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Láng Gusztáv életműdíjat vett át Kolozsvárott Részletek a 9. oldalon

Pünkösdi hangverseny népszerű művekkel
A Táplánszentkereszti Ifjúsági 
Fúvószenekar június 9-én tar-
totta hagyományos pünkösdi 
hangversenyét az Apáczai iskola 
tornacsarnokában. Basszusgi-
táron Nagy Gábor, harmonikán 
Pelczer Géza is közreműködött. 
A közönség felajánlásaiból a 
zenekar nyári prágai fellépésére 
gyűjtöttek. 

Pünkösdvasárnap este meg-
telt a tornacsarnok, a szülők és 
érdeklődők, a falu vezetői és több 
fúvószenekari karnagy – köztük 
Márton Illyés, a Burgenlandi Fú-
vós Szövetség ifjúsági referense 
– is eljött a hangversenyre. 

Folytatás a 3. oldalon

Negyvenöt éve szűnt meg 
a rumi vasútvonal

Indulás a dottóval a következő állomáshelyre. Cikkünk a 2. oldalon

Tanévzáró, és 
búcsú az iskolától

Táplánszentkereszten június 15-én tartották az évzáró ünnepséget 
és a ballagást az Apáczai Csere János Általános Iskola tornacsar-
nokában. Elköszöntek a nyolcadikosok, értékelték a 2018/19-es 
tanévet, jutalmazták a legjobb tanulmányi és sporteredményeket elért 
diákokat. Két nyugdíjba vonuló tanártól is búcsút vettek.

Folytatás a 6. oldalon
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indított, és 1974-ben, azaz 45 
éve felszámolt rumi vasútvonal 
megállóhelyei. 

A MÁV 18-as számú vasútvo-
nala megszüntetésének emlé-
kére május 18-án vasúttörténeti 
napot szerveztek. Ezúttal nem 
sínen, hanem közúton, dottóval 
járták be a megállóhelyeket. 
A szentkirályi megemlékezés 
után – melyen a szombathelyi 
önkormányzat képviselői is 
részt vettek – Táplánszentke-
reszten folytatódott a program, 
ahol az induló és végállomás 
polgármesterei kivételével az 
érintett települések polgár-
mesterei megkoszorúzták a 
helyi vasúti emlékhelyet, majd a 
szép számú résztvevő dottóval 
továbbindult a polgármesteri hi-
vatalhoz. A táplánszentkereszti 
vasúti emlékhelynél Perl Já-
nos polgármester és dr. Ko-

vács László alpolgármester 
helyezte el a megemlékezés 
koszorúját. Itt a Táplánszent-
kereszti Ifjúsági Fúvószenekar 
Janászek Ferenc karnagy ve-
zényletével kellemes zenével 
fogadta az egybegyűlteket. Jó 
házigazdához méltóan Családi 
Anita jegyző irányításával a 
táplánszentkeresztiek rögtön-
zött svédasztalos fogadással 
is kedveskedtek a vendégek-
nek. Aztán ismét megtelt a 
„közúti kisvasút” utasokkal, s 
továbbhajtottak a következő 
állomáshelyekre.  Csempesz-
kopácson – ahol emlékhely és 
vasúttörténeti kiállítás is talál-
ható – megtartott kis rögtönzött 
megemlékezésen megjelent az 
egykori állomásfőnök is. Majd 
az egykori rumi végállomáson 
fejeződött be igazi nyári időben 
a program.  L. E.

Felelős kiadó:  
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: Perl János • Felelős szerkesztő: Treiber Mária

E-mail: taplanujsag@gmail.com
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely

Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

A MÁV 18-as számú vasútvo-
nala megszüntetésének emlé-
kére május 18-án vasúttörténeti 
napot szerveztek. Szombathely-
Szentkirálytól indultak, Rumig 
dottóval utaztak és emlékeztek 
vasúti dolgozók és az egykori 
állomások önkormányzati kép-
viselői. 

S z o m b a t h e l y  –  S z o m -
bathely-Szentkirály – Táp-
l á n s z e n t k e r e s z t  f e l s ő 
(Gyöngyösszentkereszt) – Táp-
lánszentkereszt alsó (Táplánfa) 
– Tanakajd – Vasszécseny 
– Csempeszkopács – Rum 
kastély – Rum. Ezek a voltak 
az 1894-ben, azaz 125 éve el-

Negyvenöt éve szűnt meg a rumi vasútvonal

Települési elöljárók 
az emléktábla mögött 

a koszorúzás után

A fúvósok hozzájárultak az ünnepi hangulathoz

Falunapi előzetes
Önkormányzatunk az idei falunapot augusztus 31-én tartja, 

előtte falunapi előeste is lesz.
Idei mottónk: Falunapi Piknikparti
Programtervezet:
Augusztus 30. 
16:00 Nyáresti piknik (a június 22-én rossz idő miatt elma-

radt rendezvény helyett)
18:00 Rock fesztivál: PNR, Revans Rock Band és a Red 

Rockets zenekarok részvételével
Augusztus 31.
11:00 vagy 11:30 órakor tábori mise
12:00-13:00 óra közös ebéd
13:00 órától 16:00 óráig a helyi csoportok fellépése 
16:00 Polgárrá fogadás
17:00 Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar műsora
18:30 Polyák Rita és Szelle Szilárd könnyűzenei műsora
19:15 TOMBOLA
20:00 Marót Viki és a Nova Kultúra zenekar koncertje
21:30 Tűzijáték
Kísérőprogramjaink között szerepel Ugrálóvár, élőcsocsó, 

rodeó bika, csillámtetoválás, lufihajtogatás.
Az idei rendezvényre visszaidézzük  a főzőversenyek han-

gulatát, verseny nélkül, a hangulat kedvéért.
Szeretnénk, ha az idei falunap mottójához híven belaknánk 

a parkot! 
Ha találunk vállalkozó szellemű felügyelőket, gyermekek 

részére sátortábort szervezünk a falunap éjszakájára, éjjeli 
bátorságpróbával, tábortűzzel.

Családi Anita

Tanévnyitó
Augusztus 31. 

Tanévnyitó 9:00 az Apáczai iskolában
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Folytatás az 1. oldalról
Erkel Ferenc Hunyadi indu-

lójával nyitották a koncertet. 
Karl Pfortner: Glenn Miller Story 
forever holdfény szerenádját 
vastapssal üdvözölte a közön-
ség. A következő műsorszám 
Adele Adkins and Paul Epworth: 
Skyfall című dala, mely egyben 
a 2012-es James Bond filmnek 
a főcímdala. A világsikert aratott 
filmben a 007-es ügynök már 
23. alkalommal vállalkozik arra, 
hogy megmentse a világot és 
a brit koronát, s nyűgözi le a 
nézőt bátorságával, sármjával 
és erejével. Szólót énekelt Kiss 
Diána. A produkciót nagy taps-
sal jutalmazták.  

A pünkösdi hangversenyek 
hagyománya, hogy ilyenkor mu-
tatkoznak be a furulyázó diákok, 
előadásukban Frozen: Jégvarázs 
cimű filmdallama csendült fel.  
A műsorszám érdekessége volt, 
hogy a táplániak zenekari kö-
zösségében ez alkalommal há-
rom generáció szerepelt együtt, 
Tornai Árpád, a lánya, Tornai 
Katinka, és unokája is fellépett, 
Kónya Brigitta a furulyások mű-
sorában énekelt. 

A műsorszám után Janászek 
Ferenc karnagy egy-egy szál 
rózsával köszöntötte a zenekar 
új tagjait, Buzás Leventét, Gál 
Bencét, Holczer Nórát, Kovács 
Dominikot, Biczó Laurát, Köl-
kedi Veronikát, Németh Enikőt, 
Nyiri Jázmint, Erdélyi Boglárkát, 
Kovács Dórát, Szakály Annát, 
Pintér Fannit.  

A Jaques Revaux által írt My 
way, amelyet Frank Sinatra 
előadása tett örökzölddé, a 
fúvósok interpretálásában is 
sikert aratott. A zeneszám után 
Janászek Ferenc egy-egy szál 
rózsával mondott köszönetet 
az iskola igazgatójának, Kissné 

Nagy Ilonának, Családi Anita 
jegyzőnek és a szülőknek (egy 
találomra kiválasztott szülő 
kapta a virágot.) A karmester el-

mondta, idén is számos 
szereplésük volt már, 
egyik zenésztársuk, Ber-
tók Gertrúd esküvőjén is 
muzsikáltak. Különleges 
eseményre, fúvószene-
kari fesztiválra, Prágába 
készülnek júliusban, eh-
hez kérték a közönség 
támogatását. 

