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Az Apáczai Csere János Ál-
talános Iskola feldíszített 
sportcsarnokának színpa-
dán egy idézet volt olvasható: 
„Gyermekkorunk jelei ott 
maradnak életünk helyszí-
nein, ahogy a virág illata is 
ott marad a szobában, amit 
dís ít.”

Ennek	szellemében	búcsúz-
tatták	a	végzősöket	június	20-
án	a	2014/15-ös	tanév	ballagási	
és	tanévzáró	ünnepségén,	me-
lyen	megtöltötték	a	termet	a	
családtagok,	hozzátartozók,	s	
ott	voltak	a	település	elöljárói	
is.	A	nyolcadikosok	bevonulá-
sát	követően	egy	végzős	leány	
és	fiú	mondott	búcsúbeszédet,	
elhangzott,	hogy	nyolc	éve	még	

nem	gondolták,	hogy	ilyen	
gyorsan	elmúlik	az	általános	
iskolai	időszak,	24-en	kezdtek,	
s	most	20-an	fejezik	be	ezt	a	
Balaton-átúszásnak	tűnő	nyolc	
évet.	A	sok-sok	élmény	azon-
ban	velük	marad.	A	ballagók	
a	Máté	Péter	által	sikerre	vitt,	
„Egyszer	véget	ér”	című	sláger	
eléneklésével	vettek	végső	
búcsút	az	alma	matertől.	Elbú-
csúztatták	az	„öreg”	diákokat	
az	alsóbb	osztályosok	nevében,	
emlékül	még	egy	szál	virágot	
is	átnyújtva	nekik,	majd	meg-
történt	az	iskola	zászlójának	
átadás-átvétele.	A	végzősök	
pedig	virág	átadásával	mond-
tak	köszönetet	szüleiknek.

Kissné	Nagy	Ilona	igazga-
tónő	azzal	kezdte	beszédét,	

hogy	a	ballagók	utolsó	közös	
útjukat	tették	meg	az	iskola	
falai	között.	Sokszínű,	tehetsé-
ges	tanulókból	álló	osztálytól	
vesznek	most	búcsút.	Nem	

véletlen,	hogy	sokan	neves	
gimnáziumokban	tanulnak	
majd	tovább.	

Elballagtak a nyolcadikosok, 
véget ért a tanév

Olyan sokan voltak, egy gom-
bostűt sem lehetett volna 
leejteni az általános iskola 
sportcsarnokában a Táplán-
szentkereszti Ifjúsági Fúvósze-
nekar hagyományos pünkösdi 
hangversenyén, május 24-én.

A	Rákóczi	induló	elhangzá-
sa	után	Janászek	Ferenc	kar-
nagy	megnyitójában	ki	is	emel-
te,	hogy	immáron	11	éve	gyűlik	
össze	ilyen	sok	érdeklődő	ezen	
az	eseményen.	Köszöntötte	
a	megjelenteket,	köztük	ifj.	
Perl	János	polgármestert,	dr.	
Kovács	László	alpolgármes-
tert	és	Családi	Anita	jegyzőt.	

Örömét	fejezte	ki,	hogy	több	
kiváló	muzsikus	is	megtisztelte	
jelenlétével	a	rendezvényt.	
Elfogadta	a	meghívást	Kiss	
Barna,	a	Savaria	Szimfonikus	
Zenekar		új	igazgatója	is,	akit	
barátként	is	köszönthet.	Élce-
lődve	jegyezte	meg,	hogy	végre	
helyreállt	a	világ	rendje,	hiszen	
egy	kürtös	került	a	szombathe-
lyi	zenekar	élére.	Kihasználva	
az	alkalmat	meg	is	kérte,	hogy	
üljön	be	a	tápláni	zenekarba	a	
vadászkürt	szólamba,	hiszen	
már	a	kürt	is	elő	van	készítve		
számára.	

Ha pünkösd, akkor hangverseny

Janászek Ferenc Kiss Barnának (szemben) is vezényel        
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Elballagtak a nyolcadikosok, 
véget ért a tanév

Sok-sok	emléket	hagynak	
az	iskolában,	de	sokat	is	visz-
nek	magukkal.	A	mai	nappal	
egy	más	élet	kezdődik	szá-
mukra,	másoknak	is	felelős-
séggel	fognak	tartozni,	nem	
csak	maguknak	és	szüleik-
nek.	Mint	az	iskola	vezető-
je	mondta,	az	ő	ajándéka	a	
búcsúzó	tanulóknak	egy-egy	
„beszélő”	kavics,	amelyek	
vonzzák	a	tekintetet,	felhívják	
magukra	a	figyelmet,	mintha	
azt	mondanák:	vegyél	fel,	
vigyél	magaddal!	A	kövek	
sok	mindenről	tudnának	be-
szélni.	Felhívta	a	figyelmet	
arra,	hogy	a	vég	valaminek	

a	kezdete	is,	amibe	nem	kell	
félni	belevágni.	Majd	megkö-
szönte	a	kollégák	áldozatkész	
nevelő-oktató	munkáját,	ami	
nehéz,	de	örömteli	is	egyben.	
Köszönetet	mondott	a	szülők-
nek	is	az	együttműködésért.	
Utalt	a	kitartó,	szeretetteljes	
szülői	támogatásra	is,	amivel	
segítették	gyermekeiket	a	
nyolc	év	alatt.	Azt	kívánta,	
minél	tovább	őrizzék	meg	a	
végzősök	a	gyermekkoruk	
legnagyobb	erényét,	a	lélek	
tisztaságát.	Az	iskola	pedig	
mindig	visszavárja	őket.

Ezt	követően	a	színpad	
előtt	átadta	azokat	a	köveket	
a	ballagóknak,	amelyekre	be-
szédében	utalt,	majd	értékel-

te	a	tanévet.	Ebből	kiderült,	
hogy	a	2014/15-ös	tanévet	
sikeresen,	eredményesen	
zárták.	A	202	tanuló	közül	

sokan	kaptak	kitűnő	vagy	je-
les	bizonyítványt,	de	90	felett	
volt	a	tantárgyi	dicséretek	
száma	is.	Sok	osztály	végzett	
négy	egész	feletti	átlaggal.	
Ebben	az	évben	is	jól	szere-
peltek	a	tanulók	a	tanulmá-
nyi	és	sportversenyeken,	s	itt	

nemcsak	az	összképet	kell	
nézni,	de	azokat	a	diákokat	
is,	akik	eme	teljesítmények	
mögött	vannak.	Végezetül	

jutalmazta	azokat,	akik	ered-
ményeikkel	ezt	kiérdemel-
ték.	Az	ünnepséget	a	tanulók	
által	előadott	versek,	vala-
mint	színpadi	produkciók	
színesítették.

	   l.e.
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Ha pünkösd, akkor hangverseny

Mielőtt	ez	megtörtént	vol-
na,	Kiss	Barna	is	köszöntötte	
a	megjelenteket,	megjegyezve,	
hogy	nemcsak	szakmai	jellegű	
ez	a	csaknem	harmincéves	
kapcsolat	Janászek	Ferenccel,		
kollégáját	kiváló	szakember-
nek	tartja,	aki	büszke	lehet	a	
tápláni	zenekarra.

Az	ifjúsági	fúvósok	karna-
gya	ezúttal	is	virággal	ked-
veskedett	a	segítőknek,	a	
zenekar	régebbi,	alapító	és	
új	tagjainak,	s	köszönetét	
fejezte	ki	a	polgárőröknek	
is,	hogy	rendre	biztosítják	
a	menetzenéjüket.	Majd	kis	
kitérőként	megkérte	a	te-
remben	jelen	lévő	zenész-
társakat,	hogyha	van	a	ko-
csijukban	magukkal	hordott	

hangszer,	hozzák	be	azokat,	
és	kapcsolódjanak	be	a	fia-
talok	zenélésébe.	Így	három	
kiváló,	tapasztalt	zenész-
szel	is	kiegészült	a	zenekar.	
Majd	visszaemlékezett	az	
élménydús	és	sikeres	krakkói	
útjukra,	amelynek	kivetített	
emlékképeit	a	hangverseny	
alatt	végig	lehetett	látni.

