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Évzáró: időkapszulával búcsúztatták
a ballagó nyolcadikosokat
Az évzáró ünnepséget június 16án tartotta a Táplánszentkereszti
Apáczai Csere János Általános
Iskola. A szokásokhoz híven elköszöntek a nyolcadik osztályos
tanulóktól, értékelték a tanévet,
és kiosztották a legjobb tanulmányi és sporteredményeket elért
diákoknak a jutalmakat.
A sportcsarnokban tartott
ünnepségen részt vettek az
önkormányzat vezetői és a képviselő-testület tagjai. A szülők
és hozzátartozók megtöltötték
a csarnokot.
A virágokkal szépen feldíszített osztályokból a két osztályfőnök – Perlné Lakatos Ildikó
és Góczán József – vezetésével
érkezett a két ballagó nyolcadikos osztály, majd az elköszönők
felsorakoztak a színpad előtt.

A szokásokhoz híven a hetedik
osztályosok búcsúztatták az
elmenőket, a nyolcadikosok is

A tantestület nevében köszöntötte az ünneplőket Kissné Nagy
Ilona, az iskola igazgatója. Minden

Elköszöntek a nyocadikosok
elköszöntek iskolájuktól, tanáraiktól, társaiktól, és az iskola
zászlaját ünnepélyesen átadták
a hetedikeseknek.

évben választanak egy virágot,
amely hangsúlyosan megjelenik a
díszítésben és élőben is, az idén
a levendulára esett a választás.

Az igazgató elsőként a ballagókhoz szólt: „Ti, ballagók
ma 27-en áldásként ragyogjátok be itt a napot. Ahogy
összetéveszthetetlen egyediségetekkel, egyéniségetekkel
belengitek a teret. Ma úgy
álltok itt, mint a levendulabokrokból kiemelkedő fürtös fejű
lila virágok sora, mely nemcsak a szemnek megnyugtató,
hanem különleges illata az
aggodalmat feledteti, ellazítja
a testet, segít a gondolatok
kitisztításában. Igen, feledteti
azt a tavaszi szorongást, hogy
bejuttok-e az általatok választott középiskolába. Rengeteg
tanulás, munka, öröm és áldozat van ebbe a napba sűrítve, a
felnőttek és a fiatalok oldaláról
egyaránt.”
Folytatás a 2. oldalon

Boldoggá avatták Brenner János rábakethelyi káplánt
Május elsején, Szombathelyen
boldoggá avatták Brenner János
egykori rábakethelyi káplánt. A
szertartásra közel 20 ezren érkeztek hazánkból és a közeli országokból, hívők egy csoportja
Táplánszetkeresztről gyalogolt
Szombathelyre. A záróünnepséget
Szentgotthárdon tartották, a zarándokok végigjárhatták a meggyilkolt
káplán utolsó útját.
Szombathelyen az Emlékműdombon rózsafüzér-imádsággal,
visszaemlékezésekkel hango-

Brenner József vitte az ereklyét

lódtak rá az ünnepségre. A latin
nyelvű boldoggá avatási mise
elején dr. Székely János szombathelyi megyés püspök kérte Angelo
Amato bíborost, az Apostoli Szentszék szentté avatási ügyek kongregációjának prefektusát olvassa
fel Ferenc pápa levelét, amelyben
az egyházfő engedélyezte Brenner
János egykori rábakethelyi káplán
boldoggá avatását, majd Rupert
József SchP ismertette az 1957ben Rábakethely és Zsida között
meggyilkolt pap életútját.
Folytatás az 5 oldalon

Tíz éve nyitották meg a Forrai Katalin Emlékmúzeumot

Részletek a 8. oldalon
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Évzáró: időkapszulával búcsúztatták
a ballagó nyolcadikosokat
Folytatás az 1. oldalról
Örömének adott hangot, amiért a végzősök több mint fele
(52%) érettségit is adó középiskolában folytathatja tanulmányait, a felvételiken különösen
jól teljesített a két osztály, szinte
minden diákot felvettek az általa
megjelölt iskolába. Felidézte a
szép közös emlékeket, kérte,
küzdjék le bátran a nehézségeket, merjenek változtatni, ha nem
sikerül valami a tervük szerint.
Az iskola kapuja továbbra is
nyitva áll előttük.

hogy a ballagók helyezzék el
kívánságaikat az „időkapszulában” (henger alakú fémdoboz), amit az iskola
Átadták az iskola zászlóját
megőriz, és 25 év
múlva, fölbonthatják megnézhetik,
mi valósult meg
terveikből…
Az ünnepség
további részében
értékelte a 20172018-as tanévben
elvégzett munkát.
Elmondta, az Apáczai iskolában 13
osztályban 229
diák tanult, 5 napközis csoportot
Megköszönte a szülők együtt- működtettek. Az iskola magaműködését és segítségét, hogy tartás-átlaga 4,20, szorgalom„bíztak bennünk, és ránk bízták átlaga 3,95, tanulmányi átlaga
gyermekeiket”. A tantestület 4,05. Az alsó tagozatban 33, a
tagjainak pedig nyolcéves kitartó felső tagozatban 13 diák vihet
munkájáért mondott köszönetet. haza kitűnő, vagy jeles bizonyítKissné Nagy Ilona a kézfo- ványt. Sajnos 7 diák nem tudta
gásos búcsúvétel előtt kérte, teljesíteni a tanévben előírt kö-

Vass Lajos
Kiemelt Arany
fokozatot értek el
a citerások
A Táplánszentkereszti Tavaszi Szél Citerazenekar április 14-én, Bükön népzenei találkozón
és szakmai napon vett részt, április 28-án
Sümegen a XII. Vass Lajos Népzenei Verseny
országos középdöntőjén Vass Lajos Kiemelt
Arany fokozatot nyert, és jogot szerzett arra,
hogy a verseny budapesti, novemberi döntőjén
is megmérettetheti magát.

Pördültek a néptáncosok
vetelményeket, egy kivételével
pótvizsgát tehetnek.
Köszöntötték és jutalmazták a legjobb tanulmányi és
sporteredményket elért tanulókat. Magyarország jó tanuló,
jó sportoló címet kapott dr.
Kásler Miklóstól, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
vezetőjétól Török Virág hatodik
osztályos tanuló. Apáczai Díjat
kapott Sarkadi Máté 8. a. osztályos tanuló, és Török Virág 6.a.
osztályos tanuló. A jelenlévők
nagy-nagy tapssal fogadták
az elismeréseket. (A díjazottak
nevét és eredményeit külön
adjuk közre.)

Az ünnepség végén egy-egy
szál virággal köszönték meg a
Szülői Szervezet tagjainak egész
tanéves munkáját, az igazgató
külön köszönetet mondott Feketéné Piskor Eszternek és Purgai
Juditnak több éves fáradozásukért.
Megköszönte az iskolát fenntartó intézménynek, tanártársainak, a szülőknek, az iskolai Szülői Szervezetnek, és a
táplánszentkereszti önkormányzatnak, a konyha dolgozóinak,
a társintézmények vezetőinek
és dolgozóinak, az egyháznak
és civil szervezeteknek a tanév
során nyújtott segítségét.
Kissné Nagy Ilona köszönő oklevelet nyújtott át Perl János polgármesternek, dr. Kovács László
alpolgármesternek, Somogyi
Károlynak, aki egész évben irányította az iskola előtti forgalmat,
Tőke Monika védőnőnek.
A tanévet bezáró igazgatói mondat után a diáksereg nagy üdvrivalgásban tört ki, és indult az osztályokba a bizonyítványosztásra.
(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt
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Fotó: Stiber Dóra
8. a osztály
Álló sor (balról): Bokor Levente, Kopasz Richárd Alex, Baranyai
Kevin, Németh Patrik, Török Balázs, Kis Levente Zoltán, Szabó Bence
Ülő sor (balról): Osztermann Dávid Lajos, Sarkadi Máté, Bakonyi
Szimonetta Cecília, Góczán József osztályfőnök, Greffer Gréta, Németh László, Forgács István Krisztofer

