
Június 4-én, Pünkösdvasárnap 
tartotta hagyományos hangver-
senyét a Táplánszentkereszti 
Ifjúsági Fúvószenekar. Az ün-
nepségen megemlékeztek a 
zenekar fennállásának tizenöt 
éves évfordulójáról is.  

Ezúttal is telt ház volt az Apá-
czai iskola sportcsarnokában 
a Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar már hagyomá-
nyos pünkösdi hangversenyén, 

amely kötődött a zenekar fenn-
állásának 15. évfordulójához 
is. Az eseményen ott voltak a 
település elöljárói, és az egyház 
képviselője, szülők és barátok. A 
műsort ezúttal is a zenekar két 
tagja, Tornai Katinka és Németh 
Dávid konferálta, röviden ismer-
tették az elhangzó műveket. 

Folytatás a 6. oldalon

Táplánszentkereszt
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Kiváló tanulmányi és sportsikereket értek el Részletek a 10. oldalon

Tartalom
Májusfa-kitáncolás 2. oldal
Helyi értékek 5. oldal
Sport 12. oldal

A táplánszentkereszti önkor-
mányzat több pályázatot nyúj-
tott be még tavaly, elbírálás után 
két sikeresről kaptak értesítést, 
és több olyan pályázata  is van a 
községnek, aminek az eredmé-
nyét várják még. Perl János pol-
gármester adott tájékoztatást a 
fejlesztésekről. 

A Terület és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) pá-
lyázatán Szociális Alapellátó 
Intézményre adták be a pá-
lyázatot, tavaly augusztusban. 
Új épületre pályáztak, amely a 
polgármesteri hivatal udvarán 
kap helyet. Irodákkal, közössé-
gi térrel fogadja az ügyfeleket, 
takarékos működését megújuló 
energiával segítik, hőszivattyúval, 
napelemekkel fogják fölszerelni. 

Megoldják azt is, hogy akadály-
mentes legyen, babakocsival és 
elektromos hajtású kocsival is 
meg lehet közelíteni.

Az építkezés miatt elbontják 
az udvari raktárt. A temető 
felőli oldalon parkolókat is ki-

alakítanak az ügyfeleknek, 
ezeket azok is használhatják, 
akik temetésre jönnek. 

A pályázat része az iroda bú-
torainak, és egy 9 személyes 
kisbusznak a beszerzése is. 

Folytatás a 3. oldalon

Pályázatok: közel 100 milliós 
támogatást kapott a falu

1956. emlékére, 
a fotó készítésekor 

még alakították 
az emlékművet

Június 17-én tartotta a tanévzárót 
a Táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskola a 
sportcsarnokban. Elbúcsúztatták 
a két nyolcadik osztály diákjait, 
értékelték a tanévet, műsorral 
is kedveskedtek a szépszámú 
közönségnek. 

Megtelt a sportcsarnok, az 
önkormányzat és a társintézmé-
nyek képviselői is megjelentek 
az eseményen. A szokásokhoz 
híven virággal vonultak be a 
ballagók az ünnepség kezdetén. 

Folytatás a 8. oldalon

Tanévzárás és ballagás sok köszönettel és virággal

Pünkösdi 
hangverseny 

és 15 éves 
jubileum

Tornai Árpád

Ballagtak a nyolcadikosok
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Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

Táplánszentkeresztre éppen a 
májusfa-kitáncolásra érkezett 
meg május 31-én a rossz idő. 
Gyűltek a sötét fellegek a falu 
felett, a szél is fújdogált. Mindez 
nem tartotta vissza a település 
apraja-nagyját, hogy jól érezzék 
magukat. 

Meskó Krisztián, a Jókai Mór 
Művelődési Ház vezetője kö-
szöntötte a megjelenteket, is-
mertetve a kora este program-

ját. Ott volt többek között dr. 
Kovács László alpolgármester 
is. Az újonnan alakult, óvodás 
néptánccsoportok vették elő-
ször körbe a sorsára váró szép 
szál májusfát. Lelkesen dalo-
lászva, játékosan adták elő a 
tanultakat nagy tetszést aratva 

a jelenlévők, főként persze a 
szülők, nagyszülők körében. A 
felnőttek műsorát a helyi Tavaszi 
Szél Citerazenekar vezette be, a 

tagok zenéjükkel vidám hangu-
latot varázsoltak az esőfelhők 
alá. Bemutatkozott a Zsivány 
zenekar is, amely két dalcsokrot 
adott elő, s húzta a „talpalávalót” 
is. Mielőtt a májusfát kitáncolták 

volna, Meskó Krisztián és Cser-
kúti Veronika, a Táplánszent-
kereszt Kultúrájáért Egyesület 
elnöke az alkalomhoz kapcso-
lódóan különböző fantázianevű 
elismerő emléklapokat adott át. 
Aztán nagy cseppekben elkez-
dett esni az eső. A művelődési 
ház vezetője ennek ellenére 

igyekezett aktivizálni a jelenlé-
vőket a fa kitáncolására, s egyre 
több elázást is vállaló táncos 
lábú forgott a fa körül. Jó ideig 
bírták szusszal, majd átadták a 
terepet a fejszés embernek. Eső 

ide, eső oda, Draskovits Norbert, 
az önkéntes tűzoltóság tagja 
neki is látott a fa kivágásának. 
A májusfa hamarosan kidőlt, a 
rákötött szalagokat le is szed-
ték róla. A látványos eseményt 
eszem-iszom, kedélyes beszél-
getés követte. 

l. e. 

Esőben táncolták ki a májusfát

Óvodások táncolták körül a fát

Játékos szembenállás lányok és fiúk között

Most is sikert aratott 
a citerások műsora

Bemutatkozott a Zsivány zenekar is

Esőben is ropták a táncot

Draskovits Norbert 
vágta ki a májusfát
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Pályázatok: közel 100 milliós 
támogatást kapott a falu

Folytatás az 1. oldalról
A pályázaton közel 92 millió 

forintot nyert Táplánszentke-
reszt, önrészt nem kellett hoz-
záadni. Már készülnek a kiviteli 
tervek, közbeszerzés után, ősz-
szel kezdődhet az építkezés. 
Szoros a határidő, 2018. október 
végéig be kell fejezni a projektet.

A másik sikeres pályázat 
„nyomait” már láthatják a falu-
ban élők. A volt állami gazdaság 
épülete előtti buszforduló mel-
lett készül a „Büszkeségpont”, 
amely az 1956-os forradalom 
és szabadságharcnak állít em-
léket. Az emlékművet Leginszky 
Ágnes, a táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János Általános 
Iskola tanító-biológia-rajz sza-
kos tanára tervezte, két részből 
áll, szabadtéri feketegránit em-
lékoszlopokból, és fából készült 

haranglábból, amelyben öt kis-
harang is helyet kap. A fedett 
harangláb alatti térben padok 
lesznek, ahol meg is pihenhet-
nek az emlékezők, a látogatók. 