A zenekar egyik fontos 
barátja és támogatója 
Perl János polgármester, 
aki június 8-án született 

– hangzott el az ünnepségen. 
A zenekar hangszercsoportjai 
nevében, hálájuk kifejezésére, 
gyertyát adtak ajándékul. A to-
vábbiakban Henk Ummels: Movie 
Themes from, Quenn-Bohemian 
Rhapsody, Herman Wenkel: Kla-
rinét polka műve hangzott el, a 
polka előadásában közreműkö-
dött Pelczer Géza harmonikamű-
vész, a hangulat felforrósodott, 
vastaps után ráadást is kapott 
a publikum.

(A pünkösdi koncert adomá-
nyaiból 235.870 Ft és 30 euró 
jött össze. A szerk.)

(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt

Pünkösdi hangverseny népszerű művekkel

Berta Tiborné, mint a pályázat-
ban alkalmazott közösségszer-
vező – szakmai megvalósító 
elmondta, május 24-én és 25-én 
a közösségépítő rendezvényen a 
fiatalabb és az idősebb generá-
cióknak szerveztek programot. 

Budapestről érkezett két csa-
patépítő tréner, Füzes Ádám és 
Vető Zsuzsa, ők vezették az in-
teraktív foglalkozásokat. Játékos 
ismerkedéssel kezdtek, először 
is bemutatkoztak a résztvevők, 
és elmondták, milyen szere-
pük van a falu közösségében, 
pontos lakóhelyeiket is meg 
kellett jelölni a falu térképén. 
Érdekesebbnél érdekesebb 
feladatokat kellett csoportosan 
is megoldaniuk. Az egyik ilyen 
volt, amikor Táplánszentkereszt 
nevezetességeit vették számba: 

a kastélyokat, az Erdődy-kastély 
kiállításait, a Forrai Katalin em-
lékszobát és múzeumot, Széll 
Kálmán sírját, az 56-os em-
lékpontot, mintha turistáknak 
magyaráznák el, mit láthatnak a 
faluban. Évszakonként is meg-
határozták, mikor, miért szép a 
község. A nagy ősfás park, a 
kanyargó Gyöngyös télen-nyá-
ron szépséges. A közösségi 
élet eseményeit is számba vet-
ték, a medvehagyma-virágzás 
ünnepét, a májusfaállítást és 
kitáncolást, a faluegyesítés 
évfordulójának ünnepségét, a 
falunapot, a Szent Mihály na-
pot, adventkor a közös adventi 
koszorú állítását és a gyertya-
gyújtást, közösségi együttlétet. 
Táplánszentkereszt erőssége a 
szép természeti környezet és 
a békés, nyugodt lakókörnye-

zet. Jó itt élni, mert közel van a 
nagyváros, munkahelyet lehet 
találni, a bölcsőde, óvoda, álta-
lános iskola pedig helyben van, 
nyugalomban telhetnek a napok.

A csoportos feladatoknál 
együtt gondolkodtak, és szin-
te versenyeztek a résztvevők 
abban, mire a legbüszkébbek 
a falu életéből, miért jó itt élni. 

A fiatalabb korosztály, a 18-
33 évesek körében az is téma 
volt, milyen közösségi értékeket 
vesznek át szüleiktől, nagyszü-
leiktől, hogyan viszik tovább a 
hagyományokat. Az emberi ér-
tékek közül a becsületesség, a 
következetesség, a tisztelet volt 
a leginkább követendő a példák 
sorában. A generációk közötti 
megértésről és párbeszédről 
is beszélgettek. A közösség 
megtartó erejét egy demonstráló 

játékkal is bemutatták (szorosan 
körbeállva egy madzagot húztak 
ki, ahogy a madzagból ollóval 
darabokat vágtak, úgy fogyott 
az „erő”, széthullott a közösség). 

Akik eljöttek a kétnapos prog-
ramra, észre se vették, hogyan 
múlt az idő, tetszettek az elő-
adások, a témavezetés és fel-
dolgozás, az interaktív előadás-
mód, aktívan bekapcsolódtak. 
A közösség erejét újra fel lehet 
fedezni, fontos, hogy a faluban 
élők ismerjék és értékeljék, 
milyen épített öröksége, termé-
szeti szépsége, hagyománya 
van Táplánszentkeresztnek.

A közösségépítő program 
október 24-25-én folytatódik. 
Szeretettel várjuk a májusi prog-
ramon részt vevőket és a továb-
bi érdeklődőket.

(t. m.)

Májusi tréning: fiatalok közösségépítése, közösségi terek kihasználása
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
Táplánszentkereszt község 

Önkormányzata, mint konzorci-
umi tag részt vesz az EFOP-1.-5. 
2-16-2017-00019 számú   pro-
jekt keretében az „Önbecsülés, 
teljesség, egység, avagy humán 
közszolgáltatások fejlesztése 
Vas és Veszprém  megyében” 
című pályázatban.

A pályázat 2018. február 
1-jétől 2020. február 1-jéig tart. E 
pályázatra építjük programjain-
kat, képzéseinket, rendezvénye-
inket. A programok, melyeket 
az elmúlt időszakban közösen 
élvezhettünk, nagymértékben 
a pályázati támogatásból való-
sultak meg.

E pályázatból valósult meg:
a Medvehagyma-virágzás 

ünnepe, melyen a meghívottként 
jelen lévő Buday Péter az egész-
séges életmódhoz kapcsolódva 
tartotta előadását. 

A májusfaállítás, amely a 
generációk közötti együttműkö-
dést jelképezve szerzett örömet 
a jelen lévő több generációnak.

Az orvosi rendelőben meg-
valósult szűrőprogramot is e 
pályázat keretében támogathat-
tuk az egészséges életmód, az 
egészségmegőrzés fontossá-
gának tudatosításával.

A Vasúttörténeti emléknap 
is a pályázat támogatásával 
valósulhatott meg. Itt is a gene-
rációk közötti együttműködés, a 
hagyományok megismertetése, 
átadása volt a célunk.

A pályázat keretében valósult 
és valósul meg egy 4 napos 
tréning, amely a fiatalok kö-
zösségépítését, a közösségi 
terek kihasználását szolgálja. 
A tréning első részét május 24-
25-én tartottuk, folytatására ok-
tóber 24-én és 25-én kerül sor.

A pályázat keretében 4 fő 
OKJ-s képzését vállaltuk, és 
biztosítjuk tandíjukat a támo-
gatásból.

Fontos része a pályázatnak 
a hátrányos helyzetű csoportok 
mentorálása, segítése, részük-
re képzések szervezése. E 
feladatot mint mentorok  Ben-
ki Krisztina és Tőke Monika 
végzik, megbízási szerződés 
keretében.

A rendezvények, programok 
szervezésében közösségszer-
vezőként Berta Tiborné és Pál 
Gáborné működik közre ugyan-
csak megbízási szerződéssel.

A programokról folyamatos 
tájékoztatást adunk, közösség-
szervezőink keresik, felkeresik 
az érintetteket, invitálva a ren-
dezvényeken, tréningeken való 
részvételre.  

 Az ebből a pályázatból meg-
valósult rendezvényekről részle-
tes beszámolókat külön cikkek-
ben olvashatnak.

A pályázat dokumentációját 
képezi a résztvevők nyilván-
tartása, ezért rendezvényein-
ken jelenléti íveket íratunk alá 
Önökkel.

A pályázat kiemelten kezeli a 
hátrányos helyzetű csoportokat:

– pályakezdő fiatalok
– gyedről, gyesről visszatérők
– 50 év felettiek
– munkanélküliek
Részükre a közeljövőben kép-

zéseket, tréningeket szerve-
zünk. Kidolgozás alatt áll egy, 
a képzéseken részt vevőket 
támogató juttatási forma is.

Kérjük, érdeklődés esetén 
forduljanak a pályázat megvaló-
sításában részt vevő munkatár-
sainkhoz, vagy a Polgármesteri 
Hivatalban is részletes felvilágo-
sítást adunk a programban való 
részvétel lehetőségeiről.

További rendezvényeinkről 
szórólapokon, személyes meg-
kereséssel, vagy a későbbiek 
során lapunk hasábjain adunk 
tájékoztatást és szeretettel 
invitáljuk minden korosztályba 
tartozó lakótársainkat.

Lakossági felhívás!
Mint minden évben, idén is el-

jött a gyommentesítési időszak!
Felkérek minden érintett in-

gatlantulajdonost vagy haszná-
lót, hogy a különféle gyomoktól, 
de különösen a parlagfűtől tisz-
títsa meg az ingatlanát és az 
ingatlana előtti közterületnek a 
jogszabályban meghatározott 
részét leginkább mechanikai 
úton (kaszálással).

A gyomnövények megkese-
rítik szomszédaik és barátaik, 

családjuk életét, hiszen ma már 
szinte minden családban talá-
lunk olyan embert, aki allergiás 
valamelyik növény pollenjére. 
Az emberi egészséget veszé-
lyezteti, aki nem tesz semmit 
a gyomos területének rend-
betétele érdekében. A parlag-
fű az allergia kialakulásában, 
tüneteinek megjelenésében 
kiemelt szerepet tölt be, de a 
többi gyom (disznóparéj, fekete 
üröm stb.) sem okoz kevésbé 
rosszabb tüneteket, ha valaki 
érzékeny rá.

