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Idôsek Napi köszöntô 2007
Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm
a meghívott vendégeinket, minden idős
hölgyet és urat.
A mai nap mottójául az alábbi mondatot
választottam:
Jövő-jelen: a jelenben élünk, de a jövőért.
Az ünnepnapoktól mindig tartok egy
picikét. Ilyenkor mindig meg kell vizsgálnom az elmúlt időt, hogy megint csak
egy kiemelt napon fordítok-e ﬁgyelmet az
ünnepeltre vagy egész évben gondoskodtam róla. Az ilyen napokon még inkább
megerősödik bennem az elhatározás: Nem
szabad megengedni, hogy az idősekről való
megemlékezés csupán egyszeri, rutinszerű
kötelességgé váljon!
Az idős korosztály problémái: – a megélhetési gondok, – az elmagányosodás, – az
áldozattá válás – folyamatos odafigyelést
igényel.
Amíg ﬁatalok vagyunk, nem tartjuk fontosnak az idősekről való gondoskodást.
Sokan eltúlzottnak, néhányan fölöslegesnek
gondolják, s haraggal nyilvánulnak meg a
nyugdíjasokról. Az érthetetlen jelenségek
eredményeként a generációk egyre távolabb
kerülnek egymástól, már-már nem is próbálkoznak egymás megértésével.
Mi azon fáradozunk, hogy a nemzedékek újra felfedezzék egymást, újra azonos
nyelven beszéljenek, még akkor is, ha a
teljes megértést éppen a generációk közötti
kulturális, életviteli különbségek miatt – nem
érhetjük el.
Mi azért dolgozunk, hogy a ﬁatal és idősebb generáció gyakran találkozzon egymással. Ünnepnapokon, falunapokon és egyéb
rendezvényeken is ott találjuk a ﬁatalokat
(óvodásokat és iskolásokat), és az időseket
is. Szerencsére az idősek nemcsak nézőközönségként, hanem gyakran fellépőként is
megmutatják magukat. A célunk az, hogy a
generációk megismerjék, megértsék egymás
problémáit, toleránsabbak legyenek egymással szemben.
Az együttlét segíthet nekünk (fiatalabb
nemzedéknek) annak a felismerésében,
hogy a tökéletes boldogságot csak az ismerheti meg, aki megöregedhet, mert csak öreg
korban válik teljessé az élet.
Mi hiszünk abban, hogy ha értéket teremtünk a közösségben, akkor értékek
teremtődnek a lelkekben is. Vigyázzunk
megteremtett értékeinkre. Óvjuk közös
erővel a mi fejlődő közösségünket, mint fa-

csemetét, óvjuk a saját lelkünkben született
szeretetet és toleranciát.
És tegyük is: – tegyük azt, amit már pár éve
útjára indítottunk. Hallgassunk és ﬁgyeljünk
az idős korosztályra, tegyük szebbé mindennapjaikat, s ezt természetesen tegyük.
Befejezésül engedjék meg, hogy elmondjak egy történetet:
Miska bácsi, aki betöltötte a 70. életévét,
ősszel felszántatta a kertjét. Nagy volt a kert,
s neki senkije nem volt már. A feleségét és
egyetlen ﬁát is eltemette. Néhány nap múlva
sok kis vékony, esendő fácska hajladozott az
őszi szélben Miska bácsi kertjében.
Az arra járó ismerősök mind értetlenül
álltak a jelenség előtt. – Miért ültette be az
egész kertet fával ez a Miska, és miért pont
diófával, hiszen öreg már, s a diófa sokára
terem, még csak élvezni sem tudja a termését. Meg is kérdezték a bácsit, aki ezt felelte:
amikor valakinek gyermeke születik, nem
tudhatja, lesz-e ideje felnevelni, mégis szeretettel teszi a dolgát, mert a jövőt látja benne.
Ha én nem ehetek a diómból, majd esznek
az unokáitok, a dédunokáitok. Nem magamnak ültettem őket, hanem a jövőnek.
Eltelt 5 év, s a diófák megerősödtek,
nyurga karjaik vaskos ágakká növekedtek.
Miska bácsi kihúzott derékkal szemlélgette
őket minden este. Eltelt 10 év, s a hajlott hátú
Miska bácsi a nyár végi napfényben ismerőseivel legszívesebben a diófák árnyékot adó
lombjai alatt pihent meg.
S az évek tovább teltek. Egy napsugaras
őszi napon Miska bácsi kertjéből élénk gyermekzsivaj hallatszott. A kíváncsi emberek
odasereglettek, és mozdulni sem bírtak a
rabul ejtő látvány miatt. Miska bácsi kertje
leginkább az óvodaudvarhoz volt hasonlítható. A gyereksereg körbefogta az öreget,
és boldog izgalommal nyújtották oda a kicsi
markukban lévő diókat Miska bácsinak, aki
nagy odaadással törögette azokat. Az arcán
tündöklő mosoly elárulta, hogy ő volt akkor
a legboldogabb nagyapa a faluban.
Ne legyünk mi sem tétlenek! Cselekedjünk! Még akkor is, ha annak hozadéka csak
a jövőben élvezhető és előfordulhat, hogy mi
már akkor nem is leszünk e világon.
Szeretném a köszöntőmet azzal a mondattal zárni, mivel indítottam, csak egy apró
módosítással. S kívánom, hogy minél többen
tudjanak a mottó szerint élni.
Jövő-jelen: éljünk a jelenben, de a jövőért.
Ifj. Perl János