A „Büszkeségpont” létreho-
zásának fővállalkozója a BIT-ÉP 
Kft., a kivitelezést Balázs Béla 
kőfaragó és Nagy István kőmű-
vesmester, vállalkozó végzi. A 
TOP-pályázaton 5 millió forintot 
nyert, és önrésszel is hozzájárul 
a Büszkeségpont létrehozá-
sához a táplánszentkereszti 
önkormányzat. A pályázat be-
fejezésének határideje június 
16-a, a mártírhalált halt magyar 
miniszterelnök Nagy Imre ha-
lálának és újratemetésének 
évfordulója volt.    

Perl János polgármester el-
mondta, vidékfejlesztési pályá-
zatra is adtak be két pályázatot, 

ezek elbírálás alatt vannak. 
A polgármesteri hivatal teljes 
felújítását tervezik, lecserélik 
a tetőt, az elektromos és fűtési 
hálózatot. Másik pályázatuk 
a Jókai Mór Művelődési Ház 
bővítése és teljes felújítása. A 
pályázat kiírói az előzetes fel-
méréseket már elvégezték.

Április végén, május elején 
2 pályázatot írtak, a Belügy-
minisztérium felhívására je-
lentkeztek. Az orvosi rendelő 
épületének külső szigetelésére 
és homlokzatának, tetejének 
felújítására, fűtéskorszerűsí-
tésre és akadálymentesítésre 
pályáztak. Ha az orvosi rendelő 
pályázata sikeres lesz, több 
mint 30 millió forintot kaphat-
nak erre a célra. 

Az önkormányzati konyha 
megújítását szolgálná a másik 

pályázat: kicserélik a régi nyí-
lászárókat (egy részüket már 
tavaly modernizálták), új tetőt 
kapna az épület, és a hom-
lokzatát is fölújítják. A konyhai 
eszközöket, gépeket is korsze-
rűbbekkel váltják föl, ezzel is ja-
vítanák a munkakörülményeket 
és az ellátás színvonalát. 

Az önkormányzati képviselők 
döntöttek a Petőfi utca felújítá-
sáról, új aszfaltburkolatot kap 
az utca a Gyöngyös-hídig és a 
87-es útig. Az útépítést az ön-
kormányzat finanszírozza, közel 
12 millió forintba kerül. 

A parkolási gondok enyhíté-
sére új parkolókat alakítanak 
ki az óvoda és a plébánia előtt, 
1,2 millió forintba kerülnek a 
parkolók. 

(t. m.)
Fotó: L. E. 

Nyáron a szünidő, a szabadság 
ideje alatt egyre több kerékpárt 
vesznek elő a garázsok, pincék 
mélyéről és kerül használatba. 
A Vas Megyei Rendőr-főkapi-
tányság  néhány tanáccsal se-
gíti a tulajdonosokat. Minél több 
bicikli van használatban, annál 
nagyobb a csábítás!

Ez lehetőséget ad a tolvajok-
nak arra, hogy meglovasítsák 
a drótszamarat. Gyakran téves 
biztonságérzetet adhat egy-
egy rossz minőségű zár, egy 
biztonságosnak ítélt facsemete, 
amihez lelakatolják a kerékpárt. 
Az első fokozat a gondtalan 
kerekezéshez – a KRESZ sza-
bályainak betartása mellett –, 
a biztonság megteremtése, a 
körültekintő eljárás, a hely és 
a lakat helyes megválasztása. 
Mindig legyen lezárva a bicikli, 
még akkor is, ha csak pár pilla-
natra hagyja magára!

 Az sem mindegy, hogy ho-
gyan zárja le a lakattal a ke-
rékpárját. Lehetőleg a kereket, 

vázat, illetve a láncot is rögzítse 
a lakat, mert egyéb esetben 
könnyű préda lehet a bicaj! Na-

gyon fontos a lakat minősége is. 
Az elkövetők számos technikát 
alkalmaznak annak érdekében, 
hogy az olcsónak számító sod-
ronylakatokat leküzdjék, például 
erővágóval, feszítővassal. A 
vastag lánc sem nyújt megfelelő 
védelmet, ha a rajta lévő zár-
szerkezet könnyen kinyitható. 
A hagyományos kulcsos zárak 
nem jelentenek nagy akadályt 

egy profi tolvajnak, ugyanez igaz 
a számzáras vagy körkulcsos 
zárakra is. 

Ajánlott fúrott/la-
pos kulcsosat vá-
sárolni, mert ezeket 
hagyományos – zár-
fésűs – megoldással 
nem lehet kinyitni. 
Mindig válasszanak 
olyan zárat és hoz-
zá tartozó láncot, 
fém hevedert, amely 
vágásálló, illetve a 
zárszerkezet magas 
biztonsági szintű.

Ha megfelelő a vé-
delem és helyesen, 

több ponton is rögzít a lakat, 
akkor is törekedni kell arra, 

hogy jól látható, forgalmas he-
lyen legyen a bicikli! Soha ne 
kis, eldugott helyen hagyjuk ott, 
mert ez is lehetőséget kínálhat 
az elkövetőknek! A kerékpáron 
ne hagyjunk értékeket, például 
lámpákat, kilométer- órát, eset-
leg GPS-t, mert azokat köny-
nyűszerrel megszerezhetik a 
tolvajok! Regisztráltassa a bicik-
lijét a „Bike Safe” programban, 
ahol a rendőrség adatbázisába 
rögzítik a kétkerekű adatait, ami 
lopás esetén megkönnyíti a fel-
derítést! Ha minden óvatosság 
és figyelmesség ellenére mégis 
ellopják a kerékpárját, azonnal 
értesítse a rendőrséget a 112-
es, vagy 107-es segélyhívók 
egyikén.

Tanácsok bicikliseknek! 
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

Nyári Diákmunka 2017 
2017-ben is elindul a Nemzet-

gazdasági Minisztérium nyári 
diákmunka-programja, amiben 
a 16-25 év közötti diákok a te-
rületi, települési önkormány-
zatoknál vagy önkormányzati 
fenntartású intézményeknél 
kaphatnak munkalehetőséget. 

A rendelkezésre álló kere-
tet a településen élő érintett 
korosztály létszáma alapján 
határozták meg. 

Ennek alapján Táplánszent-
kereszt Község Önkormányzata 
minimum 3 fő alkalmazására 

343 071 Ft összeget kapott. To-
vábbi pótkeretből egyelőre 150 
000 Ft áll rendelkezésünkre. 

A programban azok a nappali 
tagozatos diákok vehetnek részt, 
akik a program indulásakor 
(2017. július 1-én) már betöltötték 
a 16. életévüket, befejezésekor 
(2017. augusztus 31-én) pedig 
még nem múlnak el 25 évesek

A program a béreket támogat-
ja, a 100 százalékos támogatás 
legfeljebb két hónapra adható, 
július 1. és augusztus 31. között, 
maximum napi hat órás foglal-
koztatás mellett. A támogatás 
a minimálbér, illetve a garantált 
szakmunkás bérminimum idő-
arányos részének felel meg, 
így a szakképzetteknél 120 750 
forint, a szakképzettséggel nem 
rendelkezőknél 95 625 forint 
lehet személyenként és havonta.

