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Falunap: 34 gyermeket fogadtak
polgárrá, változatos programok

Szeptember 5-én tartották az
idei falunapot. Harmincnégy
gyermek született az elmúlt
évben, a polgárrá fogadáson
szüleikkel együtt köszöntötték
őket. Főzőverseny, sport- és
kulturális programok színesítették a rendezvényt.
A futballpálya felázása miatt a játékos sportvetélkedő
elmaradt, a falufutáson való
részvételt csak néhányan vállalták. A szabadtéri „tábori
konyhákon” már reggeltől
szorgoskodtak az alkalmi szakácsok, babgulyás és marhahúsból készülő pincepörkölt,
nyúlpaprikás fortyogott az
üstökben. Egy helybeli, nyulakat tartó házaspár nyúlpaprikással rukkolt elő egy 6,5 kilós
nyusziból. Nem messze tőlük
hentestokány gőzölgött. A
tűzoltóknál vadpörkölt alapja

volt látható a kondérban, a
polgárőrök pedig pörköltet
készítettek. A képviselő-testület tagjai szintén szorgoskodtak. Az önkormányzat – a falunapi étkeztetésre – az egyik
katlanában pincepörköltet, a
másikban babgulyást főzött.
Az önkormányzati konyha
dolgozói reggel 7 óra óta a
konyhán szorgoskodtak, sütötték a sok lángost és a még több
palacsintát. Az adagolásról
déltől estig a polgármesteri hivatal dolgozói gondoskodtak,
és igyekeztek hizlalni az asztalon helyet foglaló, II. Dezsőnket jelképező malacperselyt
(a téli közös, falusi disznóvágáson Dezsőnek hívták az
„áldozatot”). Az időjárás nem
volt kedvező, közben esett
is rendesen, és a programok
gördülékenysége is hagyott
némi kívánnivalót maga után,

Egy új polgár köszöntése
az ellátásra azonban senkinek
sem lehetett panasza! Biztos
ízletesre sikerült, mert volt,
aki háromszor is visszajött a
kondérokhoz, egy-egy újabb
adagra.
(II. Dezső megvásárlására
39.975 Ft gyűlt össze a falunapon, amelyhez a hivatalban
azonnal összeszedtek még

25 Ft-ot, így a téli disznóölés
áldozatául váló hízóra már
40.000 Ft áll rendelkezésükre.
Másnap egy jólelkű falubeli
küldött még 1000 Ft-ot, hadd
dagadjon az a II. Dezső. Köszönet minden kedves adományozónak!)
Folytatás a 2. oldalon

Szeptemberben nyit az iskola
A Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános
Iskola tanévnyitó ünnepélyét
augusztus 31-én tartották a
tornacsarnokban.
A tanévnyitó ünnepségen
gyerekek, szülők, az önkormányzat képviselői töltötték meg a sportcsarnokot.
A szokásokhoz híven oldalt,
külön kis padokon ültek az
első osztályosok. Szeptember elsején 27-en kezdik meg
iskolai tanulmányaikat a

táplánszentkereszti általános
iskolában. A söptei, vassurányi
és váti tagintézménnyel együtt
307 diák tanul az Apáczaiban,
közülük 202-en a faluban lévő
központi iskolában.
A diákok hangulatos műsora
után Kissné Nagy Ilona iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket. Pilinszky János szavaival
kezdte mondandóját: „Szeptemberben nyit az iskola. Van-e
szebb a kezdet szépségénél?
Folytatás a 3. oldalon
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Falunap: 34 gyermeket fogadtak
polgárrá, változatos programok
Folytatás az 1. oldalról
A gyerekek a posta környékén nagyon élvezték a játék
pónik lovagolását, a kultúrház
nagyterme pedig csaknem
megtelt érdeklődőkkel a Szamóca Színház élvezetes bábelőadásán.
A finom ebédet követően
– melyhez Marci tangóharmonikás húzta a nótát – délután
nyitották meg a Sárkány Klub
hagyományos kiállítását. Meskó Krisztián, a művelődési
ház igazgatója elmondta, ez
a tizedik alkalom, hogy meg
lehet csodálni a kultúrházban

foltvarró körért végzett és végez. Cserkuti Veronika szakkörvezető emlékeztetett arra,
hogy számukra mindig nagy
dilemma, mit is állítsanak ki
a rengeteg munkából. Ezúttal
elkülönítettek egy kis gyermeksarkot, hiszen előszeretettel
készítenek nekik alkotásokat,
akik igen hálásak érte. Köszönetet mondott minden kisebb-nagyobb „sárkánynak” az
éves munkáért. Megemlítette,
hogy jó volna azokkal erősíteni,
akiknek kedvük van ehhez a
tevékenységhez, és szívesen
csatlakoznának a foltvarrók
csapatához. Megköszönte a

Nehéz volt oltani az ázott „viskót”

az ügyes, szorgos kezek által
készített alkotásokat. Bozi
Jánosné, a Táplánszentkereszti
Közhasznú Kulturális Egyesület leköszönő elnöke arról
beszélt, hogy amikor ezeket
a csodálatos munkákat látja
valaki, szinte szólnia sem kell,
hiszen azok helyette beszélnek, az alkotásokban sok-sok
munka rejlik. Ez a formák és
színek művészete. Külön megköszönte Cserkuti Veronika
lelkes munkáját, amelyet a

jelen lévő polgármester támogatását egy általuk készített
mappával, Bozi Jánosnénak
pedig táskával mondott köszönetet.
A nap fő programja a polgárrá fogadás volt. Dr. Kovács László alpolgármester
a rendezvénysátor padsorait
megtöltő gyerekek, szülők,
más érdeklődők előtt arról
beszélt, hogy az önkormányzat
13 év óta azért rendezi meg ezt
az eseményt, hogy osztozzon a

Sokan voltak kíváncsiak a bábszínházi előadásra

szülők örömében, s hogy a falu
nyilvánossága előtt fogadják
be az újszülött polgárokat
a közösségbe. Ezúttal 34 új
táplánszentkereszti polgárt
köszönthettek, akik az elmúlt
egy évben születtek, köztük
két ikerpárt is. Ez eddig a
csúcs, öröm, hogy valamen�nyien teljes családban látták
meg a napvilágot. Azt kívánta
a szülőknek, hogy a türelmetlenségük ne okozzon sebeket,
de ne is kényeztessék el gyermekeiket, ne neveljék önzővé
őket. A dicséretekkel is jól
sáfárkodjanak. Tőke Monika
védőnő is köszöntötte a szülőket és újszülötteket. Felhívta
a figyelmet arra, hogy a neveket tartalmazó szalagocskákat az orvosi rendelőnél lévő
születésfára köthetik fel. Ifj.
Perl János polgármester és

az alpolgármester átadta a
szülőknek a polgárrá fogadási
dokumentumot.
Késő délután az önkéntes
tűzoltók tartottak bemutatót,
látványos volt az égő fészer,
pajta, gazdasági épület oltását
imitáló gyakorlat, amiben részt
vettek osztrák tűzoltók is.
Kihirdették a főzőverseny
eredményét, majd a helyi
egyesületek, műkedvelő csoportok léptek a színpadra.
Nagy tapsot kapott a Tápláni
Gyöngyvirág Dalkör, a Pink
Panther Rock and Roll csoport, a Westside 9761, a Karate Sportegyesület, a Tavaszi
Szél Citerazenekar, és persze
a Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar is. Este a Big
Mouse Band és Éder Gabee
szórakoztatta a közönséget.
L.E.