Polgárôrség hírei

Köszönet
Lassan közeledik az év vége. Már
december hónapot írunk. Rengeteg
munka áll mögöttünk, mozgalmasan
telt az év. A korábbi lapszámokban
már beszámoltunk arról, hogy milyen
rendezvényeken, versenyeken vettek
részt polgárőreink. Rengeteg önzetlen,
odaadó munka van az eddig elért eredményekben.
De ez az önzetlenség, segítőkészség
nem csak a polgárőrök munkájában
nyilvánult meg.
Az önkormányzat segítsége mellett,
akadnak mindig önálló támogatóink is,
akik önzetlenül segítik munkánkat.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani: Hertelendi Alfonznak, a S.É.K
Kft.-nek, a Magyar Posta Rt.-nek, akik
anyagilag támogatták szervezetünket.
Szeretnénk még köszönetet mondani azon magánszemélyeknek, illetve
polgárőröknek, akik adójuk 1%-át
felajánlották az egyesület működésének
elősegítéséért. Ami nekik csak 1% volt,
az nekünk hatalmas segítség. Az adó
1%-ából felajánlott összeg 35.000 forintot tett ki! Az összeget ruházkodásra
fogja fordítani az egyesület.
Ezúton is várjuk a szíves felajánlásokat, mind anyagi, mind bármilyen
segítség formájában.
Az egyesület bankszámlaszáma:
72700239-10005800.
Ezúton szeretném megköszönni az
Apáczai Csere János Általános Iskolának,
az önzetlen, végtelen együttműködő
készségét, hiszen nélkülük nem lennének
ilyen ﬁatal polgárőreink.
Végül, de persze nem utolsósorban, a
táplánszentkereszti önkormányzatnak a
rengeteg anyagi, illetve egyéb segítséget.
Örülök, hogy ilyen jó a kapcsolatunk
velük, hiszen kölcsönösen szükségünk
van egymásra.
Úgy gondolom, idén nem lesz több
alkalmunk az olvasókkal írásos formában találkozni, úgyhogy megragadom az
alkalmat, hogy:
Mindenkinek kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kíván a táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület!
Neválovics Tibor alelnök

3

2007. december

Jegyzôi rovat

Idôsek Napja – 2007. november 23.
Ősz van. Ezt az évszakot sokan arra is
használják, hogy szembenézzenek az öregkorral. Felnőtt gyermekek számára sem
könnyű látni és átélni, hogy a hajdan erős
szülők törékennyé, segítségre szorulókká
válnak. A fiatalok ilyenkor kezdenek a
gondolattal foglalkozni, hogy ők is megöregszenek. Én is ilyen lassú, feledékeny
leszek? Ilyenkor kell arra emlékeznünk, mi
min-dent megtettek értünk szüleink a ﬁatalabb éveikben, mennyi mindenről mondtak
le miattunk. Az idős embernek is szüksége
van megbecsülésre, gyengédségre, de arra
is, hogy a háztartásban, betegségben vagy
szükséghelyzetben segítséget kapjanak.
Fontos, hogy az idős emberek érezzék, fogyó erejük ellenére szükség van rájuk.

„BOLDOGOK, akik megértéssel vannak botladozó lábam és bénuló kezem
iránt.
BOLDOGOK, akik megértik, hogy
fülemnek erőlködni kell ahhoz, hogy mindent felfogjon, amit nekem mondanak.
BOLDOGOK, akik sohasem szólnak
rám: Ezt ma már kétszer is elmondtam.
BOLDOGOK, akik éreztetik is velem,
hogy szeretnek, becsülnek és nem hagynak
magamra.
BOLDOGOK, akik jóságukban megkönnyítik számomra a hátralévő napokat.”
Ezekért a gondolatokért áldozunk az év
365 napjából egyet községünk időskorú
honpolgárainak.