Várjuk érdeklődésed, ha 
- 16-25 év közötti vagy és 

táplánszentkereszti állandó 
lakcímmel rendelkezel,

- hasznosan, fizetésért  sze-
retnél eltölteni legfeljebb  egy 
nyári hónapot, napi 4 órában, 
július 1. és augusztus 31. között

- és szívesen dolgoznál az 
önkormányzat egy intézmé-
nyében

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata diákmunkára 
kínál lehetőséget az alábbi idő-
pontokban:

2017. 07. 31.-2017. 08. 15. 1 fő 
szakképzett 6 órás,

2017. 07. 31,-2017. 07. 31. 1 fő 
szakképzetlen 6 órás,

2017. 07. 01- 2017. 07. 31. 1 fő,
2017. 08. 01.-2017. 08. 15. 1 fő,
2017. 08. 01.-2017. 08.18.  1 

fő, napi 4 óra időtartamban, 
szakképzettséget nem igénylő 
egyéb, máshova nem sorolható 
egyszerű szállítási és szolgál-
tatási munkakörben.

A felvételhez a Vas 
Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hi-
vatala Foglalkoztatási 
Osztályán – Munkaügyi 
központ – Szombathely, 
Hunyadi u. 45. sz. alatt 
kell közvetítést kérőként 
regisztrálni.

A személyi okmányokat az 
érdeklődők vigyék magukkal.

18 éven aluliaknak szülői nyi-
latkozat is szükséges.

További felvilágosítás a Pol-
gármesteri Hivatalban szemé-
lyesen, telefonon – 06/94/ 577-
048 – vagy az onkormanyzat@
taplanszentkereszt.hu címen 
kérhető.

Nyár, grillparty, szülinap, kültéri 
programok – s ha a szomszéd-
nak ez nem tetszik!

A Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény alap-
ján az ingatlanok tulajdonosai, 
valamint használói kötelesek 
tartózkodni minden olyan ma-
gatartástól, amellyel másokat, 
különösen a szomszédjaikat 
szükségtelenül 
zavarják, vagy 
amellyel jogaik 
gyakorlását (ide 
tartozik a pihe-
néshez való jog 
is) veszélyeztetik. 

Az együttélés 
s z a b á l y a i v a l 
kapcsolatban az 
egyik legelterjedtebb tévhit, 
hogy szomszédokat zavaró, 
hangos tevékenységet csak 

este 10 óra után nem folytatha-
tunk. Szinte lehetetlen, ezért a 
jogszabályokban a jogalkotók 
meg sem kísérelik felsorolni 
azokat a tevékenységeket, ame-
lyek indokolatlanul zavarhatják 
szomszédjaink nyugalmát. Ide 
sorolható például a túl hangos 
zenehallgatás; a hétvégi bar-
kácsolás; fűnyírás; fakivágás; a 
lakásfelújítás; a házibulik; a csa-
ládi események. Természetesen 
szó sincs arról, hogy ne lehetne 
vendégeket fogadni, családi 
eseményeket megünnepelni, 
hétvégén megjavítani a kerítést, 
kerti munkát végezni. 

Általánosságban elfogadott 
gyakorlat, hogy reggel 6 és 
este 10 óra között lehet „zajo-
sabb” tevé- kenységet folytatni, 
de akkor sem korlátlanul, a 
szomszédjaink szükségtelen 
zavarása mellett. Az együttélési 
normákat megsértő lakótársa-
kat először célszerű szemé-
lyesen felszólítani, megkérni, 
hogy halkítsák le a zenét vagy 
fejezzék be a „tivornyát”. 

Amennyiben ennek nem tesz-
nek eleget, úgy lehetőségünk 
van rendőrségi feljelentéssel 
élni, hiszen a szabálysértések-
ről szóló 2012. évi II. törvény 
195.§ értelmében, aki lakott 
területen, az ott lévő épületben, 
vagy az ahhoz tartozó telken, 
tömegközlekedési eszközön, 
továbbá természeti és védett 
területen indokolatlanul olyan 
zajt okoz, amely alkalmas arra, 
hogy mások nyugalmát, illetve 
természeti vagy a védett ter-
mészeti értéket zavarja, elköveti 
a csendháborítás szabálysér-
tését. A csendháborítás sza-

bálysértés elkövetője 5. 000 
– 150. 000-Ft-ig terjedő pénz-
bírsággal büntetendő. Ahány 

szabálysértési eljárás indul az 
elkövető ellen, annyiszor lehet 
ellene pénzbírságot kiszabni. 
Ha a pénzbírságot az elkövető 
önként nem fizeti meg, akkor 
azt közérdekű munkára vagy 
büntetés-végrehajtási intézet-
ben letöltendő elzárásra kell 
megváltoztatni. 

A fentiek figyelembevételével 
kérem a tisztelt lakosságot, 
hogy a békés egymás mellett 
élés szabályait maradéktalanul 
szíveskedjenek betartani, kerül-
jék a szomszédok szükségtelen 
zavarását, bosszantását. 

Ugyanakkor a szomszédok 
is ilyen helyzetben legyenek 
toleránsak egymás iránt, hiszen 
ha évente egy-két alkalommal 
fordul elő ilyesmi, azt el kell 
nézniük egymásnak. 

Szép nyarat Mindnyájuknak!

A szabadtéri égetés szabályai
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének rendelete értelmében 
a május 1. és augusztus 31-i 
időszakban a nyílttéri égetés 
tilos!

Aki ismeretlen eredetű füs-
töt tapasztal, hívja a 105-öt! A 
tűzoltóság jogosult az intéz-
kedésre!

Jubileumi szentmise
Egy pap életében az első fon-

tos „mérföldkő” az ezüstmise, 
ami negyedszázados szolgála-
tot jelent. Ahogy a házasságban 
élők ünnepelni szokták a há-
zasságuk jeles évfordulóit, vagy 
akár egy-egy kerekebb szüle-
tésnapunkat, úgy ezt teszik az 
egyház papjai is. Az ezüstmise 
hálaadás Istennek az elmúlt 25 
év lelkipásztori év kegyelméért.

Kiss László, településünk 
egykori plébánosának pappá 
szentelésének 25. évfordulóját 
ünnepli az idén. Jubileumi szent-
miséje 2017. július 9-én lesz a 
Pákai templomban. Szeretettel 
gratulálunk, jó erőt, egészsé-
get, munkájához Isten áldását 
kérjük!

Családi Anita
jegyző



2017. JÚNIUS 5

Táplánszentkereszt helyi értékei (4.)
Széll-kastély (Beck)

Park utca 11.   

Tíz évvel ezelőtt talán bolond-
nak nézték volna azt, akinek 
megfordult volna a fejében, hogy 
a táplánszentkereszti Széll-
kastélyban jegyespárok há-
zasodnak, násznép mulat és 
éjszakázik. 

Tíz évvel ezelőtt vásárolta 
meg a történelmi kastélyt – pon-
tosabban azt a romhalmazt, ami 
maradt belőle – Szabó Szabolcs, 
és sziszifuszi munkával 
megteremtette, ami ma 
látható: Villa Dolce Vita, 
hirdeti a felirat a mellvé-
den közvetlenül a Széll-
címer alatt, a fölújított 
Széll-kastélyon. 

