
A Táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskola 
június 18-án tartotta a tanévzá-
ró és ballagási ünnepséget az 
intézmény sportcsarnokában.

A szépen feldíszített isko
lában és sportcsarnokban, 
a hagyományokhoz híven, a 
nyolcadikosok ballagásával és 
bevonulásával kezdődött az 
ünnepség, amelyen, a szülőkön 

és hozzátartozókon kívül, részt 
vettek az önkormányzat és a 
társintézmények képviselői is. 

A hetedikesek búcsúztatták 
a ballagókat, akik átadták nekik 
az iskola zászlaját. A nyolca
dikosok nevében Szabó Júlia 
köszönt el az iskolatársaktól és 
a tanároktól.

Kissné Nagy Ilona, az iskola 
igazgatója először a ballagóktól 
vett búcsút. Széchenyi Istvánt 

idézve: „a múlt már elesett ha
talmunkból, a jövendőnek azon
ban még urai vagyunk” – kezdte 
beszédét. 

„Ma mindannyian életetek 
egyik komoly válaszútjához 
érkeztetek. Lassan véget ér, 
végérvényesen lezárul az út, 
amelyen eddig közösen jártunk. 
Izgalmas, változatos napokat 
hagytok magatok mögött. 

Folytatás a 6. oldalon
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Rongálják a közterületet   Részletek a 3. oldalon

„Fiatalok a fiatalokért” Don Bosco
Jótékonysági hangverseny a daganatos gyermekekért

Jótékonysági hangversenyt adott 
a Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar Janászek Ferenc 
vezényletével április 30-án a 
szombathelyi Markusovszky 
Kórház Csecsemő- és Gyermek-
gyógyászati Osztálya az Alpok-
alja a Daganatos Gyermekekért 
Közhasznú Alapítvány javára. A 
nagy sikerű koncerten, amelyen 
a szombathelyi szimfonikusok 
több tagja, politikusok, orvosok 
és a szombathelyi Erkel Kórus 
tagjai is felléptek, 757 ezer fo-
rintot gyűjtöttek össze. 

Estére megtelt a táplán
szentkereszti Apáczai Csere 
János Általános Iskola sport
csarnoka. Az ifjúsági zenekar 
Borsay Samu: Katonavér című 
lendületes indulójával köszön
tötte a közönséget. Az est mű

sorvezetője Dr. habil. Murber 
Ibolya PhD, egyetemi docens 
volt. Bevezetőjében elmondta: 

a Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar „Fiatalok a fiatalo
kért” jótékonysági koncert célja, 

hogy adományokat gyűjtsön a 
szombathelyi Markusovszky 
Kórház Csecsemő és Gyermek

gyógyászati Osztálya, az Alpok
alja a Daganatos Gyermekekért 
Közhasznú Alapítvány számára. 

A közösségi szolidaritás és se
gítőkészség jegyében vállalta a 
fúvószenekar ifjú tagsága, hogy 
segíti a rászoruló gyerekeket. 
Sokan megtisztelték a rendez
vényt, ez jelzi, hogy jó célért 
számosan megmozdulnak és 
tesznek annak érdekében, hogy 
a világunk jobb lehessen.

Farkas Antal: Üveges tánc 
című művével folytatódott a 
műsor, előtte Zsirai Gábor első 
osztályos tanuló énekelte el 
azt a magyar népdalt, amely 
megihlette a zeneszerzőt a mű 
írására. 

Vangelis: A paradicsom meg
hódítása 1492 című népszerű 
számát a szombathelyi Erkel 
Kórus éneke kísérte. A kórust 
Király Katalin karnagy vezé
nyelte.  

Folytatás a 2. oldalon

Tanévzáró, ballagás, és 
nyugdíjba vonuló tanárt is búcsúztattak

A szombathelyi Erkel Kórus is fellépett a zenekarral
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Folytatás az 1. oldalról
A hangversenyt  G. F. Händel: 

Rinaldo című operájának rész
letével folytatták, Fodor Ist
ván, a szombathelyi tankerület 
igazgatója énekelt (később 
basszusgitáron játszott a ze
nekarban).

Dr. habil Murber Ibolya, az 
est műsorvezetője a zenekar, a 
közönség és az alapítvány nevé
ben megköszönte Janászek Fe
rencnek, a Táplánszentkereszti 
Ifjúsági Fúvószenekar karnagyá
nak a jótékonysági koncert öt

letét és szervezését. Köszöne
tet mondott a közönségnek és 
mindazoknak, akik támogatták 
a nemes cél elérését. A szoli
daritást és a segítőkészséget 
szem előtt tartva a koncert cél
jához nagyobb pénzadomány
nyal járult hozzá az AGROW 
GP Kft. és Húshasznú Bt., ifj. 
Perl János, a Lull Concept Kft.  
Kuglicz Ákos, a szombathelyi 
Herman Ottó Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium, Igazgató: 
Hodvogner Csaba. Megköszönte 
a felajánlásokat. 

Fehér Gyula, a Savaria Szim
fonikus Zenekar harsonaművé

sze Georg Lohmann Bajor pol
kájának szólóját játszotta, majd 
egy Beatlesszám (Love me 

do) következett, 
amelynek szó
lóját szájharmo
nikán adta elő 
V. Németh Zsolt, 
földművelésügyi 
és vidékfejlesz
tési államtitkár. 

A jó tékony
sági koncerten 
a Táplánszent
kereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar
hoz számos fel
nőtt vendégmű

vész: KissVincze Eszter, Rács 
Andrea, Futó Kovács Szandra, 
Kiss Barna, a Savaria Szimfoni
kus Zenekar igazgatója, Fehér 
Gyula, Fodor István, Juhász 

Tibor, dr. Király Balázs, Lezsák 
Lajos, Nagy Bálint, Pálkövi Dá
niel, Tomena Ákos és Kérges 
Albert csatlakozott. Dr. 
Király Gabriella család
orvos fuvolán működött 
közre. 

A kortárs hol land 
zeneszerző, Jakob de 
Haan  népsze rű  és 
igen ismert száma, az 
Oregon következett, 
majd az est fővédnöke, 
dr. Hende Csaba or
szággyűlési képvise
lő mondott beszédet. 
Külön kiemelte, hogy 
milyen megható, hogy 
gyönyörű, tehetséges fiatalok 
hoztak áldozatot és vállalták 
a koncertet a beteg, dagana
tos gyermekekért. A zene, az 
ének abban is segít, hogy a 

beteg gyerekek és szüleik erőt 
meríthessenek, ha rövid időre 
is, de elfeledjék a fájdalmakat. 
Hálás köszönetét fejezte ki a 
muzsikusoknak és az adomá
nyozóknak. 

A beszédet követően a mű
sorvezető bejelentette, hogy a 
koncert végére 757.000 Ft gyűlt 
össze, amelyet az alapítvány 
számára át fognak utalni.

A közönség nagy tapssal 
fogadta a bejelentést. A mű
sorszámok végén is sokszor 
tapsviharral honorálták a mű

vészi teljesítményt, a kellemes 
élményt. 

A koncert Bill Haley  See You 
Later Alligator című rock and roll 
művével és a Rákóczi indulóval 
zárult. A közönség többször 
visszatapsolta a zenészeket, 
ráadást is játszottak.                             

Az est védnöke prof.  dr. 
Nagy Lajos, a szombathelyi 
Markusovszky kórház főigaz
gatója, ifj. Perl János, Táplán
szentkereszt polgármestere és 
Kissné Nagy Ilona, a Táplán
szentkereszti Apáczai Csere 
János Általános Iskola igazga
tója volt. 

(t. m.)