Bemutatót tartottak a karatésok

Táplánszentkereszt
Táplánszentkereszti havilap

Így főtt a falu ebédje

Felelős kiadó:
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Felelős kiadó: ifj. Perl János, Felelős szerkesztõ: Treiber Mária
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Szeptemberben nyit az iskola
Folytatás az 1. oldalról
Mikor a sportpálya salakján a
futók lekuporodnak a startvonalra, s vékonyka füstöt eresztve
eldördül a startpisztoly? Szabad
a pálya, s ismeretlen!”
„Igen, mi is itt állunk a szeptemberi ragyogásban, a tanévnyitón, az ismeretlen előtt,
és örülünk egymásnak, jó a
viszontlátás, mielőbb szeretnénk megosztani egymással
nyári élményeinket”.
Az igazgató ezután kedves szavakkal fordult az első

osztályosokhoz, elmondta,
hogy várnak rájuk a számok,
betűk és mindenféle izgalmas tudnivalók. Kérte, hogy
ne féljenek, a tanító nénik
ugyanúgy szeretni fogják őket,
mint az óvónők. Kérte, hogy
legyenek büszkék arra, hogy a
táplánszentkereszti Apáczai
iskola diákjai.
A szokások része az is, hogy
az elsősök kis kitűzőt kapnak
a tanévnyitón, amit az igazgatónő nyújtott át nekik.
Kissné Nagy Ilona kérte a
szülőket, fogják a gyermekük

kezét, segítsék őket az iskolai
élet kezdetén. Az Apáczai
iskola sikerességének alapja,
hogy a pedagógusok a szülőkkel folyamatos párbeszédet, jó
kapcsolatot alakítanak ki.
A továbbiakban a többi diákhoz, szülőhöz intézte szavait. A 2015/16-os tanévet
12 osztállyal, 5 napközis csoporttal kezdik, folytatódik az
angol és német nyelvoktatás,
a furulya- és fúvósoktatás, és
választhatnak a gyerekek a
szakkörök, fakultációk és a
sportedzések közül.
Bemutatott három új kollégát, Kardos László a technikát, Jakabné Kiss Emese a
matematikát és fizikát fogja
tanítani, a pedagógiai asszisztens Győrvári Góth Szilvia.
Az ünnepség végén tájékoztatta a szülőket arról,
ebben a tanévben megváltozott az iskola működte-

tője. A jogszabályok értelmében és a PM döntése
alapján szeptember elsejétől a táplánszentkereszti
iskola működtetését is a
Szombathelyi Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ vette át (2013 januárjától 2015 szeptemberéig a
táplánszentkereszti önkormányzat volt a működtető).
Az önkormányzat nagylelkűségének köszönhető, hogy
továbbra is fenntartják az
iskolabusz működését, és
helyben marad a karbantartás is.
Kissné Nagy Ilona megköszönte a polgármesternek, a
képviselő-testületnek és az önkormányzati hivatal dolgozóinak az elmúlt években nyújtott
támogatást, majd megnyitotta
a 2015/16-os tanévet.
(t. m.)
Fotó: Apáczai iskola
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Kalandos falutúra: velünk élő történelem
Falutúrán ismerkedhettek
Táplánszentkereszt nevezetességeivel az érdeklődők szeptember 4-én, az idei falunap
előzetes programján. Dottóval
és lovas hintóval járhatták
körbe az utcákat.
Délután a Jókai Mór Művelődési Ház elől indult a menet,
néhányan hintóval, a többség
dottóval (főleg gyerekes családok) vágtak neki a kalandnak. A Szent Lőrinc templom
(Fő út 7.) előtt Halvax Ágnes
ismertette a templom történetét, kiemelte az építészeti

A helyreállított Széll-kastély

érdekességeket. A szépen
helyreállított Széll-kastély volt
a második állomás, ahol W.
Németh Mária középiskolai
tanár avatta be a hallgatóságot
a táplánfai falurészen (Park
utca 11.) álló kastély sorsába.
A hányatott előéletű épületet
2003-ban megvette egy osztrák, de nem történt semmi,
a község önkormányzatának
sikerült 2005-ben visszaszerezni tőle, majd az új tulajdonos, Szabolcs Szabolcs több
éves munkával szerencsére
megmentette az enyészettől.
Esküvőkre, rendezvényekre
használják, a későbbiekben
szállodának is szeretnék alkalmazni a volt pénzügyminiszter
és miniszterelnök családjának
klasszicista stílusban épült
hagyatékát. A felújított Széllkastély homlokzatán ezt ol-

vasható: Villa Dolce Vita. A
gyerekek vígan futkostak az
udvaron, míg a közönség hallgatta a történetet.
Az Erdődy-kastélynál
Wiktora Antal várta a látogatókat. Nagyapja, szülei is
molnárok voltak. Kőszegtől
Sárvárig számos kis malomban őrölték a gabonát, a molnárcsaládok úgy is őrizték a
szakmát, hogy sokszor egymás között házasodtak. A
Wiktora-malomnak már csak
hűlt helyét lehet találni, berendezését, tégláit is elhordták.
A család egyik nagynénije
festette meg emlékezetből az
épületet, ezt láthattuk a falon.
Wiktora Antalnak csodálatos
gyermekkora volt a malom
környékén, emlékszik rá, hogy
még Csipkerekről is hozták
ide az őrölnivaló gabonát. A
család hagyatékából őrzi a malomkövet és egy íróasztalt…
ennyi maradt. A háború után
államosították ezt a malmot is,
egy időben a Vas megyei savanyító üzem működött benne,
nem költöttek az épületre, sorsa lassan megpecsételődött, le
is bontották.
A barokk jellegű Erdődykastély a falu bakófai részén
található (Petőfi Sándor utca
20.), műemlék, a tizennyolcadik században építették, a tizenkilencedik század második
felében került Erdődyek birtokába. A háború után államosították, 1960-tól bérlakásokat
alakítottak ki benne, ma is lakóház. Az épület homlokzatát
és tetőszerkezetét 2004-ben