Táplánszentkereszt 
táplánfai részén a csön-
des kis Park utcában 
szinte váratlanul tárul 
elénk a felújított kéttor-
nyos, emeletes kastély. 
Szép szökőkútjával, kis 
tavával, a park szélén csörgedező 
Gyöngyössel, magas, oszlopos 
bejáratával hívogatja a látoga-
tót. Hétfő van, a kis tó előtt még 
fölszalagozva állnak a szombati 
esküvőhöz használt székek, ró-
zsaszirmok tarkítják a zöld füvet. 

A klasszicista stílusú kastélyt 
a 19. század első felében épít-
tette Vas megye 17. század óta 
meghatározó nemesi családja, 
a dukai és szentgyörgyvölgyi 
Széll családból származó Széll 
József-Antal, aki Vas-vármegye 
főispánja is volt. Fia, Széll Ignác 
1903-ban alakította át a kastélyt, 
emeletet húzatott rá, ekkor ké-
szült a lépcsőházi torony is, és a 
kastélyhoz tartozó majorságot is 
modernizáltatta.  Egykor kéthol-
das park és szintén kétholdas 
gyümölcsös is tartozott az ura-
dalomhoz. A rezidenciát és birto-
kot 1916-ban adta el a Széll-csa-
lád Beck Artúr bécsi gyárosnak, 
akitől 1945-ben a magyar állam 
kisajátította a birtokot. A második 
világháborúban kívül-belül nagy 
pusztítást szenvedett az épület, 
egy részét le is bontották. 1961-

ben a helyi termelőszövetkezet 
végzett felújításokat és használta 
a kastélyt, valamint 9 községi 
bérlakást is kialakítottak benne. 
A rendszerváltás után, 2003-tól 
magántulajdonba jutott a kastély 
megmaradt része. A beígért fel-
újítás azonban elmaradt, ezért a 
német tulajdonostól 2005-ben 
visszavásárolta a helyi önkor-
mányzat, és új tulajdonos után 
kutatott. 

Szabó Szabolcs kőszegi vállal-
kozó (eredeti szakmája optikus), 
pontosan 10 éve vásárolta meg 
az épület megmaradt részét, 
mai megfogalmazása szerint a 
szemét- és patkánytanyát. Az 
első nagy kihívást a takarítás 
jelentette, a másodikat a 2008-as 
gazdasági válság, ami telibe kap-
ta őt is. Voltak hónapok, amikor 
szembe kellett néznie azzal, ő is 
úgy jár, mint a többiek, elkezdi, és 
nem tudja befejezni a felújítást 
(aminek persze sosincs vége!).  
Bolondéria? Őrültség? Szenve-
dély? Mi volt, ami mégis tovább 
hajtotta? Ma már úgy fogalmaz, 
megérintette valami a történelmi 
múltból, megfogta a hely szelle-
me, rabul ejtette a Széll-család 
öröksége, úgy érezte, értéket 
teremt, ez az ő küldetése. Mégis 
túl lassúnak, körülményesnek 
találta, ahogy haladni tudott a 
munkákkal, az első években szin-
te semmi nem történt, noha a 
műemlékeseknél és a hivatalos 
ügyintézőknél is azt tapasztalta, 
segítőkészek, amennyire tudják, 
előremozdítják az ügyet. 

Kérdésünkre, hogy kezdetben 
tudta-e már, mi lesz az épület-
ben, azt válaszolta, hogy először 
a cégei központját képzelte a 
szép környezetbe, a történelmi 
falak közé, később változott az 
ötlete. Az építész, aki fölmérte 
a kastélyt, mindenképpen azt 
javasolta, hogy keresse meg, 
mire lehetne hasznosítani. Sok 
ember véleményét kikérte, ma 
már maga sem emlékszik rá, 

hogy adódott az 
öt le t ,  esküvők-
re, rendezvények 
szervezésére len-
ne célszerű hasz-
nálni. Az építkezés 
sok vesződséggel 
járt, 2012 novem-
berére mégiscsak 
be tudták fejezni. 
A köríves üvegtor-
nácon kívül szin-
te minden a régi 
épületből maradt 

rész, az üveges köríves tornác 
a régi épületnél még megvolt, 
később elbontották, most visz-
szaépítették. A kastély belső 

elrendezését, tereit az elegáns 
esküvőkhöz szabták. Esküvőket 
tarthatnak a szabadban és a 
belső terekben, külön termek 
vannak arra, ha esik az eső, ha 
nagyon fújna a szél… a vendé-
geket semmi nem zavarhatja. Az 
ifjú pár legcsodálatosabb napját 
emlékezetessé kell tenni! Lak-
osztályok és szobák szolgálják 
a kényelmet, saját konyhát is 
működtetnek, és ha szükséges, 
a saját buszuk is rendelkezésre 

áll. Tavasztól késő őszig fogadják 
a vendégeket, a téli hónapok-
ra bezárnak. Hatvan személy 
alatt nem vállalnak rendezvényt, 
ha úgy adódna, 450 embert is 
el tudnának látni. Eddig már 
sok pár mondta ki a boldogí-
tó igent a táplánszentkereszti 
kastélyban, Olaszországból és 
Belgiumból is érkeztek, egy 
táplánszentkereszti jegyespár 
is náluk fogadott örök hűséget 
(2018-tól a helybelieknek 20% 
kedvezményt adnak). 

A kastély tulajdonosa rend-
kívül hálás a szomszédban 
lakó családoknak, amiért az 
építkezés idején, és azóta is, 
barátsággal fogadták, együtt-
működtek, örültek a megszépí-
tett környezetnek. 

Kérdésünkre, a Széll-család 
leszármazottai jártak-e már a 
fölújított kastélyban? Igennel 
válaszolt, és azt mondta, a 
kastély kapuja mindig nyitva 
áll előttük, olyannyira, hogy az 
egyik hölgy majdnem a mun-
katársa lett…aztán mégis meg-
gondolta magát. 

Vajon miért hívják a Széll-kas-
télyt most Villa Dolce Vitának? 
Szabó Szabolcs azt válaszolta, 
hogy a kastély reprezentatív 
küllemével és szolgáltatásaival 
a polgári világ életszeretetét, 
eleganciáját szeretné vissza-
hozni és megtestesíteni, ezért 
választották az olaszos nevet. 
A külhoni vendégeknek nem 
sokat mondana, ha Széll-Beck-
Szabó kastélyként hirdetnék az 
interneten… (treiber)

2012 novemberében fejeződött be a renoválás

A romos kastély a felújítás előtt
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Folytatás az 1. oldalról
A műsorszámok között sok 

ismert dallam elhangzott, mint 
a Rómeó és Júlia, a Moment 
for Morricone, a The Lord Of 

The Dance, a Holiday What 
a Feeling. Nagy sikert aratott 
Karai József Áradj zene című 
műve, melyet a fúvósok Salgó-
tarjánban egy kórustalálkozón 
énekkarral adtak elő. A pünkös-

di koncerten mindig fellépnek 
a jövő reménységei: az iskola 
furulyás tanulói, akik a későbbi-
ekben a zenekar tagjaivá válnak. 
Ilyenkor köszöntik a zenekarban 

teljes taggá váló ifjakat, valamint 
a „régi” zenészeket.