„Fiatalok a fiatalokért” Don Bosco
Jótékonysági hangverseny a daganatos gyermekekért
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Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

Helyettesítő kézbesítőt 
keresnek 

A Táplánszentkereszti Postahivatal helyettesítő kézbesítőt 
keres 6 órás munkaviszonyban. Jelentkezni a helyi postahi
vatalban lehet.
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Táplánszentkereszt belte
rületén számos szűk kis utca 
szolgálja a közlekedést. A lakók 
kérését is figyelembe véve tö
rekszik arra az önkormányzat, 
hogy fölújítással, új burkolat
tal javítson a helyzeten. Sajnos 
nem mindenki látja be, hogy a 
parkolásával, a megengedettnél 
nagyobb súlyú autójával milyen 
kárt képes okozni. Az útpadkát 
roncsolják, és beljebb tolják, 
olyan helyen állnak meg, ahol 
mély csapásokat ejtenek a füvön 
és a földön, alkalmasint a frissen 
helyreállított utat is megrongálják, 
töredezik az aszfalt, mélyedé
seket, gödröket vájnak. Némely 
autóból olaj is szivárog, ezzel is 
rontva a környezetet. Fotósoroza

tunkkal nem áll szándékunkban 
senkit megbántani (a rendszámo
kat kitakarjuk), csak szeretnénk 

fölhívni a figyelmet a parkolási 
anomáliákra. Az önkormányzat 
kéri a gépjárműtulajdonosokat, 
ne az út szélén, útpadkán tárolják 

éjszakánként, vagy hosszabb 
időtartamra az autójukat. Ha van 
gépkocsibejáró, akkor álljanak 

arra rá, illetve járjanak be a házuk 
telkére. A vállalkozók pedig gon
doskodjanak a munkagépeknek 
és teherautóknak telephelyről.

 Egyben arra is felhívjuk a fi
gyelmet, hogy az önkormány
zatnál most készítik elő a helyi 

közterület használatáról szóló 
rendelet módosítását. Elfogadása 
után szankciókra is számíthatnak 
a renitens parkolók. 

Táplánszentkereszten az idén 
is megtelt még az iskolai sport-
csarnok karzata is május 15-én 
a hagyományos pünkösdi hang-
versenyen. Ott voltak a település 
elöljárói és megjelent az egyház 
képviselője is. 

Janászek Ferenc, a Táplán
szentkereszti Ifjúsági Fúvós
zenekar karnagya köszöntöt
te a megjelenteket, örömmel 
nyugtázva, hogy milyen sokan 
megtisztelték idén is jelenlé
tükkel a rendezvényt. A műsort 
a zenekar két tagja, Tornai Ka
tinka és Németh Dávid konfe
rálta, akik röviden bemutatták 
az elhangzó műveket. Az est 
során szólót énekelt Bertók 
Gertrúd. Fricskay Richárd 32
es baka vagyok én szerze
ménye után még a következő 

zeneszámok hangzottak el: 
Adele Adkins and Paul Epworth: 
Skyfall, Jakob de Haan: Oregon, 
Elton John: The Lion King, Hans 

Zimmer: The Rock, valamint 
Les Humphries in Concert Arr. 
Kurt Gable.

A pünkösdi hangverseny 
ezúttal sem csak zeneművek 
előadásából állt. A zenekar 

kifejezte köszönetét egyegy 
szál rózsával a segítőknek, így 
Kissné Nagy Ilonának, az iskola 
igazgatójának, Családi Ani

ta jegyzőnek, és a szülőknek. 
Janászek Ferenc virággal kö
szöntötte a zenekar új tagjait, 
Bokor Levente vadászkürtöst 
és Karvalics Dániel klariné
tost. Nagy tapsot kapott, amikor 

köszöntötték a zenekar nagy 
családjának „legújabb tagját”, a 
tavaly született Kónya Biankát. 
Hálával és köszönettel emlé
keztek meg most is arról, hogy 
ifj. Perl János polgármester évek 
hosszú sora óta támogatja a 
zenekart. Egy fúvós hangszer
csoportot ábrázoló ajándékkal 
kedveskedtek neki.

Sok szülőnél előkerültek a 
mobiltelefonok, a videokamerák 
és a fényképezőgépek, amikor 
a kis furulyások mutatták be 
mit tudnak, a három szólamra 
tervezett „A juhásznak jól van 
dolga” népdalt előadva. S per
sze a fúvószenekarnak most 
is kijárt a vastaps, és az sem 
véletlen, hogy kijárt a közön
ségnek a hivatalos műsor utáni 
ráadás. 

L.E. 

Pünkösdi hangverseny: ráadást is követelt a közönség

Így parkolnak és rongálják a közterületet

Janászek Ferenc karnagy vezényli a zenekart

A lakók kérték az Ady utca felújítását. 
Az önkormányzat megtette. 

Ők mégsem vigyázzák

A Deák Ferenc utcában egy munkagép foglalja 
az utat, nehezíti a közlekedést

A Kisfaludy utcában tábla jelzi 
a súlykorlátozást, mégis behajtanak a nagy, 

40 tonnás kamionnal

A Malom utca, Dózsa György 
utca füves részén is 

parkolnak, mély nyomot 
hagyva

A Kölcsey utca és a Széll Kálmán utca közötti 
gyalogos és kerékpáros átjáró 

se jelent akadályt némely autósnak
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

Diákmunka 
Az idén 4. alkalommal biztosít 

a Kormány lehetőséget az ön
kormányzatok részére diákok 
nyári foglalkoztatására.  Az idei 
évben 5 fő, 6 órás diákmunkára 
kaptunk keretet a munkaügyi 
központtól, 2016. július 4e és 
augusztus 31e között, válto
zó időtartamra. A diákokat a 
bölcsődében, az óvodában, a 
polgármesteri hivatalban és a 
konyhán tervezzük alkalmazni.

Tudnivalók a parlagfűirtási és 
gyomirtási kötelezettségről 

A növényvédelmi, gyomirtási 
munkák elvégzésének határide
je június 30a. Pár nap van már 
csak hátra, ezért felhívom min
den ingatlantulajdonos figyel
mét, hogy az ingatlana körül a 
gyomtalanítási és parlagfűirtási 
munkákat szíveskedjen elvégez
ni. A parlagfű, s minden gyom 
esetén lényeges a virágzás, 
magérés megakadályozása, és 
a továbbterjedés megelőzése. 
A rendszeres kertgondozás 
és kaszálás a leghatásosabb 
védekezés. Szándékunk, hogy 
az önkormányzat területeit is 
folyamatosan gyomtalanítsuk. 
Nem kis feladat a parkok, intéz
mények, temetők, kerékpárutak 
kaszálása, ezért szíves türelmü
ket kérjük. A parlagfű veszélyes 
gyomnak tekinthető, ezért köte
lező az ellene való védekezés! 

A parlagfűmentesítést elmu
lasztókkal szemben a hatóság 
közérdekű védekezést rendel
het el, nemcsak termőföldön – 
amelybe a zártkertek is beletar
toznak –, hanem egyéb bel és 
külterületi ingatlanon is. A kény
szerkaszálás teljes költségét a 
föld tulajdonosa, illetve haszná
lója köteles megtéríteni. A meg
térítendő költség nem azonos 
a növényvédelmi bírsággal. 15 
ezer Fttól 5 millió Ftig szab
ható ki növényvédelmi bírság 
azzal szemben, aki a parlagfű 
elleni védekezési kötelezettségét 
elmulasztja; a növényvédelmi 
hatósági tevékenységet akadá
lyozza, a hatóság intézkedését 
figyelmen kívül hagyja, az állami 

vagy közérdekű védekezés vég
rehajtását akadályozza.

Nyári tábor
Elkezdődött a nyári szünidő. 

A diákoknak öröm, a szülőknek 
azonban fejfájás, hiszen nehéz 
megoldani, hogy hol legyenek a 
gyerekek addig, amíg a szülők 
dolgoznak. A táplánszentkereszti 
családsegítők bevonásával az 
önkormányzat az idén is bizto
sítani kívánja a település általá

nos iskolás korú gyermekeinek 
napközbeni ellátását július és 
augusztus első hetében, 2x1 
hét időtartamban. Sajnos az idei 
évben már nincs a gyermekek 
nyári étkeztetésére állami tá
mogatás, ezért térítési díjat kell 
fizetni a részvételért. 

A tábor időtartama alatt a 
gyermekek a programok mellett 
napi kétszeri étkezésben része
sülnek. A napi étkezés térítési 
díja 500 Ft.

