
Táplán-
 szentkereszt

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H A V I L A P

IV. évfolyam 3. szám 
2014. július

Tartalom

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Az aranydiplomás tanár, aki... 5. oldal

Az Év Polgárőr Községe lesz a falu 6. oldal

Tavaszi óvodai hírcsokor 8. oldal

Pünkösdi hangverseny  10. oldal

Sport 12. oldal

Hangulatos ballagás és 
évzáró az iskolában

Nosztalgiajárat  
a megszüntetett  

vasútvonalon

A Szombathely és Rum kö-
zötti vasútvonalat negyven 
éve szüntették meg. A síneket 
is fölszedték, pusztulásnak 
indultak a régi épületek, le-
bontották, vagy átalakították 
őket. Szombathelyről május 
24-én délután vonatpótló 
nosztalgiajáratot indított a 
táplánszentkereszti önkor-
mányzat, hogy legalább az 
emlékét megidézzék a MÁV 
18-as mellékvonalának.   

1894. december 8-án nyi-
tották meg a huszonkét ki-
lométeres  vasútvonalat , 
Szombathely, Szentkirály, 
Táplánszentkereszt-Felső, 
Táplánszentkereszt-Alsó, Ta-
nakajd, Vasszécseny, Csem-
peszkopács, Rum-kastéy, Rum 
között szállították az utasokat. 

Június tizennegyedikén dél-
után tartották az évzáró ün-
nepséget a táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János Általá-
nos Iskolában. Harmincnégy 
nyolcadik osztályos tanuló, 
köztük, kerekes székben egy 
fiú, az iskolától is búcsút vett. 

A rekkenő melegben is 
zsúfolásig megtelt a sport-
csarnok, a falu apraja-nagy-

ja eljött az ünnepségre. Az 
ünnepi alkalom választott 
virága ezúttal a gyönyörű és 
kényes piros pipacs volt, ez 
kísérte el még egyszer a fo-
lyosók falán a diáksereget, 
és fölnagyított csokorral ez 
köszönt vissza a színpadról. A 
szépen feldíszített iskolából, 
osztályfőnökeik vezetésével, 
fehér blúzban, ingben, sötét 

szoknyában, nadrágban, vál-
lukon tarisznyával, kezükben 
virággal vonultak át a nyol-
cadikosok az ünnepség szín-
helyére. Reményik Sándor: 
Mi mindig búcsúzunk című 
versével kezdődött az ünnep-
ség, majd a nyolcadikosok 
nevében tanáraiktól, diáktár-
saiktól köszöntek el a fiatalok. 
Megköszönték szüleik biztató 
szeretetét, gondoskodását is. 

A hagyományokhoz híven, 
méltóságteljes léptekkel be-
hozták az iskola zászlaját, amit 
a mostani hetedikesek vettek 
át a nyolcadikosoktól, akik 
emlékszalagot kötöttek rá. 

Kissné Nagy Ilona, az iskola 
igazgatója ezekkel a szavakkal 
fordult a nyolcadikosokhoz: - 
Tarisznyával, virággal búcsúz-
tok. Valami véget ért, valami 

új elkezdődik. Új feladatok 
várnak rátok, rajtatok múlik, 
mi történik. Az általános is-
kola óvó, védő, biztonságot 
adó nyolc éve után a közép-
iskolában új elvárásokkal, új 
társakkal kell megismerkedni. 
A nyolc év alatt összetartó cso-
porttá alakultak az osztályok, 
az egyén csak úgy fejlődhet, 
ha a közösségben is megállja 
a helyét. Versenyképes tudást 

szerettünk volna nyújtani, 
néha ezért volt a tanári szigor. 
Az emberi értékek felmutatá-
sával, jó példákkal szerettük 
volna elérni, hogy boldog em-
beri életre neveljünk, hogy a 
szeretet, a barátság, a hit, a 
kitartás, a hűség ne csak elvont 
fogalom maradjon. 
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Hangulatos ballagás és  
évzáró az iskolában

Az igazgató ezután a kol-
légáknak és a szülőknek is 
megköszönte a munkáját és 
segítségét, majd újra a nyol-
cadikosokhoz fordult: - Őriz-
zétek meg az apáczais emléke-
ket, éljetek a tudással, amit itt 
kaptatok. Legyetek hasznosak 
és hitelesek! Ne csak az esze-
tekkel, de a szívetekkel is lás-
satok. Tanuljatok a törékeny 
pipacstól, szép tűzpiros ruhá-
ja azonnal múlandóvá válik, 
ha túl erősen megérintik, de 
bármilyen mulandó, akkor 
is gyönyörködtet, a nap felé 
nyújtózik, élni akar. Legyetek 
bátrak és sikeres emberek! Az 
Apáczai iskola kitűzője jelkép 
is, ide bármikor visszajöhet-
tek, az iskola tárt kapukkal 

vár, ide tartoztok, hazajöttök. 
Mint ahogy ez a közösség, a 
falu, Táplánszentkereszt is 
hazavár benneteket, bárhová 
mentek is. 

Az évzáró ünnepség a szín-
játszó csoport színes és lendü-
letes műsorával folytatódott. 
Majd az iskola igazgatója is-
mertette a tanulók 2013/2014-
es tanévben elért eredménye-
it. Az iskola 110 diákja közül 

21-en kitűnő bizonyítványt, 
32-en jelest értek el. Hat diák-
nak nem sikerült teljesíteni a 
követelményeket, ők pótvizs-
gán még javíthatnak. 

Mielőtt még kiosztották 
volna a bizonyítványokat, a 
kiváló tanulmányi és sport-

eredményeket elért tanulókat 
jutalmazták. 

Kissné Nagy Ilona igazgató 
köszönetet mondott a kollé-
gáknak, a szülőknek, az iskolát 
fenntartó önkormányzat kép-
viselőinek, valamint a szülői 
közösségnek és mindenkinek, 
aki ebben a tanévben az iskola 
javára bármit tett. 

Az ünnepségen köszöntöt-
ték Érsek István matemati-
ka-fizika szakos tanárt, aki 
ötven évvel ezelőtt szerzett 
diplomát, és huszonhat évig 
tanított a táplánszentkereszti 
általános iskolában. 

(t. m.)
Fotó: Apáczai iskola

A fúvósok nyári menetzenéje
A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar idén 

nyáron is muzsikával járja a falut.
Július 18. Park út, Gyöngyös-parti út, Kossuth Lajos út
Július 25. József Attila utca, Deák Ferenc út
Augusztus 1. Arany János út, Dózsa György utca, Tán-

csics Mihály utca, Rákóczi út fele
Augusztus 22. Széll Kálmán utca, Széchenyi utca, Rét 

utca, Ady Endre út, Szent Lőrinc utca
Augusztus 29. Rákóczi Ferenc utca folytatása, Posta út, 

Vasút utca, Fő út folytatása
Esőnap: szeptember 5.
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Ballagási 
tabló

A 2013/14-es tanévben a há-
rom hetet meghaladó projekt 
témája az egészséges élet és a 
biztonságos közlekedés volt.