8. b osztály
Középső sor tanulók balról jobbra: Horváth Marcell, Bezdi Bettina,
Borbás Réka, Langbein Laura, Hittaller Dorina, Péntek Gergő,
Felső sor balról jobbra: Lovranics Dávid, Németh Imre, Bangó
Balázs, Kálmán Attila, Ásbót – Bokor Levente, Purgai Mátyás, Kovács
Patrik, Kis Dávid

Versenyeredmények

Felkészítő tanára: Szakály
Virgínia
A Szombathelyen megrendezett német versmondó versenyen Déri Eliza 4. osztályos tanulónk ezüstminősítést szerzett.
Felkészítő tanára: Fábry Márta
A kisiskolák matematikaversenyén
Bokor Levente 8. osztályos diákunk 2.; Gál Bence 5. osztályos
tanulónk 2. és a Bokor Levente,
Sarkadi Máté valamint Kiss Bianka tanulókból álló csapat 1.
helyezést ért el matematikából.
Felkészítő tanáraik: Geröly
Krisztina és Lakner Judit
A megyei hittanversenyen
a Gál Bence, Frühwirt Marcell
és Buzás Levente összetételű

A Bendegúz levelezős matematikaversenyen Kiss Bianka
7. évfolyamos diákunk 1., Gál
Bence 5. évfolyamos diákunk
3.; míg a megyei Kenguru versenyen 10. lett.
Felkészítő tanára: Geröly
Krisztina.
A Bendegúz tudásbajnokságon Sarkadi Máté 8. osztályos
tanulónk megyei 2. helyezett
lett biológiából, míg Sarkadi
Olivér megyei 8. lett természetismeretből.
Felkészítőjük: Góczán József
tanár úr.
A Berecz Péter madártani versenyen országos 1. helyezést

szerzett Kovács Patrik 8. évfolyamos diákunk.
Felkészítő tanára: Góczán
József.
A madarak és fák napi megyei
versenyen 1.; az országos versenyen 6. helyezést ért el a Kovács
Patrik, Lovranics Dávid és Purgai
Mátyás összetételű csapat.
Ugyanezen verseny megyei 5.
helyezettje a Bokor Levente,
Sarkadi Máté és Németh László
alkotta 8. osztályos csapat.
Valamennyiük felkészítője:
Góczán József tanár úr
A Kán Károly Országos természetismereti és környezetismereti versenyen Gál Bence 5.
osztályos tanuló 7. helyezést
ért el.

csapat a dobogó 2. fokára állhatott fel.
Felkészítő tanáruk: Tornai
Árpádné
A Diákolimpián karatéban
országos 3. helyezést ért el
Anduska-Varga András 6. osztályos diákunk, Váradi Hunor
görkorcsolyában szintén előkelő
helyezést (országos 3.) ért el.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy Magyarország jó tanuló,
jó sportoló címét adományozta
Dr. Kasler Miklós az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
vezetője Török Virág 6. osztályos tanulónknak, aki több kiemelkedő országos eredményt
ért el görkorcsolyában.
(Információ: Apáczai iskola)

Búcsúzott a végzősöktől az önkormányzat is
Az elmúlt évekkel ellentétben,
az idén nem a polgármesteri
hivatalban, hanem az iskola
egyik termében búcsúzott a
táplánszentkereszti önkormányzat nevében a település vezetése
az Apáczai Csere János Általános Iskola huszonhét végzős
tanulójától június 14-én.
A terített asztaloknál ülő nyolcadikosokat, osztályfőnökeiket,
Góczán Józsefet, Perlné Lakatos
Ildikót, és az önkormányzati
képviselőket Kissné Nagy Ilona
igazgató köszöntötte, utalva
arra is, hogy a végzős diákokat
a falu a jövőben is visszavárja.
Perl János polgármester párhuzamot vont az önkormányzat
munkája és a diákok jövőbeni

élete között. Elmondta, a település vezetése célokat állít maga
elé, terveket sző, és igyekszik

nak is, hiszen jövőjük attól függ,
milyen célokat, megvalósítandó
feladatokat állítanak maguk elé,

Perl János Kissné Nagy Ilona és Családi Anita
jelenlétében adta át az Emléklapokat
azokat megvalósítani. Hasonlóan
kell tenniük az általános iskolai
tanulmányaiktól most búcsúzók-

és azt hogyan tudják majd realizálni. Az sem jó, ha eltúlzott,
utópisztikus terveket szőnek, de

az sem, ha túl könnyedén érik el
a céljaikat, hiszen akkor kisebb
lesz a sikerélmény. Sok sikert
kívánt a végzősöknek, ígérve,
hogy szükség esetén a hivatal
dolgozói segítségükre lesznek,
ha ilyen igénnyel fordulnak hozzájuk. Arra kérte a diákokat, hogy
már abban mutatkozzon meg
a felelősségtudatuk, hogy az
önkormányzattól ez alkalommal
búcsúzóul kapott ötezer forintos
zsebpénzt mire fogják fordítani.
A polgármester Családi Anita
jegyzővel és az igazgatónővel
együtt a végzősöknek Emléklapot adott át, majd egy kis vendéglátás és kötetlen beszélgetés
keretében ért véget a ballagás
előtti búcsúztató.
L. E.
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
A lomtalanítás margójára…
A SZOVA közreműködésével
az idén is sikerült a lomtalanítást megszervezni. Elképesztő
mennyiségű hulladék gyűlt ös�sze a háztartásokban, nagyon
sok kicserélt bútor is utcára
került.
Sajnos mindig vannak, akik
lemaradnak vagy kimaradnak.
Így járt az is, aki a lomtalanítást
követő napokban feleslegessé
vált holmiját a Rákóczi utca 2630. közötti ingatlanok mögé, a
vasúti árokba rakta le.
Íme az illusztráció:

az ilyen hulladékszigetek. Hát
ezekért az áldatlan állapotokért,
amelyet a gyűjtőedények környékéből, szeméttelepet csinálók alakítanak ki. Szelektáljunk
helyesen.

E helyről üzenem, aki ráismer a „kramancára” (rattan
garnitúra, csodálatos műrózsa
kompozíció) szégyellje magát.
A kupacot összeszedettük közmunkásainkkal és Makrai Károly
lakótársunk segítségével a szeméttelepre beszállítottuk.
Szorosan kapcsolódik a témához kérésünk. Tisztelettel
kérjük a szelektív-hulladékgyűjtőt használókat, hogy oda csak
a jelzett hulladékot helyezzék el.
Amennyiben a tartály megtelt, a
megfelelő hulladékot mellé lehet
rakni. De más hulladékot kérjük,
ne rakjanak oda.
Ruhanemű, általános háztartási szemét, műanyagjáték stb.
mindig található. Ezt a hulladékgyűjtő cég nem szállítja el,
annak elhelyezéséről az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Többször megjelent már a
Vas Népében is, hogy Szombathelyen sorba szűnnek meg

vetően felszólítást küldünk az
ingatlantulajdonosoknak, végső
esetben növényvédelmi bírságot
alkalmazva, közérdekű védekezést rendelünk el. Legnagyobb
gondunk az üresen álló, sokszor
több tulajdonossal bíró ingatlanokkal van. Ezek gazdátlanok,
a maguk módján, bosszantva a
szomszédokat is, hiszen megtelepednek kisállatok, patkányok, rókák, szóródik a fűmag,
kúsznak-másznak a növények a
környezetüket is beterítve.