A programok, kirándulá
sok költségét alkalmanként 
kell megfizetni . Tartalmas, 
élménydús program állt össze, 
várjuk az érdeklődőket.

A Táplánszentkereszt Kultú
rájáért Közhasznú Egyesület 
szervezésében az idén is lesz 
„Kincses Tábor”, ugyancsak 2x 
1 hét időtartamban, a részvételi 
díj 10.000 Ft/hét.

Óvodai nyári ellátás
Az idei évben is biztosítja az 

önkormányzat az óvoda teljes 
nyári nyitva tartását. A szülők a 
gyermekek felügyeletére vonat
kozó igényüket az intézményben 
jelezhetik.

Pályázatok
Az elmúlt két hónap jó része 

a benyújtott pályázatok elő
készítésével telt. Két MVHs 

pályázatot nyújtottunk be. Az 
egyiket a Jókai Mór Művelődési 
Ház bővítésére, felújítására 50 
millió forint értékben, a másikat 
pedig a Polgármesteri Hivatal 
felújítására, korszerűsítésére 38 
millió forint értékben.

A harmadik pályázat a szo
ciális és gyermekjóléti alap
ellátás elhelyezését célzó, új 
építésű ingatlanra irányul. TOP 
pályázati részvétellel tervezünk 
a Polgármesteri Hivatal mellé 

– udvarára – egy, a hiva
talhoz hasonló épületet 
felépíteni. A megpályá
zott támogatás 91 millió 
forint, amely tartalmazza 
egy kisbusz beszerzését 
is. A gépjármű a társu
lási feladatellátásban 
részt vevő települések 

ellátását, a szociális étkeztetés 
kiszolgálását oldaná meg.

Az önkormányzat konyhá
jának korszerűsítésére most 
készítjük a pályázatot 19 milliós 
összköltséggel. Ebből az ösz
szegből az épület körüli vízelve
zetés, a hőszigetelés készülne 
el, továbbá a teljes konyhai 
eszközök cseréjét, bővítését 
szeretnénk megvalósítani. 

Falunapi előzetes 
(A fenti komoly témák után egy 

kis lazítás…)
A két évvel ezelőtti „Falusias 

Falunap” ötletéből építkezve, 
az idei évben is egy téma köré 
felépülő falunapot kívánunk 
szervezni szeptember első hét
végéjére.

2016-ban OLIMPIA!
Rio de Janeiróban is… Táplán

szentkereszten is!
Rendezzük meg! Az idei falu

napot az olimpia jegyében szer
vezzük. A szervezés, ötletelés 
már elkezdődött, komoly előké
születeket is tettünk a rende
zésre vonatkozóan.

Ahhoz azonban, hogy mind
nyájunk kellemes időtöltésével, 
településünk igazi közösségi 
ünnepnapján a startpisztoly 
eldördülhessen, lelkes segítőkre 
is szükség van.

Készüljünk közösen!
Sportversenyeket rendezünk 

egyéni számokkal és csapatban 
is, nem a megszokott módon, 
látványos eszközök felvonulta
tásával.

Várjuk jelentkezésüket az 
alábbi versenyszámokhoz:

szumóbirkózás, 
vizifoci vagy élőcsocsó /idő

járás függvényében/, 
gladiátorpálya, 
varázsgömb,
honvédő íjászat.
Örömünkre szolgálna, ha au

gusztus hónapban egy kicsit 
olimpiai jelképekbe öltöztethet
nénk a falut.

Várjuk ötleteiket, segítsé
güket!

Ami már biztos: használt, 
festett autógumikból felállít
juk köztereink valamelyikén az 
olimpiai ötkarikát.

Meggyújtjuk az olimpiai lán
got! A csapatok, résztvevők be
vonulása a megnyitót jelképezi.

Szeretnénk meghívni volt, 
vagy jelenlegi olimpikonokat, 
élménybeszámolót tartani.

Sportimádó falubelijeink kö
zül megválasztjuk a Települési 
Olimpiai Bizottságot!

 A részt vevő csapatok akár 
formaruhát is tervezhetnek 
maguknak. A versenyzők olim
piai esküt tesznek.  Az olimpia 
színeiben készítünk ételeket 
– pár elképzelésünket meg
osztjuk: 

Sárga: sült tojás
Piros: jó pirospaprikás pörkölt
Zöld: saláta minden meny

nyiségben
Kék: mondjuk puding, vagy 

fagylalt, jégkása, kék martini (18 
éven felülieknek)

Fekete: hát egyelőre a feke
tekagyló, vagy feketeszeder, 
de ki tudja, addig még mást is 
kitalálhatunk…

Ha akad olyan lakótársunk, 
aki már járt olimpiai játékokon, 
kérjük, jelentkezzen, szívesen 
meghallgatjuk élményeit. Ha 
valakinek hobbija az olimpia, 
gyűjti az olimpiákhoz kapcsoló
dó relikviákat, akár kiállítást is 
rendezhetünk ezekből.
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Egy kis gondolatébresztőnek, 
ráhangolódásnak ismerkedjünk 
meg azokkal a motívumokkal, 
amelyek nélkül egy olimpia 
elképzelhetetlen lenne.

Most megtudhatják, megtud
hatjátok, milyen szimbólumai 
vannak az ötkarikás játékoknak, 
illetve, hogy azok honnan ered
nek.  „Forrás: Wikipédia”
 Az olimpiai láng

A négyévente fellobbanó láng 
az egységet, a harmóniát és a 
békességet jelképezi. A szokás 
természetesen a görögországi 
Olümpiából ered, a lángot az 
újkori olimpiák történetében 
először 1928ban, Amszter
damban gyújtották meg. Az ötlet 
Carl Diem sportdiplomata ne
véhez fűződik. Az első alkalom, 
hogy az egész Földet bejárta 
a lobogó fáklya, 1936ban volt 
a berlini olimpiát megelőzően. 
Bár a körútnak politikai célja 
volt – Hitler többek között így 
népszerűsítette a nemzetiszo
cialista eszméket – az olimpiai 
láng útja Berlin után is behálóz
ta bolygónkat.
Az olimpia jelmondata

„Citius, altius, fortius!”, vagyis 
„Gyorsabban, magasabbra, 

erősebben!” Sokan Coubertin 
bárónak, az újkori olimpiák 
atyjának tulajdonítják az idé
zetet, pedig valójában az a 
báró egyik barátjától, Didon 
domonkos pátertől származik.
Az olimpiai eskü

Coubert in már 1906ban 
javaslatot tett egy olimpiai 
esküszövegre, de az ötletét 
elvetették. Végül 1920ban, az 
antwerpeni olimpián (amit ere
detileg Budapesten tartottak 
volna, ha nincs az első világ
háború) jelképes gesztusként 
vezették be az esküt.

„Esküszünk, hogy az olimpi-
ai játékokon becsületes küzdő 
felek leszünk,  és tiszteletben 
tartjuk a játékszabályokat. Lova-
gias szellemben veszünk részt 
a versenyeken, hogy dicsőséget 
szerezzünk hazánknak és jó hír-
nevet a sportnak.”
Az olimpiai zászló

1914. június 23án, a Nem
zetközi Ol impiai Bizottság 
fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából Coubertin bemutat
ta az olimpiai zászlót, amelyen 
öt egymásba fonódó karika 
látható. A lobogó alapszíne a 
fehér, ami a versengő országok 

közötti békét és barátságot 
szimbolizálja. A Föld öt konti
nensét az öt karika jelképezi. 
Sokan összepárosítják a szí
neket a kontinensekkel (kék – 
Európa, piros – Amerika, sárga 
– Ázsia, zöld – Ausztrália és 
fekete – Afrika), de az eredeti, 
Coubertinféle kompozícióban 
és a NOB elképzelése szerint a 
színeknek semmi köze a föld
részekhez. A zászlón azok a 
színek kaptak helyet, amelyek 
az olimpiákon addig szerepelt 
országok zászlóiban is szere
pelnek. Az olimpiai ötkarikához 
egy másik mítosz is köthető. 
Coubertin báró szerette volna 
minél több szálon visszave
zetni ötleteit az ókori görög 
játékokhoz. Azt állította, hogy 
az ötkarika nem az ő találmá
nya, hanem egy Görögország
ban fellelhető kőbe volt vésve 
már az antik játékok idején is. 
Régészek azonban bebizonyí
tották, hogy a szimbólum nem 
eredeti – valószínűleg Cou
bertin vésette bele a jelképet 
egy kőbe.
Az olimpiai kabala

