az utakat
Az idei költségvetésében betervezett útfelújításokat 

végeztetett el a táplánszentkereszti önkormányzat. Mint-
egy nyolcmillió forint értékben végeztek önkormányzati 
útfelújításokat. Ennek keretében a korábban már részben 
felújított Park utcának a Fő úttal összekötő szakaszát 
javították, valamint megújult a Kossuth Lajosa utca teljes 
hosszában, és új aszfaltburkolatot is kapott. A munkálato-
kat a Magyar Közút Kht. végezte el a nyáron. 

Önkormányzati pénzből újult meg a Kossuth Lajos utca is

Újra Táplánszentkereszten

Bognár Szilvia népdalénekes

Csintekerintő  
című műsorával!

Aki eddig lemaradt, feltétlenül jöjjön  
gyermekével, aki pedig látta, ismételjen.

2013. október 10. 10 óra
Jókai Mór Művelődési Ház

Belépő: 700,- Ft.

A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú 
Egyesület tisztelettel köszöni a 2012. évről szóló adó-
bevallások kapcsán felajánlott szja 1%-okat, melyeknek 
köszönhetően 149. 279 Ft-nyi összeggel gyarapodhat 
a kulturális egyesület kasszája, melyet művészeti cso-

portjai igényeinek kielégítésére, illetve a táplánszentkereszti rendezvények 
segítésére használ fel.

Továbbá terveink szerint 2013. november 8-án, pénteken egy sok meglepe-
tést tartogató bállal szeretnénk kedveskedni az érdeklődőknek, támogatóink-
nak, tagságunknak és a kedves táplánszentkereszti lakosoknak.

Köszönjük!

Számítógép-használat alapjai és 
nyelvi képzések állami támogatással 

Táplánszentkereszten is!

Most minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel tanulhat  
nyelvet és sajátíthatja el a számítógép-használat alapjait, mert 

a teljes tanfolyam díjának 95-98%-át átvállalja az állam.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk  
a fizetendő összeggel kapcsolatos információkat.

40 órás tanfo-
lyam esetén az 
Ön által fizeten-

dő önrész

50 órás tanfo-
lyam esetén az 
Ön által fizeten-

dő önrész

100 órás tanfo-
lyam esetén az 
Ön által fizeten-

dő önrész

Nem hátrányos hely-
zetű kistérségben élő 
személyek számára

2000 Ft 2500 Ft 4500 Ft

Hátrányos helyzetű 
kistérségben élő 
személyek számára

800 Ft 1000 Ft 1800 Ft

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

A képzésen részt vehet minden magyar állampolgár, aki elmúlt 18 éves, 
nem áll államilag támogatott tanulói vagy hallgatói jogviszonyban, nem 

vesz részt ezen képzési programmal párhuzamosan más hazai vagy 
európai uniós forrásból támogatott képzésben, valamint, vállalja, hogy 

a képzés költségeit egy jelképes (2-5%-os) önrésszel kiegészíti, és a 
képzésen maximum 20%-os hiányzással részt vesz.
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Karatehírek

Ezúttal két, a megyei II. 
osztály szombathelyi csoport-
jában szereplő futballcsapa-
tunk eddigi eredményeit és 
sorsolását közöljük: 

Tápláni KSK: 
Lukácsháza–Táplán 5-1, 

Táplán–Honvéd SE 4-1 , 

Felsőcsatár–Táplán 2-0 , 
Táplán–Vasszécseny 0-3, 
Torony–Táplán 2-0, Tápláni 
KSK–Táplánszentkereszti 
FC, Szentpéterfa–Táplán, 
Táplán–Ják, Szhelyi Spari–
Táplán, Táplán–Csepreg, 
Újperint–Táplán, Táplán–
Gyöngyöshermán-Szentki-

rály, Balogunyom–Táplán, 
Söpte–Táplán, Táplán–Kő-
szegi SK

Táplánszentkereszti FC:
TFC–Ják 3-3, Szhelyi Spa-

ri–TFC 0-2, TFC–Csepreg 
1-3, Újperint–TFC 0-1, TFC–
Gyöngyöshermán-Szentkirály 

2-1, Tápláni KSK–TFC, TFC–
Söpte, Kőszegi SK–TFC, 
TFC–Lukácsháza, Honvéd 
SÉ–TFC, TFC–Felsőcsatár, 
Vasszécseny–TFC, TFC–To-
rony,  TFC–Balogunyom, 
Szentpéterfa–TFC, TFC–
Torony, TFC–Balogunyom, 
Szentpéterfa–TFC