Janászek Ferenc karnagy 
egy-egy szál virágot adott át 
a zenekar segítőinek, Családi 
Anita jegyzőnek, Kissné Nagy 

Ilona iskolaigazgatónak, vala-
mint a szülői közösség egyik 
képviselőjének. Virággal ked-
veskedett az új zenekari ta-
goknak, és azoknak az alapító 

tagoknak is, akik még mindig 
zenélnek a fúvósoknál. A fú-
vósok fő támogatójának, Perl 
Jánosnak, Táplánszentkereszt 
polgármesterének köszönetük 
jeléül a karnagy ezúttal egy 

úgynevezett életmentő hang-
szert ajándékozott, amely zenei 
jelkép volt az ókori görögöknél. 
A zenekar tagjai pedig a 15 év 
letéteményesének, Janászek 

Ferenc tanár úrnak meglepetést 
is tartogattak. A zenekar alapító 
karnagyának szép zenekari tab-
lóképet adtak jubileumi emlékül 
(a tablót Nagy Diána szaxofonos 
készítette). Az ifjúsági zenekar 

Pünkösdi hangverseny és 15 éves jubileum

Az önkormányzat és az iskola vezetői is köszöntötték a zenészeket

Perl János, Janászek Ferenc
hangverseny közben a sportcsarnokban

A zenekar tagjai a karmesterrel Tornai Árpád alapító tag
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A Táplánszentkereszti Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület életében  
meghatározó esemény volt a 
fecskendő autó megérkezése. 
Május 7-én  a tagság részt vett 
a Flórián napi misén, majd pedig 
ünnepélyes keretek közt Merkli 
Ferenc plébános megáldotta az 
erre az alkalomra szépen feldí-
szített járművet.

Az önkéntes tűzoltók részt 
vettek az óvoda és a bölcsőde 
gyereknapján is. A gyerekek 
nagy érdeklődéssel ültek be a 
tűzoltóautóba.

A táplánszentkereszti önkor-
mányzattal a tűzoltó egyesület 
kötött egy megállapodási szer-
ződést, melynek értelmében a 

vállalt feladatokat elvégezzük. 
Ezek közt szerepel a településen 
található faszobrok átfestése is. 

Köszönhetően  meglévő esz-
közeinknek és most már a fecs-
kendő autónak is, van lehető-
ségünk bérmunka vállalására, 
amelynek bevételét az egyesü-
let fenntartására használjuk fel.

Itt szeretnénk megköszön-
ni a falu lakosságának, hogy 
az idei évben is a fölösleges 
vasanyagot nekik szánták. A 
vasgyűjtésből 251 000 Ft-ot 
sikerült összegyűjteni, melyet 

a működésünkre és az autó 
fenntartására  fordítunk. 

Június 10-én részt vettünk 
Bucsuban a megyei tűzoltóver-
senyen, ami a nagy eső ellenére 
jól sikerült.

Június 16-án a hivatásos állo-
mány segítségére volt, készen-
léti szolgálatot adtunk, míg a 

hivatásos szombathelyi tűzoltók 
egy tűzesetnél dolgoztak.

A melegre és a szárazságra 
való tekintettel az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság az egész ország terüle-
tére tűzgyújtási tilalmat rendelt 
el. Ez vonatkozik az erdőkre, 
fásításokra, valamint ezek 
határától számított  kétszáz 
méteres körzetben lévő  külte-
rületi ingatlanokra. A tűzgyúj-

tási tilalom a visszavonásig  
érvényes. 

Ehhez kapcsolódóan: hamaro-
san itt az aratási szezon. Kérjük, 
hogy minden gazdálkodó nagy 
körültekintéssel figyeljen a tűz-
védelmi szabályok betartására.

Eseménymentes, szép nyarat 
kívánunk Táplánszentkereszt 
lakóinak!

(Táplánszentkereszt ÖTE)
Fotó: Pajor Attila Zoltán

fennállásának 15. évfordulós  
születésnapi tortáját Horváth 
Viktória sütötte. Vastaps kísé-
retében a szülők képviselői is 
köszönetet mondtak a másfél 
évtizedes áldozatkész, eredmé-
nyes munkáért. 

A pünkösdi hangversenyen 
megemlékeztek az április végi 
rekordkísérletről is, amikor is 
másfél ezren énekeltek himnu-
szokat és népdalokat Táplán-
szentkereszten a sportpályán, 
a zenekar ötven fúvósának kí-
séretében. A koncert keretében 
adta át a karnagy Perl Jánosnak, 
a község polgármesterének és 

Kissné Nagy Ilonának, az iskola 
igazgatójának azt a tanúsítványt, 
diplomát, amelyet az április 30-i 
sikeres rekordkísérletért kaptak.

A rendezvényen bemutat-
kozott a jövő, zenéltek a kis 
furulyások is. A zenekar műso-
rában pedig egyéb zeneszámok 
mellett Ennio Morricone, Ronan 
Hardiman és Giorgio Moroder 
dallamai csendültek fel. A sok 
vastaps és dicséret azt bizo-
nyította, hogy egy életképes 
kezdeményezés immáron 15 
éve a település jó hírét ápoló 
sikertörténetté vált.  

L. E.

Az önkéntes tűzoltóknál történt

Merkli Ferenc plébános 
áldotta meg az autót

Az egyesület tagjai a földíszített autó előtt

Misével kezdődött 
az ünnepség
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Folytatás az 1. oldalról
A hetedikesek búcsúztatták 

őket, majd átvették tőlük az 
iskola zászlaját. 

Kissné Nagy Ilona, az iskola 
igazgatója először a 26 nyol-
cadikostól vett búcsút. Hang-
súlyozta, 14-15 évesen még 
„vándorútjuk” elején tartanak, 
most mérföldkőhöz érkeztek, 
befejezték az általános iskolát. 
Új célok, új vágyak ébredeznek, 
de ne feledjék: a tudás az egyet-
len hatalom, amivel itt vértezték 
föl őket, ebben az iskolában. 
„Legyetek tudatosak, ne sodor-
jon ide-oda a világ, legyen bá-
torságotok megismerni önma-
gatokat, ha kell, szembenézni a 
gyengeségeitekkel is. Kívánom, 
hogy tapasztaljátok meg az 
értelmes munka örömét, ami 
tartást ad az embernek.  
Kívánom, hogy kísérjen el 
benneteket mindaz, ami 
javatokra válik az itt töltött 
évekből. Soha ne feledjétek, 
hogy az itt dolgozó pedagó-
gusok, olykor szigorral, de 
mindig emberségesen kö-
zeledtek hozzátok.” Végül 
Wass Albert szavait idézte: 
Szeressétek ezt a fészket, 
a régi iskolát! Az Apáczai 
iskola és Táplánszentke-
reszt mindig visszavár!

Az igazgatónő sok sikert 
kívánva köszönt el a nyol-

cadikosoktól. Kézfogással és 
ajándékkal indította útjukra őket. 
A ballagók virágokkal kedves-
kedtek tanáraiknak. 

 A Pál utcai fiúk című új feldol-
gozásból adtak elő részletet a 
diákok, majd Kissné Nagy Ilona 
értékelte a 2016/17-es tanévet. 