A projekt keretében a felső 
tagozatos osztályok egy-egy 
PPT-t készítettek a szárazföl-
di, ezen belül a kerékpáros és 
az autós közlekedés, a vízi és 
a légi közlekedés történetéről, 
a tömegközlekedésről, illetve 
a közlekedési balesetek során 
szükséges teendőkről. A pre-
zentációkat elő is adták egy-
másnak, és a diákok értékelték 
az előadásokat. Sok érdekes és 
hasznos információra tehettek 
szert a tanulók a bemutatók 
során, a prezentációt készítő 
diákok külön jutalomban is 
részesültek.

Az elméleti tudnivalók mel-
lett a gyakorlat is fontos sze-
repet kapott. A Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság Közle-
kedési és Baleset-megelőzési 
Osztályának segítségével az 
iskolaudvaron kerékpáros 
ügyességi pályán tehették pró-
bára rátermettségüket az al-
sós és felsős diákok egyaránt. 
A kezdeti bátortalanságot 
hamarosan lelkes sorban ál-
lás váltotta fel. A látszatra 
könnyűnek tűnő feladatokat 
bizony kevesen tudták hibátla-
nul teljesíteni, ám ez mit sem 
rontott a tanulók lelkesedé-
sén, igyekezetén.

Az idei tanévben a 3 hetet 
meghaladó projektünk kere-
tében újra megrendeztük a 
szemétgyűjtő  akciót. Ebben az 

évben az országos Te szedd ak-
cióhoz csatlakoztunk. Iskolánk 
minden tanulója, tanára és dol-
gozója részt vett a nagyszabású 
akcióban. A szemétgyűjtéshez 
szükséges eszközöket, zsá-
kokat, kesztyűket a Te szedd 
csapatától kaptuk.

Munkánkban részt vett a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium 
vidékfejlesztésért felelős állam-
titkára, a térség országgyűlési 
képviselője, V. Németh Zsolt is.

Szintén csatlakoztak hoz-
zánk az önkormányzat dol-
gozói, és a szülői szervezet 
vezetője. A gyerekek lelkesen 
és becsületesen kivették részü-
ket a munkából. A település 
különböző területeire mentek 
az osztályok osztályfőnökeik-
kel és kísérőikkel.

A tavalyi évhez hasonlóan 
most is találtak sok szemetet 
az eldugottabb területeken, 
a falu központjától távolabb 
lévő utcákon, árkokban, busz-
megállók környékén. Nagyon 
sok cigarettacsikket is felszed-
tek az utak mentén, mégis azt 
tapasztalták, hogy az előző 
évhez képest kevesebb volt a 
szemét, és veszélyes hulladék-
kal is alig találkoztak.

Az akciót nagy médiaérdek-
lődés övezte. Tudósított erről 
a napról, a táplánszentkereszti 
történésekről a Szombathe-
lyi Televízió, a Vas Népe, a 
Nyugat Rádió, a Friss FM, 
valamint az M1 műsorában is 
láthattak összefoglalót.

Apáczai iskola

8. B osztály
Álló sor (balról): Köppel 

Laura, Stieber Martin, Sza-
kály Patrícia, Berta Dániel, 
Vitkó Vivien, Kapui Kristóf, 
Horváth Viktória, Gosztom 
Dániel, Erős Tícia, Fábián 
Pál, Fekete Réka, Kolompár 
Zoltán

Ülő sor (balról):  Dénes 
Erik, Ásbóth-Bokor Brigitta, 
Tóth Evelin, Geröly Krisztina 
osztályfőnök, Horváth Noé-
mi, Kölkedi Réka, Könczöl 
Tamás

(A táplánszentkereszti önkormányzat, a korábbi évekhez hasonlóan, ötezer forintos ajándékutalványt adott minden búcsúzó 
diáknak. Az utalványokat a polgármesteri hivatalban ifj. Perl János polgármester nyújtotta át)

8. A osztály
Álló sor (balról): Sándor 

Adrián, Verhás Veronika, Mó-
ricz Dániel, Góczán József 
osztályfőnök, Bindics Dániel, 
Langbein Szabolcs, Csiszár 
Anita, Horváth Dániel, Hor-
váth Márton

Ülő sor (balról): Kiss Di-
ána, Balikó Hajnalka, Poór 
Szandra, Szekeres Patrícia, 
Horváth Diána, Oláh Enikő, 
Káldy Lívia

Játékos közlekedési ismeretek, Te szedd akció
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Folytatás az 1. oldalról

A húszas években még azt 
tervezték, hogy balatoni össze-
köttetést létesítenek, Türjétől 
Keszthelyig hosszabbították 
volna meg a pályát, de ez 
csak terv maradt. A hetvenes 
években gazdasági okokra 
hivatkozva sorra fölszámolták 
a vasúti mellékvonalakat, a 
forgalmat a közútra terelték. 
Nyolcvanévi szolgálat után, 
1974. május 25-én közlekedett 
utoljára a vonat a MÁV 18-as 
vonalán Szombathely és Rum 
között. 

A régi vasúti pálya egy ré-
szén kerékpárutat alakítottak 
ki, Rumban megtartották, pi-
henőhellyé és kulturális térré 
alakították át a fűtőházat (a 
régi gőzmozdonyokat indu-
lás előtt fel kellett fűteni), 
Csempeszkopácson az idén 
tavasszal adták át a szépen 
felújított bakterházat, mint 
vasúti emlékhelyet. Táplán-
szentkereszten a Vasút utcá-
ban, a korábbi Táplánszentke-
reszt–Felső megálló végében, 
az önkormányzat jóvoltából, 
2007 óta őrzi márványtábla a 
vasútvonal emlékét. 

D r .  K o v á c s  L á s z l ó ,  a 
táplánszentkereszti önkor-
mányzat alpolgármestere 

kezdeményezte, hogy a vas-
útvonal megszüntetésének 
negyvenedik évfordulóján 
dottóval járják be a régi állo-
másokat, Szombathely-Rum 
Vonatpótló Emlékjárattal 
tegyék meg az utat. Szombat-
helyről május 24-én délután 
indult a kis csapat, ifj. Perl 

János polgármester, dr. Ko-
vács László alpolgármester, 
Családi Anita jegyző, Kovács 
Jenő, a megyei önkormányzat 
tanácsosa és számos érdeklő-
dő vett részt az utazáson. Igaz, 
gumikerekeken gurultak és az 
országúton, de a régmúlt han-
gulatából valamit mégis vissza 
tudtak csempészni. Szombat-
helyen a vasútállomás előtt 
úgy indították a kocsit, mintha 

igazi mozdony vontatná. Sorra 
vették az állomásokat, a régi 
vasutasok közül már kevesen 
élnek, de Csempeszkopácson 
még találkozhattak azzal az 
állomásfőnökkel, aki annak 
idején ott szolgált, bekuk-
kantottak a megszépült bak-
terházba is. (2007-ben a régi 
tápláni állomásfőnök még 
azt mesélte, hogy amíg várta 
a vonatot, le tudott játszani 

egy sakkpartit a szomszédos 
szolgálattevővel…)

Az utazás végállomása Rum 
volt, ahol az önkormányzat 
vendégül látta a társaságot, itt 
is megnézték a látnivalókat, 
beszélgettek, nosztalgiáztak, 
majd visszatértek. Kár, hogy 
megszűnt ez a kis mellék-
vonal!