Növényvédelmi munkák elvégzése
Évente visszatérő témaként
kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy a kertjének a megfelelő gazmentesítéséról gondoskodjon. A növényvédelmi
munkák elvégzésének határideje
minden év június 30-a. Ezt kö-

Kutyaügyek
Az utóbbi időben többször
előfordultak a falu területén
gazdátlanul kóborló kutyák.
Tudjuk, hogy a hirtelen nyári
viharok megzavarják ezeket az
állatokat, sokszor a vihar elől
menekülnek. Volt a napokban
hívatlan látogatónk a hivatalban
és a gyógyszertárban is. A vihar
elől hozzánk menekültek, nem

kis riadalmat és kellemetlenséget okozva. Kérjük, figyeljenek
oda jobban kutyáikra.
Zenés nyáreste a Szécseny
parkban
Régen volt már május 31-e, a
májusfa kitáncolása, soká lesz
még szeptember 1-je, amikor
a falunapi rendezvényünkre
gyűlünk össze, ezért azt gondoltuk, ráhangolódásként egy
kellemes, zenés estet töltsünk
el a parkban.
A zenét a szombathelyi Red
Rouge zenekar szolgáltatja
augusztus 4-én, 19:00 órától.
Lampionokkal díszítjük a parkot, aki tud, hozzon magával.
A kellemes esthez a zene és a
baráti beszélgetések mellé egy
kis harapnivaló is dukál. Grillezzünk, melyhez az eszközöket
és a hozzávalókat biztosítjuk,
önkéntes segítőket az elkészítéshez várunk!
Kérjük, fogadják el meghívásunkat, töltsünk el közösen egy
szép estét!

Önkormányzati nyári gyermekfelügyelet
A gyermekek nyári elhelyezésének megkönnyítése érdekében az önkormányzat az idén
is kéthetes gyermekfelügyeletet
biztosít az igénylők és rászorulók részére.
A felügyelet időtartama: 2018.
július 3-6. között, és július 9-13.
A helyszín: iskolai tornaterem.
A gyermekfelügyelet ideje
alatt napi 3-szori étkezést biztosítunk. A térítési díj heti 10.000
Ft, amely az étkezési díjat és
a felügyelők díjazásának egy
részét fedezi.
Érdeklődni a polgármesteri
hivatalban lehet. A második

hétre még fogadunk el jelentkezéseket július 5-ig, az étkezési
igény bejelentése miatt.
Fejleszt a DIGI
A DIGI Kft. a jelenleg elérhető
TV, telefon és internet szolgáltatásokon túl hamarosan
mobiltelefonálási lehetőséget
is nyújt ügyfeleinek a Nemzeti
Média- és Hírközlési hatóság és
a Magyar Állam felé tett vállalása értelmében. Elsőként a főbb
nagyvárosokban, autópályák,
autóutak menti településeken
tervezi a szolgáltatás elindítását, kiemelt projektként.
Településünkön is tervezik
egy 30 m magas, 1x1 m átmérőjű antennatartó torony építését
az Országúti temető mögötti
mocsáros területen.
A kijelölt ingatlan az önkormányzat tulajdonában áll, a
helyi építési szabályzat előírásaival nem ellentétes, országos
vagy helyi jelentőségű védett ingatlan, illetve védett természeti
területet nem érint, a fejlesztés
megvalósításához az önkormányzat a területet bérbe adja.
Tájékoztató helyi iparűzési adó
bevallási és befizetési határidőről, valamint a bevallás benyújtásának lehetőségeiről
A helyi iparűzési adó bevallásával és befizetésével kapcsolatban tájékoztatom Tisztelt
Vállalkozóinkat, hogy a bevallás
benyújtásának, illetve a 2017-es
évben megfizetett adóelőleg és
a 2017-es évre megállapított
tényleges adó különbözetének
befizetési határideje:
2018. május 31. volt.
A bevallások feldolgozása
során, a bevalláson szereplő
2018. szeptemberében és 2019.
márciusában esedékes adóelőleg is megállapításra kerül.
Kérjük, hogy bevallási és fizetési
kötelezettségüknek 2018. 05.
31-ig tegyenek eleget, ellenkező esetben eredménytelen
felszólítást követően mulasztási
bírságot, illetve pótlékot számolunk fel. Önadózás érvényesül,
a megállapított adó és az előleg
összegéről külön értesítést nem
küldünk.
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Az adózók a 2017. évi állandó
jellegű helyi iparűzési adóról
szóló bevallási kötelezettségüket elektronikus úton kell,
hogy teljesítsék. Ezt a www.
taplanszentkereszt.hu/Önkormányzat/ elektronikus ügyintézés menüpontban tehetik

meg. Lehetőség van a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
(NAV) a 17HIPA nyomtatványon
is a bevallás benyújtására, de
ez a program nem ellenőrzi a
szükséges összefüggéseket.
Tájékoztató alapján, az Önkormányzati Hivatali Portál e-ügy-

intézés oldalán is beküldhetik
hivatalunknak. Az iparűzési adó
mértéke változatlanul: 2,00%
Iparűzési adó számla:
10918001-00000073-74060023
Az elektronikus ügyintézés
menüpontban az adóegyenleg
is lekérdezhető.

Az új technikára való áttérésről szívesen nyújtunk személyesen és telefonon is felvilágosítást.
A lekérdezés a többi adónem
esetében is biztosított.
Családi Anita
jegyző

Boldoggá avatták Brenner János rábakethelyi káplánt
Folytatás az 1. oldalról
Ezt követően, Pehm László
Exsultatio – Boldog Brenner
János című kórusművének elhangzása közben leplezték le
az új boldog képét, Kisléghi
Nagy Ádám festőművész nagyméretű festményét. A sugárzóan fiatal, örökké derűs Brenner
János képe hitet és reménységet keltve tekintett a világba az
oltár mellől.
A szertartás részeként, Brenner János ereklyéjét egy szentségtartóban az oltár mellé helyezték. Külön érdekesség, hogy
Brenner József nagyprépost
(egykori táplánszentkereszti
plébános), Brenner János öc�cse tette ezt. „Brenner János
mostantól közbenjárónk, példaképünk, vezetőnk” – fejezte
ki köszönetét dr. Székely János
A boldoggá avatási szertartást követő misén a szentbeszédet Erdő Péter bíboros,
prímás, esztergom-budapesti
érsek mondta. „Nyugat-Magyarország szenteket termő
vidék. Már 303-ban, a Diocletianus-féle keresztényüldözés
során itt halt vértanúhalált
Szent Quirinus. Itt született
316-ban Szent Márton, az európai szent, aki később az
egész Frank Birodalom egyházának védőszentje lett. De a
kereszténység kitartott még a
Római Birodalom bukása után
is. 515 körül Pannóniában látta
meg a napvilágot Bragai Szent
Márton, aki a mai Portugália
megtérítője volt. Itt élt Boldog
Batthyány-Strattmann László, a
szegények orvosa, s ennek a
földnek a szülötte Mindszenty
József is.”
A bíboros Brenner János életéből kiemelte: 1938-ban, az

Eucharisztikus Kongresszus
évében színi előadást szerveztek az iskolában Szent Tarzíciusznak, az Oltáriszentség

beteljesedett, valódi gyilkosait nem találták, emlékét is
megpróbálták eltörölni. De
nem sikerült, a 60 évvel ez-