A táplánszentkereszti álta-
lános iskolában, 19 osztály-
ban 318 diák, helyben 220 
diák tanult. Magatartásátla-
guk 4,06, szorgalmuk 3,81, 
tanulmányi átlaguk 4,02. Az 
előírt követelményeket 3-an 
nem teljesítették, közülük 2 
tanuló pótvizsgázhat. Örömteli, 
hogy 46-an értek el jeles, vagy 
jó bizonyítványt és kapnak 
könyvjutalmat. A nyolcadiko-
sok közül 6-an gimnáziumban, 
11-en szakgimnáziumban, 9-en 
szakközépiskolában folytathat-
ják tanulmányaikat.  

Az igazgató emlékeztetett a 
tanév legfontosabb iskolai prog-
ramjaira (nemzeti ünnepek, té-
mahetek, Márton-nap, sportnap, 
gyermeknap stb.), kérte a szülő-
ket, hogy az iskolai programokat 

a jövőben is tartsák fontosnak, 
legyen valódi közösségi munka 
színtere az iskola. 

A továbbiakban felsorolta, 
milyen tanulmányi, művészeti 
és sporteredményeket értek el 
a diákok és felkészítő tanára-
ik (külön közöljük). Gratulált a 

tanulóknak és a kollégáknak a 
szép eredményekért. Ebben a 
tanévben az iskola 
legjobb tanulója Gál 
Bence 4. osztályos 
tanuló lett, ő kapta az 
Apáczai-díjat (angol-
ból alapfokú nyelv-
vizsgát is szerzett). 

Megemlékezett a 
Táplánszentkeresz-
ti Ifjúsági Fúvósze-
nekar fennállásának 
15. évfordulójáról, az 
áprilisi rekordkísér-
letről, megköszönte 
Janászek Ferenc kar-
nagy munkáját. 

Kissné Nagy Ilona 
megköszönte a tanár kollégák 
és az intézmény minden dol-
gozójának a tanévben végzett 

munkát. Majd köszönetét fejezte 
ki az iskola támogatóinak és 
segítőinek, társintézményeknek, 
szülői közösségeknek. Noha 
már nem a táplánszentkereszti 
önkormányzat az iskola fenntar-
tója, de sok segítséget nyújtott 
ebben a tanévben is. Megkö-

szönte az önkormányzatnak, 
hogy 7 éven át az iskola ren-

delkezésére bocsátotta az is-
kolabuszt, köszönőlevelet és 
ajándékot adott át Perl János 

polgármesternek, vala-
mint ajándékkal kedves-
kedett Berta Ernő autó-
buszvezetőnek. 

Az évzárón köszöntek 
el a nyugdíjba vonuló 
Mészáros Tibornétól, aki 
több évtizeden át gon-
doskodott az intézmény 
tisztaságáról, szépítette 
azt, ápolta a virágokat. 

Az igazgató bejelentet-
te, hogy Kálmán Zsuzsa 
igazgatóhelyettes lemon-
dott tisztségéről, pályája 
utolsó 3 évét másként 

szeretné eltölteni. Megköszönte 
eddigi munkáját.

Az ünnepséget a Himnusz-
szal zárták, majd a tanulók az 
osztályokban vehették át a bi-
zonyítványukat. 

  (t. m.) 
fotó: Kálmán Zsolt

Tanévzárás és ballagás sok köszönettel és virággal

Kissné Nagy Ilona, Perl János

Fölsorakoztak a nyolcadikosok

Bevonultak a ballagók Két osztály búcsúzott
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8.B: Bertók Timea Katalin, Görcsi Dávid Ivó, Kálmán Zsófia, Kis Ádám, Kiss Roland, Mészáros Dominika, Nagy Mihály, Rajzinger Dóra 
Szombathely, Rajzinger Fanni Szombathely, Szekeres Bianka, Szentgyörgyi Hanna, Tima Gergő, Gróf Géza Gábor

Ballagó diákok

8.A: Balikó Petra, Bokor Cintia, Erdélyi Anna Luca, Fábián Olga Mariann, Gazsó Patrícia Csempeszkopács, Gombos Dávid Csempeszko-
pács, Horváth Mónika, Karvalics Dániel Rum, Könczöl Alex Zoltán Szombathely, Palasics Dorina Rebeka Szombathely, Pál Nóra, Szalai 
Patrik Zsolt, Szalai Rebeka Anna

A táplánszentkereszti önkor-
mányzat a hagyományokhoz 
igazodva, idén is az utolsó 
tanítási napon, június 15-én 

meghívta az elköszönő nyolca-
dikosokat. Igazgatójuk, Kissné 
Nagy Ilona és osztályfőnökeik, 
Szabó Andrásné és Szakály 

Virginia kíséretében Perl János 
polgármester és Családi Anita 
jegyző fogadta őket. Rövid 
beszélgetés után átnyújtották 

számukra az önkormányzat 
ajándékát, egy névre szóló 
emléklapot és 5 ezer forint 
pénzjutalmat.
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Ebben a tanévben is számtalan 
versenyen vettek részt, és tel-
jesítettek kiválóan az Apáczai 
iskola tanulói. 

Madarak és fák napi megyei 
versenyen a Kovács Patrik, 
Lovranics Bálint és Purgai Má-
tyás összetételű 7. évfolyamos 
csapat 1., az országos verse-
nyen 4. lett. Felkészítő tanáruk: 
Góczán József Ugyanezen a 
versenyen megyei 3. helyezést 
ért el a Bokor Levente, Németh 
László és Sarkadi Máté összeté-
telű csapat.

A Bendegúz tanulmányi ver-
senyen biológiából Sarkadi Máté 
7. évfolyamos diákunk megyei 2. 
helyezett lett, az országos for-
dulóban pedig 4. helyezett. Fel-
készítő tanára: Góczán József.

A Felsőbüki Nagy Pál alsó 
tagozatos komplex tanulmányi 
versenyen matematikából Szabó 
Zoltán 3. osztályos diákunk 1. 
helyezést ért el. Felkészítő ta-
nára: Törökné Ferncz Éva.

Ugyancsak a Felsőbüki Nagy 
Pál Iskola által gondozott körzeti 
versenyen matematikából Gál 
Bence 4. osztályos tanulónk 2. 
helyezést, a Bendegúz mate-
matikaversenyen megyei 4. he-
lyezést ért el. Felkészítő tanárai: 
Horváthné Péntek Veronika és 
Kámán Zsuzsa.

Ugyancsak a Felsőbüki Nagy 
Pál alsó tagozatos komplex ta-

nulmányi versenyen Kiss Ábel 
Gábor 1.a osztályos diákunk 
szépírásból 4. helyezést ért el. 
Felkészítője: Borosné Pethő 
Gabriella tanítónő.

A Zrínyi matematikaverse-
nyen Horváth Marcell 7. osz-
tályos diákunk megyei 17. he-
lyezést, míg Gál Bence 4-es 
diákunk 10. helyezést ért el. 
Felkészítő tanáraik: Németh-
Felker Bernadett, Horváthné 
Péntek Veronika és Kámán 
Zsuzsa.

A Hódítsd meg a biteket! el-
nevezésű informatikaversenyen 
országos 5. lett Erős Dorián 4. 
évfolyamos diákunk. Felkészí-
tő tanára: Horváthné Péntek 
Veronika.