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Nosztalgiajárat a megszüntetett  
vasútvonalon
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Június 14-én, a táplánszent-
kereszti tanévzáró ünnepsé-
gen vette át aranydiplomáját 
Érsek István nyugalmazott 
pedagógus. Huszonhat évet 
tanított az iskolában, igazga-
tóhelyettes is volt, azt kérte, 
hogy a régi munkahelyén, és 
ne a szombathelyi egyetemen 
vehesse át a diplomát.

A tanévzáró  ünnepsé -
gen Kissné Nagy Ilona a 
táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Iskola igazgatója 
köszöntötte Érsek Istvánt, 
ismertette életútját, majd át-
adta neki az ötvenéves év-
fordulóra kiállított díszokle-
velet. Az iskola fenntartója, 
a táplánszentkereszti önkor-
mányzat nevében ifj. Perl Já-
nos polgármester köszönte 
meg munkáját és nyújtotta át 
az önkormányzat ajándékát. 
A jelenlévők hosszú tapssal 
fejezték ki megbecsülésüket. 
Az ünnepség után sokan, ta-
nártársak, egykori diákok és 
szüleik gratuláltak neki. 

Érsek István és családja a 
mai Szlovákia területéről, 
Somorjáról érkezett Magyar-
országra, a lakosságcsere kö-
vetkeztében egy csónakban 
küldték át őket a Dunán 1945-
ben. Rajkán egy kitelepített 
német család házát foglalhat-
ták el. Édesapja vasutas volt, 
1952-ben költöztek Szombat-
helyre. Érettségi után az akko-
ri szombathelyi tanítóképzőt 
választotta (kosarazott, atle-
tizált, zenélt, nem okozott ne-

hézséget a felvételi). Kőszeg-
patyon kezdte a tanítói pályát, 
aztán Balogunyom, Győrvár, 
Horvátzsidány következett. 
Tanított összevont osztályok-
ban, a fizikát és a matematikát 

szerette, ma úgy mondja – az 
iskolákban aztán rám ragadt 
a fizika, mint szamárra a fül 
– kézenfekvő lett, hogy a két 
szakot munka mellett a pécsi 
egyetemen elvégezze. Tanári 
pályája javát Táplánszentke-
reszten teljesítette. A fizikát 
teljes órarendben oktatta, a 
matematikát egy-egy osztály-
ban. A kísérleti eszközöket 
maga készítette, fizikai szak-
mai ankétokon be is mutatta, 
több kitüntetést, dicséretet ka-
pott, országos díjakat is nyert. 

– Körülbelül egy vacsorát 
ért akkor az a jutalom, de nem 
is azért kísérleteztem. A gye-
rekeknek akartam segíteni. 
Az évek múltak, a gyerekek 
gyerekek maradtak. Érdek-

lődők, csintalanok, mozgé-
konyak voltak, de soha nem 
volt fegyelmezési gondom az 
osztályokban. A képességek 
szerint iparkodtam ösztökélni 
őket, akinek gyengébben ment 

a fizika, azt biztattam, próbál-
tam neki úgy megmagyarázni, 
megmutatni, hogy értse, hogy 
a jegyért teljesíteni kell. Isme-
retek nélkül nincs tudás. Nem 
szerettem buktatni. Számos 
kiváló képességű diákom is 
volt, ma, amikor rám köszön-
nek az utcán, örülök nekik. 
Sajnálom, hogy a természet-
tudományokra, így a fizikára 
is, kevesebb óraszámot adnak 
az általános iskolákban, mint 
korábban. 

A közösségi feladatok min-
den munkahelyén megtalál-
ták, természetesnek vette, 
hogy a tanári munka nem ér 
véget az osztályteremnél, az 
iskola kapujánál. Ma is szíve-
sen emlékszik vissza a közös 

sportrendezvényekre, kirán-
dulásokra, focimeccsekre. 

Tíz évvel ezelőtt, amikor 
betöltötte a nyugdíjkorhatárt, 
az akkori táplánszentkereszti 
iskolaigazgató megkérdezte, 
mit szeretne? Azt mondta 
neki, ha maradni akar, szíve-
sen veszik, de ha nyugdíjba 
vonul, óraadóként nem tudják 
többet foglalkoztatni. 

– Láttam, hogy több fiatal 
kollégát csak félállásban tud-
tak alkalmazni, azt gondol-
tam, nem jól van az úgy, ha én 
maradnék, nekik meg alig van 
munkájuk, inkább nyugdíjba 
mentem. De éreztem, valamit 
még tennem kell, ki akartam 
próbálni magam. Elvégeztem 
a gyógymasszőr tanfolyamot, 
Sárváron, Bükön dolgozom. 
Nyugdíjas éveimben nyelve-
ket tanulok, utazgatok. Hi-
hetetlenül jó érzés az európai 
kultúra kitüntetett helyeit, 
építészeti és művészeti kin-
cseit személyesen felkeresni, 
megnézni. 

Érsek István magas, sportos 
férfi, most Szombathelyen él, 
kerékpárral jár mindenhová. 
Idejét leköti családja is, lánya 
a városban lakik, unokáját 
időnként rábízza. Fia Kör-
menden alapított családot. 
Kérdésemre, hogy elégedett-e 
az életével, egy pillanatra el-
gondolkodott, majd azt fe-
lelte, igen, elégedett vagyok, 
de nem megelégedett, inkább 
olyan törekvőféle.  

 -treiber-
Fotó: Apáczai iskola

Az aranydiplomás tanár, aki  
gyógymasszőrnek állt

Érsek Istvánnak Kissné Nagy Ilona adta át  
az aranydiplomát, ifj. Perl János polgármester  

a falu nevében köszöntötte egykori tanárát

Nyitott kapuk – nyitott iskola programsorozat 
A szünidőben, immár ha-

gyományosan, nyári tábort 
szervezett az iskola közel 
három hétig tanulóinak, az 
apáczais diákoknak. A nyári 

ellátást 21-40 közötti nebuló 
kérte. Rengeteg színes prog-
ramon vehettek részt a gye-
rekek, jártak Szombathelyen 
a Kalandvárosban, voltak a 

Happy Landben, Nyőgérben 
egész napos kiránduláson, 
könyvtári foglalkozáson.

Tanulóink sok szép él-
ménnyel gazdagodtak, is-

mereteiket bővíthették vál-
tozatos formákban.

Jövőre is tervezzük a nyi-
tott iskola programsoro-
zatot.
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Táplánszentkereszt hamaro-
san megkapja Az Év Polgárőr 
Községe címet, a Vasegersze-
gen tartott megyei polgárőr 
napon a Táplánszentkereszti 
Polgárőr Egyesület tagjai ki-
váló eredményeket értek el, 
és sok megmozduláson vettek 
részt a faluban az év első fe-
lében is. 