A Perl malmot a polgármester mutatta be

újította fel az önkormányzat egy SAPARD pályázat
segítségével. Az épületben
helytörténeti kiállítótermet
is berendeztek. Pásti József
polihisztor kőzetgyűjteménye,
könyvei, tárgyai láthatók a
teremben. A bemutató külön érdekessége volt, hogy
magnószalagról megszólalt
Wiktora Antal nagypapája,
halála előtt néhány hónappal
készült a felvétel, elénekelte
a régi bányászindulót… Néhány pillanatra lekapcsolták
a villanyt, hogy a sötétben a
világító ásványokat is megcsodálhassuk.
Megismerkedhettek a látogatók a Szent Kereszt templom (Táncsics Mihály út 27.)
történetével, Tóthné Szakály
Henrietta mondta el a tudnivalókat.
A falutúrán eljutottunk a
Perl-malomhoz (Malom út 2.).
Ifj. Perl János polgármester és
felesége szélesre tárta a ház
kapuját, és a bejáratnál fogadták a látogatókat. Szép sziklakert előtt vezetett az út, majd

Dottóval utaztak a falutúrán

a felújított malomépület előtt
hallgattuk a család történetét.
A polgármester elmondta,
1785 óta állt a malom ezen a
helyen. A Gyöngyösön, Kőszegtől Sorokpolányig tizenhét malom működött egykor.
A Perl család felmenői voltak
a molnárok, nagyapja 1946ban úgy bővítette az épületet
oldalszárnnyal, hogy a malmot nem állította le egyetlen
pillanatra se. Vízzel, később
már villannyal is hajtották a
rendszert, 1962-ben öntötték
föl a garatra az utolsó zsák
gabonát, ekkor állították le
végleg. Sajnos a malom berendezését kiszórták, elvitték.
Az épület felújítását úgy
tervezték meg, hogy a külső
falán még meghagyták a régi
malom „lenyomatát”, a kis
hídon átkelve láthattuk, meddig húzódott a köves falrész,
és hol húzódik a hozzáépített
bővítmény. A látogatók és
főleg a gyerekek nagy örömére a polgármester bemutatta,
hogyan lehetett egy nagy lendkerék megforgatásával lezárni
a zsilipekkel a víz útját, majd
újra szabadon engedni. Amíg
kotorták a folyót, sokkal több
vizet lehetett megfogni.
A közönség soraiban az
idősebbek még élénken emlékeztek a Perl-malomra és
a névadó családra, de arra is,
hogy hajdanán itt fürödtek
és lubickoltak tavasztól késő
őszig.
(treiber)
Fotó: Pajor Zoltán Attila
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A fúvószenekar nyári fellépései
A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar nyáron
Szentgotthárdon és Szombathelyen vendégszerepelt
nemzetközi fúvósfesztiválon,
és az előzetes tervek szerint a
falu utcáit járva is zenélt.
Szentgotthárdon a történelmi napok programsorozatában, augusztus 2-án koncerteztek a kolostorudvarban.
A Nemzetközi Fúvószenekari
Találkozó résztvevői a Kossuth Lajos utcából közösen
játszott indulók hangjára vonultak a Széll Kálmán térre,

és adtak közel egyórás hangversenyt.
Augusztus 15-én tartották
Szombathelyen a XV. Nemzetközi Fúvósfesztivált. A
Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület szervezte a jubileumi programot,
amelyen fellépett a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar, Szentgotthárd Város
Fúvószenekara, Körmend
Város Fúvószenekara, Kőszeg
Város Fúvószenekara, a szlovákiai Oucha Fúvószenekar
(Nemesócsáról érkeztek),

valamint Szombathely Város Fúvószenekara. Az öt
vendégzenekar a délelőtti
vonulás után közösen zenélt,
majd délután közel egyórás
koncerteket adtak a több száz
főnyi közönségnek.
A közös zenélést felváltva vezényelték a karnagyok:
Janászek Ferenc, Morvay
András, Rápli Róbert, Tóth
Máté, Szentesi István, Szilágyi
Miklós.
Táplánszentkereszten az
idén is örömmel fogadták a
vidám utcazenélést a családok.
(Kép és szöveg: fúvósok)

A kerítést és a teraszokat is felújították az óvodában
Elkísérték az iskolába az
óvodásokat, felújították a kaput és a teraszokat, új játékot
kaptak a gyerekek – a Táplánszentkereszti Hét Kastély
Kertje Művészeti Óvodában
és Bölcsődében történt a nyáron.
A hagyományoknak megfelelően idén is az óvónők kísérték át a kis elsősöket a helyi
általános iskolába. Szomorú
szívvel, de büszkén adtuk át
a 22 riadt szemű kisiskolást
a tanító nénik óvó, szeretetteljes kezébe. Ma már vidám,

hangos gyerekzsivaj hallatszik
át szünetben, jönnek egy-egy
simogatásra, büszkélkedni a
sikereikre. Helyük nem marad
üres, hiszen új ovisok érkeztek, akik már egyre bátrabbak,
elfogadóbbak. Jelenleg 95
gyermek jár óvodánkba, ez a
létszám a nevelési év során
nőni fog.
A gyermekek megfelelő fejlődése érdekében megtörtént
már a logopédiai, iskolakészültségi vizsgálat, és az Ayres
mozgásterápiás felmérés is. A
tehetséggondozó műhelyek

továbbra is működnek, annál
is inkább, hiszen szeptemberben ismét átadták az Akkreditált Kiváló Tehetségpont
címet, amit pályázattal ismét
elnyertünk.
Nyáron nagyobb beruházásokra került sor. A kerítés,
oldalsó kapu elkészítése után
a teraszokat újították fel. Két
beépített szekrényt teljesen
kicseréltek. A bejáratnál elhelyezett korlát csökkenti
az esélyét annak, hogy kifusson valaki az úttestre. Udvari
játékkészletünk egy tram-

bulinnal bővült. A csapokra
szerelt szűrők csökkentik a
vízfogyasztást. Kisebb-nagyobb karbantartási munkák,
felújítások történtek a nyáron,
amik a gyermekek biztonságos
tevékenységét segítik elő.
Külön tisztelettel köszönjük
az önkormányzat, ifj. Perl János polgármester, dr. Kovács
László alpolgármester, Tőke
Mónika önkormányzati képviselő felajánlását, segítségét,
támogatását, hogy ezek a fejlesztések létrejöhettek.
(Információ: óvoda)
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal
Pályázati kiírás
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi
pályázatához.

„A” típusú pályázat
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet
alapján kiírja a 2016. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016.
tanév második és a 2016/2017.
tanév első félévére vonatkozóan.
„B” típusú pályázat
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával
Együttműködve, az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2016.
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.
Tájékoztató a benyújtandó
igazolásokról
A pályázat beadásához a
Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérhetősége: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.
aspx A regisztrációt követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. Az önkormányzat a központi regisztráció és adatlap
kitöltése mellett egyéb, helyi
szabályzatban előírt kötelezően benyújtandó mellékletet
nem kér.