Az 1968. évi, Mexikóban ren
dezett nyári olimpiai játékokon 

jelent meg először a kabalafi
gura, ami azóta is hagyomány. 
Ezek a figurák állati, emberi 
vagy fantázia szülte alakok, 
amelyek a játékoknak helyet 
adó ország kulturális hagyo
mányaira jellemzőek. A legna
gyobb sikert eddig az 1984es 
moszkvai olimpián Misa, az 
orosz mackó és a 2008as 
pekingi olimpián Fuwa, a kínai 
figura aratták.
Az olimpiai köszönés

Az olimpián használt üdvöz
lést, vagyis a felemelt, kinyúj
tott jobb kart egy időben sokan 
azonosították a Harmadik Biro
dalom karlendítésével – téve
sen. Az említett kéztartás már 
az 1924es párizsi olimpiai 
játékok plakátján is szerepelt, 
ami egészen a Római Biro
dalom katonái által használt 
tisztelgésig vezethető vissza. 
Ma a legtöbb versenyszámban 
ezzel a mozdulattal kérnek 
engedélyt a sportolók a bí
róktól, hogy megkezdhessék 
gyakorlatukat.

Felkészülés indul!

Családi Anita
jegyző

A Táplánszentkereszti Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai egy 
kamion műszaki mentésében és 
egy villanyoszlop kidőlése után 
is segítettek a tavaszi hónapok-
ban Táplánszentkereszten. 

Mozgalmas tavaszi hóna
pokat éltek meg az önkéntes 
tűzoltók a faluban. A korábbi 
évekhez hasonlóan részt vettek 
a májusfaállításon, majd a má
jus 1ei retro felvonuláson. Az 
eső ellenére is jó hangulata volt 
a programnak. Az is hagyomány 

a faluban, hogy kitáncolják a 
májusfát, ezen is részt vettek, a 
fát pedig ismét tűzoltó vágta ki. 

Ha május, akkor Szent Flórián 
nap. Mint minden évben, idén 
is koszorút helyeztek el a 
szertáruk falán lévő Flórián 
szobornál, majd pedig csa
patzászlóstól átvonultak a 
Flóriánnapi misére a Szent 
Lőrinc templomba.

A szombathelyi városi 
Flórián napon is részt vet
tek a Vas Megyei Tűzoltó és 
Polgárőr Szövetség rende

zésében.
Május 14én hajna

li 4.50kor kapták az 
értesítést, hogy a 87
es főúton egy kamion 
borult az árokba. Az 
egyesület négy fővel 
vett részt a műszaki 
mentésben, az úton a 
megszokott rend visz

szaállítása elég hosszú időt vett 
igénybe.

Június 10.én a hirtelen jött 
zuhogó eső után a Jókai parkban 
egy nagy letört faág ráesett a 

vezetékekre, amik pedig a fából 
készült villanyoszlopot is kidön
tötték. A táplánszentkereszti 
önkéntes tűzoltók a helyszínt 
biztosították addig, amíg az 
EON szakemberei meg nem 
érkeztek  a helyszínre.

Most tavasszal is lomtala
nításkor gyűjtötték  a vasat. 

Az idén 95 880 Ftot kaptak a 
vashulladékért, amit a szertár 
további átalakítására és  a mű
ködésre fordítanak. Köszönik a 
falu lakosságának a segítsé

get, hogy a fémhulladékot 
ismét a Táplánszentke
reszti Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek ajánlották 
fel, ezzel is támogatták az 
egyesületet. 

Bizonyára vannak olya
nok, akiknek feltűnt, hogy 
egy ideje már nem lát
ható az egyesület Ford 
Transitja. Néhány hete 

ugyanis megváltak megszokott, 
kedvenc szolgálati autójuktól. 
További szakmai fejlődésük 
érdekében egy másik típusú 
autót céloztak meg. A tűzoltó 
gépjárműfecskendő jobban 
fogja szolgálni a tüzek és más 
károk felszámolását Táplán
szentkereszten.

Kármentés a 87-es főúton



2016. június6

Folytatás az 1. oldalról
Ez a mai nap elsősorban a ti 

ünnepetek: véget ért a tanítás. 
Az élet állandóság és változás, 
megőrzés és megújulás.”

Emlékeztette a fiatalokat az 
iskolakezdésre, a felső tago
zatban a sok újdonságra, új 
tantárgyak, új tanárok. Kérte, 
hogy új iskolájukban is bátran 
használják a megszerzett tu
dást, legyen önbizalmuk. Ha 
elérnek valamit, harcoljanak a 
megtartásáért. Kossuth szavai
val élve: Soha le nem mondani, 
soha el nem csüggedni, ha kell, 
mindig újra kezdeni!  

Megköszönte a szülők és a 
tanárok segítségét, a közös 
munkát, amit a gyerekek szel
lemi és testi fejlődéséért együtt 
végeztek. Felkészítésük része 
volt a sok sportprogram, tanul
mányi verseny, a témanapok és 
a témahetek, vagy éppen a fe
ledhetetlen osztálykirándulások.

„Az Apáczai iskola közössé
géhez való tartozás azt jelenti, 
hogy számítanak rátok, s ti is 
számíthattok másokra. A nyolc 
év alatt itt mély barátságok 
köttettek, melyek elkísérnek 
további utatokon! De kilépve 
intézményünk kapuján, soha ne 

feledjétek, honnan indultatok, ha 
bajban vagytok, ha bánat vagy 
öröm ér, ide mindig jöhettek. 
Az iskola, Táplánszentkereszt 
mindig hazavár!”

Az igazgató az iskola nevében 
egy batyut adott át minden vég
zős diáknak. 

A tanévzáró megható pil
lanata volt, amikor elköszön
tek a nyugdíjba vonuló Gueth 
Imrénétől, aki negyven éven 
át volt az iskola matemati
ka–orosz–német szakos taná
ra. Kissné Nagy Ilona röviden 
vázolta pályafutását, kiemel
te tudását, lelkiismeretes és 

odaadó munkáját, gyermek
szeretetét. Hangsúlyozta, hogy 
nagy elhivatottsággal készítette 
föl a tanulókat a versenyekre, 
szabad idejét is gyakran felál
dozta emiatt. Négy évtizedes 
munkájáért Pedagógus Szol
gálatért Emlékéremben része

sítette Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
minisztere. 

Az ünnepségen Kálmán Zsu
zsa, az iskola igazgatóhelyet
tese olvasta fel Fodor István 
KLIK Szombathelyi Tankerület 
igazgatójának Gueth Imrénét 
méltató sorait. 

Ifj. Perl János polgármester 
elmondta, valaha ő is tanítvá
nya lehetett Zsuzsa néninek, és 
egy időben kollégák is voltak. 
Szerencsés csillagzat alatt szü
lettek, akiket tanított. Tudását, 
emberségét megszámlálhatat
lanul sokan megtapasztalhatták. 
Kevés olyan család van a falu
ban, amelyekkel nem került kap
csolatba, már a szülőket, aztán 
gyermekeiket is ő tanította. Az 
ő nevükben és az önkormányzat 
nevében is megköszönte négy 
évtizedes munkáját.

A diákok és szülők hosszan 
tartó tapssal köszöntötték Zsu
zsa tanárnőt. 

Ezután a polgármester meg
köszönte Tóth Hajnalkának és 
Leginszky Ágnesnek, hogy évek 
óta gondoskodnak az iskola és 
a tornaterem díszítéséről. 