Szombathelyen tartották az ünnepséget

vértanújának életéről. Megkérdezték, ki vállalkozna Tarzíciusz szerepére. Brenner János
két kézzel jelentkezett, hogy ő
alakíthassa a vértanú szentet.
Megérzés? Üzenet? A Gondviselés előjele?
Volt bizonyos kisugárzása,
szerettek a közelében lenni
fiatalok és idősebbek, így emlékeztek rá egykori hívei. 1957ben napirendre került az egyházak megfélemlítése, a papok
üldözése. 1956 után, a megtorlás éveiben sok papot halálra
is ítéltek. Hatvan éve nem akármilyen gyilkosság áldozatául
esett Brenner János, látszólag
haldoklóhoz hívták, hogy elcsalják, feltehetően többen megtámadták, 32 késszúrással megölték és meggyalázták, nyakára
léptek, megtaposták. A zsidai
ház közelében, ahol rátaláltak,
bal kezében az Oltáriszentséget szorította, holtában is azt
védelmezte.
Erdő Péter úgy fogalmazott:
A magyar Tarzíciusz sorsa

előtti, sötét téli éjszakán úgy
tűnt, meghalt egy eszmény.
És most, évtizedek múltán
Ferenc pápa döntése nyomán
itt áll előttünk az új, nagy, fé-

világosságával Isten ereje és
bölcsessége.
A mise végén dr. Székely
János megyés püspök megköszönte mindazon hívőknek,
püspököknek, papoknak a segítségét, akik kivették részüket
a boldoggá avatáshoz vezető
út előkészítéséből, köszönetét
fejezte ki Ferenc pápának és a
zarándokoknak is.
Május elsején este motoros felvezetés mellett hozták
Szombathelyről SzentgotthárdRábakethelyre Brenner János
ereklyéjét, amit a templom
oltárára helyeztek, majd Brenner József nagyprépost vitte
a zsidai Jó Pásztor kápolnáig
tartó zarándokúton. Dr. Székely
János megyés püspök vezetésével, imádkozva járta végig
1500 zarándok azt az utat, amit
a halála előtti éjszakán tett meg
a vértanú.
A Jó Pásztor kápolna Zsidán

nyes pártfogó, Boldog Brenner
János. Sokszor azt hisszük,
hogy keresztény hitünk és
egyházunk elfáradt, vagy támadások, üldözések áldozata
lett. De aztán egyszerre csak
fölragyog a fény, és átsugárzik rajtunk, beborít minket

A zsidai emlékkeresztnél
több százan helyeztek el mécseseket, gyertyákat, itt fejeződött be a boldoggá avatás záró
ünnepsége.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc,
Bonyhádi Zoltán
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Száz év kaland, újabb kötet Erdély magyar irodalmáról
Kántor Lajos és Láng Gusztáv irodalomtörténész a csíkszeredai
Bookart Kiadónál megjelent Száz év kaland, Erdély magyar irodalmáról (1918-2017) című irodalomtörténeti tanulmánykötetét mutatták
be május 14-én, Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban.
Az ünnepi könyvhét szombathelyi záró rendezvényén sok érdeklődő
jelenlétében dr. Fűzfa Balázs tanszékvezető egyetemi tanár beszélgetett dr. Láng Gusztávval. Kántor Lajos még olvashatta a kéziratot,
de a kötet megjelenését már nem élhette meg, tavaly elhunyt.
A Táplánszentkereszten élő
dr. Láng Gusztávot Nagy Éva, a
könyvtár igazgatója köszöntötte, és közeli 82. születésnapja
alkalmából is tolmácsolta a
jókívánságokat, amit a professzor úr a tőle megszokott
kedélyességgel és öniróniával
így fogadott: Koromhoz képest,
jól vagyok!
A mostani könyv bemutatója
előtt Láng Gusztáv elmondta, 1971-ben jelentették meg
„A romániai magyar iroda-

lom 1945-1970” című kötetet,
amely szintén közös munka
volt, Kántor-Láng könyvként
ismerik. A Magyar Tudományos Akadémia hatkötetes „A
magyar irodalom története”
című tanulmánykötetének (a
népszerű Spenót) kiegészítő
köteteként jelent meg, először
Erdélyben, majd hat éves késéssel Budapesten.
Dr. Láng Gusztáv Fűzfa Balázs
kérdéseire válaszolva, eleven
történelmi betekintést nyújtott

Dr. Láng Gusztáv, Nagy Éva,
dr. Fűzfa Balázs

az erdélyi irodalom életébe,
személyes sorsa érintkezett és
összefonódott a neves írók, költők életével, egyetemi évei alatt

Dr. Láng Gusztáv
több későbbi Kossuth-díjast
is megismerhetett (Páskándi
Géza, Kányádi Sándor, Lászlóffy
Aladár, Szilágyi István, Bálint
Tibor, Hervay Gizella, Szilágyi
Domokos, és a sort még folytathatnánk).
Megtudtuk, hogy Budapesten
született meg a második tanulmánykötet ötlete, Kántor Lajosnak és Láng Gusztávnak hasonló kritikai értékrendje mellett,
nagy segítségére volt a számítógépes technika, egymásnak
küldhették a tanulmányokat,
gyorsan közölhették álláspontjukat, azonnal válaszolhattak rá.
(A 800 oldalas tanulmánykötetet Dávid Gyula szerkesztette.)
Láng professzor hangsúlyozta,

nem önmutogató akart lenni a
könyv, hiszen az összegyűjtött
írások, tanulmányok léteztek,
az irodalmi pályák buktatóit is
nyomon követhették.
A rendszerváltozás után már
szabadabban írhattak írók, költők és a kritikusok is. Az erdélyi
magyar irodalom fogalomköre
földrajzilag tágabban értelmezhető, a kötetben olyan alkotók
is szerepelnek, akik ma ugyan
már nem Erdélyben élnek, ám
témaválasztásuk, látásmódjuk
mégis szorosan kapcsolódik az
erdélyiséghez (példaként emlegette a Szombathelyről indult
Dragomán Györgyöt, Szabó T.
Annát, a legújabb korosztályból
az 1972-es születésű Tompa
Andreát, akinek Omerta című
történelmi regényének négy moderátora közül kettőt személyes
ismerősének vél… persze ez
fikció is lehet!)
A humorral és iróniával, sok
érdekes történettel fűszerezett
irodalmi estet mégis belengte
valami mélyről feltörő bánat:
„Hatvan év barátsága borult
gyászba! – idézte dr. Fűzfa Balázs a kötet utószavából dr.
Láng Gusztáv szavait, barátja és
szerzőtársa emlékére.
A könyvbemutatón több táp
lánszentkereszti lakost, köztük
dr. Kovács László alpolgármestert is láttuk.
(t. m.)

A polgárőrség hírei
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület tagjai közül
Somogyi Károly a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát vehette át a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetsége megyei közgyűlésén május 12-én.
A polgárőrök május 28-29-én járőrszolgálatot
láttak el a faluban. A lomtalanításkor felügyeltek a
rendre, vigyáztak arra, hogy illetéktelenek ne szórják
szét a kirakott holmikat.
Június 10-én a hirtelen lezúduló csapadék veszélyeztette Hegyhátszentjakab térségében a Vadása
tavat. Úgy megemelkedett a vízszint, hogy félő volt,
elönti a falu alacsonyabb részén lévő házakat a tó
vize, ha átszakad a gát. A Vadása tónál a védekezésben részt vettek a tápláni polgárőrök is, homokzsákokkal akadályozták meg a gát további suvadását.
(Információ: polgárőrség)

Kajcsos Lajos

és Halvax Ágnes
a gátnál

Somogyi Károly
átvette a kitüntetést
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Bűnmegelőzési felhívás!
Az árubemutatókkal egybekötött termékértékesítéssel kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére
Az árubemutatóval egybekötött
termékértékesítési tevékenység
célközönségét az idős, betegséggel küzdő emberek jelentik,
akik kiszolgáltatott helyzetük
miatt fokozott védelemre szorulnak. A jogsértések megelőzése érdekében fontos, hogy a
lakosság tisztában legyen az
elkövetési módszerekkel és a
jogi szabályozással.
Az árubemutatós tevékenységet folytató vállalkozások korábban szórólapokkal invitálták
az érdeklődőket. A termékbemutatót rendszerint kirándulásokkal, vonzó programmal és
ebéddel kötötték össze, apró
ajándékokat is adtak. Főleg
nyugdíjasokat hívtak, akik a
kirándulás miatt úgy érezték,
hogy „hálával” tartoznak, és
olyan, többnyire magas áron
kínált termékeket vásároltak
meg – sok esetben a helyszínen közvetített hitelre –, amelyekre valójában nem is volt
szükségük. Ezeket a bemutatókat éttermekben, fogadókban,
kultúrházakban tartották, ahol a
drága és a sokszor semmilyen
gyógyhatással nem rendelkező
termékeket úgy mutatták be,
mintha azok „csodaszerek”
lennének.
A cégek a jogszabályi szigorítások miatt, a megváltozott
körülményekhez alkalmazkodva, ma már elegáns, magán
orvosi rendelőnek látszó helyiségben tartják meg a bemutatókat. A szervezők telefonon
keresik meg az érdeklődőket,
vagy személyre szóló meghívót
postáznak. A telefonszámokat,
címeket korábbi bemutatókról,
illetve ismerősöktől szerzik be.
Használatosak olyan meghívók
is, amelyek rejtvényt tartalmaznak, és a helyes megfejtést
beküldőknek ajándékot ígérnek. A bemutatókat szűrővizsgálatként, egészségnapként,
ingyenes állapotfelmérésként
hirdetik, ahol a fehér köpenybe
öltözött alkalmazottak szintén
a fogyasztók megtévesztését