A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva
és aláírva a kötelező mellékletekkel és igazolásokkal együtt,
egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani:
Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal
9761 Táplánszentkereszt,
Rákóczi u. 1.

EBOLTÁS 2015.
Az újság megjelenésekor
az eboltás már elkezdődött,
ezért az idei évben a hirdetőtáblákra kihelyezett hirdetménnyel tájékoztattuk az
ebtulajdonosokat. A pótoltásra az alábbi helyeken és
időpontokban kerül sor:
2015. október 6-án, kedden
délután
- 14:30 órakor: a Petőfi Sándor utca 20. szám előtt
- 15:00 órakor: a Tűzoltószertár előtt (Fő út)
- 15:30 órakor: Malom utca
és a Dózsa utca kereszteződésében.
Az oltás díja: 3. 500.- Ft
ebenként, ami tartalmazza a
féregtelenítő tabletta árát is.
Az oltási könyvet mindenki
hozza magával! Veszettség
ellen minden 3 hónaposnál
idősebb ebet kötelező beoltani. Az ebek oltás alól való
kivonása hatósági eljárást és
bírságot von maga után! 2014.
január 1.-től csak a chippel ellátott ebek olthatók. Akinél ez
még nem történt meg, az oltás
alkalmával a chip behelyezéséről az állatorvos gondoskodik.

ŐSZI ÉGETÉS
Szeptember-október a betakarítások hónapja. A zöldségek, gyümölcsök begyűjtése
után jöhet az avarégetés. A
tüzeskedni készülőknek érdemes tájékozódni. Az őszi
avarégetés sokak életét megkeseríti. A háziasszony jog-

gal dühöng, amikor a frissen
kiteregetett ruhát átjárja a
szomszéd kertjéből tekergő
keserű füst, korom, de egy
hétvégi, langyos őszi délutánra
tervezett udvari üldögélést is
tönkretehet, ha tiszta levegő
helyett kénytelenek vagyunk
gomolygó füstöt belélegezni.
A zöldhulladék, illetve az avar
égetését az önkormányzat rendelete szabályozza, melynek
kivonatát idézem:
TÁ P L Á N S Z E N T K E RESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2001.
(XII. 14.) SZÁMÚ RENDELETE A helyi környezet
védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról:
18.§(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
(1) Tűzgyújtás és égetés
közterületen és ingatlanon
belül szeptember l-jétől április 30-áig, hétköznaponként
(hétfőtől péntekig) 10-18 óra
között szélmentes időben
megengedett. Az égetés max.
6o percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
(2) Szeles időben, továbbá
nyári időszakban (május l-jétől
augusztus 31-ig) kerti hulladék
égetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem megengedett.
A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.
A szabályozásból kitűnik,
hogy az önkormányzat képviselő-testülete nem jelölt ki
meghatározott napokat az
égetésre, mint sok más településen. Bízzunk egymás
ítélőképességében, jó szándékában. Meggyőződésem, s
engedjék meg, hogy e hitem
megmaradjon: minden törvényi szabályozásnál hathatósabb a józan paraszti ész
és a szokások, hagyományok
tiszteletben tartása.
Tüzet gyújtani csak napközben és lehetőleg szélmentes

időben lehet, ám a műanyag,
gumi, vegyszer égetése szigorúan tilos.
A kerti hulladékok hasznosításának az egyik leghasznosabb és legkörnyezetkímélőbb
módja a komposztálás, amely
során elkerülhető a légszen�nyezés, és nem utolsósorban
értékes humusz keletkezik. A
tavalyi évben kiosztott 300 db
komposztálóládába belekerült
hulladék már nem égetéssel
semmisül meg.
Nem is gondolnánk, hogy a
nemrégiben üzembe helyezett
napelemes rendszerek – az iskola, konyha és önkormányzati hivatal tetejére telepítették
– mennyire hozzájárulnak a
környezetvédelemhez. Használatukkal csökken a széndioxid-kibocsátás, mérhető
módon.
Amit így megtakarítunk,
nem kellene visszapótolni a
felesleges égetésekkel!
Büszkék lehetünk településünk jó levegőjére, őrizzük
meg! Mi nem is gondolunk
rá, hiszen természetes, de
Szombathelyen a Falco gyár
környékén élők joggal irigykedhetnek.

POLGÁRRÁ
FOGADÁS
A falunapról szóló cikkben
szót ejtettek a polgárrá fogadásról. Tekintsük át közösen
az elmúlt falunap óta született
gyermekeink névsorát. Aki
nem volt a falunapon, vagy rég
nem találkozott ismerősével,
előfordulhat, nem is tudja,
hogy hol, kivel gyarapodott a
család és a település:
Varga Gábor és Anduska
Katalin kisfia Gábriel, Baranyai Tibor és Vas Anna
ikerfiai Benedek és Levente,
Bencsics Emil és Varga Izabella kisfia: Dominik, Berta Barnabás és Paukovics
Zsanett kislánya Borbála
Franciska, Cserkuti Károly
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tájékoztatója
és Nagy Erzsébet kislánya
Jázmin Anna, Dankovits
Zsolt és Zséder Edina kislánya Lili, Daróczy Balázs
és Schrettner Kinga kisfia
Buda, Horváth László és Németh Krisztina kisfia Kristóf,
Horváth László és Gömböcz
Eszter kislánya Sára, Tarjáni
Gyula és Kontics Boglárka
kisfia Márk, Kónya László
és Tornai Ágnes kislánya
Bianka, Kopácsi József és
dr. Nagy Kinga kislánya
Emese, Kovács Róbert és
Biczó Alexandra kisfia Ármin, Németh Attila Ottó
és Poór Judit kislánya Boglárka, Németh József és
Treplán Tímea kisfia Dániel, Rauch Dezső és Kocsis
Henrietta kislánya Anna,
Spaits András és Lukács
Mónika kisfia Atilla, Süle
Zsolt és Tóth Enikő kislánya
Nóra, Szalai Attila és Lovasi
Andrea kisfia Dávid, Szekér Gábor és Jóna Klaudia
kisfia Bence, dr. Szendrei
Tamás és Pék Zsuzsanna
kisfia Péter, Szőke Zsolt
és Gojsza Márta kislánya
Helga, Tancsics Attila és
Pék Alexandra kislánya Léni
Alexa, Tóth Szilárd Levente
és Paál Veronika kisfia Marcell Benedek, Zsolnai Attila
és Veilandics Zsuzsanna
kisfia Zsigmond, Bársony

Balázs és Giczi Zsanett kisfia
Marcell, Egervölgyi Péter
és Szanyi Orsolya kislánya
Csillag, Németh László és
Füstös Eszter kisfia Sámuel és kislánya Abigél, Papp
Péter és dr. Murber Ibolya
kisfia András Richárd, Tóth
Zoltán és Dóka Ágnes kislánya Izabella, Balázs Szabolcs
és Varga Nóra kisfia Dávid,
Bokor Árpád és Horváth
Anita kisfia Marcell, Szabó
Gábor és Németh Dóra kislánya Dorottya.
Gratulálunk, jó egészséget
kívánunk Mindnyájuknak!