Kissné Nagy Ilona mérleget 
vont a 20152016os tanévről. Is
mertette a tanulmányi és sport
versenyeken legjobb helyezést 
elért diákok és felkészítő taná
raik nevét, majd a legjobb tanu
lóknak könyvjutalmat adott át. 

Az ünnepség színes tánccal, 
majd a Himnusz eléneklésével 
ért véget. 

(t. m.)

Tanévzáró, ballagás, és 
nyugdíjba vonuló tanárt is búcsúztattak

A 8. osztály névsora
Bakonyi Liliána, Fürdős Dániel, Gosztom 

Bálint, Kis Tamás, Krancz Dávid, Nádasdi 
Nóra, Németh Dominika, Németh Kristóf, 
Szabó Júlia, Szabó Levente, Szalai Bálint, 
Szilvás Ákos, Tamás Bálint, Teleki Gábor, 
Teleki Szofi, Tóth Fanni, osztályfőnök: Gueth 
Imréné.

A táplánszentkereszti önkormányzat az 
idén is az utolsó tanítási napon, június 15
én vendégül hívta az elköszönő nyolcadi
kosokat. Igazgatójuk, Kissné Nagy Ilona és 
osztályfőnökük, Gueth Imréné kíséretében 
érkeztek a nagyterembe. Ifj. Perl János pol
gármester és Családi Anita jegyző fogadta 
őket, rövid beszélgetés után átnyújtották az 
önkormányzat ajándékát, egy névre szóló 
emléklapot és 5 ezer forint pénzjutalmat. 
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Gueth Imréné negyven év után 
elköszönt a Táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János Általános 
Iskolától, tanítványaitól, kollégái-
tól. Első és egyetlen munkahelye 
volt a családias intézmény. A 
matematika-orosz-német szakos 
tanár nehezen szánta rá magát 
a beszélgetésre, kavarognak 
benne évek és emlékek, kilenc 
osztálynak volt az osztályfőnöke, 
az utolsót most búcsúztatta. 

Gueth Imréné Szombathelyen 
lakik, naponta utazott Táplán
szentkeresztre, de nem zavarta 
a távolság. Kilenc éve, amióta 
megszűnt a szentkirályi isko
la, az iskolabusszal érkezett 
minden reggel. A tanév utolsó 
napjaiban, még tömérdek feladat 
közepette kezdte meg a vissza
számlálást… szinte utólag kons
tatálta, igen, ez volt az utolsó 
óra, az utolsó osztály, az utolsó 
ballagás, az utolsó autóbuszos 
felügyelet, az utolsó tanévzáró.

Gueth Imréné, Zsuzsa 1976
ban végzett az akkori Szombat
helyi Berzsenyi Dániel Tanárkép
ző Főiskolán matematikaorosz 
szakon. Alighogy megszáradt a 
tinta a diplomáján, katedrára állt 
Táplánszentkereszten. Meg nem 
fordult a fejében, hogy másik 
iskolában is taníthatna, szeret
te a gyerekeket, a kollégáit, a 
falut, a barátságos környezetet. 
Elmesélte, hogy megpróbálta 
összeszámlálni, hány tanár
társa is volt a negyven év alatt, 
de kudarcot vallott, mint ahogy 
tanítványainak sorát se tudja, 
de azt igen, hogy négy igazgató 
váltotta egymást. 

Szombathelyen az akkori Sa
varia Gimnáziumban orosz tago
zatos volt, szerette a matemati
kát is, így adódott, hogy érettségi 
után ezt a szakpárt választotta. 
Egyedüli gyerek volt a család
ban, valahogy vágyott rá, hogy 
olyan pályát válasszon, ahol 
sok gyerekkel kell bánni. Kezdő 
tanárként azonnal bedobták a 
mély vízbe, osztályfőnök is lett, 
az első osztálya ma is mindig 

meghívja iskolai találkozóra, 
talán ezzel a régirégi osztállyal 
maradt meg a legszorosabb 
kapcsolata (sokuknak már a 
gyermekeit is ő tanította) per
sze a többi osztállyal is szokott 
találkozni a kerek évfordulókon. 

A rendszerváltás után meg
szűnt a kötelező orosz, Zsuzsa 
tanárnő is újra beült az iskola
padba, levelezőn elvégezte a 
német szakot Szombathelyen. 
Visszagondolva az akkori évek
re, azt mondja, nem volt könnyű 
két gyerek és munka mellett 
tanulni, de a családja, férje és 
édesanyja nagyon sokat segített. 
Akkor sokan hitték azt, hogy az 
orosz nyelvet azért nem tanul
ták szívesen, mert nem lehetett 

használni a környéken, és majd 
a némettel másképpen lesz. 
Nem így történt, tanulás nélkül 
nincs nyelvtudás. 

Kérdésünkre, hogy jól meg
fére a matematika a nyelvek
kel, azt válaszolta, hogy igen. A 
negyven év alatt újabb és újabb 

tanítási módszereket sajátított 
el és alkalmazott mindhárom 
szaktárgyában. Az iskolai körül
mények nagyot változtak, amikor 
kezdte a pályát, olajkályhákkal 
fűtöttek a tanteremben, a táblán 
és a krétán kívül kevés eszköz 
állt rendelkezésre, később az 
írásvetítők már hatalmas fejlő
dést jelentettek, ma a számító
gépes táblákkal tudnak dolgozni, 
a gyerekek okostelefonokkal 
érkeznek. 

Gueth Imréné visszatekintve 
azt mondja, soha nem fárasztot
ta a tanítás, a gyerekek jókedve, 
humora kifogyhatatlan ener
giaforrás, már reggel, amikor 
fölszállt a buszra élvezte a „be
mondásaikat”, találó megjegy
zéseiket. Úgy érezte, az évek, 
ahogy teltek, inkább türelmesebb 
lett, ritkábban emelte föl a hang
ját. „Minden gyereknek a saját 
útját kell megtalálni, azt a ké
pességet, amiben jó, arra építve 
lehet fejleszteni a többit is”. 

Mostanában sokkal közvetle
nebbek, bátrabbak a gyerekek, 
mint régebben. Érdekes, gondol
kodott el egy pillanatra, amikor 
kezdte a pályát, mindenki Tanár 
néninek szólította (a kollégáit is!), 
ma pedig a keresztnevén: Zsu
zsa néni! Lehet, hogy ez közvet
lenebb, nem olyan távolságtartó?

Mit nem szeretett? A sok ad
minisztrációt. Rengeteg szép 
emléket őriz a tarsolyában, ki
rándulások, táborok színesí
tették az iskolai évtizedeket. 
Sajnos tragikus eset is előfordult, 
amit ma is fájdalmas fölidéz
nie. Néhány éve kerékpáros 
közlekedési balesetben hunyt 
el Táplánszentkereszten egy 
tehetséges kislány, aki a tanít
ványa volt (röviddel előtte került 
középiskolába).

Gueth Imréné 62 éves, lánya 
követi a pályán, gyógypedagógus 
lett, fia matematikus, Szombat
helyen dolgozik az egyetemen.

Ma is azt vallja, szép a peda
góguspálya, örül, hogy a család
ban vannak követői. 

(t. m.)

Zsuzsa néni negyven év után 
vált meg a katedrától

Ifj. Perl János polgármester 
a falu nevében 

köszönte meg munkáját

Június 7-én került sor isko-
lánkban a hagyományos osz-
tálykirándulásokra, melyeket 
már hónapokkal korábban kö-
rültekintő osztályfőnöki szer-
vezőmunka, támogató szülői 
hozzáállás és izgatott tanulói 
készülődés előzött meg. 

Valamennyi osztály érde
kes és izgalmas helyszíneket 
választott, bővítették, kiegé
szítették eddigi ismereteiket, 
vagy fizikai képességeiket, 
ügyességüket igénybe vevő 
túrákkal mérhették fel erőn
létüket, állóképességüket. A 
tanulók ismerkedhettek híres 
magyar városaink – Kőszeg, 
Bük, Keszthely, Veszprém, 
Herend, Mosonmagyaróvár – 
nevezetességeivel.