szolgálják, mivel a közreműködők nemhogy orvosi, de egyéb
egészségügyi végzettséggel
sem rendelkeznek. Az „egészségügyi vizsgálat” mindig rossz
eredményt mutat, melyre erősen túlárazott terméket kínálnak megvételre.
Ez a módszer jelent meg
Vas megyében is. Az elkövetők
telefonon idős személyeket
hívtak ingyenes egészségügyi
állapotmérésre. Azt a látszatot
keltették, hogy szűrővizsgálatot
végeznek, amelyet orvos hajt
végre. A pár perces vizsgálat
eredményeként a sértetteknek igen súlyos, akár életveszélyes egészségi állapotát
„diagnosztizálták”. Előadták,
ha megvásárolják az általuk
forgalmazott termékeket, az
egészségi állapotuk javulni
fog. Amikor a „betegek” úgy
nyilatkoztak, hogy nem áll rendelkezésükre 1.000.000 Ft a
termék(ek) megvásárlására,
borítékot húzattak velük, amelyek különböző bónuszokat
tartalmaztak (a termék árának 50%-os kedvezménye, ingyenes éves kontrollvizsgálat,
ajándékeszköz a megrendelt
másik mellé). Vásárlás után a
sértettek, a használati útmutató
alapos áttanulmányozásakor,
megállapították, hogy az áru
nem is minősül gyógyászati
segédeszköznek, ám amikor
visszavitték, a cég nem vette
vissza, és az árát sem fizette ki.
A termékbemutatókra vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók.
A szerződéseknek részletesen tartalmazniuk kell többek
között a fizetési, szállítási, teljesítési feltételeket, a teljes
költséget és minden egyéb díjat,
azaz semmilyen rejtett költség,
járulék nem rakódhat a feltüntetett árra. A hatályos szabályozás szerint az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések
esetében a fogyasztót a termék
átadásától számított 14 napon
belül indoklás nélküli elállási jog
illeti meg. A vállalkozó, a szer-

ződés megkötését megelőzően,
köteles a vásárlót az elállási jog
gyakorlásának határidejéről és
egyéb feltételeiről tájékoztatni.
Amennyiben a tájékoztatás nem
történt meg, az elállási határidő
12 hónappal meghosszabbodik.
A szervezők e jogi szabályozás alól úgy próbálnak kibújni,
hogy a bemutatókat magán
orvosi rendelőnek látszó helyiségekben tartják meg. Abban
az esetben pedig, ha a szerződés megkötésére a vállalkozás
üzlethelyiségében, telephelyén,
vagy székhelyén kerül sor, a
fogyasztót nem illeti meg az
indoklás nélküli elállási jog.
Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket

haladéktalanul, de legkésőbb
az elállás közlésétől számított
14 napon belül visszaküldeni,
illetve a vállalkozásnak, vagy
a vállalkozás által a termék
átvételére meghatalmazott
személynek átadni, kivéve, ha
a vállalkozás vállalta, hogy
a terméket maga fuvarozza
vissza. A fogyasztó kizárólag
a termék visszaküldésének
közvetlen költségét viseli. A
vállalkozás haladéktalanul, de
legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzésétől számított
14 napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett
teljes összeget.
(Rendőrségi közlemény)

Köszöntötték a 90 éves
Micheller Józsefet

Május 16-án töltötte
be 90. életévét Micheller
József, Tápláns zent
kereszt legidősebb férfi
lakója. A születésnapján
a táplánszentkereszti
polgármesteri hivatalban
köszöntötte Perl János
polgármester és Családi
Anita jegyző. Átadták azt
az oklevelet, amit a kormány nevében küldött dr.
Orbán Viktor miniszterelnök. Az önkormányzat
tortával is kedveskedett
az ünnepeltnek.
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Múltidéző:
Tíz éve nyitották meg a Forrai Katalin Emlékmúzeumot
Tíz évvel ezelőtt hozták létre
a Forrai Katalin Emlékmúzeumot Táplánszentkereszten,
az Erdődy-kastély emeletén.
Az évfordulóról a Forrai Katalin-Vikár László házaspár leszármazottainak jelenlétében
emlékeztek meg a Hét Kastély
Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde és a táplánszentkereszti
önkormányzat képviselői.
A táplánszentkereszti óvodások rövid énekes-játékos műsorával kezdődött az ünnepség
az emlékmúzeum folyosóján,
majd a Szombathelyi Egyesített
Bölcsődei Intézmények Csiribiri
Kórusa énekelt, a dalválogatásban egy tápláni népdal is helyet
kapott.
Az ünnepségen Padosné
Kiszela Edit (Brunszvik Terézdíjas óvodai szakértő) emlékezett a 2008-as avatásra. „Nagy
összefogással, a Perl János
polgármester által vezetett
táplánszentkereszti önkormányzat felajánlásával, Forrai Katalin
családja, gyermekei, András,
Tamás és Katalin, és az USAból származó Elisabeth Moll
professzor asszony és Nagy
Jenőné támogatásával válhatott
valóra az ötlet, létrehozhatták az
emlékmúzeumot. (Nagy Jenőné,

Forrai Katalin tanítványa volt,
az Óvodai nevelés a művészet
eszközeivel országos program kidolgozója, Elisabeth Moll
professzor Kodály Zoltán és
Forrai Katalin zenetanítási módszerét világszerte elterjesztette, ő
leltározta a kecskeméti
Kodály Intézetben őrzött Forrai-hagyatékot.)
Táplánszentkereszten, a
felújított Erdődy-kastély
emeletén sikerült megvalósítani a tervet, tíz évvel ezelőtt május 15-én,
adták át rendeltetésüknek a termeket. Ezen a
napon akkor az országból 400 óvónő érkezett a
faluban tartott esztétikai
konferenciára.”
Padosné Kiszela Edit
elmondta, 1974-ben, egy
továbbképzésen találkozott először Forrai Katalinnal, azonnal magával
ragadta tudása és személyisége. A kisgyermekkori zenei
fejlesztés módszertanának kidolgozóját világszerte ismerik
és tisztelik, Kodály Zoltán tanítványaként a zene ismeretére,
tiszteletére nevelik az óvodás
korú gyermekeket, a zenei fejlesztést játékkal, mozgással

Egységes utcanévtáblák

A táplánszentkereszti önkormányzat kicseréli az utcanévtáblákat,
egységes táblákat helyeznek ki minden utcában. Lakosi Miklós
asztalosmester, helyi vállalkozó készítette az új utcanévtáblákat,
amelyek jól viselik az időjárás viszontagságait.

kapcsolják össze. (Forrai Katalin
2004-ben bekövetkezett halála
után, Padosné Kiszela Edit, a
táplánszentkereszti óvoda akkori vezetője kezdeményezte
A családtagok is részt vettek
az évfordulós ünnepségen

az emlékmúzeum létrehozását
a faluban.) Újra megköszönte a
táplánszentkereszti önkormányzat, a család, az óvodapedagógusok segítségét, és reményét
fejezte ki, hogy az óvodákban
dolgozó kollégák legalább egyszer meglátogatják a Forrai
Emlékmúzeumot a kastélyban.