Megható 	 j e lene t 	 vo l t ,	
amikor	a	zenekari 	 tagok	
az	együttes	legfőbb	egyéni	
támogatójának,	ifj.	Perl	Já-
nos	polgármesternek	50	kis	
pohárban	virágpalántákat	
adtak	át	köszönetképpen.	A	
polgármester	megköszönte	
a	figyelmességet,	de	felhívta	
a	figyelmet	arra,	hogy	ő	csak	
egy	a	sok	támogató	közül,	s	
eddig	még	nem	hallott	róla,	
vagy	nem	észlelte,	hogy	bárki	

is	visszautasította	volna,	ha	
támogatást,	segítséget	kér-
tek	tőle.	Az	egyes	események	
között	hangzottak	el	a	zene-
számok,	sorrendben:	Jurassic	
park,	Nadia’s	Theme,	Kell	
még	egy	szó,	Herkulesfürdői	
emlék,	Kell	ott	fenn	egy	or-
szág,	s	zárásként	a	Hunyadi	
induló.	Két	zeneszámnál	a	
fiatalok	szólót	is	énekeltek.	S	

ezúttal	is	ízelítőt	adtak	tudá-
sukból	a	helyi	általános	iskola	
furulyás	tanulói	az	Ave	Maria	
előadásával,	Janászek	Ferenc	
pedig	virággal	köszönte	meg	
az	osztályfőnökök	segítségét.	
A	sok	taps,	a	lelkes	fogadtatás	
újrázásra	is	késztette	a	zene-
kart,	látszott,	hogy	örömmel	
muzsikáltak.

	 lei

Telt ház és hangulatos díszítés

Furulyások bemutatkozásaAz „öreg” muzsikusok beszállás előtt

Menetzene a faluban Kultúra nyáron is a 
könyvtárban

2015.	július	15-én,	szerdán	
17	órától	várjuk	legközelebb	
az	Olvasókör	tagjait	a	könyv-
tárba	–	s	ezen	tagsághoz	lehet	
csatlakozni	–	mikor	is	Mik-
száth	Kálmánnal,	műveivel	
hoz	minket	közelebbi	kapcso-
latba	Láng	Gusztáv	tanár	úr.

A	további	alkalmakról	a	pla-
kátokon	és	elektronikus	formá-
ban	tájékoztatjuk	a	lakosságot.

A	Bridzs Klub	is	várja	a	
lelkes	és	játékos	kedvű	kártyá-

sokat	a	könyvtárba	nyáron	is.	
Részletek	a	plakátokon	és	az	
interneten.

Asztaliteniszezési lehetőség	
a	művelődési	házban.

Várjuk	a	sportot	szerető	csa-
ládokat,	baráti	társaságokat	
előre	egyeztetett	időpontban	a	
Jókai	Mór	Művelődési	Házba	
a	nyár	folyamán	is.	

Asztalfoglalás	a	taplankke@
gmail-com	és	a	30/659-0275	
elérhetőségeken.

A hagyományokhoz híven, 
idén nyáron is megörven-
dezteti a község lakosait a 
Táplánszentkereszti Ifjúsá-
gi Fúvószenekar. Az utcákat 
járva muzsikálnak júliustól 
augusztusig.

A	menetzene	rendjét	kö-
zöljük:

Július	3.	Fő	u.	fele,	Kisfalu-
dy	Sándor	u.,	Petőfi	Sándor	u.,	
Hunyadi	János	u.

Július	17.	József	Attila	u.,	
Deák	Ferenc	u.

Július	24.	Park	u.,	Gyön-
gyös-parti	u.,	Kossuth	Lajos	
u.

Július	31.	Arany	János	u.,	
Dózsa	György	u.,	Táncsics	
Mihály	u.,	Rákóczi	Ferenc	
u.	fele.

Augusztus	14.	Széll	Kálmán	
u.	Széchenyi	István	u.,	Rét	
utca	folyt.,	Ady	Endre	u.,	
Szent	Lőrinc	u.	Augusztus	
28.	Rákóczi	Ferenc	u.	folyta-
tása,	Posta	u.,	Vasút	u.	Fő	u.	
folytatása.

Esőnap:	szeptember.
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A 8. osztály 
névsora

Bognár	Bence,	Bokor	Léna,	
Csala	Dávid	Henrik,	Déri	
Dorina,	Domján	Borbála,	Fe-
kete	Levente,	Gombkötő	Dá-
vid,	Horváth	Flórián,	Jákfalvi	
Evelin,	Kiss	Dániel,	Miszori	
Eszter,	Molnár	Vivien,	Né-
meth	Róbert,	Reindl	Martina,	
Sipos	Kinga,	Somogyi	Petra,	
Szilvás	Lili	Nóra,	Tóth	Már-
ton,	Tölgyes	Patrik,	Várkonyi	
Bence,	osztályfőnök:	Perlné	
Lakatos	Ildikó

Az	idei	esztendőben	kiemel-
kedően	teljesítettek	a	mate-
matikaversenyeken:	

Zrínyi	matematikaverse-
nyen	a	megye	élvonalába	ke-
rült	Erős	Dorián	(10.)	és	Gál	
Bence	(7.)

Felkészítő	tanáraik:	Hor-
váthné	Péntek	Veronika,	Sza-
bóné	Vajda	Erika

Ezen	a	versenyen	az	iskola	
legeredményesebb	diákja	Gál	
Bence,	pedagógusa	Szabóné	
Vajda	Erika.

Kisiskolák	matematikaver-
senyén:	Bognár	Bence	8.	osz-
tályos	tanuló	2.	helyezett,	Kiss	
Roland	6.	osztályos	diákunk	
3.	helyezett	lett,	a	8.	osztályos	
csapat	(Bognár	Bence,	Várko-
nyi	Bence,	Domján	Borbála)	a	
dobogó	2.	fokára	állhatott	fel	a	
matematikaversenyen.

Felkészítő	tanáraik:	Geröly	
Krisztina,	Gueth	Imréné

Kenguru	megyei	matemati-
kaverseny	listáján	6.	helyezést	
ért	el:	Bognár	Bence	8.	évfo-
lyamos	tanuló

Felkészítő:	Geröly	Krisztina	
tanárnő

Bendegúz	megyei	verse-
nyen:	Szabó	Bence	3.	helyezett	
lett	matematikából,	Szabó	
Júlia	anyanyelvből	1.,	Sza-
lai	Bálint	történelemből	2.,	

Langbein	Laura	magyar	iro-
dalomból	2.,	Kiss	Levente	an-
gol	nyelvből	3.,	Purgai	Mátyás	
magyar	nyelvből	2.	és	Sarkadi	
Máté	természetismeretből	1.	
helyezést	ért	el.

Bendegúz	országos	verse-
nyen:	Sarkadi	Máté	termé-
szetismeretből	2.,	Szabó	Júlia	
magyar	nyelvből	11,	Langbein	
Laura	magyar	nyelvből	16.	
helyen	végzett.

Felkészítő	tanáraik:	Geröly	
Krisztina,	Szakál	Szilvia,	Nagy	
Klaudia,	Góczán	József

Bíró	Balázs	számítástech-
nikai	megyei	versenyen:	Tóth	
Marcell	8.	osztályos	diákunk	
7.	helyezett	lett.

Felkészítő:	Horváthné	Pén-
tek	Veronika	tanárnő

A	Rumi	Komplex	tanulmá-
nyi	versenyen

A	8.	osztály	csapata:	angol-
ból	1.,	matematikából	1.,	ma-
gyarból	2.	lett,	s	összesítésben	
is	a	2.	helyen	végzett

A	csapat	tagjai:	Bognár	
Bence,	Bokor	Léna,	Domján	
Borbála	és	Szilvás	Lili

Felkészítő	tanáraik:	Perlné	
Lakatos	Ildikó	és	Geröly	
Krisztina

A	4	a.	osztály	csapata	(Kiss	
Bianka,	Teleki	Bonita,	Jákfalvi	
Ádám	és	Németh	Vivien)	

matematika	tantárgyból	2.,	
magyar	nyelv	és	irodalom	tan-
tárgyból	3.	helyezést	ért	el.

A 	 4 . 	 b 	 osz tá l y 	 Gáspár	
Marcell,	Baumann	Noémi,	
Karvalics	Rebeka	és	Molnár	
Júlia	összetételű	csapata	kör-
nyezetismeretből	1.	helyet	
szerzett.

F e l k é s z í t ő 	 t a n á r a i k :	
Leginszky	Ágnes,	Kámán	Zsu-
zsa	és	Pappné	Nagy	Judit

Büki	tanulmányi	versenyen:	
Erőss	Dorián	matematikából	
1.,	Szalai	Zsófia	értő	olvasás-
ból		1.	helyen	végzett.

Felkészítő	tanáraik:	Hor-
váthné	Péntek	Veronika,	Hor-
váth	Laura

Számos	sikert	könyvelhe-
tünk	el	a	természettudományi	
versenyeken	is:

A	Herman	Ottó	természet-
tudományi	versenyen	a	2.	he-
lyet,

a	Madarak	és	fák	napi	verse-
nyen	a	3.	helyet	szereztük	meg.

A	csapat	tagjai	mindkét	al-
kalommal	(Bognár	Bence,	
Várkonyi	Bence,	Bokor	Léna)

A	Rumi	Képzőművészeti	és	
Rajzversenyen:	Erdélyi	Anna	
6.	osztályos	diákunk	3.	helye-
zett,	Szalai	Zsófia	3.b	osztá-
lyos	tanulónk	2.	helyezett	lett.