Alsó tagozatos gyerekeink 
– korosztályuknak megfelelő
en – a városnézéseket veszp
rémi állatkerti és dinóparki 
látogatással, a lukácsházi tó 
körüli és a kőszegi Szulejmán 
kilátóhoz vezetett túrával, a 
madártani látogatóközpont
ban való természetvédel
mi programmal, Herenden 
kézműveskedéssel és Bükön 
játszóházi csintalankodással 
tették színesebbé.

A felső tagozatosok a vá
roslátogatások mellett élvez
hették a Futura Tudományos 
Központban bemutatott kí
sérleteket, planetáriumi elő
adást, és számtalan, a fizika 
törvényein alapuló jó játékot.

Hajókáztak a festői szép
ségű Fertőtavon, kipróbálták 
a balatonfűzfői bobpályát, 
megmászták Hegyestű szik
láit, megtekinthették a heren
di mini porcelánmanufaktúrát, 
nézhettek 3 Ds filmet, sőt 
maguk is készíthettek apró 
kerámiatárgyakat.

A tartalmas programokat 
kiegészítette a minden kirán
duláshoz kapcsolódó folya
matos chipsevés, a közös 
fagyizások, nassolások, az 
utazás közbeni viccelődések, 
éneklések.

(Apáczai iskola)

Osztály-
kirándulások

Kissné Nagy Ilona igazgató 
köszönt el Gueth Imrénétől
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Iskolai hírek

Az iskola Szülői Szervezete 
idén is megrendezte intézmé-
nyünkben a várva várt gyer-
meknapot. A kitüntetett nap az 
olimpia jegyében zajlott. Min-
den osztály kapott előzetes fel-
adatokat, melyek bemutatására 
a programot megnyitó olimpiai 
láng érkezését követően került 
sor. A zsűri – és persze társaik 
– előtt osztályzászlót, osztály-
indulót, és az előzetesen vá-
lasztott sportágat szemléltették 
az osztályok. Sikert arattak az 
évfolyamok egyedi, tréfás ötle-
tekkel tarkított, közös munkával 
megtervezett és kivitelezett 
bemutatói.

A gyerekek osztályfőnökeik 
vezetésével olimpiai akadály
versenyen folytatták a progra
mot. A Szülői Szervezet tagjai 

12 – a falu területén elhelyez
kedő – állomáson mérték ösz
sze a csapatok felkészültségét, 
rátermettségét, ügyességét, 

gyorsaságát. A gyerekek kí
váncsian, izgatottan követték 
a számukra előre megjelölt 
útvonalat állomásrólállomásra. 
Osztályfőnökeik pluszpontokért 
versenyezhettek osztályaik 
eredményének fokozásáért.

Az elfáradt „olimpikonokat” 
a célban zsíros kenyér, üdítő, 
sütemény frissítette a büfében. 
Számos játék, izgalom részese 

lehetett, aki részt vett a nap 
programjain. Minden kitartó 
ifjú olimpikon útra kelhetett, 
hogy bizonyítsa rátermettsé
gét, elérhesse kitűzött célját, 
és nyertese lehessen a nemes 
versengésnek. 

Köszönjük a Szülői Szerve
zetnek ezt az élménydús napot, 
a fáradhatatlan tenniakarást, 
mellyel évről évre bizonyságot 

tesznek arról, hogy idejüket, 
erejüket nem sajnálva gyerme
keik/gyermekeink mellé állnak, 
programjaikkal gazdagítják vi
lágukat.

A diáknapon új diákigazgatót 
is választottak. 

Az Apáczai Csere János Általános iskolában történt

Vidám gyermeknap az olimpia jegyében

Kölkedi János 1926-ban látta 
meg a napvilágot Táplánszent-
kereszten. Május 26-án töltötte 
be kilencvenedik életévét, ő a 
falu legidősebb férfiembere. 
Tavaly novemberben őt is kö-
szöntötték az Idősek Napján, a 
születésnapján a kormány okle-
velét és ajándékot vittek neki a 
táplánszentkereszti önkormány-
zat képviseletében. 

A Posta utca végén áll a ház, 
amelyben Kölkedi János lakik 
Péter fiával és annak család
jával. A szobában üldögél az 
ablak mellett. Egyik lába fölpol
colva, sajnos kikopott a porc a 
térdéből, az orvosok merevítet
ték a lábát, hogy ne fájjon. Kicsit 
nehezen jár, de a mankóval még 
a lépcsőn is le tud menni.

János bácsi mesél az életéről. 
Táplánszentkereszten született, 
a faluban élte az életét. Négyen 
voltak testvérek, három fiú és 
egy lány. Már gyerekkorától 

érdekelte a kovácsmesterség, 
el is szegődött tanoncnak az 
egyik helybeli iparoshoz. Tet
szett neki a szakma, akkoriban 
még lábbal hajtották a 
fújtatót, azzal szították 
a tüzet. Mindenféle ko
vácsmunkát végeztek, 
inaskorában még sok 
lovas gazda volt a fa
luban és a környéken, 
jártak a kovácsmester
hez lovat patkoltatni, 
vasaltatni. A bognárok 
a szekerek kerekéhez 
náluk rendelték az ab
roncsokat. Amikor meg
kapta a mesterlevelet, 
ott maradt a régi helyén 
és dolgozott tovább. Ké
sőbb másfelé vetette a sors, de 
a kovácsmesterségnek mindig 
hasznát vette. 

Két évig volt katona, de sze
rencsére a háborúban nem 
vitték el a frontra. Dolgozott a 
téeszben, később a Szombathe

lyi Állami Tangazdaságban volt 
telepvezető, innen ment nyugdíj
ba 60 évesen, ennek is immár 
30 éve. Úgy emlékszik, hogy jól 

éltek itt Táplánszentkereszten, 
sosem nélkülöztek. Azt mondja, 
nagyon összetartó ez a falu.

Amikor arra kérem, mesélje 
el, mire gondol vissza a leg
szívesebben az életéből, az 
esküvőjét említi. Gyönyörű vépi 

lány lett a felesége, ott tartották 
az esküvőt meg a lakodalmat. 

Kölkedi Jánosnak és fele
ségének két fia és két lánya 

született, az egyik lányuk 
háromévesen, a másik 
harminchárom évesen 
halt meg. Négy unokájuk
nak és öt dédunokájuk
nak örülhet. János bácsi 
sajnos már a feleségét is 
elvesztette. 

Mióta nem tud egye
dül távolabbra menni, 
csendesen éli az életét, 
a családja mindenben 
támogatja. Reggelente 
elolvassa a Vas Népét, 
tévézget, pihenget, ha 
szép az idő, lemegy az 

udvarra. Olykor megfeledkezik a 
mankójáról, ilyenkor valamelyik 
családtagja figyelmezteti: papa, 
már megint a szobában hagyta 
a botot! De nem szidják meg 
érte, inkább utána viszik. 

(t. m.)

Kilencven év nyomja Kölkedi János vállát

Május 26-án ifj. Perl János polgármester és 
Családi Anita jegyző otthonában köszöntötte 

Kölkedi Jánost 



2016. június 9

Az utolsó tanítási napon, 
2016. június 15én szervezte 
diáknapunkat az iskola diákön
kormányzata Szakály Virgínia 
diákönkormányzatot támogató 
tanárnő vezetésével.

Az érdekesnek ígérkező diák
napi programot már napokkal 
korábban megelőzte a diákigaz
gatójelöltek személyes „kam
pánya”, amiben plakátokon, 
szóban és egyéni támogatást 
segítő ötleteikkel próbálták ma
guk mellé állítani választóikat.

Az időjárás viszont nem tá
mogatott bennünket, a diákna
pon borús, esős reggelre ébred
tünk. Így volt ez egész délelőtt. 
Szerencsére nem szegte ked
vünket az időjárás komorsága, 
a diákok vidáman, várakozással 
telve érkeztek e számukra jeles 
napra. A tornacsarnok hama
rosan megtelt, az osztályok 
elfoglalták helyüket.