A hagyományokhoz híven 
közreműködtek a májusfa-
kitáncolásnál, az évzárónál 
biztosították a közlekedést. 
A Táplán FC vezetőségé-
vel megállapodást kötöttek, 
hogy a focibajnokság idején 
biztosítják a meccseket, nem 
történt rendbontás, a meg-
rendelők elégedettek voltak 
a munkájukkal. Nyáron a 
Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar menetzenéinél 
újra segédkeznek, a zenekar 
karnagyától, Janászek Fe-
renctől májusban ők is kaptak 
ajándékot, egy szép fotót a 
zenekarról, és mellé köszönő 
sorokat.  Neválovicsné Polgár 
Adrienn alelnök elmondta, 
már értesítették őket, hogy 
július 4-én és 5-én, Békés-
csabán adja át az Országos 
Polgárőr Szövetség Az Év 
Polgárőr Községe címeket, 
és a táplánszentkereszti ön-
kormányzat is megkapja az 
elismerést. 

Júniusban Vasegerszegen 
tartották az idei megyei pol-

gárőr napot, a versenyeken 
a táplániak szép sikert arat-
tak. A női csapat első helyen 
végzett, a férfiak a negyedik 
helyet szerezték meg. Az 
ünnepségen Kondor Győző 
Kiváló Polgárőr Munkáért 
kitüntetést vehetett át. 

Júliusban Csepregre utaz-
nak, kispuskás lőversenyen 
vesznek részt.  

A z  a l e l n ö k  e l m o n d t a , 
hogy örvendetes, hogy az 
utóbbi hónapokban többen 
kérték felvételüket az egye-
sületbe. A Táplánszentke-
reszti Polgárőr Egyesület 
honlapja a Facebookon is 
elérhető, a vezetők telefon-
számai: Kajcsos Lajos, el-
nök: 06/30/621-0689, Kapui 
Károly, alelnök: 06/30/560-
9080, Neválovicsné Polgár 
Adrienn, alelnök: 06/70/617-
8809.

A Táplánszentkereszti Pol-
gárőr Egyesület támogatókat, 
szponzorokat vár, a 72700239-
10005800 számlaszámon tud-
ják támogatni. 

( M á j u s i  s z á m u n k b a n 
a polgárőrökről közölt cikk 
mellett régi fotó jelent meg, 
az egyesület tagjai azóta jó-
részt kicserélődtek. A hibáért 
az érintettektől és olvasóink-
tól elnézést kérünk. A szerk.) 

(t. m.)
Fotók: Táplánszentkereszti 

Polgárőr Egyesület

Az Év Polgárőr Községe lesz a falu

A győztes női csapat kispuska lőversenyen VasegerszegenKispuska lőversenyen a férficsapat a megyei versenyen

A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület tagjai Vasegerszegen
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Június 5-én, csütörtökön 
nagy izgalommal várta a 
Táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskola 
valamennyi diákja a gyermek-
napot. 

A Szülői Szervezet az alsó 
tagozatosok részére „mesés”, 
a felső tagozatosoknak a hábo-
rús emlékévhez kapcsolódóan 
honvédelmi akadálypályát 
épített ki ez alkalommal. 

Az apáczais tanulók csapa-
tonként zászlót és menetleve-
let készítettek, csatakiáltást és 
indulót írtak. Ezután kezde-
tét vette az akadálypályákon 
való versengés. Lehetett ott 
megküzdeni mesebeli hősök-
kel, kódot fejteni, autógu-
mik érintésével megmutatni 
ügyességüket, mocsáron át-
kelni, helyből távolt ugrani, 
váltófutásban megmérettetni, 
kúszófolyosón megközelíteni 
a célt, vagy éppen gránátot 
hajítani és elsősegélynyújtó 
ismereteinket gyakorolni. Az 
akadályverseny útvonalán 
nem ártott szemfülesnek len-
ni, hogy a csapatok minél több 

elrejtett zsákmányt és ezzel 
együtt pontot szerezzenek. A 
pedagógusok közül a vállal-
kozó szellemű osztályfőnökök 
plusz pontokat szerezhettek 
osztályaiknak, a többiek pedig 
az egyes állomásokon teljesí-
tettek szolgálatot.

A kicsik számháborúval 
zárták a délutánt. Az ered-
ményhirdetés (az akadály-
versenyen részt vevő csapa-
tok közül 1. helyezést ért el, 
s obsitos levelet kapott a 4. 
B és a 8. B osztály) után fel-
lobbantak a tábortűz lángjai, 
amely mellett diákok, szülők 
és pedagógusok együtt dalol-
tak. Ezen a délutánon és kora 
estén minden résztvevő csak 
nyertes lehetett, jól érezhette 
magát. Fáradtságát kárpótolta 
a „Hadtáp” zsíros kenyérrel, 
répás süteménnyel s üdítővel.

Köszönjük a tartalmas ren-
dezvényt Feketéné Piskor 
Eszternek, a Szülői Szervezet 
elnökének és valamennyi se-
gítőjének.

(Kép és szöveg:  
Apáczai iskola)

Falusias Falunap
2014. szeptember 6.
Táplánszentkereszt Község Képviselő-testülete úgy határo-

zott, hogy ebben az esztendőben változtat a megszokott falunapi 
hagyományokon!

Egy jellegében, kínálatában és hagyományőrzéshez való 
kötődésében megújuló szép másfél napnak lehet szem- és fül-
tanúja az, aki eljön, kijön a Rendezvénytérre (posta mögött) és 
környékére, hogy megcsodálja Táplánszentkereszt „kínálatát”.

Az újdonságok pontokba szedve:
– Mezőgazdasági gépek kiállítása.
– Termék- és terménybemutató, -felismerés.
– Állatsimogató.
–  Népi mesterségek bemutatkozása.
–  Egészséges táplálkozás bemutatása kóstoltatással.
– Szekér- és hintójárat a kastélyokhoz.
–  Tápláni őstermelők bemutatkozása.
– Házipálinkák, házi befőttek, házi savanyúk, házi szörpök, 

házi lekvárok versenye!
– Baráti közösségek főzőversenye hozott alapanyagokból.
– Kézművesvásár.
– „Az én falum” – rajzverseny.
– Tombola újszerű felajánlásokkal (házi ételek, italok, kézi 

készítésű holmik…).

Természetesen mindezek mellett megmaradnak a jól bevált 
programkínálatok is:

–  Tápláni művészeti és sportcsoportok fellépése.
– Gyermekműsorok.
– Sárkány Klub kiállítás.
– Népi fajátékok.

Terveink szerint az „elődélután” (péntek) a gyermekprog-
ramoké lesz, de ezekből bőven jut szombatra is. A péntek estét 
pedig Horváth Meggie és barátai koncertje és egy óriás máglya 
fénye zárja!