Perl János polgármester elmondta, a Rákóczi út 16-18
közötti 300 négyzetméteres
szakasz felújítására 1,1 millió
forintot költöttek, az útjavítást
330 ezer forinttal támogatta a
Zonker Kft., amelynek telephe-

A polgárőrök sokszor
biztosítják
a rendezvényeket
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület tagjai nyáron is
segítettek a faluban a különféle rendezvényeken.
Júliusban és augusztusban
a Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar a kijelölt utcákban adott menetzenét, az
utcák forgalmát biztosították
abban az időben a polgárőrök.

Szeptember 4-én és 5-én,
a falunapon, a sportrendezvényen és tűzoltó bemutatón
is ellátták a biztosítást, valamint a főzőversenyen is részt
vettek.
Szeptember 10-én a gabonakutató intézet felkérésére az országos fajtabemutatón, szeptember 19-én az
Atarashii nyílt Országos Bajnokságon láttak el biztosítási

ADÓÜGYI
KÖZLEMÉNY
A Magyar Államkincstár
az önkormányzatnál nyilvántartott adózók törzsadatainak átvizsgálását kérte.
Több nyilvántartott adózónak hiányzik az adóazonosító jele. Tisztelettel kérjük,
hogy egyeztetés céljából
az 577-048 telefonszámon,
email-ben az igazgatas@
taplanszentkereszt.hu címre,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba szíveskedjenek bejelenteni azok, akik
erről külön, papíralapú értesítést is kapnak. Köszönjük!
Családi Anita
jegyző

Kisebb utcákat,
útszakaszokat újítottak fel
A táplánszentkereszti önkormányzat az idén nyáron a
faluban lévő kisebb utcák, útszakaszok javítására is gondot
fordított.
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lye a közelben van. A szociális
otthon közelében lévő kis utcát
is javították, a József Attila út és
a Jókai utca közötti 662 négyzetméteres részt 2 millió 500
ezer forintért tették rendbe.
A Fő út 18. szám közelében
322 négyzetméteres szakasz
kapott új burkolatot, 1, 1 millió
forintért rendelte meg az önkormányzat a munkát a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-től. (A
költségek bruttó összegek.)

Megkoszorúzták Széll Kálmán sírját

Augusztusban egy esküvői
menet biztosítására is felkérték őket. A temetéseken a
temetők környékén segítették
a forgalmi rend fenntartását. Oszkón a hegyi ünnep
biztosítására kaptak felkérést. Az egyesület augusztus
14-én megemlékezett Széll
Kálmán miniszterelnök halálának századik évfordulójáról,
megkoszorúzták a táplánfai
temetőben lévő sírját.
Augusztus 15-én Csepregen megyei polgárőr versenyen vettek részt, negyedik
helyezést értek el. Továbbra
is biztosítják a faluban a focimeccseket.
A tanévnyitó ünnepségen az
iskola előtt irányították a forgalmat, és a korábbi évekhez
hasonlóan szeptemberben a
tanítási napokon segítették
a közlekedést az iskola előtt.

feladatot. A Rezi Polgárőr
Egyesület meghívta tapasztalatcserére a Herényi Polgárőr
Egyesületet, mivel a herényi
virágútnál segítettek a tápláni
polgárőrök, őket is vendégül
látták Reziben szeptember
24-én.
A Táplánszentkereszti
Polgárőr Egyesület kéri a
lakosságot, hogy Mindenszentek környékén, amíg a
temetőben és a templomban
tartózkodnak, fokozottabban ügyeljenek a biztonságra, a lakóházak és udvarok
zárására.
Az egyesület várja önkéntesek jelentkezését, szeretnék
bővíteni a tagok számát. Telefonszámok: Kajcsos Lajos
elnök, 06/30/621-0689, Kapui
Károly alelnök, 06/30/5609080, Neválovicsné Polgár
Adrienn, 06/70/617-8809.
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Múltidéző:
ötvenéves a citerazenekar
Ötven évvel ezelőtt alapította
Németh Lajos tanár és népművelő a táplánszentkereszti
Tavaszi Szél Citerazenekart.
A zenekar alapító tagjaival,
Havasi Józsefnével, Bertók
Lászlóval, Kölkedi Antalnéval, valamint Halvax Ágnessel, a zenekar mostani
tagjával az emlékekről beszélgettünk.
Havasi Józsefné (Geröly
Rozália) így emlékszik a kezdetekre: - Talán kilencéves
lehettem, amikor elkezdtem
citerázni. Énekkaros voltam, a Lajos bácsi emelt ki
az énekkarból és kérdezte,
volna-e kedvem citerán játszani. Hozott citerát, sokat
foglalkozott velem. Először
Rumban léptünk fel, a kulturális seregszemlén, még
arany oklevelet is kaptunk.
Kicsit később rábeszéltem a
barátnőmet, Szakács Mártit,
és jött egy fiú, a Bertók Laci.
Úgy emlékszem, mi hárman
voltunk az alapítók a Lajos
bácsi vezetésével. A Lajos
bácsi nagyon okos és nagyon
szigorú ember volt. Először
csak citeráztunk, ő tanított
be minket, később jöttek
a népi táncosok, azokat is
kísértük. A tápláni gyerekek mind kedvet kaptak a
citerázáshoz, egyik hozta
a másikat, volt olyan, hogy
húszan, később harminchatan is voltunk a csoportban,
igaz, köztük olyan is akadt,
aki csak énekelt, nem zenélt,
az énekkart is mi kísértük.
A Lajos bácsi annyira értett
hozzá, hogy megszerettesse
a citerát, hogy nem kellett
senkit nagyon rábeszélnie,
jöjjön a Tavaszi Szél Citerazenekarba. A zenekar nevét
is ő adta, a Tavaszi szél vizet
áraszt… című népdalból
vette át. A citerazenekarral
sokfelé megfordultunk, a

KÓTA arany minősítését
is megszereztük. A falu is
nagyon megbecsülte a zenekart, segítettek citerát és
ruhát venni. Ötven évre már
nehéz visszaemlékezni. A
Németh Lajos bácsi halála
után egy ideig nem is működött a zenekar, nem volt,
aki összefogta volna. A fia
még egyszer eljött Pestről,