A Teleki Pálról elnevezett 
földrajzversenyen megyei 9. 
helyezett lett Bokor Levente 7. 
osztályos gyermekünk. Felké-
szítő tanára: Szakály Virgínia.

A Biro Balázs informatikai 
versenyen Kiss Roland 8. osztá-
lyos tanuló körzeti 5. helyezést 
szerzett. Felkészítő tanára: 
Horváthné Péntek Veronika.

De eredményesen szere-
peltek tanulóink a sportver-
senyeken is, főként a Dobd a 
kosárra és a Vollé 2020 elne-
vezésű versenyeken játszottak 
jól Gráczer Zsolt tanár úr irá-
nyításával. Kiemelném Bognár 
Ákos 2. és Berta Botond 2. év-
folyamos diákunk szereplését, 

illetve a Keszthelyen győzelmet 
szerző 8. évfolyamos röplabda-
csapatunkat, melynek tagjai: 
Bertók Tímea , Erdélyi Anna, 
Gazsó Patrícia, Horváth Mónika, 
Szekeres Bianka, Karvalics Dá-
niel és Szalai Patrik.

A Rumi Komplex Képzőmű-
vészeti Versenyen Szendrei 
Réka 1. osztályos kisdiákunk 1. 
helyezést, míg Erdélyi Anna 8. 
osztályos tanulónk 2. helyezést 
szerzett. Mindkettőjük felkészí-
tő tanára: Leginszky Ágnes. 

Az Ambrózy Iskola által meg-
hirdetett „Hogy látom hazámat” 
elnevezésű rajzversenyen Kiss 
Bianka 6. a osztályos tanulónk 
1., Fekete Anna 2. osztályos 
és Erdélyi Anna 8. osztályos 
diákunk 2. helyezést ért el. 
Valamennyiük felkészítő tanára: 
Leginszky Ágnes.

A Litterátum német nyelvi 
versenyen Molnár Júlia megyei 
2. helyezést szerzett. Felkészí-
tő tanára: Fábry Márta. 

A Litterátum angol nyelvi ver-
senyen tanulónk a következők: 
Bokor Janka (5. évfolyam) 2.; 
Kapui András (5. osztály) 5. 
Sarkadi Olivér (5. osztály) 4. 
lett, Telki Bonita 4., míg Gáspár 
Marcell 6. helyezést ért el a 
megyei fordulón. Mindketten 6. 
évfolyamos diákok. Felkészítő 
tanáruk: Mayerné Sebestyén 
Andrea.

Kiss Levente 7. osztályos 
tanulónk sikeres alapfokú 
nyelvizsgát tett angolból. 

A Bendegúz matematika-
verseny megyei 6. helyezett 
tanulója Kiss Bianka 6. a év-
folyamos diák lett. felkészítő 
tanára: Lakner Judit.

Az Apáczai olvasásverseny 
megyei 5. helyezést Gál Bence 

4. évfolyamos diákunk hozta el. 
Felkészítő tanára: Leginszky 
Ágnes.

A Miért szeretem az isko-
lát? elnevezésű fotópályázaton 
Biczó Levente 6. a osztályos 
diákunk alkotása 2. helyezett, 
míg Takács Bence 6.b osztályos 
tanulónk fotója különdíjas lett. 
Felkészítő tanár: Ihász-Kozmor 
Barbara.

A „Siker nekem is!” elneve-
zésű ügyességi versenyen a 3. 
és 4. évfolyamosok 1., míg az 
1., a 2., az 5. és a 6. évfolyamo-
sok 2. helyezettek lettek. Fel-
készítő tanáruk: Babinszkiné 
Kozma Teréz.

Iskolánkban hagyományo-
san immár évek óta zajlik a 
„leg”-ek versenye. Az idei esz-
tendőben az Iskola Legjobb 
diákja címet és az Apáczai 
díjat Gál Bence 4. osztályos 
tanulónk nyerte el. 

Az apáczais tanulók sikereket 
szereztek, öregbítették isko-
lánk hírnevét a diákolimpiákon, 
nemzetközi versenyeken, gör-
korcsolyásként, néptáncosként, 
a Falco kosárlabdázójaként A 
West Side és a Galaxy tánco-
saként, a Lurkó sportegyesület-
ben, focistaként, a Tánccentrum 
versenyzőiként, karatés ver-
senyzőként vagy akár a Viktória 
futball-klub női labdarúgójaként. 
Közülük kiemelném Török Virág 
5. a osztályos tanulót, aki a 
diákolimpián 2., Váradi Hunor 6. 
a osztályos tanulót, aki szintén 
a diákolimpián 4. helyezést ért 
el, valamint Rajzinger Dóra és 
Rajzinger Fanni 8. osztályos 
diákjainkat, akik a fociban nyúj-
tottak kiváló teljesítményt.

(Apáczai iskola)

Iskolai hírek

A közalapítvány köszöni a támogatásokat
A Táplánszentkereszti Iskoláért Közalapítvány köszöni a támo-

gatást, az adó 1 %-os felajánlásokat. 
Az alapítvány a fölajánlott pénzből támogatta a gyerekek nyári 

táboroztatását, a gyerekeket sok helyre el tudták vinni, színes 
programokat kínálhattak nekik. A támogatással segítették a szín-
vonalasabb oktatást is. 

Kiváló tanulmányi és sportsikereket értek el

Nyitott kapuk, nyitott iskola
A Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános 

Iskolában hetedik éve fogadják nyári táborban a tanítás 
befejezése után a gyerekeket. Reggel fél nyolctól délután öt 
óráig gondoskodnak róluk. Az idén közel hetven szülő kérte 
gyermekének az ellátást. 

Az iskola pedagógusai minden napra ajánlanak egy fő 
tematikát, például könyvtárhasználatot, főzést, sütést, kéz-
műves foglalkozásokat és rengeteg sport és játékos progra-
mot. Kirándultak a környéken és Szombathelyen, elsétáltak 
Táplánszentkereszt nevezetes helyeire. Jártak Szombathelyen 
a kalandvárosban, a múzeumfaluban, fölkeresték az ásvány-
múzeumot Vasszécsenyben. A támogatások révén a nyári 
tábor ingyenes volt, csak az étkeztetésért kértek térítési díjat 
a családoktól. 



2017. JÚNIUS 11

Óvodai hírek

Az óvodás gyerekek fejlesztésé-
ről, a korosztályt érintő problé-
mákról indított sorozatot lapunk 
a Táplánszentkereszti Hét Kas-
tély Kertje Művészeti Óvoda és 
Bölcsőde vezetőjének kérésére.

A nyár csodás időszak a gye-
rekek számára, hiszen nem 
kell korán kelni, este sokáig 
lehet a szabadban lenni. Le-
het rácsodálkozni a természet 
szépségeire, a virágokra, ál-
latokra, csillagokra. Mezítláb 
jönni-menni, milyen egészséges 
is az. Barátokkal játszani, a na-
gyobbaknak jó értelemben véve 
bandázni. Ilyenkor tanulják meg 
a gyerekek az együttjátszást, 
csiszolódik alkalmazkodó ké-
pességük. 