A szombat este vendég fellépői:
– Ungaresca Táncegyüttes
– Molnár Trió harmonikashow
– Zanzibar-koncert

Amiben a kedves lakók segítségét kérjük, s ezúton meghir-
detjük a 

– Házi pálinkák versenyét (fél liter)
– Házi befőttek versenyét (fél kg)
– Házi savanyúságok versenyét (fél kg)
– Házi szörpök versenyét (fél liter)
– Házi lekvárok versenyét (fél liter)

A nevezéseket 2014. augusztus 11-től fogadjuk a könyvtárban 
2014. szeptember 5-ig.

A győztesek között értékes jutalmakat osztunk ki!

Nagy szeretettel várjuk a tápláni őstermelőket, kézműves 
foglalkoztatókat, népi mesterségek bemutatóit, konyhakerti 
növények bemutatóit.

Kérjük, hogy a rendezvény külsőségeinek fokozása érdekében 
lehetőség szerint falusias ruházatban mutatkozzanak a Faluna-
pon. A legötletesebb „jelmezeket” jutalmazzuk!

Továbbá várjuk a felajánlásokat:
– Állatsimogatóra (háznál vagy a rendezvényen)
– Termék- és terménybemutatóra
– Kézi készítésű vagy házi készítésű kézműves eszközök, 

ételek-italok a tombolára
– Konyhakerti növényeket ismeretterjesztésre, felismerő 

versenyre

Baráti társaságok jelentkezését is várjuk hagyományos paraszti 
ételek elkészítésére főzőverseny keretei között.

Ebben az esztendőben csak hozott alapanyagból.
Segítők, önkéntesek jelentkezése és információk a könyv-

tárban, ill. Meskó Krisztián népművelőnél, 30/659-0275, 
taplankke@gmail.com

GYERMEKNAP
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Több óvodás érkezik. Áp-
rilisban huszonöt gyermeket 
írattak be a táplánszentkereszti 
Hét Kastély Kertje Művészeti 
Óvoda és Bölcsődébe. Köves-
di Gábornétól, az intézmény 
vezetőjétől megtudtuk, az 
új óvodások többsége a fa-
luban lakik, három gyereket 
Szombathelyről, egyet Csem-

peszkopácsról hoznak majd 
a szülők. Tizenkilenc óvodás 
megy iskolába szeptember-
től, közülük csak kettő nem 
iratkozott be a helyi általános 
iskolába. Az óvoda és bölcső-
de szeptembertől a tavalyinál 
több gyereket lát el, jelenleg 
kilencvennégy óvodás van, de 
az előjegyzések szerint január-
tól százan is lehetnek. 

Anyák napján. Az óvodában 

is köszönthették édesanyjukat 
a gyerekek májusban anyák 
napján. Személyes, meghitt 
köszöntésre törekedtek, ezért 
minden gyerek külön-külön 
fejezte ki háláját, kedvességét 
édesanyjának, adta át az óvo-
dában készített ajándékát, és 
virágot a hangulathoz illően 
feldíszített csoportszobákban. 

Tavaszzáró mulatságok. Az 
óvoda művészeti nevelésé-
nek része, hogy meghívják a 
szombathelyi Mesebolt Báb-
színházat táplánszentkereszti 
Jókai Mór Művelődési Házba, 
a gyerekek az óvoda nyitva-
tartási idejében láthatják az 
előadásokat. Az óvodában fel-
elevenítették a tavaszi népszo-
kásokat, pünkösdölést, éne-
kes-zenés májusfa-kitáncolást 

tartottak, amelyre a szülőket, 
testvéreket is meghívták. A 
gyermeknappal összekötött 
rendezvényen ügyességi ver-
senyeket szerveztek, aki elég 
pecsétet gyűjtött össze ju-
talmat kapott, trambulinon, 
légvárban is ugrálhattak a 
lurkók. A szombathelyi tűz-
oltóság tűzoltóautója nagy si-
kert aratott, felmászhattak rá, 
megnézhették a felszerelését. 
Pénteken délután tartották 
a rendezvényt, hogy minden 
óvodásnak örömet szerez-
hessenek. Az elsős tanulókat 
és a leendő óvodásokat és 
szüleiket is meghívták a prog-
ramokra. 

Háromszor kirándultak. 
A tápláni óvodások ebben a 
félévben háromszor kirándul-
tak, Keszthelyen és Sümegen 
jártak a nagycsoportosok, a 
Szombathelyi Múzeumfalu-
ba pedig az összes óvodást 
elvitték. 

Nyári nyitva tartás. Júni-
usban a kisebb gyerekek el-
búcsúztak az iskolába induló 
nagyobbaktól, de az óvoda 
nyáron se zárja be kapuit, a 
szülők igénye szerint fogadják 
a gyerekeket. 

Szakmai továbbképzések. 
A táplánszentkereszti intéz-
mény, mint megyei művészeti 
bázisóvoda, évente kétszer, 
ősszel és tavasszal szervez 

továbbképzést és szakmai be-
mutatót. A tavaszi szakmai 
napon Vas megyéből harminc 
óvodapedagógus vett részt. 

Az óvoda vezetői és munka-
társai országos továbbképzése-
ken gyarapítják tudásukat, ahol 
alkalmanként ők is átadják 
szakmai tapasztalataikat a kol-
légáknak. Az óvoda vezetője és 
három munkatársa tavasszal 
háromnapos konferencián járt 
Püspökladányban, ahol meg-
emlékeztek a tíz éve elhunyt 
Forrai Katalinról, az óvodai ze-
nei nevelés nagy alakjáról, aki-
nek emlékmúzeumát a tápláni 
óvodában rendezték be.  

Március 12-én, Szombathe-
lyen, a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Regionális Pedagó-
giai Szolgáltató Központjának 
meghívására a Vas Megyei 
Tehetséggondozó Óvodai Tu-
dástranszfer Fórumán tartott 
előadásokat Kövesdi Gáborné 
óvodavezető és Szétag Noémi 
műhelyvezető. A tehetség 
felismeréséről, gondozásáról, 
a fejlesztő műhelyek szerepé-
ről filmvetítéssel összekötött 
előadásokon számoltak be, 
és műhelybeszélgetéseken is 
részt vettek. A kiemelt projekt 
a TÁMOP-3. 4. 5.-12-12-2012-
0001 számú „Tehetséghidak 
Program” része. 

(t. m.)
Fotó: tápláni óvoda

A hagyományoknak meg-
felelően június elsején az esti 
órákban kitáncolták, majd 
kivágták a faluközpontban 
állított májusfát.  Az esemény-
hez gyermek és felnőtt nép-
táncosok műsora adott alap-
hangot. Vastapssal jutalmazta 
az alkalmi közönség a Szökős 
Néptáncegyüttes és az alsó ta-
gozatos tanulók alkotta Jerke 
Néptánccsoport produkcióját. 
A Jókai Mór Művelődési Ház 
közelében felállított májusfa 
kitáncolásához a néptáncosok 

mellett az eseményen meg-
jelent szépszámú érdeklődőt 
is invitálta Meskó Krisztián, 
a kultúrház vezetője. Végül 
több tucat önkéntes táncos 
vette körül a termetes fát, és 
ropta a táncot Molnár Péter 
és Németh Tamás népzenei 
aláfestésére. Aztán előkerült 
a fejsze is, és az addig büszkén 
magasodó fa vízszintes hely-
zetbe került.  Az estet egy kis 
vendéglátás mellett kötetlen 
beszélgetéssel zárták.   