A	Gyermekszemmel	el-

nevezésű	Derkovits	Gyula	
rajzversenyen	Szalai	Panni	3.	
osztályos	diákunk	3.	helyezést	
ért	el,	Badics	Hanna	1.	osztá-
lyos	tanulónk	különdíjas	lett.

F e l k é s z í t ő 	 t a n á r a i k :	
Leginszky	Ágnes	és	Kutosné	
Tóth	Hajnalka

A	váti	Benedek	Elek	me-
semondó	versenyen	Badics	
Hanna	1.	osztályos	tanuló	1.	
helyezett,	Kálmán	Kitti	3.a	
osztályos	tanulónk	4.,	Ágoston	
Júlia	3.a	osztályos	diákunk	
szintén	4.	helyezett	lett.

F e l k é s z í t ő 	 t a n á r a i k :	
Borosné	Pethő	Gabriella,	
Horváth	Laura.

A	diákolimpia	is	kimagasló	
eredményeket	hozott:

Horváth	Flórián	teke	sport-
ágban	országos	1.	helyezést	ért	
el,	Gáspár	Marcell	és	Váradi	
Hunor	görkorcsolya	sportág-
ban	állhatott	a	dobogóra.

	Iskolánkban	már	több	éve	
folyik	a	„A	legjobb	diák”	ke-
resése,	aki	nemcsak	a	tanulás-
ban,	a	versenyeken,	de	a	kö-
zösségi	munkában	is	élen	jár.	
A	2014-15-ös	tanév	legjobb	
diákja	Szabó	Júlia	7.	osztályos	
tanuló	lett.

Valamennyiüknek	szívből	
gratulálunk!

(Apáczai iskola)

Az Apáczai iskola tanulóinak kiemelkedő 
versenyeredményei a 2014-2015-ös tanévben



2015. JÚNIUs 5Táplánszentkereszt

A falu mi vagyunk! Beszélge-
tések a faluról és értékeinkről 
címmel hirdetett megbeszélést 
a Táplánszentkereszti Érték-
tár Bizottság június 15-én a 
Jókai Mór Művelődési Házba.

A	táplánszentkereszti	ön-
kormányzat	is	létrehozta	a	
helyi	értéktár-bizottságot,	
amelynek	célja	a	községben	
értékközösség	kialakítása,	az	
eddigi	értékek	feltérképezése	
és	tudatosítása	által	a	helyi	kö-
zösségi	lét,	együttműködés	és	
összetartozás	érzésének	ápo-
lása.	A	bizottság	tagjai:	Kissné	
Nagy	Ilona,	az	általános	iskola	
igazgatója,	Meskó	Krisztiánt,	
a	művelődési	ház	vezetője,	
és	dr.	habil	Murber	Ibolya,	a	
Nyugat-magyarországi	Egye-
tem	Történelem	Tanszékének	
tanára.	Június	15-én	délután	a	
Jókai	Mór	Művelődési	Házban	
tizenhatan	vettek	részt	azon	

a	megbeszélésen,	amelyen	
a	helyi	értékeket	próbálták	
számba	venni.	Kissné	Nagy	
Ilona	elmondta,	hogy	előze-
tesen	interneten	készítettek	
felmérést,	várták	a	táplániak	
javaslatait.	Huszonkét	ajánlás	
érkezett,	de	bárkinek	lehet	
még	újabb	javaslata,	ötlete.

Dr.	Murber	Ibolya	az	érték	
fogalmáról,	filozófiai,	társa-
dalmi,	történelmi	változásáról	
tartott	előadást.	A	rendszervál-
tozás	után,	a	kezdeti	eufóriát	
követően,	sokan	csalódtak,	újra	
elfordultak	a	közösségtől,	a	csa-
ládban,	a	fogyasztásban	keres-
tek	menedéket.	A	közösségek	
újraépítése,	az	értékek	tudatos	
feltárása,	elfogadása	jelenthet	
kiutat	az	értékválságból	is.	„A	
falu	mi	vagyunk!	Az	építészeti	
és	természeti	értékek,	a	szellemi	
javak,	kulturális	örökség	is	része	
a	közösség	életének.	Közös	
célok,	együttes	élmények	segít-

hetik	a	helyi	értékek	ápolását,	
megőrzését.	Becsüljük	meg	azt	
amink	van,	azzal	lehet	könnyeb-

ben	azonosulni,	ami	örömöt	
okoz,	pozitív	érzéseket	kelt	a	
közösség	tagjaiban,	és	erősíti	az	
összetartozás	érzését	is.	A	helyi	
értékek	nemcsak	a	múltban	
gyökerezhetnek,	nemcsak	örö-
kölhetők,	de	teremthetők	is”.

A	résztvevők	az	előadás	után	
először	három	csoportban,	
majd	közösen	beszélgettek	a	
helyi	értéktárról.	Az	interne-
tes	javaslatok	közül	kiemelték	
és	a	táplánszentkereszti	he-
lyi	értéktárba	javasolták	a	hét	
kastélyt,	a	két	templomot,	a	
Perl	malmot,	a	Forrai	Katalin	
emlékmúzeumot,	Széll	Kál-
mán	néhai	miniszerelnök	sírját	
a	táplánfai	temetőben,	az	50	
éve	alapított	citerazenekart,	a	
gabonakutató	állomáson	ne-
mesített	és	termesztésbe	vont	
kalászos	növényeket,	az	1939-es	

faluegyesítést,	a	medvehagyma-
virágzás	ünnepét,	az	ősparkot	a	
falu	közepén,	a	régi	hagyomá-

nyok	újjáélesztésével	a	májusfa-	
állítást,	a	lucázást,	a	rönkhúzást	
(ez	nem	volt	szokás	a	faluban).	
Az	újabb	értékek	közé	sorolták	
az	óvoda	és	bölcsőde,	valamint	
az	iskola	és	tornacsarnok	épü-
letét,	az	ifjúsági	fúvószenekart	
és	a	foltvarrókat.

Az	internetes	javaslatok	
között	szerepelt	a	Kecske	utca	
(a	mai	Petőfi	utcát	ma	is	sokan	
így	hívják),	a	Csordahajtó	(fel-
tehetően	ez	is	arra	utal,	hogy	
marhatartással	foglalkoztak	a	
községben).

A	Táplánszentkereszti	Ér-
téktár	Bizottság	folytatja	a	
munkáját,	július	végéig	elküldi	
javaslatait	a	Megyei	Érték-
tár	Bizottságnak	(hamarosan	
könyvet	jelentetnek	meg	a	
települések	értékeiről).

	 (t. m.)

Értéktár-bizottság: a falu szellemi öröksége

A Táplánszentkereszti Polgár-
őr Egyesület májusi, júniusi 
tevékenységéről Neválovicsné 
Polgár Adrienne tájékoztatta 
lapunkat.

A	tápláni	polgárőrök	az	
idén	is	segítették	a	májusfa-
felállítását,	valamint	a	májusfa	
kitáncolásnál	is	közreműköd-
tek.	A	Táplánszentkereszti	
Ifjúsági	Fúvószenekar	május	
24-én	tartotta	hagyományos	
pünkösdi	hangversenyét,	a	
forgalmat	irányították	a	pol-
gárőrök.

Az	iskolában	az	utolsó	taní-
tási	napon,	június	15-én	gyer-

meknapot	tartottak,	délután	a	
polgárőrök	is	közreműködtek,	
a	kijelölt	állomáshelyeken	
segítettek	a	diákoknak.

Az	Országos	Polgárőr	Szö-
vetség,	jó	munkája	elismeré-
seként,	emlékszalagot	adomá-
nyozott	a	Táplánszentkereszti	

Polgárőr	Egyesületnek.	A	
szalagot	Krug	Gusztáv,	a	Vas	
Megyei	Polgárőr	Egyesület	
vezetője	kötötte	föl	a	helyi	
egyesület	zászlajára.

A	 focibajnokság	 idejé-
re	megállapodást	kötöttek	a	
Táplán	FC	vezetőségével,	hogy	
minden	hazai	mérkőzésen	biz-
tosítják	a	meccseket,	a	bajnok-
ság	idején	semmilyen	rendbon-
tás	nem	történt	a	sportpályán.

Július	negyedikén,	Kom-
lón	tartják	az	országos	pol-
gárőr 	 ta lá lkozót , 	 ahol 	 a	
táplánszentkereszti	egyesüle-
tet	négyen	képviselik.

Fotó: Pint Ferenc

A tápláni polgárőrök tavaszi, nyári hírei
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A tavaszi, nyári hónapokban 
is számos meghívásnak tett 
eleget a Táplánszentkereszti 
Ifjúsági Fúvószenekar.

Janászek	Ferenc	karnagy	
elmondta,	június	6-án	a	Szom-
bathelyi	Premontrei	Gimnázi-
um	húszéves	jubileumát	ünne-
pelték	az	iskolában.	Fazekas	
Zoltán	Márton	perjel	meghí-
vására	a	Táplánszentkereszti	
Ifjúsági	Fúvószenekar	egyórás	
összeállítással	szerepelt	az	
ünnepségen.