Kérem, gondoskodjanak arról 
is, hogy a szomszédba átlógó 
ágakat távolítsák el, úgy, hogy 
azok a szomszédos épületekre 
ne lógjanak rá, azokban kárt ne 
tegyenek. Ez akadályozza az 
épület szellőzését, erős szél 
esetén a letörő ágak, kidőlő fák 
akár nagyobb károkat is okoz-
hatnak.  Fontos, hogy a közte-
rületre – járdákra, kerékpárútra 
– belógó ágakat is távolítsák 
el, a bokrokat nyírják meg a 
beláthatóság, a biztonságos 
közlekedés érdekében.

Fontos az árkok, átereszek 
tisztán tartása is, a csapadék 
akadálytalan lefolyásának, szik-
kadásának érdekében.

Június 30. napjáig az ingatla-
non a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását meg kell akadá-
lyozni, és azt követően ez az 
állapot a vegetációs időszak 
végéig (fagyok eljöveteléig) fo-
lyamatosan fenntartandó. Azt a 
tulajdonost vagy használót, aki 
az itt leírt kötelezettségének 
nem tesz eleget, kétszeres 
hátrány is éri, hiszen egyrészt 
meg kell fizetni az ilyenkor köte-
lezően megállapítandó növény-
védelmi bírságot, és még az 
elrendelt közérdekű védekezés 
(kaszálás) költségét is.

A fertőzött terület nagyságától 
és a gyomborítottság mértéké-
től függően a növényvédelmi 
bírság összege – belterületen 
– 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig 
terjedhet. A bírság meg nem 
fizetése esetén a kiszabott ösz-
szeget késedelmi kamat terheli, 
és adók módjára az állami adó-
hatóság hajtja be!

Hivatalom munkatársai nem 
tudnak minden problémás te-
rületet felkutatni, ezért az el-
hanyagolt, gyomos, parlagfűvel 
fertőzött területek felderítésében 
számít a lakosság segítségére! 
Kérjük, hogy aki problémás te-
rületről tud, az jelezze a Pol-
gármesteri Hivatalban sze-
mélyesen vagy a 06-94-577-
048-as telefonszámon, illetve 
e-mailben az onkormanyzat@
taplanszentkereszt.hu elérhető-
ségen. A bejelentésben pontos 
adatokkal kérjük megjelölni a ga-
zos ingatlant, esetleg fényképet 
is mellékelve, vagy a bejelentő-
nek kérjük megadni a telefonos 
elérhetőségét, a helyszín beazo-
nosíthatósága érdekében.

Kérem, hogy mindenki törőd-
jön a környezetének rendben 
tartásával, községünk rende-
zettsége, de a saját egészsége 
megőrzése érdekében is.

Új helyen a Polgármesteri Hivatal
Tisztelettel és örömmel tájé-

koztatjuk kedves lakótársainkat, 
ügyfeleinket, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal átköltözött a 
régi hivatal mögött felépített új 
épületbe.

A régi polgármesteri hivatal 
– pályázati lehetőségek függ-
vényében – reményeink sze-
rint a közeljövőben felújításra 
kerülhet.

A tornaterem, az óvoda, a 
bölcsőde, a kerékpárutak elké-
szülte, a konyha és az orvosi 
rendelő után, a művelődési ház-
zal párhuzamosan most már 
mi is korszerű feltételek között 
végezhetjük kollégáimmal  a 
munkánkat. A megszokott mó-
don – a hét minden napján, 
munkaidőben – tisztelettel vár-
juk a hozzánk fordulókat.

Szeretettel fogadjuk azokat is, 
akik ügyintézés nélkül, látogatóba 
térnek be hozzánk, azért, hogy 
megnézhessék a községházat. Az 
új épület klimatizált, egy kis hűsö-
lésre betérőket is szívesen látjuk. 

Az új épület tölti be az ön-
kormányzati képviselő-testület 
tanácstermének szerepét, és 
helyt ad a házasságkötések-
nek is.
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Táplánszentkereszten június 1-jén 
tartották a hagyományos májusfa- 
kitáncolást, amelyet gyermeknapi 
programmal kötöttek össze. 

Míg az égiek sötét fellegekkel 
ijesztgették a résztvevőket, a 
gyerekek birtokba vették a sza-
badtéri játékokat és a felfújható 
csúszdát is. Utóbbiról főként a 
nagyobbak merészeltek lecsúsz-
ni. Több anyuka és apuka nyúlt a 
pénztárcájába, hogy gyermekük 
bőrére csillám tetoválás kerüljön. 
Népszerű volt a vattacukor is, 
sorok álltak az árusítóhely előtt. 

Dr. Kovács László alpolgármes-
ter ismertette röviden a kultúr-
háznál a programot, és kívánt jó 
szórakozást az egybegyűlteknek. 
Időközben már megkezdődött a 
felkészülés a májusfa eltávolítá-
sára, az óvodások és iskolások 
pedig fellépésre készültek. Az 
óvodai és az iskolai néptáncosok 
népitánctanár közreműködésével 

előbb a májusfa mellett, majd a 
májusfa körül mutatták be já-
tékos, látványos produkcióikat 
az anyukák, apukák, mamák és 
papák sok-sok tapsától kísérve. 
Minden elismerés a kicsiknek, 
beöltözve a meleg, fülledt időben 
jól bírták a fizikai megterhelést. 
Fogyott is utána a megérdemelt 
hűsítő üdítő. Aztán következett 
egy újabb látványosság, amikor a 
helyi tűzoltóparancsnok, Tancsics 
József nekiállt a motorfűrésszel a 
fa kivágásához, amelynek meg-
felelő dőlésére markos férfiak 
kötéllel segítettek rá. Végül a 

sudár fa megadta magát, és 
megrohamozhatták a kicsik, 
hogy lecsupaszítsák a díszes 

koronáját. Aztán némi utómunká-
latokra volt szükség, hogy jövőre 
újabb májusfa kerülhessen az 
idei helyébe. 

A gyermeknapi hangulatot 
késő délután a már korábbi ren-
dezvényen is fellépő Lufi együt-
tes két hölgytagjának zenélése 
fokozta. Móka, játékosság, lát-
ványosság, vendéglátás. Minden 
együtt volt egy sikeres szabadtéri 
rendezvényhez, amihez még az 
égiek is kegyesek voltak.  l.e. 

Májusfa-kitáncolás és gyermeknap

Új forgalomszabályozás a Petőfi 
utcában

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányza ta  Képv ise-
lő-testülete – a közlekedők 
bejelentései és tapasztalatai 
alapján – 2019. augusztus 
1. napjától a Petőfi utca for-
galmát az alábbiak szerint 
szabályozza: 

A Fő út és a Rét utca ke-
reszteződése között, a Fő útról 
nézve, a menetirány szerinti 

bal oldalon megállni tilos táblát 
helyez el.

A szabályozás előzményei:
A Petőfi utca közlekedési fe-

lületének szabályozási széles-
sége keskeny, mellette mindkét 
oldalon szűk útpadka, viszonylag 
mély árok, és kétoldalt járda 
helyezkedik el. 

Egyre inkább jellemző, hogy 
az ott lakók az utcán parkolnak, 
egy ingatlan előtt akár több sze-
mélygépkocsival is. Sok esetben 

egymással párhuzamosan. Ez 
a közlekedés biztonságát ve-
szélyezteti, a gépjárművek, ke-
rékpárosok közlekedése szem-
pontjából rendezetlen állapot 
tapasztalható. Az is előfordul, 
hogy a parkoló gépjárművek 
akadályozzák, gátolják az ingat-
lanokra történő ki- és behajtást.

A Petőfi utca forgalma jelen-
tős, hiszen a 87-es főút és a falu 
központja között komoly átjáró 
forgalom halad arra. Az utca vé-

gén található a bolt is, amelyhez 
áruszállítás kapcsán is, itt közle-
kednek a nagyobb tehergépjár-
művek is.

A parkolási lehetőségek ingat-
lanon belül történő megoldására 
többször felhívtuk a lakosság 
figyelmét, eredménytelenül. 

A jelzőtábla előírásának be-
tartását fokozottan ellenőrzik a 
körzeti megbízottak.

Családi Anita
jegyző

Új törvény értelmében: Tilos 
vasárnap füvet nyírni, flexelni, 
hangoskodni és égetni! Ekkora 
bírsággal büntetik azokat, akik 
vasárnap végeznek kerti munkát:

Ezzel a címmel több hír kering 
az interneten. Hát jómagam ezt 
a törvényt még nem láttam, 
ellenben az önkormányzatok-
nak van lehetősége, a helyi 
sajátosságok ismeretében e 
témakör szabályozása,  rende-
let alkotásával. 