A család nagyvonalúságának
köszönhetően a múzeumban
minden tárgy eredeti, hallhattuk az előadótól. Dokumentumok, könyvek, fotók, személyes tárgyak, az óvodai
neveléshez használt
zeneszerszámok láthatók, az óvodatörténeti
kiállítás olyan életszerű,
mintha éppen most lépett volna ki az óvónő
rövid időre a térből és
időből…
A program Kónyáné
Tornai Ágnes óvónő citerával kísért énekével
folytatódott.
A Forrai-Vikár család
nevében Vikár András
mondott köszönetet a
megemlékezésért, a
múzeum fenntartásáért.
A tízéves évfordulóra az Évek az óvodában című Forrai Katalin
könyv japán kiadásának
borítóját adományozta a múzeumnak Nagy Jenőné.
A program végén a vendégek
megnézték az Erdődy-kastély
kiállításait, bejárták az épületet
a földszinttől a padlásig, majd
fogadáson köszöntötték a résztvevőket.
(t. m.)

Menetzene
Táplánszentkereszten 2018.
A Táplánszentkerezti Ifjúsági Fúvószenekar idén nyáron is
megörvendezteti a falu lakóit muzsikájával.                                                                     
június 22. Széll Kálmán utca, Széchenyi István utca. Rét
utca folyt. Ady Endre utca, Szent Lőrinc utca.
június 29. József Attila utca, Deák Ferenc utca, Vörösmarty
utca.
július 13. Park utca, Gyöngyös-parti utca. Kossuth Lajos
utca.
július 27. Fő út fele, Kisfaludy Sándor utca., Petőfi Sándor
utca, Hunyadi János utca.        
augusztus. 3. Arany János utca, Dózsa György utca, Táncsics Mihály utca, Rákóczi Ferenc út fele.
augusztus 17. Rákóczi Ferenc út folytatása, Posta utca,
Vasút utca, Fő út folytatása
Esőnap: augusztus 24.
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A májusfa állítástól a retró felvonulásig
A jobbik arcát mutatta az időjárás április 30-án, a munka ünnepének „előestéjén”. Immáron
hagyományosan ekkor tartották
a retró majálist községünkben,
amelynek idén is megadták a
módját.
A nyárias időjárás és a programok sokakat kicsalogattak

lyes méretű májusfát, amihez
sok és erős kéz kellett. Nem
véletlen, hogy a tűzoltók és
más aktivisták mellett önkéntes segítőkre is szükség volt.
Szerencsére nem kellett sokáig győzködnie Molnár István
önkormányzati képviselőnek a
megjelent, és addig csak bámészkodó férfiembereket, hogy

nulásra. Egy kicsit elhúzódott,
míg csatarendbe álltak a közreműködők, miközben az égen
megjelent néhány viharfelhő is.
Időközben tucatszámra fújták a
lufikat a művelődési ház bejáratánál. Végül is kegyes volt az
időjárás, nem eredt el az eső,
a felvonulók sora pedig elindult,
hogy a futballpályát megkerülve

ami azért alapkelléke volt a
hajdani május elsejei felvonulásoknak.
Visszatérve a kiindulási ponthoz, megkezdődött a majálisozás. A gyerekek körhintázhattak rendhagyó hintán,
igénybe vehették a különböző
játékszereket, de a felnőttek
is jól érezhették magukat. Volt

Akik segédkeztek a munkában

Akár a hajdan volt felvonulásokon
a faluközpontba. Kora délután
stílszerűen a település májusfájának felállítására került
sor. Már a megadott idő előtt
a gyerekek szorgalmasan kötözgették rá a szalagokat. Nem
akármilyen teljesítmény volt
a helyére illeszteni a tekinté-

segédkezzenek, még az ifjak is
első szóra beszálltak a kötélhúzásba. Dr. Kovács László alpolgármester is igyekezett példát
mutatni a közreműködésével.
Sikerült is gyorsan stabilizálni
a fát, aztán már készülhettek
a megjelentek a retró felvo-

térjenek majd vissza a művelődési házhoz. Elöl Janászek
Ferenc vezényletével az ifjúsági
fúvószenekar diktálta a tempót.
A tömegben a sok-sok lufi mellett feltűntek transzparensek is.
Talán csak a zászló hiányzott
(legalábbis a nemzeti színű),

zsíros kenyér, vattacukor, kürtős kalács is. Aki már sokszor
átélte a hagyományos május
elsejei majálist, annak azért
volt nagy élmény, aki pedig még
nem, annak azért ez a retró
rendezvény.
l.e.

Kitáncolták a faluközpontban a májusfát
Sokan voltak kíváncsiak a májusfa-kitáncolásra május 31-én
a művelődési ház környékén.
Az időjárás még megrendelésre
sem lehetett volna jobb, kellemes, nyárias időben kerülhetett
sor a hagyományos programra.

készültek a „fellépésre”, a felnőttek (zömében persze szülők
és nagyszülők) pedig székekre
vadásztak, hogy kényelmesen
ülve lássák a produkciót. A
polgármester mondott néhány
köszöntő szót, s kívánt min-

Kicsik és nagyok tánca a fa körül
Kicsik és nagyobbak, fiatalok
és idősebbek népesítették be
a parkot, a gyerekek rögtön
birtokba is vették a szabadtéri
játékokat és a légvárat. Az
ünneplőbe öltözött néptánccsoportosok láthatólag izgalommal

denkinek kellemes időtöltést,
jó szórakozást. Előbb - táncoktatói segítéssel és irányítással is – többszöri elismerő
tapsot kiváltva táncolta ki a fát
az óvodások és kisiskolások
tánccsoportja, majd beszáll-

tak ungarescás néptáncosok
is, és a talpalávalóra együtt
ropták a még délcegen álló
májusfa körül. Bemutatkozott
a fánál a Hangyaboly népzenei
együttes is.

paszításhoz néhány felnőtt
társaságában megrohamozták
a gyerekek, gyorsan megfosztva díszeitől. Nem maradt
étlen-szomjan senki sem, s az
önkormányzat által biztosított

Már csak a csupaszítás van hátra
A műsort követően a szokásos módon baltát ragadott
és nekiveselkedett a fának
az önkéntes tűzoltóság részéről Draskovits Norbert, és
hamar sikerült elfektetni a
május szimbólumát. A csu-

mangalicás zsíros kenyér fogyott is rendesen. Volt persze
üdítő, s lehetett kapni kürtős
kalácsot is. Mindemellett lehetőség nyílott kiadós beszélgetésekre is. 
lei
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Jótékonysági Pünkösdi Hangverseny
Május 20-án tartotta Jótékonysági Pünkösdi Hangversenyét
a Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar. Az Apáczai iskola sportcsarnoka adott otthont a
koncertnek, amelynek vendégművésze Kiss Márton, szombathelyi zongoraművész volt.
A hangversenyen részt vettek
az önkormányzat vezetői és
képviselői, Kissné Nagy Ilona,
a táplánszentkereszti Apáczai
János Általános Iskola igazgatója, Rápli Róbert, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium igazgatója, szentgotthárdi
fúvószenekari karnagy, szülők
és vendégek.
A hangverseny előtt Janá
szek Ferenc karnagy köszöntötte Kiss Mártont, Vas Megye
Ifjúsági Príma Primisszima
Díjas zongoraművészt, röviden
bemutatta eddigi sikeres hazai
és nemzetközi pályafutását. A
közönség vastapssal fogadta a
25 esztendős ifjú művészt, aki
elmondta, a „Zene mindenkinek” koncertsorozat részeként
tett eleget a meghívásnak,
céljuk, hogy a komolyzenét
e l j u t t a s s á k M a g ya ro r s z á g
sok-sok településére. Olyan
komolyzenei műveket válasz-

koncertet, egyedül is játszott,
később a zenekarral közösen
lépett fel. Minden egyes mű-

A koncerten a továbbiakban
Alan Menken: Szépség és
szörnyeteg, M.&P. Silversher:

te a zenekar fennállásának tizenötödik évfordulóját, és ebből
az alkalomból, fúvószenekari

Csoportkép a zenekarral
sorszámhoz rövid ismertetőt is
fűzött (hallhattuk Bartók VI. Román táncát, egyik személyes
kedvencét, Liszt XI. Magyar
rapszódiáját, a továbbiakban
híres filmek komolyzenei kísérőzenéiből játszott).
A pünkösdi hangversenyeken
hagyomány, hogy a furulyás tanulók is bemutatkoznak minden
évben, ezúttal a Titanic című
film főcímdalával örvendeztették meg a közönséget.