Június	13-án	ünnepelte	a	
Zalaegerszegi	Fúvószenekar	
fennállásának	negyvenedik	
évfordulóját,	erre	is	meghívták	
a	táplániakat.	Részt	vettek	a	
Széchenyi	tértől	a	Dísz	térig	
tartó	felvonuláson,	és	nagy	
sikert	arattak.

Au g u s z t u s 	 m á s o d i k á n	
Szentgotthárdon	lépnek	fel	
a	fúvósfesztiválon,	augusztus	
15-én	Szombathelyen	a	jubi-
leumi	fúvósfesztiválon,	szep-
tember	26-án	pedig	a	kőszegi	
szüreten	vendégszerepelnek.

Fúvósfesztiválokon 
lépnek fel

A Táplánszentkereszten lakó 
Németh Keve lett az első a 
XXIII. Teleki Pál Országos 
Földrajz-Földtan tanulmá-
nyi verseny egri döntőjében. 
Május közepén minden me-
gye első helyezettjével, és a 
budapesti 1., 2., 3. helyezett 
versenyzőkkel kellett meg-
küzdenie.

A	szombathelyi	Váci	Mihály	
Általános	Iskolában	tanuló	
Kevétől	megtudtuk,	a	7.	osz-
tályosok	országos	megmé-
rettetésén	három	fordulóban	
kellett	kiválót	teljesíteni	az	
első	helyezéshez.	Volt	írásbeli,	
tesztlap-kitöltés	és	szóbeli	
felelés,	valamint	terepgya-
korlaton	is	értékelték	a	ver-
senyzőket.	Az	írásbeli	rész	
nagyon	jól	sikerült,	jól	ment	
a	szóbeli	is,	bár	elég	nehéz	

kérdések	voltak.	A	névadó,	
Teleki	Pál	életét	is	jól	kellett	
ismerni,	s	természetbúvár	cik-
keket	is	kellett	tanulmányozni,	
a	legtöbb	kérdés	azonban	a	
hetedikes	tananyaggal	volt	
kapcsolatban.	Őszintén	szólva	
ennél	még	nehezebb	verseny-
re	számított,	de	azért	így	sem	

volt	sétagalopp	jó	eredményt	
elérni.	A	harmadik	napon	ren-
dezték	az	eredményhirdetést,	
a	díjátadást.	Nemcsak	az	első-
nek	járó	oklevélért,	Teleki	Pál	
Emlékplakettért,	és	földrajz-
földtan	tartalmú	könyvjutalo-
mért	szólították,	de	különdíjat	
is	kapott	a	legjobb	írásbeliért,	
valamint	azért,	mivel	a	legtá-
volabbról	érkezett	a	verseny-
re.	Nem	kifejezetten	az	első	
helyre	számított,	de	ahogy	
fogytak	az	előtte	szólítottak,	
úgy	nőtt	a	reménye	erre.

Keve	azt	is	elárulta,	hogy	a	
földrajz	a	kedvenc	tantárgya,	
jóformán	beleássa	magát	a	
kötelező	iskolai	tananyag	
elsajátításán	kívül	is.	Első-
sorban	a	természetföldrajz	
érdekli,	s	amikor	kirándul	va-
lahol,	ilyen	szemmel	is	kuta-
kodik.	A	versenyre	alaposan	

felkészült,	amiben	persze	ko-
moly	segítséget	kapott	a	szü-
leitől,	édesapjától,	Németh	
Gábortól,	aki	a	földrajztanára	
is	az	iskolában,	édesanyja	Ko-
vács	Andrea,	szintén	földrajz-
tanár,	ő	is	segített.	Még	nem	
tudja,	hogy	ezen	a	területen	
folytatja-e	tanulmányait,	de	
nagy	a	valószínűsége,	hogy	
leendő	foglalkozása	nem	fog	
messze	állni	a	földrajztól-
földtantól.

Németh	Keve	kitűnő	ered-
ményét	biztosan	sokan	tud-
ják	Táplánban	is,	hiszen	erre	
lakóhelye	is	büszke	lehet.	S	
ha	már	lakóhelyénél	tartunk,	
a	földrajzban	kiváló	tanuló	
labdarúgó	tehetségét	is	ka-
matoztathatja	a	helyi	U13-as	
csapatban.			

																									
	 lemil

Országos tanulmányi versenyt nyert

A	Táplánszentkereszti	Ön-
kéntes	Tűzoltó	Egyesület		kö-
szöni	a	falu	lakosságának	a	
vasgyűjtéshez	a	segítséget,	mi-
vel	ez	az	egyik	jelentős	anyagi	
támogatás	az	egyesület	műkö-
déséhez.

Részt	vettek	a	Vép-Bozzai	
Önkéntes	Tűzoltó	Egyesület	
135-dik	jubileumi	ünnepsé-
gén	a	közös	együttműködés	
jeleként.

Szent	Flórián	nap	alkalmá-
ból	a	tűzoltók	védőszentjének	
tiszteletére	celebrált	misén	is	
jelen	voltak.

A	Szent	Flórián	Tűzoltószö-
vetség	rendezésében	a	Flórián	
napon	tűzoltóversenyen	indul-

tak,	a	főzőversenyen	második	
helyezést	értek	el.

A	Borostyánkö		Mentőcso-
port	részt	vett	az	éves	ismétlő	
gyakorlaton.	Ezzel	egyidőben	
megalakult		a	Szentpéterfa,	Por-
nó-apáti,	Vaskeresztes,	Hor-
vátlövő	mentőcsoport	is.	Az	
új	csoport	rendszerbe	állítását	
a		Borostyánkő	Mentőcsoport	
irányította.	Az	eseményen	jelen	
volt	dr.	Hende	Csaba	honvédel-
mi	miniszter	is.

A	táplánszentkereszti	is-
kolai	Szülői	Munkaközösség	
kérésére,	a		júniusi	diáknapi	
verseny	egyik	állomását	bizto-
sították	az	önkéntes	tűzoltók.

 Halvax Vanessa

Az önkéntes  
tűzoltóknál történt

Zalaegerszegen vonultak a fúvósok

Tűzoltók a templomban
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Idén is állt  
a májusfa

A	falu	apraja-nagyja	összejött	a	hagyományos	májusfaállításra	
május	elsejének	délelőttjén	a	kultúrház	melletti	területen.	A	
meglehetősen	borús	időben	a	helyi	tűzoltók	is	besegítettek	a	
szalagokkal	díszített	tekintélyes	méretű	fa	előkészítésében	és	
felállításában.	A	jókedvű	munkához	azért	pálinka	formájában	
dukált	egy	kis	szíverősítő	folyadék	is.	Eredetileg	délutánra	
felvonulást	és	kultúrműsort	terveztek,	ami	azonban	technikai	
okok	miatt	elmaradt.	

Fotó: művelődési ház
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Óvodai hírek

Anyák napja ünnepére…

Óvodánkban 	 évek 	 ó ta	
egyénileg	köszöntik	meg	a	
gyermekek	az	édesanyjukat.	
Ilyenkor	a	csoportszoba	egy	
kis	szegletét	előre	feldíszít-
jük,	kicsit	elkülönítjük.	Erre	
a	hangulatos	helyre	kísérik	a	
gyermekek	az	édesanyjukat,	
ahol	elmondhatják	nekik	a	
saját	maguk	által	kiválasztott	
anyák	napi	versüket,	majd	
odaadhatják	a	saját	készítésű	
ajándékokat.	Az	édesanyák	
könnyes	szemmel	hallgatják	
gyermeküket.

Minden	csoportból 	ké-
szült	néhány	gyermek	arra	
a 	 hé t fő i 	 napra , 	 mikor 	 a	
táplánszentkereszti	Idősek	
Otthonába	mentünk	megem-
lékezni	az	édesanyák	napjáról.	
Minden	évben	nagyon	vár-
ják	a	gyermekeket,	akik	most	
is	szebbnél	szebb	versekkel	
köszöntötték	az	otthon	idős	
lakóit.	Mosolygós	arcokkal,	de	
könnyes	szemekkel	köszönték	
a	kis	műsort,	majd	egy	idős	
néni	gyönyörű	és	megható	
versét	hallgattuk	együtt.

Versmondó verseny

Május	7-én	a	Vasszécsenyi	
Óvoda	szervezésében	Ambrózy	
Versmondó	versenyt	hirdettek	
Tanakajdon.	Erre	a	rendezvény-
re,	megmérettetésre	5	gyer-
mek	jelentkezett.	Mindegyi-
kük	ügyesen,	bátran	mondta	el	
erre	az	alkalomra	tanult	versét.	
Névre	szóló	oklevéllel	és	nagy	
élménnyel	távoztak.