Világbajnokság  
Liverpool

Szeptember utolsó hét-
végéjén Liverpoolban 
rendezik meg a WSKA 
Karate Világbajnoksá-
got kadet, junior és fel-
nőtt korcsoportban. A 
Tápláni Karate Sport-
egyesület válogatottjai 
közül hárman vállalták az 
utazást és a költségeket, 
és mindhárman bizalmat 
kaptak Schwarz Péter 
szövetségi kapitánytól: a 
kadet korú Kassai László, 
a junior Kiss Gréta és 
Habda Zsolt (1.dan). 

Németh András (3.dan) edző tanítványai jól szere-
peltek a tavaszi versenyszezonban is, több országos 
bajnoki, diákolimpiai és magyar bajnoki cím fűződik 
a nevükhöz, valamint a nemzetközi versenyeken is jól 
teljesítettek. 

Kívánunk nekik sérülésmentes versenyzést!

VI. ATARASHII  
KUPA

A Tápláni Karate Sportegyesület 2013. október 
5-én, szombaton 10. 00 órai kezdettel már hatodik 
alkalommal rendezi meg az ATARASHII KUPA 
nyílt gyermek, ifjúsági, kadet, junior és felnőtt 
országos bajnokságot, melyet az ippon shobu sza-
bályrendszer szerint bonyolítanak le. A megmé-
rettetésre az ország egész területéről érkeznek a 
versenyzők. 

Minden karate iránt érdeklődőt várnak az iskola sport-
csarnokába. (A belépés ingyenes.)

Szeptember 22-én helyi 
rangadót rendeznek a megyei 
II. osztályú labdarúgó-baj-
nokság szombathelyi csoport-
jában. Ennek apropójából 
szólaltattuk meg a két csapat 
edzőjét. 

Borbás János  (Tápláni 
KSK):

– Az eddigi szereplés egy-
értelműen csalódás, edző-
nek, vezetőnek, játékosnak, 
szurkolónak egyaránt. Azt 
gondoljuk, ennél lényegesen 
több van a csapatban. A helyi 
rangadó kétségkívül nagy 
csemege a hozzáértő közön-
ségnek, ám csak egy meccs 
a sok közül, ezért ugyanúgy 
készülünk rá, mint a többi 
mérkőzésre. Megpróbáljuk a 
lehetetlent.

Molnár Károly (Táplán-
szentkereszti FC): 

– Úgy érzem, újonc csapat-
ként jól helytállunk a maga-
sabb osztályban. Nem lehet 
panasz a helyezésre, és a mu-
tatott játékra sem. Szeretnénk 
tudásunk és lehetőségeink 
szerint továbbra is a legtöbbet 
kihozni magunkból. Már az 
őszi szezonban meg lehet ala-
pozni, hogy ne legyen kiesési 
gondunk, s a stabilitás jó ala-
pot ad a még jobb eredmények 
eléréséhez. Szeretnénk egy jó 
középcsapat lenni. Nem állí-
tom, hogy senki sem gondol a 
helyi rangadóra, de elsősorban 
mindig a soron következő 
találkozóra hangol a csapat. 
A Tápláni SE elleni meccs is 
csak egy lesz a sok közül, leg-
feljebb presztízs szempontból 
emelkedik ki. No, meg bajnoki 
meccsen először találkozik a 
két csapat. Nem ellenségként, 
csupán ellenfélként kell pályá-
ra lépni.

Az első bajnoki  
helyi rangadó

Eredmények és sorsolás