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata Képviselő-tes-

tületének a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól  szóló 
8/2016(X.28.) önkormányzati 
rendelete ezt a témakört az 
alábbiak szerint szabályozza:

„Zajvédelemmel kapcsolatos 
szabályok

6. § (1) Vasárnap, nemzeti, ál-
lami és államilag elismert olyan 
ünnepen, amely munkaszüneti 
nap 12:00 óra előtt, valamint 
munkanapokon 06:00 óra után 
végezhető

a) lakóterületi vagy kertes 
mezőgazdasági övezetben zaj-

jal járó építési, bontási tevé-
kenység

b) lakóterületi vagy kertes 
mezőgazdasági övezetben az 
ingatlanon zöldfelület-fenntar-
tással kapcsolatos, zajt keltő 
tevékenység

c) lakóterületi övezetben 
parkfenntartó gazdálkodó szer-
vezet kertépítéssel és zöldfelü-
let-fenntartással kapcsolatos, 
zajt keltő tevékenység.”

Tehát a rendelet azt szabá-
lyozza, mikor szabad. Ezen 
időtartamokon kívül, e zajjal 

járó tevékenységek a közösségi 
együttélést megkeserítik, konf-
liktusforrássá válhatnak. 

Kérjük, járjanak el megfelelő 
gondossággal, mielőtt ezen idő-
tartamokon kívül nagyobb zajjal 
járó munkákhoz látnak.

A rendelet 2016. november 
1-jén lépett hatályba, teljes szö-
vege a település honlapján ol-
vasható, szíves érdeklődésükre, 
nyomtatott formában, a hivatalban 
is rendelkezésükre bocsátjuk.

Családi Anita
jegyző

Egy hír margójára – rémhír és a valóság…
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Folytatás az 1. oldalról
Megszólalt az iskolacsengő, 

majd a két nyolcadik osztály 
tanulói zenére bevonultak a szé-
pen feldíszített tornacsarnokba, 
és félkörben felálltak. 

A szokásoknak megfelelően 
először a két nyolcadik osztály 
tanulói köszöntek el tanáraik-
tól, iskolatársaiktól, megannyi 
vidám és szomorú emlék ka-
vargott a beszédekben, hiszen a 
betűvetéstől eljutottak a fiatalok 
életük új kezdőpontjához. Meg-
köszönték az iskola tanárainak 
és minden dolgozójának, va-
lamint szüleiknek, amit értük 
tettek. A tanulók egy-egy szál 
virággal búcsúztak a tanároktól. 

Ünnepélyesen átadták az 
iskola zászlaját a hetedikesek-
nek, akik megígérték, megőrzik 
emléküket. Az ünnepi pillanatot 
erősítette, hogy egyenként el-
hangzott a nyolcadikosok neve, 
miközben Szandi: „Búcsúznunk 
kell” című száma pergett. A di-
ákok kezében fehér lufik voltak, 
melyek nevük elhangzása után 
a mennyezeten landoltak.  

Az iskola nevében köszöntöt-
te a szülőket, hozzátartozókat, 
az önkormányzat és a társintéz-
mények képviselőit Kissné Nagy 
Ilona intézményvezető.

Külön nagy szeretettel fordult 
a búcsúzó nyolcadik osztá-
lyosokhoz. „Az út szimbóluma 
életünknek, minden térben és 
időben zajló folyamat legele-
mibb jelképe, az út magát az 
életet jelképezi. Az utakat so-
káig nem érti meg az ember. 
Csak lépdel az utakon és másra 

gondol. Néha széles az egyik út, 
aszfaltos, néha rögös, baráz-
dás. Egy napon megtudjuk, az 
utaknak értelmük van, elvezet-
nek valahová. Igen, az utaknak 
értelmük van, de azt csak az 
utolsó pillanatban értjük meg, 
közvetlenül a cél előtt” – idézte 
Márai Sándort. 

„Tervekkel, álmokkal és vá-
gyakkal telve álltok most itt ti 
8. osztályosok, de talán nem 
tudatosult bennetek, mi volt az 
értelme az elmúlt évek erőfe-
szítéseinek, a sok tanulásnak, a 
megtett útnak. Nem baj, ha úgy 
érzitek, többet kell ahhoz élni, 
tapasztalni, hogy igazán felis-
merjétek az Apáczai iskolában 

kapott műveltség és erkölcsi 
útmutatás elsajátításának jelen-
tőségét. Legyetek büszkék arra 
a tudásra, amit itt megszerez-
tetek, bővítsétek és használjá-
tok magatok és a körülöttetek 
lévők hasznára. Így tudtok kap-
csolódni az iskola közel 350 
éves, az egyesített község 80, 
Magyarország több mint 1000 

éves örökségéhez. Legyetek 
rá büszkék, hogy minden vég-
zős középfokú intézményben 
tanul tovább, gimnáziumban 
6-an, szakközépiskolában 9-en, 
szakképzőben 13-an. Ne fe-
ledjétek, az apáczais öregdiák 
lét kötelez. Tudjátok, az iskola 

és Táplánszentkereszt község 
nyitva áll előttetek, ha esetleg 
segítségre szorultok, vagy csak 
el akarjátok mesélni, mi történt 
veletek.”

A továbbiakban az igazgató a 
szülőkhöz, a kollégákhoz szólt, 
megköszönte a két osztályfő-
nöknek, Leginszky Ágnesnek 
és Pappné Nagy Juditnak, hogy 
szaktárgyaik tanítása mellett 
ellátták ezt a feladatot is.  

Búcsúzóul még arra intette 
a nyolcadikosokat: „Nem igaz 
az, ami mindenhonnan hallat-
szik, hogy átlagemberekre van 
szükség, nem igaz, hogy együtt 
kell úszni az árral, a céltalanok, 
tartásnélküliek áradatával. Sza-
vahihetően, felelősségtudattal, 
elkötelezetten kell jelen lenni az 

emberek között. Követelménye-
ket elsősorban önmagatokkal 
szemben állítsatok.”

A kisiskolások elénekelték 
az Oscar-díjas magyar kisfilm 
(Mindenki) betétdalát, Nemes 
Nagy Ágnes: Tavaszi felhők 
című versét.

Kissné Nagy Ilona a továb-
biakban a tanévről beszélt. Az 
iskolában 224 diák tanult 12 
osztályban. A tanulmányi átlag 
4,13, magatartás 4,17, szorga-
lom 3,9. Csak 5 tanulónak kell 
a nyári szünetben pótvizsgára 
készülni. 

Az Apáczai iskola tanulói sok-
féle közösségi, művészeti és 
sport programon vehettek részt, 
kirándulásokkal, bábszínházzal, 
üzemlátogatással bővítették 
ismereteiket. A Szülői Szervezet 
sok programot, ötletet támo-
gatott anyagilag is.  A szülőket 
e-naplóban naprakészen tudták 
tájékoztatni. 

A program a kiváló verseny-
eredményeket elért tanulók 
jutalmazásával folytatódott. 

Az igazgató bejelentette, két 
kollégájuk, Kálmán Zsuzsa és 
Tolnai Árpádné nyugdíjba vonul, 
tőlük is búcsút vesznek. Is-
mertette mindkettőjük életútját. 
Kálmán Zsuzsa Kásler Miklóstól, 
az EMMI miniszterétől elismerő 
oklevelet kapott 40 éves sikeres 
tanári pályájáért. A nyugdíjba 
vonuló tanárokat Perl János pol-
gármester és a Szülői Szervezet 
is virággal köszöntötte. 

Kissné Nagy Ilona elmond-
ta ,  megnyug ta tó ,  hogy  a 
táplánszentkereszti önkormány-

Tanévzáró, és búcsú az iskolától



2019. JÚLIUS 7

Fölül balról: Kiss Patrik, Tóth Patrik, Teleki Brendon, Mersits Máté, Takács 
Bence, Magyar Benedek, Görcsi Milán. Alul balról: Gáspár Marcell, Kiss 
Bianka, Karvalics Rebeka, Pappné Nagy Judit osztályfőnök, Molnár Júlia, 
Baumann Noémi, Kovács Róbert

Fölül balról: Miszori Szabolcs, Mészáros Bence Tamás, Jákfalvi Ádám, Biczó 
Levente, Teleki Bonita, Farkas Ádám István, Váradi Hunor, Káldy Csaba, Novák 
Áron Sándor. Alul balról: Somogyi Bálint András, Kiss Bianka, Gróf Cintia Erika, 
Leginszky Ágnes osztályfőnök, Németh Vivien, Badics Virág Luca, Becker Gábor

Június 13-án az Apáczai iskolában vett búcsút a két nyolcadik 
osztály tanulóitól a táplánszentkereszti önkormányzat nevében 
Perl János polgármester és Családi Anita jegyző. Kissné Nagy Ilona 
iskolaigazgató és a két osztályfőnök, Leginszky Ágnes és Pappné 
Nagy Judit társaságában beszélgettek a fiatalokkal, majd a korábbi 
évekhez hasonlóan, 5 ezer forintos zsebpénzt és emléklapot adtak 
át minden végzős diáknak. 