 L.E.

Tavaszi óvodai hírcsokor

Kitáncolták a májusfát
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A táplánszentkereszti önkormányzati  
hivatal tájékoztatja a lakosságot

Hamarosan komposztál-
hatunk!

Örömmel tájékoztatjuk az 
igénylőket, hogy a komposz-
táló ládákat településünkre 
szállították.

Az igényelt ládák átadá-
sára-átvételére a BIT-ÉP Bt. 
Táplánszentkereszt, Fő u. 
45/b sz. alatti telephelyén – 
volt Állami Gazdaság - kerül 
sor az alábbi időpontokban:

2014. július 10-én 14 és 18 
óra között,

2014. július 11-én 16 és 18 
óra között,

2014. július 14-én 16 és 18 
óra között.

Akik ezen időpontokban 
a ládát nem tudják átvenni, 
azoknak később kijelölünk 
külön időpontot, amelyről 
levélben értesítjük őket, ha 
igénylik, a láda házhoz szál-
lításában is közreműködünk. 
Aki a személyes átvételről 
gondoskodni nem tud, az 
meghatalmazott útján is 
eljárhat. Meghatalmazás 
mintát a hivatalban szíves 
rendelkezésükre bocsátunk.

A láda átvételéhez rövid 
adminisztráció is kapcso-
lódik, ehhez kérjük szíves 
együttműködésüket.

Várjuk Önöket a jelzett 
időpontokban!

A májusi európai parlamen-
ti választások eredménye

Május 25-én tartották 
hazánkban az európai par-
lamenti választásokat. A 
választási listára nyolc párt 
került, közülük országosan, 
és Táplánszentkereszten is 
a FIDESZ-KDNP érte el 
a legjobb eredményeket, a 
Jobbik szerezte meg a lista 
második helyét. Az ország-
ban a 8 millió 033 818 válasz-

tásra jogosult közül 2 millió 
322 982 szavazott (28,92%).  
Táplánszentkereszten, a 
2089 névjegyzékben sze-
replő jogosult 27%-a, 565 
választópolgár szavazott. 

Az európai parlamenti 
választások táplánszent-
kereszti eredménye: 

MSZP 47, 8,3%, SMS 
2, 0,3%, FIDESZ-KDNP 
362, 64%, A HAZA NEM 
ELADÓ 2, 0,3%, JOBBIK 
60, 10,6%, LMP 30, 5,3%, 
EGYÜTT-PM 30, 5,3%, 
DEMOKRATIKUS KOA-
LÍCIÓ 32, 5,6%

Nyári gyermekétkeztetés

Tisztelettel tájékoztatjuk 
az érdeklődő érintetteket – 
kedves Szülőket, Gyermeke-
ket -, hogy az önkormányzat 
egész nyáron biztosítja a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 
gyermekek szociális nyári 
étkeztetését.

Az étkeztetés helyben fo-
gyasztással, az önkormány-
zat konyháján vehető igény-
be 2014. augusztus 29-ig, 
naponta 12-13 óra között.

Várunk Benneteket a 
Gyermekjóléti Szolgálat 
által szervezett nyári tábo-
rainkba is!

Tudnivalók a parlagfűirtási 
és gyomirtási kötelezett-
ségről 

A növényvédelmi, gyom-
irtási munkák elvégzésének 
határideje június 30-a. Pár 
nappal vagyunk csak túl ezen 
a határidőn, ezért felhívom 
minden ingatlantulajdonos 
figyelmét, hogy az ingatla-
na körül a gyomtalanítási 
és parlagfűirtási munkákat 
szíveskedjen elvégezni.

A parlagfű,  s  minden 

gyom esetén lényeges a vi-
rágzás, magérés megakadá-
lyozása, és a továbbterjedés 
megelőzése. A rendszeres 
kertgondozás és kaszálás a 
leghatásosabb védekezés. 
Szándékunk az, hogy az ön-
kormányzat területeit is fo-
lyamatosan gyomtalanítsuk. 
Nem kis feladat a parkok, 
intézmények, temetők, ke-
rékpárutak kaszálása, ezért 
szíves türelmüket kérjük.

A par lagfű  veszé lyes 
gyomnak tekinthető, ezért 
kötelező az ellene való vé-
dekezés! Az ingatlantulaj-
donosok, földhasználók kö-
telezettsége a gyom irtása, 
és a parlagfű virágzásának, 
az allergén pollen levegő-
be kerülésének folyamatos 
megakadályozása.

A parlagfű-mentesítést 
elmulasztókkal szemben a 
hatóság közérdekű védeke-
zést rendelhet el, nemcsak 
termőföldön – amelybe a 
zártkertek is beletartoznak 
–, hanem egyéb bel- és külte-
rületi ingatlanon is. A kény-
szerkaszálás teljes költségét 
a föld tulajdonosa, illetve 
használója köteles megtérí-
teni. A megtérítendő költség 
nem azonos a növényvédel-
mi bírsággal. 15 ezer Ft-tól 
5 millió Ft-ig szabható ki 
növényvédelmi bírság azzal 
szemben, aki a parlagfű elle-
ni védekezési kötelezettségét 
elmulasztja; a növényvédelmi 
hatósági tevékenységet aka-
dályozza, a hatóság intézke-
dését figyelmen kívül hagyja, 
az állami vagy közérdekű 
védekezés végrehajtását aka-
dályozza.

Egy médiahír margójára, 
avagy benne voltunk a tv-
ben!

A nyugat.hu-n megjelent 
írás nyomán keresett ben-

nünket a TV2. Egyik lakó-
társunk sérelmezte a József 
Attila utca szociális otthon 
mögötti területének gondo-
zatlanságát.

Jelzése jogos volt, csak 
azt sajnáljuk, hogy nem az 
önkormányzatnak szólt elő-
ször. Amikor az írásról tu-
domást szereztünk, azonnal 
felvettük a kapcsolatot a 
szociális otthon igazgatónő-
jével, aki még aznap délelőtt 
gondoskodott a gyommente-
sítésről.

Tetszett a cím: „Másfél 
méteres parlagfű Táplán-
szentkereszten!”

Kapott rajta a média is, 
hiszen másnap már keresett 
bennünket a TV2 riportere. 
Körbejárta a falut, nem ta-
lált olyannyira elhanyagolt 
területet, másfél méteres 
parlagfüvet, ezért jött be 
polgármester úrhoz, hogy 
már mutassa meg, hol van 
a helyszín. Ifj. Perl János 
megmutatta a tett helyszí-
nét, ahol a gyommentesítés 
már megtörtént. Egyúttal 
körbeinvitálta a riportert a 
faluban. 