Kertész leszek…

Óvodánkból	két	csapat	vett	
részt	a	2015.	évi	Herényi	Vi-
rágúton	meghirdetett	óvo-

dás	„Kertépítő”	versenyen.	
Feladatunk	két	virágláda	be-
ültetése	volt,	egyéni	ötletek	
alapján.	A	Napraforgó	csoport	
munkáját	emléklappal,	míg	a	
„Terek	Szárnyán”	Tehetség-
ígéreteket	gondozó	műhely	
alkotását	10.000	Ft-os	vásár-
lási	utalvánnyal	jutalmazták.

Tavasz ovigaléria

2015.	május	14-én	benépe-
sült	az	óvoda	aulája.	Tavaszi	
témájú	kiállítás	nyílt	Berki	Jó-
zsef	festőművész	alkotásaiból.	
A	művész	ellátogatott	intéz-
ményünkbe,	hogy	a	gyermeke-
ket	a	festés	a	színek	világához	
közelebb	hozza.	Érdekes	is-
meretekkel	gazdagította	óvo-
dásainkat,	akik	figyelmesen	
és	érdeklődően	hallgatták.	A	
kiállítót	a	gyermekek	tavaszi	
versekkel	örvendeztették	meg.	
A	megnyitón	az	általános	is-
kola	furulyás	növendékeinek	
hangszeres	játékát	hallhattuk,	
Janászek	Ferenc	tanár	úr	köz-
reműködésével.

Újra Napszínpad!

2015.	május	19-én	a	Nemzeti	
Látványszínház	Napszínpad	
Társulata	elhozta	hozzánk	a	
„Tavasztündér”	című	előadásu-
kat.	Az	interaktív	előadás	során	
a	gyerekek	zenés-mozgásos	
játékokkal	szerezhettek	ismere-
teket	a	szorgos	méhecske	mun-
kájáról,	ismerkedhettek	meg	a	
méhkaptár	lakóival.	Megtud-
hatták	mi	a	dolguk	a	méhecs-
kéknek,	melyek	a	virág	részei	és	
hogy	miből	készül	a	méz.

Pünkösdölés

2015.	május	22-én	a	„Szállj	
elő	zöld	ág”	népi	gyermek-

játékok	tehetségígéreteket	
gondozó	műhely	 tagjai 	a	
pünkösdölés	hagyományai-
val	ismertették	meg	óvodás	
társaikat.	Pünkösdi	királynőt	
választottak,	majd	a	fiúk	pün-
kösdi	királynak	kiáltották	ki	
maguk	közül	a	legerősebbet.	
A	lányok	virágszirmokat	szór-
tak,	a	fiúk	magasra	emelték	a	
királykisasszonyt.

Kirándultunk

Gyermeknap	alkalmából	
Kőszegre,	a	Bechtold	István	
Természetvédelmi	Látoga-
tóközpontba	kirándultunk.	
Már	reggeli	előtt	útra	keltünk.	
Busszal	utaztunk	Kőszegre,	
ahol	megreggeliztünk	és	már	
kezdődhetett	is	a	barangolás.	
Felfedeztük	a	Látogatóköz-
pont	minden	érdekességét,	
rengeteg	játékon	keresztül	
ismerkedhettünk	meg	a	mada-
rak	világával,	bújócskáztunk	a	
labirintusban.	Majd	ezek	után	
a	Chernel	kertben	sétáltunk,	
ahol	szebbnél	szebb	virágo-
kat	láttunk.	A	séta	végén	pe-
dig	a	baglyok,	ölyvök,	gólyák	
társasága	várt	minket.	Végül	
pedig	mindenki	kiüríthette	a	
hátizsákját,	megettük	a	sok	
finomságot.	Minden	gyermek	
nagyon	jól	érezte	magát,	sok	

érdekességet	láttunk,	amiből	
rengeteget	tanulhattunk.

Juniális

Szülőkkel,	testvérekkel	kö-
zös	rendezvénnyel	búcsúztat-
tuk	a	tavaszt,	köszöntöttük	a	
nyarat.	Az	óvoda	összes	gyer-
meke	közös	műsorral	ked-
veskedett	a	jelenlévőknek.	
Ügyességi	játékok,	trambulin,	
langalló	sütés,	meglepetések,	
eszem-iszom,	fagyizás	volt	a	
program.	Célunk	ezzel	az	volt,	
hogy	a	gyerekek	és	a	szülők	
közösen	szerezhessenek	élmé-
nyeket.	Miközben	a	gyerekek	
szabadon	játszhattak,	a	felnőt-
teknek	alkalmuk	volt	kötetlen	
beszélgetés	formájában	job-
ban	megismerni	egymást.

Óvodai nyitvatartás

Az	óvodában	nyári	leállás	
az	önkormányzat	képvise-
lő-testületének	döntése	ér-
telmében	nem	lehet,	igény	
esetén	biztosítják	a	gyerme-
kek	elhelyezését.	Bátorítják	a	
szülőket,	hogy	szükség	esetén	
vegyék	igénybe,	akár	óvodás,	
akár	bölcsődés	gyermekeik	
elhelyezésére.

(információ: 
táplánszentkereszti óvoda)

A táplánszentkereszti óvoda májusi,  
júniusi eseményeiről
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A táplánszentkereszti Jókai 
Mór Művelődési Ház „Köz-
tünk élnek” címmel sorozatot 
indított a faluban élő érdekes 
foglalkozású, vagy különleges 
hobbit űző emberek bemu-
tatására. A nyugdíjas Kapui 
Károly galambásszal ismer-
kedhettek meg az érdeklődők 
márciusban.

Meskó	Krisztián,	a	művelő-
dési	ház	vezetője	köszöntötte	
a	vendégeket.	Kapui	Károly	
postagalambokat,	és	a	kedv-
teléshez	szükséges	eszközö-
ket	is	hozott	magával.	Több	
mint	harminc	éve	foglalkozik	
a	postagalambokkal,	Szom-
bathelyen	kezdte	a	tenyésztést	
és	versenyeztetést,	öt	éve	köl-
tözött	Táplánszentkeresztre.	
Rendkívül	érdekfeszítő	elő-
adásából	megtudhattuk,	hogy	
már	az	1100-as	években	Szíri-
ában	és	Egyiptomban	kezdték	
el	a	galambokat	hírvivésre	
használni,	80-100	kilométerre	
vitték	el	a	leveleket,	volt,	hogy	
csaták	kimenetelét	fordította	
meg,	hogy	lelőtték	az	ellenség	
szárnyas	„postásait”.	Magyar-
országon	az	1566-os	szigetvári	
csata	elvesztésében	is	köz-
rejátszott	az,	hogy	a	törökök	
vadászsólymokkal	elkapatták	
a	galambokat,	és	nem	jutott	el	
a	Zrínyi	Miklós	által	vezetett	
várvédők	segítségkérő	levele	
Ferdinánd	császárhoz...

Kapui	Károly	beavatta	a	
hallgatóságot	a	postagalamb-
tenyésztés,	versenyeztetés	
rejtelmeibe	is.	A	beszélgetés	
elején	rögtön	leszögezte:	rég-
óta	kutatják,	de	még	mindig	
nem	tudják	pontosan,	hogyan,	
mivel	tájékozódnak	a	galam-
bok,	noha	számos	elmélet	
létezik	(a	föld	mágneses	tere,	a	
galambok	különleges	beideg-
ződése	stb.),	de	az	igazi	válasz	
még	várat	magára.

A	postagalambokat	ötféle	
galambfajtából	tenyésztet-
ték	ki,	a	röptetéskor	képesek	
testsúlyuk	felét	is	elveszíteni.	
A	kelés	évében	350	kilomé-
terről	kell	hazatalálniuk,	az	

idősebb	galambok	már	700,	
később	700-1000	kilométerről	
is	megérkeznek	párjukhoz	és	
a	galambdúchoz	meg	a	ga-
lambászhoz.	Átlagosan	70-80	
kilométerrel	képesek	szelni	
a	levegőt!

Rendkívül	érdekes	volt,	
ahogy	elmesélte,	miként	szok-
tatják	őket.	Elveszik	a	párju-
kat,	az	úgynevezett	„özvegy	
galamb”	módszerrel	késztetik	
őket	arra,	hogy	visszatérjenek.

Autóval,	szállítóketrecekben	
viszik	őket	a	verseny	indulási	
pontjához,	az	előadó	szerint	
feledhetetlen	élmény,	amikor	
a	mezőny	felszáll,	szinte	elsöté-
títik	az	eget.	Sajnos	az	időjárás	
viszontagságainak	is	ki	vannak	
téve,	volt	már	olyan	verseny,	
ami	tragikus	véget	ért,	Len-
gyelországban	a	jégeső	meg-
ölte	a	postagalambok	zömét.