Fotó: Pappné Nagy Judit

zatra, noha nem fenntartója az 
iskolának, továbbra is számít-
hatnak. A kisiskola udvarára 
modern játszóeszközök kerül-
tek, a költség felét a Szombat-
helyi Tankerületi Központ, másik 
felét  a  Táplánszentkereszt 
Közösségének Sportjáért és 
Egészségéért Alapítvány  (ku-
ratóriumi elnöke: Molnár István), 

illetve  a táplánszentkereszti 
önkormányzat állta. Az iskola 
nevében képeket adott át Perl 
János polgármesternek, dr. Ko-
vács László alpolgármesternek, 
Feketéné Piskor Eszternek, a 
szülői szervezet elnökének. 
Megköszönte Hőbér Józsefné-
nek az iskolai alapítvány gondo-
zását, Tőke Monika védőnőnek 

az egész tanévben kifejtett, 
újszerű egészségnevelési te-
vékenységét. Megköszönte a 
társintézmények együttműkö-
dését is.

A továbbiakban a kiemelkedő 
tanulmányi eredményeket elért 
diákokat és osztályfőnöküket 
köszöntötték, és könyveket ad-
tak át nekik. 

Az igazgató kérte, a szünet-
ben vigyázzanak testi épsé-
gükre a gyerekek, jó pihenést 
kívánt a nyárra, és bezárta a 
2018/19-es tanévet. 

Az ünnepség a Himnusz el-
éneklésével ért véget.

(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt

Az önkormányzat is búcsúztatta a végzősöket
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Bertók Istvánné

Riasztás történt március 5-én 
a 87-es Fő úton, egy közúti bal-
esethez. A szombathelyi hivatá-
sos állománnyal közösen részt 
vettünk a járművek műszaki 
mentésében és a gépkocsik 
elszállíttatásában.

Ápril is 5-én a Fő utca 5. 
szám alá vonultunk 4 fővel. A 
falu óvodájában a beépített tűz-
jelző adta a riasztást. Beavat-
koznunk nem kellett, a rendszer 
visszaállítása megtörtént. Az 
óvónők az előírtaknak megfe-
lelően jártak el, azaz először 

kivitték a gyerekeket az udvar-
ra, majd teljesen kiürítették az 
óvodát.

Március derekán a Szom-
bathelyi Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság elvégezte az éves 
ellenőrzését. Ennek kapcsán 
rendben találták az eszközeink, 
felszereléseink állapotát és 
elhelyezését. Az adminisztrá-
ció tekintetében sem találtak 
hiányosságot.

Februárban 4 fő jelentkezett 
motoros láncfűrész, gépkocsi-
fecskendő szivattyú, áteme-

lő szivattyú és áramfejlesztő 
szakszerű kezelését elsajátító 
tanfolyamra, melyeken sikeres 
vizsgát tettek. Befejeződött a 
légzőkészülékes gyakorlat is, 
amely szintén eredményesen 
zárult.

A hagyományoknak megfe-
lelően idén is részt vállaltunk a 
májusfa állításában.

Május 1-jétől életbe lépett az 
önkormányzati rendelet, mely 
megtilt mindennemű égetést 
szeptember 1-ig. Kérjük a lakos-
ságot a szabályok betartására! 

Ellenkező esetben a katasztró-
favédelem illetékesei komoly 
pénzbírságot szabhatnak ki.

Az információáramlásban se-
gít a pár hete indított facebook 
oldalunk, örömmel tapasztaljuk, 
hogy egyre többen követik az ott 
látható tájékoztatásokat. A visz-
szajelzések pozitívak, köszön-
jük, hogy figyelemmel kísérik az 
önként vállalt tevékenységünket.

Ne feledjék, ha baj van, se-
gítünk!

Tancsics József
tűzoltóparancsnok

Május 18-án dr. Zsoldos Gréta, 
Bognár Mónika ápolónő és dr. Te-
leki György főorvos előadásokat 
tartottak a táplánszentkereszti 
orvosi rendelőben a magas vér-
nyomás, a magasabb koleszte-
rinszint és a magasabb vércu-
korszint szövődményeiről. A mé-
résekkel kombinált egészségügyi 
programon 63-an vettek részt. 

Teljesen megtelt az orvosi 
rendelő május 18-án, szomba-
ton délelőtt. Dr. Teleki György 
elmondta, országos egészség-
fejlesztési programhoz csat-
lakozva hívták a lakosságot 
előadásokra és szűrésekre. 
Hazánkban a vezető halálokok 
közé tartoznak, súlyos szö-
vődményekkel, korai halálo-
zással is járhatnak a szív-és 
érrendszeri betegségek. Min-
denkinek a saját felelőssége is 
egészsége megőrzése. Sajnos 
nem mindenki együttműködő, 
nem szedik rendszeresen a 
vérnyomáscsökkentőt, vagy a 
koleszterinszintet csökkentő 
gyógyszereket. A legsúlyosabb 
következmény agyvérzés, bénu-
lás, végtag amputáció is lehet. 
A főorvos elmondta, dr. Zsoldos 
Gréta kéthónapos kislánya mel-
lett vállalta, hogy előadást tart, 
Bognár Mónika pedig nemrégen 
vehette kézbe diplomáját, mun-
ka mellett elvégezte a felsőfokú 
képzést, immár kiterjesztett 
hatáskörű egyetemi okleveles 

ápolóként dolgozhat. A gyakor-
latból jól ismeri a problémákat, 
ő is vállalta az előadást.

Dr. Zsoldos Gréta 2017-ben 
végzett a pécsi egyetemen, 
jelenleg háziorvos rezidens. 
A magas vérnyomás és cu-
korbetegség hatása az erekre 
címmel tartott érdekfeszítő és 
szemléletes előadást. Életkorok 
és nemek szerint elemezte a 
hatásokat, „csendes gyilkosnak” 
nevezte a magas vérnyomást, 
amelynek kezdetben nincs ki-
mondott tünete, a későbbiekben 
tarkótáji fejfájás, kipirult arc, ve-
rejtékezés, szédülés, látászavar 
is kialakulhat. Elhízás, a túlzott 
alkoholfogyasztás, dohányzás, 
cukorbetegség is állhat a ma-
gas vérnyomás hátterében. A 
szív- és érrendszeri történések 
20%-a  összefügg a magas vér-
nyomással, érdemes a családi 
halmozódásra is odafigyelni, 
akinek a felmenőinél előfordul, 
fokozottan figyeljen erre. Az 
életkor előrehaladtával az erek 
veszítenek rugalmasságukból, 
súlycsökkentéssel, több moz-
gással, a dohányzás és alkohol 
elhagyásával sokat tehetünk 
egészségünkért. 

Bognár Mónika humorral és 
megértéssel átszőtt előadá-
sában a „jó, a rossz és a csúf 
vérzsírszintről” tartott előadást. 
A megfelelő koleszterinszint 
fenntartása azért fontos, mert a 
„rossz” koleszterin lerakódhat 

az erekben, puha plakkot képez, 
az érfalat károsítja, ha kemény-
nyé válik szűkíti az ereket, ha 
megreped trombust, embóliát 

képez, infarktust, sztrókot is 
okozhat. A megelőzés a be-
tegeknek és családjuknak is 
fontos. Negyven felett aján-
latos vérvételre jönni, akinek 
magasabb a rizikófaktora, a 
családban volt infarktus, elhí-
zott, dohányzik, oda kell erre 
figyelni. A magas koleszterin-
szintet az étrend is befolyásolja, 
10-15 %-ban. Sok gyümölcsöt, 
zöldséget ajánlatos fogyaszta-
ni, többször kell enni keveset. 
Megváltozott az élet, keveseb-
bet mozognak az emberek, a 
stressz és a dohányzás is fele-
lős. Infarktus előtt 10 betegből 
mindössze egynek van tünete.  
Az érprobléma jele lehet, ha 
terhelésre fájdalom jelentke-
zik a mellkasban, férfiaknál az 
alsó lábszáron szőrvesztés, 
fehér, fázós lábak. A körzetben 

iparkodnak odafigyelni a veszé-
lyeztetett betegekre, javasolják 
a vérvételt, a koleszterinszint 
csökkentését életmódváltással, 

ha szükséges, gyógyszerrel. 
Bognár Mónika fölhívta a fi-

gyelmet arra is, hogy az interne-
ten sok butaság kering a beteg-
ségekkel kapcsolatban, kérte, 
hogy ne a szomszéddal, ne az 
internettel „értekezzenek”, in-
kább keressék föl a háziorvost. 