Az én családomból a
lányom viszi tovább a hagyományt, most már ő is
tagja a citerazenekarnak
(Kolonovitsné Havasi Anikó), remélem, az unokáimra
is számíthatok, amikor vigyázok rájuk, sokat énekelünk.
Bertók László gyerekkorában anyai nagyapjánál, a
padláson talált egy citerát, a

Havasi Józsefné, Bertók László, Kölkedi Antalné alapító tagok

próbálta újraszervezni, de
neki nem sikerült, nem is
jelentkezett többször. Aztán
mégis sikerült újra összehozni. Amikor befejeztem az általános iskolát, Szombathelyen tanultam varrónőnek,
később meg szakácsnak,
megszülettek a gyerekek,
másfelé fordult a sorsom,
abbahagytam a citerát. De
azért most is segítek a zenekarnak, amikor a lányom
bejön Nardáról próbálni, én
vigyázok a gyerekeire.

nagyapja tanította, mutatta
neki a fogásokat. Arra már
nem emlékszik, hogyan került a zenekarba, valószínű
őt is az énekkarból sodorták magukkal a többiek. A
zenekarban kaptak egyen
citerát, azon muzsikáltak a
Lajos bácsi vezetésével. Az
általános iskola befejezése
után mechanikai műszerésznek tanult Szombathelyen,
valamikor akkor hagyta abba
a zenekari citerázást. Emlékezete szerint 1978-ban a

katonaságnál (Bucsuban volt
határőr) lépett fel utoljára a
hangszerrel, valamilyen kulturális seregszemlén, harmadik díjat szerzett, és az oklevéllel háromnapos eltávozást
is kapott… A citeraszót ma
is nagyon szívesen hallgatja,
megvan még a régi hangszere, azt is elárulta, megpróbálja újrahangoltatni, és ki
akarja próbálni, tud-e még
pengetni.
Kölkedi Antalné (Szakács
Márta) varrónő lett, úgy emlékszik, őt is az énekkarból
csábították át a zenekarba.
Jó hallása és jó hangja volt,
szívesen zenélt. Ötven éve
még lúdtollal nyomták le a
húrokat, és a pengetővel pengettek. Ő is az általános iskola
után hagyta abba a citerázást, de a szakképzőben még
egyszer fellépett, egyedül
citerázott valamilyen iskolai
ünnepségen.
Halvax Ágnes, a zenekar
mostani tagja és ügyintézője
1975-ben, kilencévesen kezdett a hangszeren játszani: Anyám zavart el a zenekarba.
A Sport térről az utca végébe.
Akkor már a fél falu citerázott, nem maradhattam ki.
Eleinte nem szerettem, aztán
belejöttem. A Németh Lajos
bácsi igazi tanító és igazi zenekarvezető volt. A tápláni
Tavaszi Szél Citerazenekart
az országban is ismerték és
elismerték. A nyolcvanas
években jártunk az országos
Röpülj páva versenyen, szerepeltünk a televízióban, az
Antal Imre és a Kudlik Júlia
is kérdezgetett minket. A
zenekar közösségteremtő erő
is, és ahogy ötven éve, most
is mindig ott vagyunk a falu
rendezvényein. Főleg helyi és
Vas megyei népdalcsokrokat
játszunk.
(t. m.)
Fotó: Meskó Krisztián
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Százéves a védőnői szolgálat
A védőnői szolgálat tiszteletére kiállítást nyitottak szeptember 4-én a táplánszentkereszti
polgármesteri hivatalban.
A falunap előestéjén már
érdekes programok várták a
táplánszentkeresztieket. A
polgármesteri hivatal előtt
gyermekjátékok és babák
csalogatták a nézőket. Száz
éve hozták létre hazánkban a
védőnői szolgálatot, az évforduló előtt tisztelegve mutatták be a hétvégén a védőnők
munkáját illusztráló kiállítást.
A kiállítás tárgyait Szombathely környéken dolgozó védőnők gyűjtötték össze. A
tanácskozóteremben megan�nyi eszközt, csecsemőruhát,
iratokat láthatott a közönség,
az idősebbek elmerenghettek
a 20-30-40-50 éves tárgyakon

régi hátulkötős kisingecskék,
rugdalózók, pólyák bújtak
meg orvosi eszközök között
(vérnyomásmérők, fülhallgató, injekciós fecskendők stb.).
A születéskor kapott kis oltási
könyvecske szintén kordokumentum, adott esetben ma is
jó szolgálatot tehet, ha valaki
a gyermekkori átoltását akarja
bizonyítani… A falakon körbe
bárki elolvashatta a százéves
magyar védőnői szolgálat történetét.
Családi Anita jegyző köszöntötte a közönséget. A kiállítást dr. habil Murber Ibolya,
a Nyugat-magyarországi Egyetem történelem tanszékének
tanára nyitotta meg. Pár hetes
kisbabája (Andriska) békésen
tűrte a megnyitót, édesanyja
hordozókendőjében szunyókált.

A régi védőnőket is köszöntötték, Karda Ilona veszi át az ajándékot

is, amiket még anno használtak szülőként, vagy láttak a
védőnő kezében. Súlyos babamérlegek, igazi fehér ruhapelenka, gumibugyi, réges-

„A százéves magyar védőnői
szolgálatot bátran tekinthetjük hungarikumnak, nincs
még egy olyan sokszínű, szerteágazó, humánus, a kisma-

dr. Murber Ibolya nyitotta meg a kiállítást

mák és a gyerekek érdekeit
szem előtt tartó szervezet az
Európai Unióban.
1915. június 13-án megalakult az Országos Stefánia
Szövetség az Anyák és a Csecsemők Védelmére, melynek
névadója és védnöke Stefánia
belga királyi hercegnő volt.
A szövetség megállapította,
hogy a védelemnek fokozatosan az egész országra ki kell
terjednie, és először a leginkább veszélyeztetett helyeken
kell kezdeni a kiépítését. Hazánkban két egyetemi tanár,
dr. Tauffer Vilmos szülész
az anyavédelem, dr. Bókay
János gyermekorvos pedig
a csecsemővédelem kialakítását támogatta, amelyben a
főszerepet az elméletileg és
gyakorlatilag képzett védőnőknek szánták. A hálózat kiterjesztésében később elévülhetetlen érdemeket szerzett
dr. Heim Pál gyermekorvos. A
Zöld Kereszt a vidéki védőnők

munkáját szervezte és fogta
össze, később a két szervezet
egyesült. A második világháború után újraszervezték a
védőnői hálózatot. 1975-től
a védőnői képzést főiskolai
szintre emelték”.
Az előadó a későbbiekben
arról a tapasztalatáról szólt,
hogy amint hazahozta a kisbabáját a faluba, még aznap
délután meglátogatta Tőke
Monika táplánszentkereszti
védőnő, kedves szavakkal, jó
tanácsokkal látta el, és vele
együtt sok kismama tudja,
hogy Monika telefonja éjjelnappal elérhető…
A beszéd végén pedig mozgolódni és ébredezni kezdett a
kis Andriska…
Az ünnepségen köszöntötték a falu korábbi két védőnőjét, Karda Ilonát és Gáspárné
Bognár Tímeát.
(t. m.)
Fotó: Pajor Zoltán Atilla