A	postagalambok	rendkívüli	
fizikai	megterhelését	izmos	
szárnyuknak	és	a	tollazat	sű-
rűségének	köszönhetik,	meg-
felelő	jó	minőségű	táplálékkal,	
vitaminokkal	is	fölkészítik	

őket	a	versenyre,	a	fertőző	
betegségek	ellen	pedig	vé-
dőoltást	kapnak.	Testükhöz	
képest	izomkötegük	három-
szor-négyszer	jobb	az	embe-
rénél.	Tizenhat-tizennyolc	
évig	is	elélnek,	tíz	évig	lehet	
versenyeztetni	őket,	Kapui	
Károlynál	ezután	még	nyu-
godtan	tovább	maradhatnak	
a	megszokott	környezetben,	
egyszerűen	azért,	mert	szereti	
őket,	és	nem	viszi	rá	a	lélek	a	
„selejtezésre”.

A	galambokat	lábgyűrűvel	
jelölik	meg,	ezen	vannak	azok	
az	adatok,	amelyek	bizonyít-
ják,	ki	a	jogos	tulajdonosuk.	
Az	értékesebb	jószágok	ára	
30-40	ezer	forintnál	kezdődik.

Számos 	 haza i 	 és 	 nem-
zetközi	versenyt	nyertek	a	
szombathelyi-táplánszent-
kereszti	postagalambok,	a	

serlegek,	oklevelek	is	ott	sora-
koztak	a	kis	asztalkán.

A	humorral	és	öniróniával	
fűszerezett	előadáson	azt	is	
megtudtuk,	hogy	tévhit	az,	hogy	
szeretik	egymást,	mint	a	galam-

bok,	ugyanis	a	galamboknál	is	
kialakul	a	rokonszenv	és	ellen-
szenv,	valamint	a	hierarchia.	
Idegen	galambnak	esélye	sincs	
beférkőzni	közéjük,	erős	csip-
kedéssel	gyorsan	elűzik	(ilyen-
kor	persze	összefognak!).

A	postagalambász	elmond-
ta,	minden	madarat	megismer,	
köréje	gyűlnek	és	a	vállára	
szállnak,	olykor	meg	is	csipke-
dik,	de	vigyáznak	rá,	fájdalmat	
még	véletlenül	sem	okoznak.

Kapui	Károly	önmagát	úgy	
jellemezte,	„akit	a	bolond-
bogár	egyszer	megcsípett,	az	
soha	nem	tudja	abbahagyni	
ezt	a	hobbit”.	Majd	bekap-
csolta	a	magnót	és	lejátszotta	
a	„Fehér	galamb	száll	a	falu	
felett”	című	dalt.

Szép	este	volt!
(t. m.)

Fotó: Meskó Krisztián

Köztünk élnek

Szeretik egymást:  
Kapui Károly és a galambok
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Huszonheten iratkoztak 
be az iskolába

Több éves hagyomány, hogy 
a táplánszentkereszti önkor-
mányzat névre szóló emlék-
lappal és némi pénzzel bú-
csúztatja a nyolcadikosokat.

Június	15-én	a	táplánszent-
kereszti	önkormányzati	hiva-
talban	fogadta	a	diákokat	ifj.	
Perl	János	polgármester	és	
Csanádi	Anita	jegyző.	Az	idén	
húszan	fejezik	be	a	Táplán-
szentkereszti	Apáczai	Csere	
János	Általános	Iskolában	a	
tanulmányaikat.	Igazgatójuk,	
Kissné	Nagy	Ilona,	és	osz-
tályfőnökük,	Perlné	Lakatos	
Ildikó	kíséretében	érkeztek	
a	hivatalba.	Kissé	elfogódva	
ültek	le	a	tanácsteremben.

A	polgármester	köszön-
tötte	őket,	elmondta:	ebben	
a	teremben	szoktak	önkor-
mányzati	üléseket	tartani,	itt	
születnek	meg	a	döntések	pél-
dául	a	falu	költségvetéséről,	a	
bevételekről	és	kiadásokról,	
Táplánszentkereszt	fejlesz-
téséről.	A	hattagú	képviselő-
testület	és	a	polgármester	
döntése	volt	az	is,	hogy	a	falu	
csatlakozott	az	állami	Bursa-
Hungarica	ösztöndíjprog-
ramhoz,	és	támogatják	az	
egyetemeken,	főiskolákon	
tanuló	táplánszentkereszti	
fiatalokat.

„Szeretném	hinni,	hogy	a	
nyolc	év	alatt	sokat	tanulta-
tok,	és	a	tanárok	figyelmét	is	
felkeltettétek.	A	tanárok	és	
nevelők	szeretete	mellett,	az	
önkormányzat	is	iparkodott	
minden	támogatást	megadni	

az	iskola	jó	működéséhez,	a	
sporthoz	és	szórakozáshoz	is”.

Ifj.	Perl	János	kérte	a	diá-
kokat,	továbbra	is	tanuljanak	
szorgalmasan,	legyenek	hasz-
nos	tagjai	a	társadalomnak,	
hazájuknak,	falujuknak.

Kissné	Nagy	Ilona,	az	Apá-
czai	iskola	igazgatója	meg-
köszönte	az	önkormányzat	
támogatását,	és	azt	is,	hogy	az	
átszervezés	után,	2013-tól	a	
helyi	önkormányzat	továbbra	
is	vállalta	az	iskola	fenntartá-
sát,	és	ennek	gyakorlati	haszna	
sok	mindenben	mérhető.	A	
diákokhoz	fordulva	elmondta,	
az	iskola	kapuja	mindig	nyitva	
áll	előttük,	és	ne	feledjék:	a	
szülőfalu	hazavárja	őket.

Családi	Anita	jegyző	arra	
biztatta	a	nyolcadikosokat,	ha	
bármi	gondjuk	lesz,	nyugodtan	
keressék	az	önkormányzatot.	
Azt	tapasztalja,	hogy	a	to-
vábbtanulók	nyomtatáshoz,	
dolgozatok	beköttetéséhez	
be	szoktak	kopogtatni	hoz-
zájuk,	majd	ők	is	nyugodtan	
jöhetnek.

A	rövid	kis	ünnepség	után	
a	fiataloknak	ifj.	Perl	János	
polgármester	adta	át	az	önkor-
mányzat	nevében	az	oklevele-
ket	és	a	pénzjutalmat.

A	végzős	osztály	húsz	tanu-
lója	közül	tizenegy	jelentke-
zett	gimnáziumba	(legtöbben	
a	szombathelyi	Premontrei-
be),	nyolcan	szakközépiskolá-
ban	folytatják	a	tanulást,	egy	
diák	menne	szakiskolába.

	 (t. m.)

A Táplánszentkereszti Apá-
czai Csere János Általános 
Iskolában június 16-tól július 
5-ig, változatos programokat 
kínáló nyári táborban tölt-
hetik az idejüket a diákok. A 
szülők kérésére reggel héttől 
délután fél ötig felügyelnek a 
gyerekekre.

Kissné	Nagy	Ilona,	az	iskola	
igazgatója	elmondta,	ötvenkét	
tanulónak	kérték	a	nyári	tábort	
a	szülők.	A	gyerekekre	napon-
ta	négy	pedagógus	felügyel,	a	
tanulók	aktív	pihenéssel	tölthe-
tik	az	idejüket.	A	korábbi	évek-
hez	hasonlóan	a	programok	

egy	részét	tartják	csak	az	isko-
lában	(kézműves	foglalkozás,	
aszfaltrajzolás,	szellemi	totó,	
rejtvényfejtés,	sátorépítés),	be-
járják	a	falu	nevezetes	pontjait,	
az	iskolabuszt	használva	ki-
rándulásokat	terveznek	Szom-
bathelyre	a	Múzeumfaluba,	a	
Kalandvárosba,	a	Csónakázótó	
partján	lévő	fitnesz	parkba,	Kő-
szegszerdahelyre	a	vízimalom-
hoz,	és	Vasszécsenyben	Pődör	
György	ásványgyűjteményét	is	
megnézhetik.

Az	igazgató	elmondta,	a	
táboroztatás	költségeihez	hoz-
zájárul	A	Táplánszentkereszti	
Iskoláért	Közalapítvány	is.

Tíz esztendő még nem a világ, 
de egy csupa szépkorúból álló 
művészeti csoport életében 
igazán szépséges dátum.

2004	őszén	alakult	meg	a	
táplánszentkereszti	Nyugdí-
jas	Klub	fiatalabb	tagjaiból	a	
Tápláni	Gyöngyvirág	Dalkör	
nagy-nagy	lelkesedéssel	és	
örömmel,	mindannyiunk	víg-
ságára,	jó	kedélyére.

A	kezdeti	lendületet	több-
ször	is	megakasztotta	az	élet	
menete,	de	a	legkitartóbbak	és	
a	közben	csatlakozók	mindig	
könnyet	csaltak	az	őket	hallga-
tók	szemébe,	hiszen	szívből	jövő	
dalaik	és	az	a	megbízhatóság,	
ami	mindig	a	sajátjuk	volt,	soha	
el	nem	hagyta	a	társaságot.