Dr. Teleki György megköszön-
te az előadásokat, „ráerősí-
tett” az elhangzottakra, kér-
te a táplánszentkeresztieket, 
előzzék meg ezeket a súlyos 
betegségeket. 

A továbbiakban az orvosi ren-
delőben elvégezték a vérnyo-
másmérést, vércukormérést 
és boka- karindex-mérést. Dr. 
Teleki György elmondta, szeren-
csére új beteget nem „találtak”, 
akik eljöttek, már mind ismerték 
a gondjaikat. 

(t. m.)

Egészségügyi előadás, mérésekkel kombinálva

Az önkéntes tűzoltóság hírei
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Nem akármilyen szakmai elis-
merésben részesült a közsé-
günkben Cake Art néven kéz-
műves tortastúdiót, desszert- és 
csokoládéműhelyt működtető 
Czömpöly Eleonóra. Vas me-
gyéből a szombathelyi Mészáros 
cukrászdával együtt bekerült a 
szegedi Magyar Értékek Könyv-
kiadó „Magyar cukrászdák és 
kávéházak” című reprezentatív 
szakmai kiadványába.

Eleonóra 2008 óta készíti 
a kreatív, esztétikus és finom 
tortákat és desszertasztalo-
kat. Bár termékei árszínvonala 
magasabb az üzemszerűen, 
nagy mennyiségben előállított 
hagyományos termékeknél, 
a minőségi alapanyagok, az 
egyedi ízvilág hamar felkeltette 
az érdeklődést kreatív kínálata 
iránt. Úgy véli, hogy a kézmű-
ves cukrászatnak a frisses-
ség, az egyediség, a rendhagyó 
ízkombinációk, az új formák, és 
az élményt adó termékmegjele-
nítés az alapja, a lényege. 

A település központjában 
lévő kézműves műhelyében 
Czömpöly Eleonórától megtud-

tuk, hogy ez a komoly szakmai 
elismerés ösztönzőleg hat a 
munkájára, a jövőre nézve. Aki 
ebbe a kiadványba bekerül, 
annak ehhez méltó szakmai 
életutat, teljesítményt kellett 
felmutatnia. Bár tény, hogy az 
országban többen is járják ezt 
az utat, de a válogatásban sze-
repet játszhatott az a nagyfokú 
kreativitás, újszerű szakmai lá-
tásmód, amit vállalt és képvisel. 
Aki szakmai alázattal, elhivatot-
tan, nagy akarattal dolgozik, van 
kitartása és hite, nem sajnálja 
az időt és az energiát a fejlő-
désre, tanulásra, ehhez pedig 
hozzáteszi saját egyéniségét, 
annak meg kell, hogy legyen az 
eredménye, az elismerése. Az 
állandó fejlődési igény, a kreatív 
hozzáállás arra ösztönöz, hogy 
az ember ne fásuljon bele a 
munkájába, ne legyen monoton 
a napi teendő. 

Nóra – aki workshopokat, 
csapatépítő tréningeket is tart 
– arról is beszélt, hogy bár 
Táplánszentkereszt nem nagy 
település, de itt is megvan a 
felvevőpiaca, a vevőköre, amely 
örvendetesen egyre bővül. Azt 

is megemlítette, hogy a kiad-
ványba való bekerülésének 
olyan hozadéka is lett, hogy 
vállalkozások jelentkeztek, akik 
kíváncsiak voltak a tapaszta-
lataira, tudására, s szerettek 
volna együttműködni vele. Így 
már más vállalkozások me-
nedzselésében is részt vesz. 
Próbálkozott a megyeszékhe-
lyen, Szombathelyen is üzlete-
ket nyitni, de a jelentős forga-
lom, a nagy vásárlói igény az 
üzemszerű termelést igényelte 
volna, ami a minőség és egye-
diség rovására ment volna, 

ezen az úton pedig nem akar 
járni. Így megmaradt csak a 
táplánszentkereszti kézműves 
műhely, cukrászat mellett, azaz 
továbbra is a faluhoz kötődik a 
vállalkozásával. Emellett azon-
ban Szombathelyen is kiala-
kította partnerhálózatát (Cake 
ART Pontok). Így a finomságok 
kóstolására a megyeszékhelyen 
több helyszínen is lehetőség 
van, továbbá a partnerek nyitva 
tartása még vevőcentrikusabb 
és rugalmasabb kiszolgálást 
eredményezett.

L.  E. 

A Cake Art országos cukrászati kiadványban 
képviseli Vas megyét

Láng Gusztáv irodalomkriti-
kusnak adták át az Erdélyi Ma-
gyar Írók Ligája (E-MIL) Méhes 
György-nagydíját életműdíjként, 
Kali Ágnes fiatal költő pedig Mé-
hes György-debütdíjat kapott a 
kolozsvári Bulgakov kávézóban a 
május 13-án tartott átadón.

Mint elhangzott, Láng Gusztáv 
„emberöltőnyi irodalmi munkás-
sága elismeréseként” kapta 
a díjat, meggyőződéssel és 
kitűnően művelte az irodalom-
kritikát. Modern magyar iroda-
lomtörténetet oktatott a Babeș-
Bolyai Tudományegyetem böl-
csészkarán, a huszadik század 
első felének magyar irodalmát, 
az erdélyi magyar irodalmat. Az 

1936-ban Budapesten született 
irodalmár 1984 óta él Magyaror-
szágon. Láng Gusztáv a díj át-

vételét követően azt mondta, az 
irodalomtörténetet és -kritikát 
nem választja el egymástól. „Én 

azt szeretem, hogy az életmű 
keletkezése után születő olva-
sat legyen vállalt, nyilvánvaló, 
világos, az eclogaíró Radnó-
ti az én Radnótim, mindenki 
maradjon a maga olvasatával. 
Különben egy irodalomtörténeti 
trófeát tartok sajátomnak: azt, 
hogy Dsida ott van ma már a 
kanonizált szerzők közt a ma-
gyar líra történetében” – mondta 
Láng Gusztáv. 

A Méhes György-debütdíjat 
Ópia című verseskötetéért kapta 
Kali Ágnes sepsiszentgyör-
gyi születésű, Kolozsváron élő 
költő. Az 1996-ban született 
szerző első kötete tavaly látott 
napvilágot.

(Információ: vaskarika.hu)

Láng Gusztáv életműdíjat vett át Kolozsvárott
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Iskolai hírek

Sporteredmények: 
Karate diákolimpia kata és 

kumite 3. hely Desics Botond 
Péter 1. osztályos, görkorcso-
lya diákolimpia 3. hely Váradi 
Hunor 8. a.

Képzőművészeti versenyek: 
Óperenciás megyei rajzpá-

lyázat, díjazott Mikos Lara, Kó-
nya Brigitta (2. osztályosok), 
felkészítőjük: Leginszky Ágnes, 
Szabóné Vajda Erika.

A bíróság és a jog arcai, or-
szágos rajzpályázat, díjazott 
Kovács Anna, Mikos Lara (2. 
osztályosok), Biczó Laura 6.b., 
felkészítőjük Leginszky Ágnes, 
Szabóné Vajda Erika.

Gyermekszemmel megyei 
rajzverseny: különdíjasok Mikos 
Lara 2. osztályos, Szekér Lili 4. 
osztályos, 

Felkészítőjük Leginszky Ág-
nes, Szabóné Vajda Erika, Ká-
mán Zsuzsa.

Természettudományos ver-
senyek: 

Kaán Károly Országos Ter-
mészet- és Környezetismereti 
Versenyen megyei 6. Nagy 
Mira 5. osztály,  fe lkészí tő 
Leginszky Ágnes, Szakály 
Virginia. 

Madarak és fák napi orszá-
gos csapatversenyen megyei 
4. helyezést ért el Kálmán 
Kitti, Anduska-Varga András, 
Lovranics Bálint, felkészítő 
Góczán József.

ÖKO-net számítógépes ver-
senyen megyei 3. helyezett 
Gál Bence 6. a osztályos ta-
nuló, felkészítője: Szakály 
Virginia. 

Matematikaversenyek: 
Kisiskolák Matematikaver-

senye 1. hely Gál Bence 6. a 
osztály, felkészítője Geröly 
Krisztina. 1. hely Kiss Bianka 
8. a. oszt., felkészítője Geröly 
Krisztina, 4. hely, Erős Dorián 
6. b. oszt., felkészítő Lakner 
Judit.

Kisiskolák matematika csa-
patversenye: 2. hely, Kiss Bian-
ka, Török Virág, Sarkadi Olivér, 
felkészítő Ligacs Tünde, Lakner 
Judit.  

Bendegúz matematika levele-
ző verseny megyei 5. hely, Kiss 
Bianka 8. a. felkészítő Geröly 
Krisztina.