Lehet a nagyszülőkkel meg-
hitt pillanatokat tölteni, a nagyik-
nak felelősség nélkül kényeztet-
ve szeretni unokáikat. Ahol van 
nagyszülői vagy egyéb segítség, 

a szülők kicsit fellélegezhetnek, 
töltődhetnek ők is a szabadabb, 
lazább napirendben. A pedagó-
gus ilyenkor töltődik, bepótolja 
a tanév alatt elmulasztott dol-

gait: elolvassa a tanév közben 
hevenyészve átnézett újabb 
szakirodalmat, saját családját 
veszi „nevelés” alá. (Szegény 
családja!)

Kell ez a néhány hét minden-
kinek! Testünk, lelkünk változik 
ilyenkor. Az óvodás gyereke-

ké különösen! A sok mozgás, 
szabad levegő, fürdés, friss 
gyümölcs hozzájárul testi, ideg-
rendszeri fejlődésükhöz. Nyár 
végére szembetűnővé válik 

alakváltozásuk, ezzel együtt jár 
viselkedési szokásaik megvál-
tozása is. Komolyodnak, hiszen 
ilyenkor a szülők is több időt töl-
tenek kötetlenül gyermekeikkel, 
és ami a legfontosabb: többet 
beszélgetnek velük. Nem kell ro-
hanni sehova, jut idő fagyizásra, 

közös gyümölcsszedésre, bicik-
lizésre, labdázásra. 

Sajnos a nyárral együtt jár, 
hogy baleset is érheti őket, 
ezért vigyázzanak nagyon rá-
juk! Ilyenkor tanulják meg a 
gyerekek, hogy vannak veszé-
lyek is, a nagyobbak már értik, 
hol, miért kell óvatosnak lenni. 
Bizony, ezt is meg kell tanulni-
uk. Úgy a legkönnyebb meg-
értetni velük, ha megmutatjuk 
és megtanítjuk nekik, hogyan 
kell fára mászni, közlekedni, 
hagymát vágni, hogyan kell 
megmosni a gyümölcsöt. Ami 
természetes a felnőttnek, azt a 
kisgyereknek tapasztalni kell. 
A tapasztalás beépül minden-
napjaikba, főleg, ha szüleikkel 
közösen szerzik azt. 

Kívánunk mindenkinek kel-
lemes feltöltődést, sok közös 
élményt! 

Kovacsics Györgyné
intézményvezető

A Hét Kastély Kertje Óvoda és Bölcsőde tavaszi programjai:
- Látogatás a szombathelyi vasútállomásra
- Kirándulás Szombathelyre a Kámoni Arborétumba
- Ovikóstoló
- Néptáncos nyíltnap
- Májusfa-állítás, kitáncolás
- Tanévzárók
- Juniális

 A  Bölcsőde programjai
-Nyíltnap
-Gyereknap
 A nyár idején fokozatosan történik az ősszel óvodába érkező 

bölcsődés gyermekek ismerkedése az intézménnyel, óvónőkkel, 
napközbeni közös játékkal.

Fotók: óvoda és bölcsőde

Gyermeknevelés: Miért jó a nyár?  (4.)
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Karatehírek

2017. május 20-án rendezték meg a XVII. 
Törökbálint Kupa Ippon Shobu Karate Országos 
Stílusbajnokságot. A Tápláni KSE edzője, Kassai 
Gergely (1.dan) öt versenyzőjét nevezte. 

Lendvai Tamás és Anduska-Varga András az 
utánpótlás kategóriában indultak, mindketten 
a nyo lc  közé 
jutottak, onnan 
azonban már 
nem sikerült a 
tovább lépés . 
Tóth Tamara a 
junioroknál nem 
tudta megismé-
telni a diákolim-
pián mutatott jó 
teljesítményét 
kumitében, ki-
kapott tapasz-
taltabb ellenfe-
létől, nem jutott 
a négyes dön-
tőbe.

A kadet korcsoportban, küzdelemben Berta Dá-
niel továbbra is jó formában versenyezve három 
sima meccs után a döntőben sem talált legyőzőre, 
a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel.

A felnőtt kumite versenyszámban Habda Zsolt 
magabiztosan jutott a döntőig, ott azonban 
leléptették, mert bár nem szándékosan, de 
sérülést okozott ellenfelének, így ezüstérmet 
vehetett át.

2017. május 27-28-án 55 csa-
pat közel 700 versenyzője indult 
a WKF Magyar Bajnokságon. Az 
esemény egyik különlegessége 
volt, hogy a verseny keretein belül 
immár másodszor bonyolították le 
a – fogyatékkal élők által gyakorolt 
– para-karate magyar bajnokságot. 
A vasárnapi döntőket Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár is figye-
lemmel kísérte.

A kétnapos nagyszabású verseny-
re a Tápláni Karate Sportegyesületből 

Kassai Gergely két versenyzőjével 
utazott.

Tóth Tamara az U21 korcsoportban 
(-61kg) kumitében indult, ahol két nyert 
mérkőzés után második helyezést ért 
el. Edzője a felnőttek között is indította, 
ott azonban nem tudott a döntőbe jutni.

Habda Zsolt a felnőtt (-84kg) kumite 
versenyszámban magabiztos győzel-
mekkel (8:0, 3:0) jutott a döntőig, ott 
azonban a későbbi győztessel vívott 
párharcában alulmaradt, így a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel.

A szó szoros értelmében zu-
hanórepülés volt a megyei II. 
osztályú labdarúgó-bajnokság 
Szombathelyi csoportjában sze-
replő Tápláni KSK 2016/17-es 
bajnoki éve. Olyannyira, hogy 
végül is az utolsó, 16. helyen 
landolt a csapat 13 ponttal, 8 
pont hátránnyal az előtte lévő 
Toronytól. A 30 mérkőzés mér-
lege: 4 győzelem, 1 döntetlen és 
25 (!) vereség. Az utolsó hat for-

duló minden mérkőzésén – több 
jelentős gólkülönbségű – vere-
séggel hagyták el a fiúk a pályát. 
Nem kis feszültséget okozott, 
amikor két csapat is focizott a 
településen, aminek annyi po-
zitív hatása biztosan volt, hogy 
ösztönzőleg hatott a játékra, 
az eredményességre. Aztán 
maradt a KSK, a fentebb taglalt 
eredménnyel. Kíváncsiak lettünk 
volna a kritikán aluli teljesítmény 

okaira, de megkeresésünkre 
visszajelzés nem érkezett. Egy 
biztos: az utánpótlás-nevelés 

hatékonyságát elsődlegesen a 
saját felnőtt csapatnak kellene 
hasznosítania… 

Országos BajnokságWKF Magyar Bajnokság

Megalázó eredményekkel utolsó hely

Eddig nem közölt tavaszi eredmények: 
Felsőcsatár – Tápláni KSK 5-1
Tápláni KSK – Szentpéterfa 2-5
Ják – Tápláni KSK 4-0
Újperint – Tápláni KSK 4-1
Tanakajd – Tápláni KSK 8-1
Tápláni KSK – Gyöngyöshermán-Szentkirály 1-3

Szebb napokat is megért 
a tápláni focipálya