Lehetett	az	falunap,	citera-
zenekari	találkozó	vagy	egyéb	
táplánszentkereszti	rendez-
vény,	továbbá	Szépkorúak	
találkozója	a 	megyében,	
vassurányi	fellépés	vagy	éppen	
pecöli	látogatás,	mindig	büsz-
kék	lehettünk	rájuk,	mindig	

jó	szívvel	engedtük	őket	szín-
padra,	vagy	indítottuk	őket	
messzi	útra.

Ha	elindultak	a	Szépkorúak	
Ki	mit	tud?-ján,	akkor	soha	
nem	tértek	haza	siker	nélkül,	
az	elődöntő	az	alap	volt.

Számos	díj,	elismerés,	ok-
levél,	emléklap,	vidám	be-
szélgetés,	nótázás	szanaszét	
az	életben,	amerre	csak	meg-
fordultak.

Kicsiny	bungijuk	falai	hirde-
tik	sokszínűségüket,	a	széles	
repertoárt,	amire	oly	büszkék,	
hiszen	bármilyen	felkérésnek	
eleget	tesznek,	mindig	megle-
pik	a	közönséget.

Nemrég	ünnepelték	alapítá-
suknak	10.	esztendejét,	s	ebből	
az	alkalomból	köszöntjük	most	
őket	mi	is,	Táplánszentkereszt	
kultúraszerető	közönsége.

A	jó	Isten	megáldja	őket	ez	
alkalomból	még	legalább	tíz	
esztendeig	erőben,	egészség-
ben,	jókedvű	pacsirtázásban!

Meskó Krisztián
népművelő

A	Táplánszentkereszti	Apá-
czai	Csere	János	Általános	
Iskolába	huszonhét	első	osz-
tályost	írattak	be	áprilisban.	
Szeptembertől	Szabóné	Vaj-
da	Erika	és	Szieberné	Dávid	
Adél	tanítók	vezetik	be	őket	

a	betűvetés	tudományába.	
Az	ismeretek	elmélyítését	
csoportbontással	segítik.	A	
leendő	elsősök	már	két	alka-
lommal,	játékos	foglalkozáson	
találkozhattak,	ismerkedhet-
tek	tanítóikkal.

Az elköszönő 
nyolcadikosokat fogadták

Tízéves a Tápláni 
Gyöngyvirág Dalkör

A Gyöngyvirág dalkör tagjai civilben

Nyári táborok
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A z  i d é n  ő s s z e l  l e s z  ö t -
ven éve, hogy megalakult a 
táplánszentkereszti Tavaszi 
Szél Citerazenekar. Tavasz óta 
sok helyen felléptek, készül-
nek a jubileumra.  

A	Németh	Lajos	által	ala-
pított	táplánszentkereszti	Ta-
vaszi	Szél	Citerazenekart	sok	
helyre	hívják,	műsorukkal	

ápolják	a	hagyományokat,	
gazdagítják	a	kultúrát.		Sze-
rencsére	sok	fellépésre	van	
alkalmuk.	Olyan	nívós	ren-
dezvényen	szerepelhettek	az	
elmúlt	időszakban	mint	pl.	
Celldömölkön	a	„Vas	megyé-
ben	születtem“,	amin	csak	
meghívott	zenekarok,	dal-
körök	muzsikáltak,	daloltak.	
A	táplánszetkereszti,	helyi	

programoknak	is	szinte	állan-
dó	szereplői.

Felkérést	kaptak	a	Szent	
György	vásárra,	Bükre.	De	
elvitték	Táplánszentkereszt	
nevét	Tihanyba	is.	A	zenekar	
tagjai	közül	ketten	folyamato-
san	képzésekre	járnak,	a	meg-
szerzett	tudást	itthon	átadják	
a	többieknek.	A	nyárra	is	sok	
meghívást	kaptak,	mindenhol	

szeretnének	helyt	állni,	és	
lelkesen	készülnek	az	őszi,	50	
éves	jubileumukra.

Halvax Vanessa

Gyermekétkeztetés

Az	önkormányzatok	az	idén	
is	pályázhattak	szociális	nyári	
gyermekétkeztetés	megszer-
vezésére.	Táplánszentkereszt	
Község	Önkormányzata	20	
rászoruló	gyermek	támogatá-
sára	nyújtotta	be	pályázatát,	
5	gyermek	étkeztetését	saját	
költségén	vállalta.

A	benyújtott 	 	pályázat	
eredményeképpen	az	Emberi	
Erőforrások	Minisztériuma	
25	gyermeknek,	2015.	06.	16	
–	2015.	08.	28.	között,	53	mun-
kanapra,	napi	egyszeri	meleg	
étel	biztosítására	466	ezer	Ft	
támogatásban	részesítette	
önkormányzatunkat.

A	rászoruló	gyermekek	ét-
keztetése	helyben	fogyasztással	
vehető	igénybe.	A	gyermekek	
részére	az	étkeztetést	az	iskolai	
felügyelet	és	a	Gyermekjóléti	
szolgálat	által	szervezett	tábo-
rokban	is	biztosítjuk,	a	tavalyi	
évhez	hasonlóan.

Várjuk	jelentkezésüket!	
Azok	a	szülők,	akik	gyerme-
kük	nyári	étkeztetését	munka-
helyi	elfoglaltságuk	miatt	nem	
tudják	megoldani,	akár	csak	
pár	napra	is,	szintén	igényel-
hetik	az	étkeztetést,	a	tanév-
ben	szokásos	térítési	díjat	kell	
érte	fizetni.

Diákmunka

Az	idén	3.	alkalommal	biz-
tosít	a	Kormány	lehetőséget	

az	önkormányzatok	részére	
diákok	nyári	foglalkoztatásá-
ra.	A	diákok,	akik	már	dol-
goztak	az	önkormányzatnál,	
komoly	érdeklődést	tanúsí-
tottak	az	idei	évben	is.	Sajnos	
a	lelkesedés,	a	dolgozni	akarás	
kevés!	Keret	is	kellene	hozzá.	
A	munkaügyi	központtól	az	
alábbi	tájékoztatást	kaptam:	
„	A	nyári	diákmunka	program	
után	az	idei	évben	is	igen	nagy	
az	érdeklődés,	a	keretünket	
jóval	meghaladó	igény	érke-
zett	vissza	a	foglalkoztatóktól.	
A	rendelkezésre	álló	kere-
tünkhöz	kellett	a	jelzett	igé-
nyeket	igazítanunk.	A	pénz-
ügyi	keretünk	elosztásánál	
a	településeken	élő	fiatalok	
létszámát	vettük	figyelembe.

A	keretünkhöz	igazított	di-
ákmunka	létszám	és	időtartam	
az	Önök	esetében:	2015.	07.	
20.-2015.	08.	31.	között	2	fő,	
6	órás	diák	foglalkoztatására	
van	keret.

Azért	várom	a	jelentkező-
ket,	ha	esetleg	más	települé-
sen	felszabadul	keret,	igyek-
szem	rá	lecsapni.

Lakossági felhívás a 
vegyszeres gyomírtás 

mellőzésére

	Kitavaszodván	üdítő	lát-
vány	a	szépen	gondozott	
kertek,	a	közterületek,	az	
árokpartok	és	az	ingatlanok	
előtti	területek	zöldje,	főleg	
ha	azokat	rendszeresen	vág-

ják,	nyírják.	Elszomorító	a	
kép,	ha	elsárgult,	szinte	leper-
zselt	szigetek	szakítják	meg	
az	utca	zöldjét,	itt	a	kasza,	
a	sarló	és	a	fűnyíró	helyett	a	
gyomirtó	„dolgozott”.	Olyan	
a	látvány,	mintha	a	természet	
megsemmisült	volna	azon	a	
szakaszon.	Pár	hét	múltán	
egy-egy	nagyobb	esőzést	kö-
vetően	megindul	a	gyomir-
tóval	kezelt	partoldal,	omlik	
az	árokpart,	elmossa	a	víz,	
hiszen	hiányzik	a	talajtakaró	
növényzet,	amely	stabillá	te-
szi	ezt	a	felületet,	elkezdődik	
az	erőteljes	talajerózió,	ami	
a	termőréteg	pusztulásával	
jár	együtt.

Mit	tehetnénk	ennek	meg-
előzése	érdekében?

Ne	használjunk	gyomirtót!	
Belterületen	központi	jogsza-
bály	nem	tiltja	a	vegyszeres	
gyomirtást,	de	a	gyomirtó	sze-
rek	kiválasztása	korlátozott:	
csak	szabad	forgalmú	szer	
alkalmazása	megengedett,	
és	a	vegyszerkijuttatás	során	
ügyelni	kell	arra,	hogy	minél	
kisebb	fokú	legyen	a	környe-
zetterhelés.