Zrinyi Ilona matematikaver-
seny, megyei 10. hely Erős Do-
rián 6. b. osztály, felkészítő 
Lakner Judit

Történelemverseny:
Országos Történelemver-

seny megyei fordulója me-
gyei 6. hely Kiss Bianka 8. 
a. osztály, felkészítő Bognár 
Ildikó.

Magyar nyelv és Irodalom: 
Apáczai olvasásverseny 

Bödei Dorka 3. a. osztály, fel-
készítő Perlné Lakatos Ildikó.

Benedek Elek mesemon-
dó verseny 2. hely Bognár 
András 4. osztály, felkészítő 
Kámán Zsuzsa.

Kincskereső vers- és pró-
zamondó verseny,  kü lön-
d í jasok Varga Vik tór ia ,  4 . 
osztályos, Mersits Máté 8. 
b. osztályos, felkészítőjük 
Babinszkiné Kozma Teréz.

Finta Sándor versmondó 
verseny 2. hely Badics Han-

Kedves Olvasó!

Emlékszel még arra, amikor 
gyermek voltál? 

Lehet, hogy nehéz vissza-
pörgetni most az időt és meg-
keresni magadban azt a régi 
kislányt, vagy kisfiút. De fel 
tudod idézni még, miről álmo-
dozott, min gondolkodott, mik 
voltak a kedvenc játékai? Ugye, 
hogy nem felejtetted el! Hát, 
emlékezz!

Miért mondom, miért kérem 
ezt?

Mert én szerencsére minden 
napomat gyermekek között 
töltöm, és sokszor szemlélem a 
világot gyermekszemmel.

Csodálom őket, mert sosem 
mondják azt: ” Jaj, már megint 
esik az eső!” vagy “Jaj, de me-
leg van!” – ugyanolyan jót ját-
szanak a kánikulában, mint a 
csapkodó szélben vagy szitáló 
csapadékban.

S az egész nagyvilág értük 
van, és élvezik minden egyes 
pillanatát!

Mint ezen a napon, május 
24-én az iskolánkban.

A rövidített órák után a sport-
pályán izgatottan gyülekezve 
várta mindenki a szenzációs-
nak ígérkező programot, ami 
ténylegesen kihívás lehetett a 
résztvevők számára, hiszen a 
téma az Exatlon volt. Kissné 
Nagy Ilona igazgató asszony 
és Feketéné Piskor Eszter is-
mertette röviden a rendezvény 
menetét. S aztán hajrá, indul-
hatott a móka!

A Szülői Munkaközösség lel-
kes csapata 12 állomáson várta 
az osztályokat. Mosolygásuk, 
derűs hangulatuk mindenkire 
átragadt, a gyermekek élve-
zettel küzdötték át magukat 
a furfangos, sok ügyességet 
igénylő feladatokon. Csüggedt 
arcot nem lehetett látni, mert 
a szülők ott segítettek, ahol 
csak tudtak.

Ízelítő a 12 (igényesen elké-
szített) pályából: volt labirintus 
mozgást érzékelő csengettyűk-
kel, csapatépítő botozós játék, 

alagút, kötéltánc, kikötőbe jut-
tatás, mocsárvidéken való át-
kelés, csúszkálás szivacsokon, 
rejtélyes titokszoba, gumike-
rekekkel való ügyeskedés a 
centírózóban, valamint a várva 
várt Exatlon és Exatlon Plusz, a 
dagonyás játék.

A gyereksereget és persze 
a szintén éhes felnőtteket a 
gulyást főző szülők lakatták jól fi-
nom, ínycsiklandó főztjükkel dél-
időben, s innivalóval is elláttak 
minden szomjazót. Köszönjük 
szépen, hála dolgos kezeiknek!

Ebéd után, a pihenőidőben 
minden osztály kipróbálhat-

ta a betonos pályán felállított 
ugrálóvárat, valamint egyéb 
játékokra is lehetősége volt 
annak, aki még nem fáradt 
el, mint a kendőfogó, vagy a 
labdaválogató, illetve a kosárra 
dobás.

S hogy a nap végén mi a 
„jutalom”?

Az őszinte, önfeledt kacagás 
és a felhőtlen öröm. Mindenki 
számára. Nemcsak a gyerme-
keinknek, hanem a felnőttekben 
lakozó gyermeki énnek is, ki 
rejtekéből előbújhatott ezen a 
csodálatosra kerekedett napon.

Anduska Katalin (tanítónő)

Közel kilencven gyerek jár 
a nyári napközibe

A táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Is-
kolában a nyári szünidő első két hetében működtetik a nap-
közit. A szülők 87 gyermek ellátását kérték. A gyerekeknek 
foglalkozásokat tartanak, informatikai ismereteiket bővíthetik, 
kézműveskedhetnek, és különféle szakmákat mutatnak be, 
közösségépítő programokat, sportversenyeket tartanak, és 
kirándulásra is viszik őket. 

Versenyeredmények a 2018/19-es tanévben

Gyermeknap az Apáczai iskolában
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Óvodai hírek

Kedves Olvasók!

Pavilonunk „átöltözött”, jelez-
ve, hogy óvodánkban is elkezdő-
dött a nyári élet. A pavilondíszí-
tést köszönjük a Kéknefelejcs 
csoport dolgozóinak és a ked-
ves szülőknek.

Összevont csoportokban foly-
tatjuk napjainkat. Így lehetősé-
günk nyílik a másik csoportok 
gyermekeivel is több időt együtt 
tölteni. Lapozzunk vissza az 
időben:

Anyák napja után a következő 
izgalommal várt esemény az 
idén először megrendezett „Ovis 
piknik” volt. Az idő egy kicsit 
közbeszólt, de jó hangulatú 

délelőttöt töltöttünk együtt. Itt 
szeretnénk megköszönni a szü-
lők és Borbás János segítségét, 
akik nagy örömmel mondták 
el a feladatokat, és segítet-
tek azokat megvalósítani. Volt 
képkirakó; kincskeresés; pók-
háló; „kamukő”, amiben kulcs 
volt; hulla hopp karikahúzás. A 
tornaszobában Jani bácsi várt 
bennünket érdekes sorverse-
nyekkel. A csatakiáltásoktól „el-
halkult” csoportokban kezdődött 
a csoport piknik. Gyermekeink a 

piknik alatt takarókon, plédeken 
falatozhattak. Ebédre a konyhás 
nénik finom gulyást és hot-do-
got készítettek nekünk. Jó volt 
látni a meglepetést és az örö-

met a kicsi arcokon 
a finomságok láttán.

Kitáncoltuk az óvo-
da májusfáját, majd 
táncosaink az előző 
évekhez hasonlóan 
a falu májusfáját is 
kitáncolták Feri bá-
csival.

Elkezdtük a készü-
lődést az évzárókra, 
ballagásokra. Minden 
csoport nagy izga-
lommal várta, hogy 
megmutathassa, mit 
tanult szeptembertől. 
A kicsik kissé meg-
szeppentek,  hogy 
nézik őket a szülők, 
a nagyobbak már harsányan 
énekeltek, mondták el verseiket. 
Örömmel játszották el a meséket, 
táncoltak labdával, szalaggal.

A ballagás könnyesre sike-
redett, hiszen nehéz elválni 
azoktól a gyermekektől, akikkel 
együtt töltöttük az elmúlt három, 
illetve négy évet. Emlékeinkben 
mindig azok a kicsi lányok, fiúk 
maradnak, akik csetlettek-bot-
lottak az óvodába lépés első 
napjaiban. Sok sikert, jó tanulást 
kívánunk nekik!

A közös évzárónk – juniális 
– is sikert aratott a gyermekek 
körében. Idén is volt vattacukor, 

fagyi, arcfestés. Köszönjük Má-
tyás Júliának, Borbás Jánosnak 
és a közreműködő szülőknek 
a szép körmöket és a csillám-
tetoválásokat, ötletes sportos 
feladatokat, dobozokat, valamint 
a lelkes és sok segítséget.

Köszönjük a fenntartónak, 
konyhás néniknek, szülőknek, 
valamint az óvoda összes dol-
gozójának lelkes, kitartó mun-
káját, segítségét!

Jó pihenést kívánunk min-
denkinek:

Az óvoda összes dolgozója 
nevében: 

Szőnyéné Kovács Ivett

Véget ért Szombathelyen az 
Arborétum Sportcentrumban 
tartott 2018/19. évi tekebajnok-
ság sorozat. A Tápláni Teker-
gők csapata nyerte a 2018/19. 
évi Rezgő tekebajnokságot.