Gumimacik, R. Jones: Kacsamesék, Phill Collins: Tarzan,
C. R. Guidry: See You Later,
Alligator című művei hangzottak el. Vezényelt Janászek
Ferenc karnagy.
(Az előadást Tornai Katinka
és Német Dávid konferálta.)

kísérettel énekeltettek meg tavaly áprilisban több mint ezer
embert a sportpályán.
Szép gesztus volt, amikor a
zenekari tagok jókívánságaikat
– eperformájú csomagban ös�szegyűjtötték- és átadták Perl
János polgármesternek…

Bemutatkoztak a fuvolások

Kiss Márton, Janászek Ferenc

tanak, amiket az emberek,
lehet, már sokszor hallottak és
kedvelnek is, szeretnék mégis ismertebbé, népszerűbbé
tenni a komoly zenét a kisebb
falvakban, városokban is. Kiss
Márton zongoraművész Mozart
Török indulójával indította a

A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar előadása
előtt Janászek Ferenc a közönség elé szólította Rápli
Róbertet, a Szentgotthárdi Városi Fúvószenekar karnagyát,
akinek hangszerelésében adták elő a rajzfilmslágereket.

A zeneszámok között Janá
szek Ferenc köszönetet mondott mindenkinek, aki a zenekar működését segítette a
2017/18-as tanévben, külön is
megköszönte az önkormányzat
és az általános iskola támogatását, egy-egy szál virágot
nyújtott át Kissné Nagy Ilonának, Családi Anitának és a
szülők egyik képviselőjének.
Fölidézte, hogy tavaly ünnepel-

A karmester ismertette, kik a
zenekar új tagjai: Bokor Janka,
Kálmán Kitti, Kiss Dorina, Magyar Benedek, Molnár Júlia.
A hangversenyt többször
vastaps kísérte, a közönség
ráadást is kért és kapott. A
jótékonysági hangverseny bevételét a fúvószenekar kottavásárlására fordítják.
(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt

11

2018. JÚNIUS

Olvasói levél

Táplánszentkereszti olvasónktól kaptuk
a levelet áprilisban. Közreadjuk.
Köszönöm Imre Györgynének,
Mártinak!
Tavaly kétszer mentette meg
az életemet. Először júliusban,
amikor a lábam ujja befeketedett, a végsőkig el voltam
keseredve. Felhívtam, mondta,
menjek el, megnézi és beküld
vizsgálatra. Fertőtlenítette és
bekötötte a sebet, ezután magam tudtam tovább kezelni.

Többször felhívott, másfél hét
után megnézte a sebet, hála
Istennek addigra teljesen begyógyult, örömmel várhattam a
kis unokámat egy hétre.
A másik eset októberben
történt, nehezen tudtam járni,
többször meg kellett állnom
levegőt venni. Ő küldött a dr.
Teleki György háziorvoshoz,
sajnos nagyon rosszak voltak

a véreredményeim, sürgősen
kórházba kerültem. Átestem a
kivizsgálásokon, vért kaptam,
és többféle gyógyszert is felírtak. Azóta jobb a közérzetem
és javultak az eredményeim.
Köszönöm a Mártinak, hogy segített és elküldött vizsgálatra és
még a családom között élhetek.
Köszönöm dr. Teleki György
háziorvosnak, Kovács Lászlóné,

Marikának, és Imre Györgyné,
Mártinak a nyolc évvel ezelőtti
segítségüket is. Akkor még élt
a férjem és vak volt. A lábaim
három helyen is sebesek voltak,
ilyen állapotban gondoztam a
vak férjemet. Begyógyították a
sebeket, ezt is szeretném megköszönni nekik.
Köszönettel:
özv. Molnár Istvánné

Feri bácsi vezetésével néptáncos gyermekeink bemutatták,
mit tanultak ebben a nevelési
évben.

merkedhettünk a kosárhintával,
amit óvó nénik hajtottak, kipróbálhattuk a rönkhintát is. Minden csoport máshol fogyasz-

Még ebben a hónapban meglátogatott bennünket a fogorvos
bácsi. A gyerekek érdeklődve
várták mit fog velük csinálni, ha
kinyitják a szájukat.
Megválasztották az óvodában
a „Száll elő zöld ág…” műhelybe
járó gyermekeink a pünkösdi
királyt és királynét.
Idei kirándulásunk helyszínéül
a rábahidvégi Csodaszarvas
Tájparkot választottuk. Itt megis-

totta el a „rágcsálnivalóját”.
Volt olyan csoport, amelynek
bátrabb tagjai kihasználták a
magasles adta lehetőséget,
és kipróbálták: „Milyen a világ
a magasból?” Simogathattunk
pónit, nyuszit, megfigyelhettük
a baromfiudvar lakóit is.
Évzárók és ballagás előtt egy
kis lazításként a Pindúr Pandúr
Gyermekszínház interaktív előadásában vehettünk részt.

A csoportok évzárói és ballagásai után Juniális, szerveztünk.
Volt lufihajtogatás, arcfestés,
foci a csoportok között, de ehettünk finom vattacukrot, és a
Szülői Szervezet kedveskedett
finom fagyival is. Gyermekeink
nagyon jól szórakoztak.
A nevelési év zárásaként ér
kezett hozzánk a Szegedi Látványszínház, műsorát a bölcsődésekkel együtt élvezhettük.
Tízéves lett a Forrai Múzeum,
melyen műhelyes gyermekeink szerepeltek Rita nénivel és
Ági nénivel, aki citerázott és
énekelt is a műsor keretében.
A meghívott vendégek között
Forrai Katalin gyermekeivel is
találkozhattunk, és beszélgethettünk velük. Felidézték az emlékeiket, meséltek a bútorokról,
tárgyakról. A Szombathelyi Bölcsődei Kamarakórus egy vasi
népdalcsokorral kápráztatott el
bennünket.
(Információ és fotók:
Hét Kastély Kertje Művészeti
Óvoda és Bölcsőde)

Óvodai hírek
Kedves Olvasók!
Az újság áprilisi megjelenése
óta intézményünkben sok érdekes esemény történt.
Hálás szívvel szeretnénk
megköszönni a szülők áldozatos munkáját, amit társadalmi munka keretében végeztek
az óvoda udvarán. Leállítottuk az új 4-es hintaállványt, a
mászófalakat is, sikerült a játékokat lecsiszolni és újra festeni.
Óvodánk indult a XVI. Herényi
Virágút Óvodás Kertépítő Versenyén, ahol a legjobb 5-ben
végeztünk, így vásárlási utalványokat nyertünk.
Gyermekeink nagy szeretettel
készültek az anyák napjára.
Csillogó szemekkel kísérték be
az előre megbeszélt időre érkező édesanyjukat a számukra
kialakított, meghitt sarokba. Itt
elmondták verseiket, átadták
ajándékaikat, és édességgel
megkínálták őket. Nagyon meghitt pillanatokat élhettünk át.
Májusban részt vettünk a falu
májusfájának kitáncolásában.