Előzetes a közeljövő kulturális kínálatából
2015. október 17-18.
VAS-FILM 11. – Vas megyei filmfesztivál

2015. október 24.
Faluegyesítés ünnepe

2015. november 7.
50 éves a Tavaszi Szél Citerazenekar
– Népzenei találkozó
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Mihály napját ünnepelték,
fákat ültettek
Táplánszentkereszt is csatlakozott a Kárpát-medencei
Tündérkert mozgalomhoz,
tizenkét őshonos gyümölcsfát ültettek szeptember 27én, és műsoros programmal
ünnepelték Szent Mihály
napját.
A szentkereszti temető előtti szabad területen, a játszótér
mellett sokan gyülekeztek
szombat délután. A falu civil szervezetei és családok is
vállalták, hogy elültetik és
örökbe fogadják a facsemetéket. Három-három őshonos
almafát, körtefát, cseresznyefát és szilvafát telepítettek. A
csemetéket még nagyon kell
óvni, öntözni, télre esetleg
körbekeríteni, hogy ne rágják
meg a gyenge hajtásokat a
nyulak és más rágcsálók.

Szent Mihály napjához kötötték az eseményt, majd a Jókai Mór Művelődési Házban
folytatódott a program. Az
őszt idézve, az önkormányzat
jóvoltából, szőlőt préseltek,
finom musttal, pogácsával
kínálták a közönséget.
Meskó Krisztián, a művelődési ház vezetője ismertette a
Tündérkert mozgalom keletkezését. A pórszombati (Zala
megye) Kovács Gyula erdész
és gyümölcsész, Szarvas József Viszákon élő színész, és
Ambrus Lajos Egyházashetyén élő író indította a mozgalmat, hogy megmentsék
és átörökítsék az őshonos
gyümölcsfákat. A mozgalom
immár túllépte Magyarország
határait, a Kárpát-medencei
gyümölcsöket is szeretnék
számba venni és megőrizni. A

táplánszentkereszti facsemetéket Kovács Gyulától hozták.
Meskó Krisztián Szent Mihály arkangyalról, a Mihály
napi népi szokásokról, hiedelmekről is tartott összefoglalót.
Valaha a gazdasági év végét,
a számadást is ezen a napon,
szeptember 29-én végezték. A magyar folklór és
a mesék is őrzik a hagyományt, például egy zalai
népmondás szerint Szent
Mihály napja után a fű
akkor se nőne tovább, ha
harapófogóval húznák…
A gyerekeknek kézműves foglalkozást, arcfestést szerveztek. A műsorokat a táplánszentkereszti
Tavaszi Szél Citerazenekar indította, majd a
szombathelyi BioRitmus
zenekar folytatta, nosztal-

gia slágerekkel, többen velük
énekeltek, táncra is penderültek.
Sötétedéskor máglyát gyújtottak a művelődési ház mögött, Szent Mihály tüze zárta
a közös ünnepséget.

(t. m.)

Gyakorlaton vettek részt,
felújították a hirdetőtáblát
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület részt
vett a Borostyánkő Mentőcsoport nyári gyakorlatán és a
faluban több programon.
Tancsics József, az egyesület
elnöke elmondta, tizenkét
tagja van az egyesületnek,
elköltözések miatt változott a
létszám. Júliusban Pornóapátiban részt vettek az országos minősítő gyakorlaton (az
egyesület már tavaly országos
minősítést szerzett, a szombathelyi járás területén bevethető), ez ismétlő gyakorlat volt.
Július 25-én fakidőléshez
riasztották a tűzoltókat a Malom utcába.
Az utolsó tanítási napon, a
sportnapon, közreműködtek
a diákok programjainak szervezésében és foglalkoztatásában, bemutatót is tartottak. A
Táplánszentkereszti Apáczai

Csere János Általános Iskola
nyári táborában is tartottak
tűzoltó bemutatót és játékos
programokat.
A nyáron az önkéntes
tűzoltók újították fel a falu
központjában lévő kistérségi
hirdetőtáblát, kicserélték a
tetőt, kijavították a bádoglemezeket, és újrafestették a
táblát. Az anyagköltségeket
a fémhulladékok árából fedezték.
Tancsics József elmondta,
nagyon köszönik a község
lakosainak, hogy lomtalanításkor a fémhulladékot felajánlották nekik, és köszönik azt
is, hogy adójuk 1 százalékával
35 ezer 280 forinttal támogatták az önkéntes tűzoltó
egyesületet. A pénzt eszközeik
karbantartására és működési
költségeikre fogják költeni.
(Szöveg:
önkéntes tűzoltók)
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Közel ötven asszony
jött el a szűrésre
Táplánszentkereszten is elvégzik a jelentkező hölgyek
méhnyakszűrését. Tőke
Monika védőnő vállalta,
hogy megszerzi a képesítést,
májustól szeptemberig 48
táplánszentkereszti nő vizsgálatát tudta helyben, az orvosi
rendelő mellett kialakított kis
vizsgálóban ellátni.
Hazánkban naponta hal
meg egy nő méhnyakrák következtében. A daganatos
betegség jól gyógyítható,
amennyiben a kezdeti stádiumban felismerik az elváltozást. Egy uniós projekt, a
TÁMOP-6.1.3./A lehetőséget kínált arra, hogy védőnők
is elvégezhessék a szűrést.
Szombathely kistérségéből
Pornóapáti, Vasszécseny, Ják,
Táplánszentkereszt, Szentpéterfa, Gencsapáti II körzet
védőnői vállalták a képzést és
a szűrés végzését. Acsádon,
Vassurányban, Balogunyomban és Gencsapáti I. körzetében már közel két éve végzik
a védőnők a szűrést, a lakosok
nagy megelégedésére. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal
koordinálta a pályázatot.
Tőke Monika elmondta,
Szombathelyen a MÁV Rendelőintézetben vettek részt
gyakorlati oktatáson, dr.
Horváth Sándor, dr. Molnár
László és dr. Kovács Lajos
szülész-nőgyógyásztól ta-