A riporter benyomása az 
volt, hogy valóban rendezett 
településünk van. 

De azért lett belőle ri-
port! 

Hadd jegyezzek meg vala-
mit! A riporternek nem kel-
lett volna kijönnie Táplán-
szentkeresztre, mert Szom-
bathelyen is talált volna – 
sokkal több!!! – elhanyagolt 
területet, másfél méteres 
gazzal. Csak egy példa: 2014. 
pünkösdhétfő, Csónakázó-
tó és Árpád út kertek alja,  
másfél méteres fű. 

Ott sétálgatva táplánszent-
keresztiekkel is találkoztam, 
megerősíthetik a leírtakat! 

 Családi Anita
 jegyző
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Idén is megrendezte pünkösdi 
hangversenyét a Táplánszent-
kereszti Ifjúsági Fúvószene-
kar. Az iskolai sportcsarnok-
ban június 8-án telt ház előtt 
vendégként a Szombathelyi 
Ifjúsági Fúvószenekar lépett 
fel.

 
Hagyományosan Janászek 

Ferenc, a tápláni fúvósok 
karnagya köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük a település 
vezetőit, a vendégzenekart, 
és Brandisz Mártont, a szom-
bathelyi Bartók Béla Ze-
neiskola igazgatóját. Majd 
Tornai Katinkának adta át a 
szót, aki moderálta az ünnepi 

hangversenyt. Első számként 
a közismert Operaház fan-
tomja dallama csendült fel. A 
zeneszámok között köszön-
tőkre került sor. Janászek 
Ferenc köszönetét fejezte ki 
a segítőknek, szponzorok-
nak. Külön köszönetet mon-
dott a legfőbb támogatónak, 
ifj. Perl János polgármester-
nek, akit születésnapja alkal-
mából külön is köszöntött a 
zenekar. Miután eljátszották 
a Happy Birthday to Yout, 
szimbolikus ajándékként 
egy zsákba minden tag be-
ledobott egy búzaszemes kis 
tasakot, s azt kívánták, ez a 
zsák jelképezze azt, hogy a 

Tájékoztató a projekt eddigi 
eredményeiről

Vége felé közeledik a  TÁMOP-2.1.2. „Idegen nyelvi és 
informatikai kompetenciák fejlesztése” című projekt, mely-
nek keretében max 90 000 Ft értékű idegen nyelvi és/vagy 
informatikai képzéseken vehetnek részt az érdeklődők. Az 
eTanácsadók munkájának köszönhetően jelenleg már több 
százezer állampolgár regisztrált a háttér-informatikai rend-
szerben, akikben a toborzási, motivációs és kommunikációs 
munka eredményeképpen sikerült felkelteni a képzések és a 
tanulás iránti érdeklődést. A projektben végzett eTanácsadói 
munka eredményességét kiválóan példázza az alábbi táblá-
zat, mely a program márciusi státuszát tükrözi:

HIR-ben regisztrált magánszemélyek száma:    330 706 fő
Tanúsítványt kapott magánszemélyek száma: 84 460 fő
Nyelvi képzésen tanúsítványt kapott: 64 030 fő
informatikai képzésre tanúsítványt kapott: 19 430 fő

Településünkön 2013. év május 21-től december 17-ig 5 
nyelvtanfolyam valósult meg kezdő angol és német, ill. kez-
dő-haladó angol és német nyelvekből, melyeken összesen 
48 fő vett részt, és vizsgázott sikerrel.

malom zsákjai sohasem lesz-
nek üresek. A polgármester 
meghatódva, hátára véve 
vitte el a zsákot. A karnagy 
virággal köszöntötte a zene-

kar azon tagjait, akik a pün-
kösdi hangversenyen először 
szerepelnek.

 Elismerő taps volt a ju-
talma a furulyás tanulók 
bemutatkozásának. Majd  
a  népszerű dalszerző, Pink 
egyik zeneszámát játszották 
el, amelyet Janászek Ferenc 
hangszerelt fúvószenekarra, 
vastapsot kaptak érte. A fő 
dallamot játszó hangszeresek 

állva zenéltek, szólót énekelt 
Tornai Katinka és Németh 
Dávid. A zeneszámok között 
a karnagy arról is beszélt, 
hogy 2013-ban újból eljutot-
tak egy zenetáborba, Győrbe. 

Az idei nyár is igen zsúfolt 
lesz, nem sok szabad ideje 
marad a zenekar tagjainak. 
Sopronban egy nemzetkö-
zi fúvósfesztiválon vesznek 

részt,  s  augusztusban ott 
lesznek Lengyelországban 
a II. Krakkói Nyári Művé-
szeti Fesztiválon is. A Karib 
tenger kalózai dallamának 
felcsendülése pedig már a 
nyári tengerparti nyaralások-
ra hangolhatta a közönséget. 

A hangverseny második ré-
szében a Szombathelyi Ifjúsági 
Fúvószenekar műsora hang-
zott el. Előtte az általános 

iskola igazgatónője, Kissné 
Nagy Ilona mondott köszöntő 
szavakat Mészáros Balázsnak, 
a Szombathelyi Ifjúsági Fúvós-
zenekar karnagyának.

 l. e.

Pünkösdi hangverseny vendégfúvósokkal
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Bár még csak július van, a 
Táplánszentkereszti Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület eseménydús 
időszakot élt át. A május tizen-
ötödikei vihar Táplánszentke-
resztet sem kímélte, így az egye-
sület 5-6 fővel kétszer is vonult 
a faluban. Az első (szerencsére) 
téves riasztásnak bizonyult, 
azonban a parkban a hatalmas 
szél által letördelt faágak veze-
tékeket is leszakítottak.

A falu lakosai többször is 
láthatták a sportpályán az 
egyesület tagjait gyakorolni, 

szerelni, ami a május 31-én 
megrendezett megyei önkén-
tes tűzoltó versenyre való fel-
készülést jelentette. Megérte 
annyit edzeni, hiszen a női 
csapat az 1. helyen, míg a férfi 
csapat az 5. helyen végzett 
szoros küzdelem után. A ver-
senyek nem csupán a szóra-
kozást szolgálják, hanem éles 
helyzetben is segítik a gyor-
sabb reagálást ill. szerelést a 
„való életben“.