Akik	ezzel	a	módszerrel	
élnek	gondolhatnának	arra	
is,	hogy	permetezéskor	ezek	a	
szerek	a	levegőben	nem	csak	
a	kívánt	területre	juthatnak	
el.	A	csapadékvízzel	beke-
rülhetnek	a	településünkön	
található	vízfolyásokba,	ta-
lajvízbe	is.	Gondoljanak	már	
saját	magukra,	gyerekeikre,	

unokáikra	is.	Kapunk	min-
denhonnan	elég	vegyszert	
nem	kell	még	nekünk	is	adni	
hozzá!

Kérem	a	lakosságot,	hogy	a	
község	belterületén,	főleg	az	
árokpartok	mentén	tartózkod-
jon	a	gyomirtó	szerek	alkal-
mazásától,	még	az	agresszív	
gyomnövények	(tarack,	fe-
nyércirok,	parlagfű)	esetében	
is,	inkább	a	kaszálást,	fűnyírást	
részesítsék	előnyben!

Egyben	tisztelettel	kérek	
mindenkit,	hogy	a	növényvé-
delmi	munkákat	június	30-ig	
végezzék	el!

Nem	kapcsolódik	szoro-
san	az	előzőekhez,	de	sajnos	
említést	kell	tennünk	arról,	
hogy	nálunk	is	egyre	több	ró-
kát	látni	a	belterületen.	Még	
annál	is	szomorúbb,	ha	a	házi	
baromfiban	komoly	károkat	
tesznek	ezek	az	állatok.	Két	
helyről	bejelentés	is	érkezett,	
feltehetően	az	elhanyagolt	
belterületi	ingatlanon	elbújt	
és	odakölykezett	a	róka.	Fel-
szólítottuk	a	tulajdonosokat,	
egyik	helyen	sajnos	közérdekű	
védekezést	kell	elrendelnem	–	
ha	valóban	ott	tanyáznak	–	a	
rókák	befogásáról,	kiirtásáról	
gondoskodni	kell.	Akinek	
javaslata,	elképzelése	van,	
esetleg	felajánlja	e	témában	
segítségét,	hálásan	köszönöm	
az	érintett	lakótársak	nevé-
ben	is.

Családi Anita
jegyző

A táplánszentkereszti önkormányzati  
hivatal tájékoztatója

Ötvenéves jubileumára készül a citerazenekar
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Karatehírek

Karate korosztályos Eb

Májusban	a	németországi	
Bochumban	rendezték	meg	
a	JKA	Korosztályos	Európa	
Bajnokságot,	melyre	Vas	me-
gyéből	a	Tápláni	Karate	Sport-
egyesület	sportolóját,	Berta	
Dánielt	is	nevezte	Schwarz	
Péter	szövetségi	kapitány.	A	
TKSE	válogatott	sportolója	
a	tavaszi	versenyszezonban	
többször	is	sérüléssel,	beteg-
séggel	küzdött,	de	így	is	beke-
rült	az	utazó	keretbe.

Dani	szerette	volna	meg-
ismételni	a	tavalyi	Eb-sze-
replését,	amikor	is	a	dobogó	
második	fokára	állhatott	fel.	
Sajnos	azonban	egy	sérülés	
keresztülhúzta	a	tápláni	fiú	
reményeit:	egy	testre	kapott	
nagyerejű	ütés	miatt	a	hétvé-
gét	a	tatami	helyett	a	kórház-
ban	töltötte.	Szerencsére	nem	
történt	nagyobb	baj,	így	Dani	
a	csapattal	hazautazhatott.

A	JKA	Karate	Szövetség	májusban	rendezte	meg	
országos	stílusbajnokságát,	melyre	a	Tápláni	Karate	
SE	versenyzői	közül	öten	utaztak:	Ersing	Alexander,	
Ersing	András,	Somogyi	Laura,	Habda	Zsolt,	Berta	
Dániel.	Németh	András	(3.dan)	tanítványai	szépen	
versenyeztek	a	26	klub	194	versenyzőjét	felvonultató	
viadalon.

Somogyi	Laura,	Ersing	Alexander	és	Ersing	András	
nem	jutott	a	négyes	döntőbe.	Berta	Dániel	a	15	éves	
korcsoportban	küzdelemben	magabiztos	versenyzéssel	
egészen	a	döntőig	jutott,	ott	azonban	egy	wazarival	
kikapott,	és	így	a	dobogó	második	fokára	állhatott	fel.	
A	felnőtteknél	Habda	Zsolt	szintén	bejutott	a	négy	
közé,	és	harmadik	helyezést	ért	el.

Gratulálunk	nekik!

XV. Törökbálint Kupa

Összességében elégedettek 
lehetnek a szurkolók mindkét 
tápláni futballcsapat szerep-
lésével. Egy kis visszatekintés 
a bajnoki évre.

A	Tápláni	KSK	biztosan	
maradt	benn	a	megyei	I.	osz-
tályban.	A	12.	helyen	végeztek	
26	ponttal.	Ennyi	volt	a	13.	Kő-
szegi	SE-nek	is,	a	11.	helyezett	
Kemenesaljától	pedig	mindösz-
sze	egy	ponttal	maradtak	el.	Az	
eredmények	alapján	meglehe-
tősen	rapszodikusan	szerepelt	
a	csapat.	Voltak	egymás	utáni	
vereségeik	ugyanúgy,	mint	na-
gyobb	gólarányú	győzelmeik.	
Hazai	pályán	nyújtottak	a	fiúk	
jobb	teljesítményt,	s	kár	volt	az	
utolsó	három	forduló	vereségé-
ért.	A	KSK-tól	megkeresésünk	
ellenére	hivatalos	értékelést	
nem	kaptunk.

Az	utolsó	fordulókban	en-
gedett	ki	a	Táplán	FC	megyei	
II.	osztály	Szombathelyi	cso-
portjában	szereplő	csapata	is.	
Ennek	eredménye	egy	idegen-
beli	vereség	és	egy	döntetlen	
lett.	Azonban	így	is	maga-

biztosan	lettek	bajnokok	72	
ponttal,	imponáló	gólaránnyal	
a	második	helyezett,	67	pon-
tos	Lukácsháza	előtt.	Több	
nagy	gólarányú	győzelmet	is	
arattak,	hazai	pályán	pedig	
az	egész	bajnoki	évben	nem	
kaptak	ki,	s	csupán	két	esetben	
játszottak	döntetlent.

–	Megalakulásunk	óta	a	há-
rom	év	alatt	először	arany-,	
majd	bronz-,	most	pedig	is-
mét	aranyérmet	szereztünk,	
s	nyugodtan	állíthatom,	nem	
érdemtelenül.	Mindemellett	
idén	ifi	csapatunk	ezüstérem-

mel	büszkélkedhet.	Örömünk-
re	szolgált,	hogy	mind	a	hazai,	
mind	pedig	az	idegenbeli	mér-
kőzéseinket	sokan	látogat-
ták.	Sikerünk	kulcsa	a	remek	
játékosok,	akik	csapatként	
egységesek	tudtak	lenni.	Az	
utolsó	fordulókban	valóban	
kissé	kiengedtünk	a	biztos	baj-
noki	cím	tudatában.	Az	is	igaz	
persze,	hogy	nem	mindig	az	
nyeri	a	bajnokságot,	akit	leg-
inkább	bajnokesélyesnek	tar-
tanak.	Két	fő	támogatónk	van:	
mezszponzorunk	a	Medosz	
Kft.,	valamint	a	helyi	önkor-
mányzat	a	pálya	és	az	öltöző	
ingyenes	biztosításával.	Az	ő	
segítségükön	kívüli	költsége-
ket	tagdíjakból,	jegyeladásból,	
egyéni	felajánlásokból	fedez-
zük.	Sajnos	másokkal	ellentét-
ben	mi	TAO-s	pénzt	még	nem	
tudtunk	felhasználni.	Hallani	
olyan	hangokat	is,	miszerint	
nálunk	milliókat	keresnek	a	
játékosok.	Ezen	nevetséges	
és	rosszindulatú	pletykák	ki-
találóinak	és	terjesztőinek	
gondolatvilágával	még	Cser-
nus	doktor	sem	tudna	megbir-

kózni.	A	jövőről	annyit,	hogy	a	
megyei	I.	osztályban	kötelező	
utánpótlás	csapatokat	nem	
tudnánk	kiállítani,	ezért	nem	
is	tudjuk	vállalni	a	magasabb	
osztályt.	Addig	nyújtózko-
dunk,	amíg	a	takarónk	ér,	de	
eredményeinkkel	továbbra	is	
szeretnénk	megörvendeztetni	
lelkes	szurkolóinkat	-	nyilat-
kozta	érdeklődésünkre	Mol-
nár	Károly,	a	csapat	edzője,	
menedzsere.	(Felvételünkön	
11-est	értékesítettek	a	Táplán	
FC	egyik	hazai	mérkőzésén.)		

								 L.E.  

Bennmaradás és 
bajnoki cím