Összesen 15 csapat vett 
részt az őszi-tavaszi baj-

noki rendszerű küzdelem-
ben ,  va lamenny i  csapa t 
kétszer csapott össze el-
len fe le i ve l .  A  ba jnoksá-
go t  23  győze lemme l  és 
5 vereséggel ,  46 pontta l 
a Tápláni Tekergők – Ko-
vács Imre, Molnár Róbert, 
Cserkut i  Zo l tán ,  H i t ta ler 

Roland, Böbör László, Tö-
rök Szabolcs – nyerte.  A 
második csapat a Becsória 
(43 pont), harmadik a Csa-
bagyöngye csapat (42 pont) 
lett .  A legjobb egyéni át-
lagot a férfiaknál Hérincs 
Barna (EKJV) 255 fával tel-
jesítette, második Györkös 

Péter (Vasi Hangyák) 253 
fával, harmadik Kaply Lász-
ló (Dream Tream) 253 fával. 
A nőknél Magyar Gyöngyi 
(GPK) 231 faátlaggal vég-
zett az élen, a második Né-
methné Erika (Unicum) 221, 
míg a harmadik Petővár i 
Timea (GPK) 216 fával. 

A Tápláni Tekergők tekecsapata nyerte a bajnokságot

na Zoé 5. osztályos, 3. hely 
Pintér Fanni 6. b .  osztály, 
felkészítő Szakál Szilvia.

Ambrózy versmondó ver-
seny 2. hely, Kiss Bianka 8. 
a. osztály, felkészítő Perlné 
Lakatos Ildikó.

Hittanverseny:
Kerületi hittanverseny 2. 

hely, a csapat tagjai ,  Hor-
váth Helka, Balassa Georgina, 
Nagy Mira, felkészítő Tornai 
Árpádné.

Versenyszereplésért könyv-

jutalmat kapott: Szabó Zoltán 5. 
osztályos tanuló.

A Matematika Tehetségekért 
Alapítvány  könyjutalomban 
részesítette Bödei Dorka 3. a. 
osztályos tanulót a Nemzetközi 
Kenguruversenyen elért me-

gyei 19. helyezésért, felkészítői 
Horváthné Péntek Veronika és 
Leginszky Ágnes, Gál Bence 6. 
a osztályos tanulót a Zrínyi Ilo-
na matematikaversenyen elért 
7. helyezésért és felkészítőjét, 
Geröly Krisztinát. 
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Idén nem voltak kiesési gondjai a labdarú-
gó megyei II. osztály „Déli” csoportjában 
szereplő Tápláni KSK-nak. A 12. helyen, a 
középmezőny alsó felében végzett a csapat 
31 ponttal. 

Eddig nem közölt eredmények: 
Tutitextil Körmend – Tápláni KSK 2-0
Tápláni KSK - Nárai 1-3
Tanakajd – Tápláni KSK 5-2
Tápláni KSK - Viszák 6-0
Balogunyom – Tápláni KSK 1-3
Tápláni KSK - Csákánydoroszló 3-3
Rábatótfalu – Tápláni KSK 6-1
Ják – Tápláni KSK 5-5

Véget ért a felnőtt és ifjúsági bajnokság is. 
Mindkét csapatunk a 12. helyen végzett a 
csapatok mezőnyében.

Az U-19-es csapattól teljesen elfo-
gadható ez a teljesítmény, hiszen a játé-
kosok zöme 16 év alatti, és az U-16-os 
bajnokságban ők a 3. helyet szerezték 
meg. A többi csapathoz képest nagyon 
fiatalok vagyunk, a jövő előttünk áll, még 
büszkék leszünk rájuk. A felnőtt csapat 
tekintetében csalódást kelt a 12. hely 
megszerzése. Nagyobb odafigyeléssel, 
lelkesedéssel, edzéslátogatottsággal 
úgy gondoljuk, lényegesen jobb teljesít-
ményt lehetett volna elérni. Bár ha utolsó 
mérkőzésünkön, Jákon 5-4-es vezetésnél 
nem kapunk az utolsó utáni percben 11-

est, amivel az ellenfél kiegyenlített, akkor 
a 10. helyen zárunk. Ez a tabellára nézve 
némi kozmetikázást jelentett volna. Azon 
fogunk dolgozni a nyáron, hogy megfele-
lően megerősítsük a keretet, és ősszel 
szép számú nézősereg előtt, minél több 
győzelmet arathassunk. Szeretnénk az 
ősszel induló korosztályos csapatainkat 
továbbra is elindítani az U-14, U-16-os 
Bozsik tornákon és fesztiválokon. A fel-
nőtt csapat felkészülése július közepén 
kezdődik. Az utánpótlás csapatoknak pe-
dig az iskola indulásával megegyezően.

Minden szurkolónknak, játékosunknak 
szép nyarat, jó pihenést kívánunk.

Kovács Ferenc
Táplán SE elnöke

Arra sok példa van, hogy egy 
nagyobb család több tagja is 
rendszeresen sportol, de az 
nem gyakori, hogy egy 12 tagú 
család minden tagja űz valami-
lyen sportágat, sőt, többet is. A 
táplánszentkereszti Borbás Tibor 
a 60-as éveiben jár, és családja 
is sokféle sportágban jeleskedik.

A 63 éves Borbás Tibornak 
már az édesapja is példát mu-
tatott testmozgásból, veszélyes, 
akrobatikus mutatványokat is 
vállalt. A család legidősebb tag-
ján kívül két fia és hat unokája 
is rendszeresen, és komolyan 
sportol. Úgy is lehet fogalmazni, 

a mozgás élteti őket. Borbás Ti-
bor fiainak repertoárjában – akik 
egyébként hivatásos tűzoltók – 
foci, birkózás, karate, futás, test-
építés, kerékpározás egyaránt 
szerepel, a négy lányunoka az 

akrobatikus rock and 
roll, a torna, a kézlabda, 
a kick-box és az atlétika 
híve, a két fiúunoka pe-
dig focizik és karatézik. 
De sportosak a felnőtt 
családtagok partnerei 
is. A család doyenjé-
re nagy hatással volt 
a filmsztár és későbbi 
amerikai kormányzó, 
Arnold Schwarzenegger, 
már ami a testedzést, 
a testépítést illeti, de 
később a fociba, a kézilabdába 
és a kosárlabdába is belekós-
tolt. Az igazi kötődés azonban a 
karatéhoz és a futáshoz alakult 

ki nála, előbbiből 2016-ban már 
mestervizsgát is tett, később 
elvégezte a szakedzői tanfolya-
mot, így már gyerekek oktatásá-
val is foglalkozik. Majd kisebbik 
fia példájára, 60 éves korá-

ban elkezdett futni, félmaratont 
is nyert, s nem véletlen, hogy 
korosztályában sorra éri el a 
sikereket. Legutóbb pünkösd-
kor, a Keszthelyi kilométerek 
futóversenyen, korosztályában 
az első helyen végzett.  En-
nek érdekében keményen edz, 
ahogy családtagjai is ezt teszik 
a saját sportágaikban. 

A Széll Kálmán utcai családi 
házban is sok minden a sportról 
szól. Különböző sporteszközök, 
serlegek, érmek, fényképek. 
A nyugdíjkorhatárt túllépő Ti-
bortól megtudtuk, hogy eddig 
még nem jött elő a szó olyanról, 
hogy a családban valamelyi-
kük profi sportolóvá szeretne 
válni, abból akarna megélni, 
de azért szép eredményekkel 
is büszkélkedhetnek. Az egyik 
lányunoka tehetséges tornász, jó 
eredményeket ért el, magasabb 
szintre is juthatna. A futáshoz 

kötődő fia, Tibor Sza-
bolcs négy éve kezdett 
el amatőr szinten, auto-
didakta módon képezve 
magát futni, de tavaly 
nyáron már megfutotta 
az ultrabalaton 221 ki-
lométer hosszát, s ösz-
szesítettben a negyedik 
helyen végzett, alig ma-
radt le a dobogóról. Az 
első négyben rajta kívül 
csak egy magyar ver-
senyző volt található. 

Óvodás korú fiúunokája unoka-
öccsének, a helyi nagy focicsa-
pat és az utánpótlás edzőjeként 
tevékenykedő Borbás Jánosnak 
a keze alatt focizik, s mozgá-
sán látszik, hogy tehetséges, 
ha felkarolják, akár fényes jövő 
előtt is állhat. Egy ilyen sportos 
családnak, tudatos, jól tervezett 
kell, hogy legyen az élete, de ez 
már így természetes, ez náluk 
életmóddá vált. 

Arra a kérdésre, hogy a 
táplániak ismerik-e a család 
sport iránti elkötelezettségét, a 
60-as éveiben járó Borbás Tibor 
úgy reagált, hogy a helyiek egy 
része hallott róla, hogy szenve-
délyesen sportolnak, vagy látják 
őket futni, kerékpározni, és azt 
szeretné, ha minél többen mo-
zognának, követnék a példájukat, 
hiszen mint mondják, a jó példa 
ragadós. 

lemil

A középmezőny 
alsó felében

Futtballhírek

A sport életmóddá vált a Borbás családnál

A sportos család apraja-nagyja 
az idősebb Borbás Tibor nélkül

Borbás Tibor 
a házi futópadon 

edzés közben 