 Halvax Vanessa
 Fotó: önkéntes tűzoltók

A vihar megdolgoztatta  
a tűzoltókat is
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Karatehírek

Nem akármilyen eredményt 
produkált a két tápláni csapat 
a megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokságban. A Tápláni KSK 
egy „paraszthajszállal” maradt 
le a bajnoki címről, mögöt-
te pedig a Táplán FC végzett. 
Az utolsó fordulókban hazai 
pályán óriási „zakót mértek” 
ellenfeleikre. A szakvezetők így 
értékeltek:

 
Török Zsolt, a Tápláni KSK 

elnöke: – Az első öt meccsen 
és a felkészülési meccseken 
még nem volt jele, hogy majd a 
bajnoki címre is esélyes lehet a 
csapat. Bár az akarat megvolt, 
eredményekben ez nem tükrö-
ződött. Aztán az ötödik forduló 
után úgymond elkapta a fona-
lat a csapat, és eredményesen 
szerepelt a bajnoki év végéig. A 
tavaszi szezonban meglepetést 
okozott, hogy kikaptunk hazai 
pályán a Sparitól, pedig végig 
irányítottuk a mérkőzést. A 
jáki és a vasszécsenyi mérkőzés 
eredménye is negatívan befo-
lyásolta a végző helyezést, nem 
szabadott volna pontokat elhul-
latni. Tudtuk, hogy a bajnoki cím 
megszerzéséhez a Csepregnek 
nagyot kell botlania, ami nem 
történt meg. Az egész csapat jól 
teljesített, a fiatal és az idősebb 
játékosok jól kiegészítették 
egymást. Megvolt a megfelelő 
összhang. A következő bajnoki 
évnek is szerényebb célokkal 
vágunk neki, azaz az első ötben 
szeretnénk végezni, persze ez 
nem jelenti azt, hogy lemon-
dunk az esetleges bajnoki cím-
ről.

Mindehhez Hajmási Péter 
– aki az ifi csapat edzője, de 
a felnőtt csapatnál is besegít 
–  hozzátette, hogy volt egy ti-
zennyolc meccses veretlenségi 
sorozatuk, s nagy gólarányú 
győzelmeik is. Egyelőre nem 
tudni, mennyire marad együtt 
a csapat, akit lehet, azt az ifiből 
már beépítettek a nagycsapat-
ba, még két olyan játékos van, 
aki a jövőben erősítheti a fel-
nőtt gárdát. Az eredmények azt 
mutatják, hogy lehet alapozni 
az utánpótlásra. A következő 
bajnoki évre a felkészülést július 
közepén kezdik el.   

 Molnár Károly, a Táplán FC 
menedzsere: –  A bajnoki év előtt 
nem helyezésben gondolkod-
tunk, hanem hogy élvezzük a 
focit, és lehetőségeinkhez képest 
minél jobban ki tudjuk szolgálni 
szimpatizánsainkat. Úgy érzem, 
ezen elképzeléseinknek maxi-
málisan meg tudtunk felelni. 
Mindehhez újonc csapatként 
remek teljesítményt nyújtva még 
a harmadik helyet is sikerült 
megszerezni. Csapatként szere-
peltünk, mindenki megtette a 
tőle elvárhatót. A kiváló csapat-
szellem, a közösségi erő a telje-
sítményünk kulcsa. A két tápláni 
csapat minden bizonnyal moti-
válta egymást. Természetesen az 
igazi az lett volna, ha egyesítjük 
erőinket, ebben az esetben lehet, 
hogy nem a Csepreg lett volna a 
bajnok. Persze így is sikerként le-
het elkönyvelni, hogy a két helyi 
csapat dobogós helyen végzett. 
Ez úton is szeretnék gratulálni 
a KSK játékosainak, remekül 
szerepeltek, megérdemlik az 
elismerést, nem sokon múlott 
a bajnoki cím és a feljutás. Ami 
a továbbiakat illeti, szeretnénk 
minden téren előbbre lépni. 
Távozni senki sem akar, de 2-3 
érkezővel számolunk. A felké-
szülést a következő bajnoki évre 
július 10-én kezdjük, heti két 
edzéssel és egy edzőmérkőzéssel.

 Az értékelés után nem sokkal 
tudtuk meg Török Zsolttól – aki 
hiányolta az egyértelmű, kiszá-
mítható versenykiírást –, hogy 
a megyei labdarúgó szövetség 
jelezte számukra, miszerint má-
sodik helyezésük ellenére indul-
hatnának a 2014/2015-ös bajnoki 
évben a megyei I. osztályban. 
Egyelőre még nem döntöttek ar-
ról, hogy élnek-e a lehetőséggel.   

 L.E. 
Eredmények :  Csepreg–

Tápláni KSK 0-1, Tápláni KSK–
Újperint 5-0, Gyöngyösher-
mán-Szentkirály–Tápláni KSK 
1-3, Tápláni KSK–Balogunyom 
7-1, Tápláni KSK–Söpte 9-2, 
Kőszegi SK–Tápláni KSK 0-3. 
Táplán FC–Honvéd SÉ SE 5-1, 
Felsőcsatár–Táplán FC 2-2, 
Táplán FC–Vasszécseny 4-1, 
Torony–Táplán FC 0-0, Balog-
unyom–Táplán FC 2-1, Táplán 
FC–Szentpéterfa 8-1.  

XIV. Törökbálint Kupa
2014. május 5-én rendezték meg a gyermek, ifjúsági, 

kadet, junior és felnőtt JKA Ippon-Shobu Karate Országos 
Bajnokságot, a XIII. Törökbálint Kupát, melyre 25 klub 
205 versenyzője nevezett. A Tápláni Karate Sportegyesü-
letből 9 karatés utazott a Budapest melletti településre. 
Németh András (3.dan) tanítványai egy arany-, két ezüst- 
és egy bronzérmet hoztak el.

Az I. korcsoportban Ersing András kata versenyszámban 
a harmadik legjobb pontszámmal jutott a négyes döntőbe 
és ott javítani is tudott: második helyezést ért el. Az V. 
korcsoportban Berta Dániel a 16-os tábláról bemérkőző-
ként kezdett, majd magabiztos versenyzéssel három nyert 
meccs után a döntőben sem talált legyőzőre: címvédőhöz 
méltóan ismét megnyerte a kategóriáját.

A felnőttek között szintén a 16-os tábláról indult Habda 
Zsolt és Kassai Gergely. Mindketten simán jutottak a 
négy közé: Gergő harmadik helyezést ért el, Zsolt pedig 
második lett.

Balról: Németh András edző, Kassai Gergely,  
Somogyi Dávid, Berta Dániel, Török Balázs, Gosztom Bálint,  

Somogyi Laura, Habda Zsolt.

Európa-bajnokság  
– PRÁGA

2014 májusában Prága adott otthont a korosztályos 
JKA Európa-bajnokságnak, melyre a Tápláni Karate 
Sportegyesületből Berta Dániel utazott a magyar válo-
gatott tagjaként. Dani a 14 éves 
korcsoportban egyéni és csapat 
küzdelemben indult.

A csapatküzdelmek során Dani 
hozta a győzelmet, de két társa alul-
maradt, így nem jutottak tovább.

Az egyéni kumite versenyszám-
ban először egy lengyel fiút vert egy 
wazarival hosszabbításban, majd 
a második meccse már könnyeb-
ben ment: egy skót versenyzőt győzött le két wazarival. 
Harmadszorra egy orosz karatéssal került szembe, akit 
az utolsó másodpercben bevitt találatával vert meg, így 
bejutott a négyes döntőbe. Ott egy cseh fiúval meccselt 
és 2:1 arányban alulmaradt, de így is a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel.

Gratulálunk a szép eredményéhez!

Második és harmadik 
helyezés