Janászek Ferenc nyerte a Gazdag Gyula-emlékversenyt
Március 11-én, immár nyolcadik alkalommal rendezte
meg a toronyi sportegyesület
a Gazdag Gyula sakk emlékversenyt Toronyban, a művelődési házban.

Idén 22-en indultak a
hétfordulós, 20-20 perc játékidejű megmérettetésen.
A helyi versenyzők mellett
Vönöckről, Balogunyomból,
Vépről, Vasszentmihályból,
Séből, Táplánszentkeresztről

érkeztek játékosok. A végig
sportszerű viadalt Janászek
Ferenc (Táplánszentkereszt)
nyerte 6 ponttal. Második helyen a vépi Iszak Gábor (5,5),
harmadikon a Sportiskola
kilencéves sakkozója, And-

rás Ferenc végzett 5 ponttal. Különdíjjal jutalmazták a
sportiskola remekül helytálló
nyolcéves versenyzőit, Babos Blankát, Serczik Milánt,
Serczik Mátét.
(Információ: torony.hu)
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Kiváló sporteredményeket értek el
Mindhárman táplánszentkeresz
tiek, mindhárman a helyi általános iskolába járnak, és mindhárman sportban jeleskednek.
A hatodik osztályos Török
Virág, kitűnő tanuló és eredményes sportoló is. Magyarország
jó tanuló jó sportoló kitüntetést
is kapott, görkorcsolyában több,
kiemelkedő országos eredményt ért el. Elmondta, egész
kis korában megkapta az első
görkorcsolyát. Aztán volt az
iskolában egy görkori bemutató,
amelyen igen megtetszett neki
ez a sport. Ezután már komolyabban vette a görkorcsolyázást. Egyesületben is szerepelt,
Szegeden és Tatabányán országos versenyeken is részt vett.
Mi több, országos korosztályos
bajnokságon első és második
helyezést is elért. Ezek a bajnokságok nemzetköziek is, így
külföldiek is részt vehetnek rajtuk. Virág azt sem titkolta, hogy
abbahagyta az eddigi kedvenc
sportágát, mert úgy érezte, már
nem érdekli annyira, mint korábban, nincs elég motivációja.
Még gondolkodik azon, hogy
milyen más sportágra váltson.
Váradi Hunor ugyancsak a
görkorcsolya szerelmese, országos versenyen harmadik lett.
Arról is beszélt, hogy amikor

az a bizonyos iskolai bemutató
volt, neki is nagyon megtetszett
a görkorcsolyázás. Ennek hatására vetetett görkorit, amelyet
szokni kellett, eleinte nagyokat
lehetett esni vele. Egy-másfél
évig volt úgynevezett amatőr

A görkoris Török Virág és Váradi Hunor,
a karatés Anduska-Varga András (középen)
korcsolyája, aztán a jóval komolyabb és drágább profira
váltott. Egy ideig egy egyesületben volt a Virággal, majd
egyesületet váltott. Kezdetben
amatőrként versenyzett, aztán
már profi szinten is próbálkozott. Sok – köztük külföldi
– versenyen vett részt, elég jó
eredményekkel. Európa-bajnokságon második lett sprintben,
és harmadik hosszútávon. Ez
egy hosszabb versenysorozat,

Diákolimpiai ippon shobu-bronz
A táplánszentkereszti AnduskaVarga András bronzérmet szerzett a karate diákolimpia VI.
korcsoportos küzdelmeiben.
A Magyar Karate Szakszövetség a Magyar Diáksport Szövetség égisze alatt 15-ödször
rendezte meg az országos
ippon shobu karate diákolimpiát. A jászberényi versenyen
41 egyesület 288 versenyzője
vett részt. Ezúttal iskolájukat képviselték a Vas megyei
Tápláni Karate Sportegyesület (edzőjük: Németh András)
és a Sárvári Shotokan Karate
Egyesület (edző: Németh Róbert) versenyzői is. A viadalt

amely még mindig tart. Bízik
benne, hogy az összesítésnél
dobogóközelbe kerülhet. Most
kadet nagykorcsoportos, és a
„B” kicsiben folytatja, amikor
már lehet akár korosztályos válogatott is. Nagy álma, hogy az

nemenként kata (formagyakorlat) és kumite (küzdelem)
versenyszámban rendezték
meg 12 korcsoportban.
A VI. korcsoportos (12
éves) Anduska-Varga Andrásnak sikerült dobogóra állnia.
A táplánszentkereszti Apáczai
Csere János Általános Iskola diákja, a Tápláni KSK versenyzője
kumitében lett bronzérmes, formagyakorlatban pedig az 5–8.
helyen zárt. További hat Vas megyei karatéka fejezte be az 5–8.
helyen a versenyét, A Tápláni
KSE-ből még katában Dénes
Zaránd (III. kcs.), kumitéban
Lendvai Tamás Gergely (V. kcs.)
jutott el a negyeddöntőig.

országot képviselhesse versenyeken. Tisztában van vele, hogy
a görkorcsolyázásból nem élhet
meg, ezért fontos, hogy megfelelő foglalkozást, hivatást is
válasszon. Szeretné a tanulást
szakgimnáziumban folytatni, és
legalább olyan jó autószerelő
lenni, mint görkorcsolyázó.
Anduska-Varga András társaitól eltérően a karatét űzi. A
tápláni karate egyesület tagja,
ahol nagyon jól érzi magát. Már

kiskorában megnyerte a tetszését ez a nagy önfegyelmet is
kívánó sportág, s kezdő szinten
kezdte gyakorolni. Ahogyan
teltek az évek és jöttek az övvizsgák, egyre jobban érezte a
fejlődést, s akkor mondta neki
az edzője, hogy versenyezzen
a korosztályában. 9-10 éves
volt, amikor részt vett az első
versenyeken, eleinte nem sok
eredménnyel. Idén azonban
Szombathelyen a Sakura Kupán
bronzérmet szerzett katában.
Mint kiderült, az edzője egy
magasabb kategóriába is benevezte, s ebben a korosztályos kategóriában aranyérmet
szerzett. Ezenkívül kumitében
a saját korosztályában ezüstérmes lett. Ezek az eredmények
doppingolták igazán, s a diákolimpián katában a saját korcsoportjában bejutott a legjobb
négy közé, kumitében pedig
harmadik lett. Úgy érzi, a karate
által fegyelmezettebb lett, s a
jövőben is ebben a sportágban
szeretne jeleskedni.
Mindhárman megemlítették,
hogy szüleik örülnek a sikereiknek, támogatják őket, és persze
osztálytársaik is büszkék rájuk.
S hogy a sport nem kell hogy a
tanulás rovására menjen, azt
azzal bizonyítják, hogy a tanulásban is élen járnak. 
L.E.

Ennél csak jobb jöhet
Utolsó előtti helyen zárta (ha a kizárt Rábahidvéget nem
számítjuk) a 2017/2018-as labdarúgó-bajnokságot a megyei
II. osztály Szombathelyi csoportjában a Tápláni KSK. Ez megfelel az őszi szezon végi helyezésnek. A gólkülönbség még
az utolsó helyezettnél is rosszabb lett. A tavasz folyamán
is több nagyarányú vereséget szenvedtek el a fiúk, igaz, az
utolsó helyezett Felsőcsatárnak hazai pályán ők is adtak egy
6-0-ás „zakót”.
Eredmények:
Felsőcsatár – Táplán 2-2
Söpte – Táplán 2-0
Táplán – Zanat 2-1
Tanakajd – Táplán 5-1
Táplán – Bozsok 3-3
Gencsapáti – Táplán 0-1
Táplán – Honvéd SÉ 1-2

Balogunyom – Táplán 0-1
Táplán – Szentpéterfa 1-2
Táplán – Szombathelyi Spari 1-5
Gyöngyösherm.-Szentk. – Táplán 5-1
Táplán – Ják 1-6
Táplán – Csepreg 1-6
Táplán – Felsőcsatár 6-0