Szilvás Ákos di
ákigazgató, majd 
Szakály V i rg ín ia 
tanárnő köszöntöt
te a diákságot és 
a pedagógusokat, 
ezzel megkezdődött 
a színes program.

A diákparlament 
bevezetéseképpen 
a diákönkormány
zat elnöke és tagjai 
számoltak be vég
zett munkájukról, 
e redménye ik rő l . 
Szilvás Ákos, a lekö
szönő diákigazgató 
elbúcsúzott diáktársaitól, ezután 
mindhárom új diákigazgatóje
lölt bemutatkozott.

Délelőtt izgalmas tanárdiák 
sport és ügyességi vetélkedő 
zajlott, ahol kiki a számára 
szimpatikusabbnak ítélt csapa
tot biztathatta.

Ta r t a lmas  v e 
títést láthattunk a 
2015/2016os tanév 
legérdekesebb, leg
viccesebb, legemlé
kezetesebb fotóiból 
az iskola aulájában.

Megtar to t tuk a 
már hagyományos
nak számító osztály
vásárokat is, ahol 
minden évfolyam a 
saját ötletei és ki
vitelezései alapján 
készült termékeket 
árusította a tanuló
társaknak.

Ízletes cseresz
nye, sütemények, 
üdítők, plüss és 

más játékok, lufik, és különbö
ző „szolgáltatások” – körömlakk, 
smink, tetkók – közül választ
hattak kedvükre az érdeklődők. 

Délelőtt 11 órakor megkez
dődött a diákigazgatóválasz
tás. Az iskola minden tanulója 
egyenként adhatta le szavazatát 
a számára legszimpatikusabb 
jelöltre. A szavazatok megszám
lálása után Szakály Virgínia ta
nárnő kihirdette az eredményt. 

A 2016/2017es 
tanévben az Apá
czai Csere János 
Általános Iskola 
diákigazgatójává 
Németh  Pa t r i k 
6/A osztályos ta
nulót választotta a 
diákság.

K issné Nagy 
Ilona igazgató ez
után gratulált az 
új diákigazgató
nak, majd kiosz
totta az idei tan
év elismeréseit 
az arra érdemes 

tanulóknak és tanulócsopor
toknak.

Reményeink szerint ez a di
áknap is vidám, élménydús, 
emlékezetes időtöltést jelentett 
valamennyi diákunknak, ame
lyen megbizonyosodhattak újra 
arról a szándékunkról, hogy 
az iskola mindig igyekszik fi
gyelmet fordítani arra, hogy 
tanulóink jól érezzék magukat 
intézményünkben.

Óvodai hírek

Májusfát állítottak, majd kitán-
colták

A Hét Kastély Kertje Művé
szeti Óvodában az idén is fel
állították a májusfát. A szülők 
segítettek, az óvodások dí
szítették a fát május 2án. A 
hónap végén felelevenítették a 
májusfakitáncolás szokását.

Anyák napja
Az óvodában a gyerekek egy 

meghitt sarokban, egyénenként 

köszöntötték édesanyjukat 
anyák napja alkalmából. Saját 
maguk fabrikálták az ajándékot, 
virágot adtak és énekeltek, ver
set is mondtak édesanyjuknak. 

Óvodai beíratás, nyitva tartás
Május 910én tartották az 

óvodai beíratást. Az idén ősszel 
27 óvodásból lesz iskolás, 23 
gyereket írattak be a szülők az 
intézménybe. 

Folytatás a következő oldalon
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Bölcsődei hírek

A táplánszentkereszti Hét Kas-
tély Kertje Művészeti Óvoda 
és Bölcsőde udvarát 530 ezer 
forintból fölújította az önkor-
mányzat. 

Rendezték az udvart, ki
vágták a régi fákat, és úja
kat ültettek, olyan bokrokat 
telepítettek, amelyeknek 
nincs bogyós termésük, 
füvesítettek. A nyári me
legre gondolva párakaput 
szereltek föl, itt hűsíthetik 
magukat a gyerekek. 

Pungorné Grebenár Ka
talin, a bölcsőde vezetője 
elmondta: mindkét homo
kozót gumitéglával rakták 
körbe, és a csúszdát is 
biztonságosabbá tették, 
növelték a gumitéglás ré
szét. Az udvar felújítására 
530 ezer forintot fordított a 
táplánszentkereszti önkor
mányzat. 

A bölcsődében május 27én 
tartották a gyereknapot, megle
petés várta a kicsiket, Szombat
helyről érkezett egy tűzoltóautó, 
amit kipróbálhattak a gyerekek. 

A rendezvényen testvérek és 
szülők is részt vehettek, volt 
trambulin, arcfestés, légvár, 
buborékfúvás is. 

A bölcsődében, szép időben 
egész nyáron a szabad 
levegőn játszhatnak a 

kicsik, csak az étke
zésekre és az alvásra 
mennek a terembe. 

A bölcsődések is részt vettek 
az óvoda által szervezett juniáli
son, jól érezték magukat. 

Az idén is megszervezik a 
bölcsődéből az óvodába tartó 
gyerekek búcsúztatását. Július 
15én közös játékkal, beszél

getéssel és búcsúajándékkal 
készülnek.

(t. m.)

Fölújították a bölcsőde udvarát

Folytatás az előző oldalról
Tavaly szeptemberben 98 

volt az óvodások száma Táp
lánszentkereszten, idén júni
usban 107. Az óvoda egész 
nyáron fogadja a gyerekeket, 
nem zár be. 

Fogorvosi vizsgálat
Május 11én fogorvos vizsgál

ta meg az óvodásokat, a legtöbb 
gyereknek rendben találta a 
fogait. 

Karolj fel egy családot!
A NIVEA „Karolj fel 

egy családot!” pályázat 
megírásával egy nehéz 
körülmények között élő 
családot tudtak támo
gatni kézműves eszkö
zök átadásával. Így az 
ügyes gyermek otthon is 
jobb körülmények között 
gyakorolhat.

Pünkösdölés
Szállj elő zöld ág… 

címmel újszerű és ér

dekes pünkösdölést tartottak 
az óvodában, népi játékokkal, 
énekkel, tánccal frissítették a 
pünkösdi népszokások feldol
gozását. 

Fogadóórák, szülői értekezletek
Május 10én év végi fogadó

órákat és szülői értekezlete
ket tartottak a szülőknek. Ér
tékelték az eltelt óvodai évet, 
a gyerekek egyéni fej lesz
tését, a szülők és az óvodai 

dolgozók egymás munkájának 
segítését. 

Mesebolt Bábszínház előadásai 
ingyen

A szombathelyi Mesebolt 
Bábszínház több éve tart elő
adást a művelődési házban. 
Az önkormányzat az idén ki
fizette a bérleteket, tavasszal 
a gyerekek ingyen nézhették 
meg a „házhoz hozott” elő
adásokat. 

Jelibe kirándultak, évzáró
Május 27én különbusszal 

a Jeli arborétumba vitték az 
óvodásokat kirándulni. Május 
végén minden csoportból elbú
csúztatták az iskolába induló 
óvodásokat.

Juniális gyerekekkel és szülőkkel
Június 10én az óvoda és a 

bölcsőde együtt tartott juniálist. 
A Szülői Közösség is támogatta 
a rendezvényt. Sajnos az idő

járás nem volt kegyes, 
nem tudtak a szabadban 
játszani, szórakozni, de 
így is jól érezték magu
kat. Az óvónők előadták 
A brémai muzsikusok 
dramatizált változatát 
(sikert arattak). A juniá
lison Kövesdi Gáborné 
óvodavezető emléklapot 
adott át az iskolába ké
szülő gyerekeknek, majd 
búcsúzóul színes lufikat 
engedtek föl az égre.

(t. m.)
Fotó: Óvoda
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A szakadó eső ellenére lelke-
sen és vidáman gyülekeztek a 
táplánszentkeresztiek a hajdani 
május elsejékre emlékeztető 
felvonulásra május elsején. 