A felújított rendelőben szép környezetben játszhatnak a gyerekek

nulták meg a vizsgálati módszert. Az orvosok rendkívül
segítőkészek voltak, és a betegek is, akiktől előzetesen
a beleegyezésüket kérték,
megértéssel, türelemmel
fogadták őket. A kenetvétel
technikai elsajátítása után,
kötelezően előírták, hogy
harminc értékelhető vizsgálati anyag leadása, ellenőrzése és értékelése után
kaphatják meg a megbízólevelet, amely feljogosítja őket
a méhnyakszűrésre.
Az ÁNTSZ küldte ki a behívóleveleket a 25-65 éves
nőknek, és a védőnő elérhetőségét és a szűrés idejét is
közölték. Tőke Monika 101
asszonytól kapott visszajelzést, 48-an jöttek el a szűrésre
május 14. és szep-tember 15.

között Táplánszentkereszten. Szerencsére nem találtak
közöttük egyetlen daganatos beteget se. Az asszonyok
közül a legtöbben szívesen
vették, hogy nem kell Szombathelyre utazni a vizsgálatra,
voltak közöttük olyanok is,
akik már sok éve nem jártak
nőgyógyászati szakorvosnál
és méhnyakszűrésen. A háziorvos és munkatársai is segítették a kezdeményezést.

Tőke Monika elmondta, a
nők bizalmát talán az is segítette elnyerni, hogy régóta
ismerik őt, tizenöt éve dolgozik védőnőként a faluban. A
felújított rendelőben, jó körülmények között dolgozhat, az
önkormányzat is hozzájárult
ahhoz, hogy szebbé tehették
a környezetet. A szűréseket
októbertől folytatják.
(t. m.)
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Rapszodikus szereplés
az első fordulókban
Mindkét tápláni labdarúgócsapatra jellemző a 2015/16os bajnoki év első fordulóiban
a rapszodikus szereplés. A
megyei I. osztályban játszó
Tápláni KSK háza tájáról
nem kaptunk információt. A
megyei II. osztály Szombathelyi csoportjában megmérettető Táplán FC-nél azonban
készséggel válaszoltak érdeklődésünkre.
Mint Molnár Károlytól
megtudtuk, több változás is
volt a csapat körül a nyári
holtszezonban. Szétvált az
edzői és a menedzseri feladatkör, az edző Kölkedi Bálint
lett, ő pedig megmaradt a
csapat menedzserének. Az
új edző korábban csapatkapitány volt, elfogadják a játékosok, hiszen régi, tapasztalt
„motorosról” van szó, aki már
tett le az asztalra. Tekintélyprobléma úgy tűnik nem lesz.
Persze neki is türelmi idő kell
ehhez a feladathoz. A csapattól inkább távoztak, mint
érkeztek játékosok. A távozók
közül többen húzóerőt képviseltek. Van, aki abbahagyta
a focit, mások átigazoltak
felsőbb osztályban szerep-

lő csapatokhoz. Ami nem is
meglepő, hiszen hiába lettek
bajnokok, a magasabb osztályt több ok miatt sem tudták
vállalni, a játékosok tehát
nem kaptak megfelelő motivációt. Ami érdekes, hogy
a másik helyi csapattól több
játékos is került hozzájuk. Az
idei bajnoki évben nincsenek
komolyabb célkitűzéseik, jól
szeretnének játszani, és az
ifiből feljövő fiatal tehetségeket beépíteni a csapatba. Az
első három fordulóban már
volt egy feltűnőbb kisiklás,
a vasszécsenyi vereség, de a
csapat most nincs igazán a
topon, bármilyen eredményt
produkálhat.
Eddigi eredmények:
Tápláni KSK–Kemenesalja
1-2,Honvéd SÉ–Táplán FC
1-3, Jánosháza–Tápláni KSK
1-1, Táplán FC–Bozsok 3-1,
Tápláni KSK–Szentgotthárd
2-0, Vasszécseny–Táplán FC
2-1, Rábapaty–Tápláni KSK
2-1, Táplán FC–Felsőcsatár
6-3, Tápláni KSK–Lukácsháza 2-2, Elektromol-Spari–
Táplán FC 4-1, Király SZE–
Tápláni KSK 3-1, Táplán
FC–Újperint 3-2

Nyári övvizsga
A TKSE július közepén
rendezte meg a nyári edzőtábort és az övvizsgát.
Németh András (4.dan)
tanítványai közül 12-en vizs-

gáztak: erőnléti, technikai és
elméleti tudásukról adtak számot. A vizsga mindannyiuknak
sikerült, és magasabb övfokozat viselésére lettek jogosultak.

2015. szeptember

Karatehírek

Atarashii Kupa

Képen balról, elöl: Baranyai Kevin, Baranyai Noel,
Kalmár Zalán, Gál Bence, hátul: Berta Dániel, Kassai László,
Káldy Lívia, Németh András edző

A 10 éves fennállását ünneplő Tápláni Karate Sportegyesület immár nyolcadik
alkalommal rendezte meg
2015. szeptember 19-én az
Atarashii Kupa nyílt Országos
Bajnokságot: gyermek, ifjúsági és felnőtt korcsoportokban.
21 egyesületből 137 fő nevezett, 291 nevezés érkezett be.
Az országos bajnokság egyben
felkészülési verseny is volt az
október elején Lengyelországban megrendezésre kerülő
WSKA Világbajnokság előtt.
Németh András (4. dan) edző
12 tanítványát indította a megmérettetésen: 1 aranyat, 3 ezüstöt és 5 bronzérmet nyertek.
A 6-7 évesek korcsoportjában a lányoknál Gosztom
Dóra mind formagyakorlat-

ban, mind pedig küzdelemben
második helyezést ért el. A
fiúknál ugyanebben a korcsoportban Kalmár Zalán katában második, míg kumitében
első lett.
A 8-9 éves haladó fiúknál
Baranyai Noel harmadik lett
küzdelemben. A 14-15 éves
lányoknál Káldy Lívia katában
negyedik lett, míg kumitében
a dobogó harmadik fokára
állhatott fel.
A kadett korcsoportban
(16-17) Berta Dániel, a junioroknál (18-20) Kassai László, a felnőtteknél (20-) pedig
Habda Zsolt is bejutott a négyes döntőbe, ott azonban
megállították őket, így mindhárman bronzérmesek lettek.
Gratulálunk nekik!

WSKA
világbajnokság
Október elején Lengyelországban rendezik meg a
WSKA Világbajnokságot, melyre utazik a Magyar JKA
Karate Szövetség válogatottja is.
A TKSE csapatából Berta Dániel és Kassai László
sérülés miatt nem tudta vállalni az utazást, így az
egyesületet – és Vas megyét is – Habda Zsolt képviseli.
Németh András (4.dan) tanítványa jó formában várja
a megmérettetést, amit az Atarashii Kupa Országos
Bajnokságon felnőtt kumite versenyszámban elért
harmadik helyezése is bizonyít.
Jó versenyzést kívánunk neki!