A délutáni menet maska
rákba öltözött felvonulókkal a 
Coop bolttól indult a kultúrház 
felé. Kevés szemlélődő akadt a 
Fő utcán, az égi áldás közepet
te mindenki iparkodott védett 
helyet találni. A fúvósok zenei 
aláfestését Janászek Ferenc 
vezényelte, a „tömeget” rend
őrautó vezette fel, és egy több 
mint 40 éves oldalkocsis mo
torkerékpár, valamint a polgár
őrség kocsija zárta. A májusfát 
is körüljárva régi mozgalmi 
dalokat is énekeltek. 

A programok helyszíne a mű
velődési ház volt, előtere retró 
büféként szolgált, lilahagymás 
kenyérrel, mustáros virslivel, de 
a bejáratnál kürtős kalácsot is 

lehetett kapni. Meskó Krisztián, 
a művelődési ház vezetője kö
szöntötte a felvonulókat, és azo
kat is, akik segítették felállítani 
a májusfát. A vidám hangulatot 

fokozta, hogy Janászek Ferenc 
alkalmi karmesteri pálcával, az 
esernyőjével vezényelte a színpa
don játszó ifjúsági fúvószenekart. 

A retró majálison a hajda
ni kitüntetési ceremóniát is 
eljátszották. A fantázia szül
te elismerések emléklapja
it Cserkuti Veronika adta át. 

Mészáros Ferencné Jutka „A 
leggyorsabb ételfutár”, Varga 
Lajosné Kati „A legboszorká
nyosabb nagymama”, Tancsics 
József „A tűzoltók gyöngye”, 
Fatér Péter „A település séfje”, 
a Tápláni Gyöngyvirág Dalkör „A 
legvidámabb nótázók”, a Bertók 

Tamás, Horváth Márton, Horváth 
Norbert, Sipos András és Sipos 
Balázs alkotta csapat pedig „A 
leglelkesebb ifjú hagyomány
őrzők” címet érdemelte ki. A 

program szórakoztató műsorral 
folytatódott, a fúvószenekar és a 
dalkör, valamint a Pink Panthers 
Rock and Roll csoport fellépése 
mellett Zumbabemutató és 
PNRkoncert is szerepelt. Ha 
az égiek is úgy akarták volna, 
bizonyára még élvezetesebb, 

hangulatosabb és még több ér
deklődőt vonzó lett volna a retró 
május elseje, amelyen részt 
vettek a község elöljárói is. 

l.e.

Eső mosta retró május elseje
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JKA Európa-bajnokság
2016. április első hétvégéjén Írországban, Dublinban rendezték 

meg a JKA Európabajnokságot, amelyen 22 ország 211 verseny
zője vett részt. A Magyar JKA Karate Szövetség válogatottjaként 
a TKSE versenyzője, Habda Zsolt is elutazott a megmérettetésre. 

Zsolt az egyéni küzdelemben a 64es tábláról kezdett, és az 
első három meccsét simán nyerte. A negyedik körben egy orosz
szal került szembe; a rendes küzdőidőben nem bírtak egymással. 
A második hosszabbításban is csak bírói döntéssel maradt alul, 
így nem jutott a döntőbe. A felnőtt kumite csapat küzdelmek so
rán a magyar fiúk szépen helytálltak, de nem jutottak a fináléba.

A Magyar JKA válogatott 4 arany, 3 ezüst és 2 bronzéremmel 
az összesített versenyben az első helyen végzett.

JKA Korosztályos Európa-bajnokság
2016. május 21én Szerbiában rendezték meg a JKA Korosztályos 

Európabajnokságot, a Magyar JKA Karate Szövetség válogatottjaként 
a TKSE versenyzője, Berta Dániel is részt vett a megmérettetésen.

Dani egyéni kumitében indult, azonban nem jutott a legjobb 
nyolc közé. A magyar csapat szép szerepléssel az éremtáblázat 
elején végzett.

DIÁKOLIMPIA 
2016. április 23án Gödöllőn rendezték meg a XIII. Ippon 

Shobu Diákolimpiát, melyre az ország minden tájáról érkez

tek versenyzők.  A Tápláni Karate Sportegyesület karatésai 
közül Németh András (3.dan) vezetőedző három versenyzővel 
utazott. 

A kata versenyszámban induló Somogyi Laura sajnos nem 
jutott a döntőbe, 3:2es bírói döntéssel az ellenfelét hozták ki 
győztesnek. Testvére, Somogyi Dávid a küzdelemben alulmaradt, 
így ő sem jutott a négy közé.

A kadet korcsoportban Berta Dániel kumite versenyszámban 
magabiztos versenyzéssel jutott a döntőbe, és ott sem tudták 
megállítani: a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. 

TÖRÖKBÁLINT KUPA 
Május 7én rendezték az Ippon Shobu Országos Bajnokságot, 

a XVI. Törökbálint Kupát, amelyre 25 egyesület 194 versenyzője 
nevezett. Németh András (3.dan), a Tápláni Karate Egyesület 
vezetőedzője három versenyzővel utazott a Budapest melletti 
településre. 

A második korcsoportban induló Kalmár Zalán kevés verseny
tapasztalattal rendelkezik még, de így is szépen helytállt, bár 
a négyes döntőbe 
nem jutott be. 

A kadet korcso
portban Berta Dá
nielt a formagyakor
latban is indította 
Németh András, bár 
ez nem az erőssé
ge, ennek ellenére 
negyedik helyezést 
ért el. A küzdelem
ben nyerte a mér
kőzéseit, csak a döntőben tudták megállítani, így a dobogó 
második fokára állhatott fel.

A felnőtteknél Habda Zsolt nagyon jó formában versenyzett, 
hozta a „kötelezőt”, most sem talált legyőzőre, megvédte orszá
gos bajnoki címét. 

Karatehírek

Sporthírek

Bár voltak jobb periódusai is 
a bajnoki év során, nem tudta 
elkerülni a kiesést a megyei I. 
osztályból a Tápláni KSK lab-
darúgócsapata. Az utolsó előtti 
helyen végeztek 24 ponttal, a 16 
pontos Csepreget megelőzve. Az 
utolsó fordulóban elért csepregi 
döntetlen már se nem osztott, se 
nem szorzott. 

A bajnokságbeli szerep
lésről, a kiesés okairól – bár 
kértünk – nem kaptunk infor
mációt a csapat háza tájáról, 

így csak a száraz tényt állapít
hatjuk meg. 

Erős középcsapatként a 6. 
helyen végzett 46 ponttal a 
megyei II. osztály Szombathe
lyi csoportjában a Táplán FC 
csapata, ezért úgy tűnik, ismét 
lesz majd helyi rangadó a tele
pülésen. 

Molnár Károly, a Táplán FC 
vezetője készséggel állt rendel
kezésünkre: 

– Tény, hogy az őszi szezon 
nem sikerült a legfényesebben. 
Egyrészt elmentek játékosok, 

másrészt új edzővel vágott neki 
a gárda a bajnoki évnek, még 
össze kellett csiszolódni, bele 
kellett jönni a játékba. Arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy 
az előző bajnoki évben meg 
akartuk mutatni, hogy képesek 
vagyunk a bajnoki cím megszer
zésére, még akkor is, ha nem 
tudtuk vállalni a magasabb osz
tályban való szereplést, most 
viszont már nem voltak bajnoki 
álmaink. A cél az volt, hogy egy 
stabil középcsapat legyünk, ezt 
huszárosabb tavaszi szezonnal 

sikerült is teljesíteni. Itthon igen 
erősnek bizonyultunk, hiszen 
csak a bajnok Ják volt képes 
legyőzni bennünket. Az a leg
fontosabb, hogy a fiúk élvezzék 
a játékot, s a közönségünket jó 
focival kiszolgáljuk. Nem vélet
len, hogy még most is sokan 
elkísérik a csapatot az idegen
beli mérkőzésekre is. A pihenés 
után várhatóan augusztusban 
készülünk a következő bajnoki 
évre, s ebbe egy balatoni edző
táborozás is belefér. 

lei

Kiesés és hatodik helyezés

Berta Dániel 
magabiztosan győzött

Európa-bajnokságok, diákolimpia, kupa