Tisztelt Nyugdíjas Klub tagjai, és mindazok,
akik részt vesznek az ünnepségen!
Szeretném megköszönni Önöknek azt a
ﬁgyelmességet, amelynek révén, meghívást
kaptam a november 23-án tartandó nyugdíjas napi megemlékezésükre.
Szívesen részt vettem volna az ünnepségen, de doktori disszertációm védése
közbejött. November végén, Budapesten
fogok doktorálni a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. A
tanulmányi szabadság miatt sajnos nem
tartózkodom Szombathelyen.
Egy társadalom emberségét, hitét, tagjainak egymáshoz való viszonyát megmutatja,
hogyan bánnak az idős emberekkel. Bár én
magam nem tudok elmenni, engedjék meg,
hogy II. János Pál pápa szavaival köszöntsem Önöket. Így ír a Szentatya:
„Mégsem tagadható: az évek elszállnak;
s az élet, jóllehet betegségek, és sok fáradtság terheli, szebb és értelmesebb ajándék
annál, hogy megszolgálhattuk volna.
Közben én is megöregedtem. Ezért érzem a vágyat, hogy elbeszélgessek veletek,
öregek. Elsősorban hálából teszem ezt,
amivel Isten adományaiért és a lehetőségekért tartozom, melyekkel mindmáig
gazdagon megajándékozott. Emlékezetemben elvonulnak előttem életemnek – az évszázad nagy részének történelmével együtt
lepergett – korszakai. Lelki szemeim előtt
nagyon sok arc kontúrjai rajzolódnak ki, s

közülük néhányan külön is drágák nekem:
megszokott és rendkívüli események, derűs
pillanatok és szenvedéstől terhes helyzetek
emlékezete él bennem. Látom ugyanakkor,
hogy Istennek atyai keze van mindezek
fölött. Körültekintően és irgalommal ’a
lehető legjobban gondoskodik mindarról,
amit létbe hívott’. Meghallgat minket, valahányszor olyat kérünk Tőle, ami megfelel
az Ő akaratának. A Zsoltárossal együtt
fordulunk Hozzá: ’Istenem, te tanítottál
ifjú korom óta, s még ma is hirdetem csodás
tettedet. Öreg koromban, aggságomban se
hagyj el engem, Istenem, hogy hirdessem
e nemzedéknek hatalmas karodat, s az
eljövendőnek a te hatalmadat’.”
Adja Isten, hogy ezzel a hittel és reménységgel tudjuk megélni öregségünket, s az
esetleges szenvedést, melyben életünk során
részesülünk, megváltásunk béreként tudjuk
elfogadni, s gyümölcsöt teremni belőle.
Még egyszer köszönöm ﬁgyelmességüket
és kívánok mindnyájuknak Istenbe vetett
hittel megélt öreg napokat!
Eddigi és további munkájukhoz jó egészséget, Isten áldását és mennyei Édesanyánknak, a Boldogságos Szűz Anyának
pártfogását kérem és kívánom.
Imádságos megemlékezéssel:
Perger Gyula
plébános

Hagyomány, hogy a 65. életévüket betöltött lakótársainkat köszöntjük idősek
napja alkalmából. Most is külön megemlékeztünk Zsebéné Reszka néniről és
Pungor Jóska bácsiról, akik női illetve férﬁ
ágon községünk legidősebb lakói.
Az önkormányzat nyilvántartása alapján
252 fő 65 éven felüli lakótársunkat hívtunk
és vártunk a Művelődési Házba. Sokan
egészségi állapotuk miatt nem ünnepelhettek velünk személyesen. Nekik hadd nyújtsuk át ifj. Perl János Polgármester Úr és
Perger Gyula Plébános Úr köszöntőjét.
Isten éltesse mindnyájukat!
Örömünkre szolgálna, ha jövőre minél
többjüket vendégül láthatnánk.

Tájékoztatás
a Családsegítô
Szolgálatról
A Családsegítő Szolgálat szociális problémák és krízishelyzetek miatt segítséget
igénylő és kérő személyek, illetve családok
számára nyújt szolgáltatást.
A Szolgálatnál dolgozó családgondozó
– Németh Mónika – a családok életében
jelentkező konﬂiktusok, problémák: munkanélküliség, krónikus betegség, szenvedélybetegség és a mindezekből adódó problémák megoldásában nyújt segítséget.
A Szolgálatnál életvezetési, pszichológiai
és szociális kérdésekkel kapcsolatos jogi
tanácsadást is igénybe lehet venni.
A Szolgálat, a hatékony működés érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a
Védőnői és Gyermekjóléti Szolgálattal, az
Óvodával, az Iskolával, a Munkaügyi Központtal és egyéb szociális intézményekkel.
A Szolgálat a Polgármesteri Hivatalban
működik, a szolgáltatás igénybevétele
ingyenes.
A Szolgálat ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 7.45–15.30
Kedd: 7.45–15.30
Szerda: 7.45–15.30
Csütörtök: 7.45–15.30
Péntek: 7.45–13.30
Tel.: 577-048
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Iskolai hírek
Köszönet:
A Táplánszentkereszti Iskoláért
Közalapítvány minden önzetlen, az
adójuk 1%-át felajánló kedves támogatójának hálás szívvel köszöni meg
a 376.098 Ft-os támogatást, mellyel
elősegítik az Apáczai Csere János
Általános Iskola diákjainak táboroztatását, tanulmányi versenyeken való
részvételét, sporteszközökkel való
ellátását, a testvériskolai kapcsolat
ápolását és színes programok megvalósítását. Kérjük, – amennyiben
lehetőségük engedi –, a továbbiakban
is támogassák községünk tanulóit.

Közös születésnap
Ígéretünkhöz híven az idei évben mi
láttuk vendégül szlovén barátainkat. Testvériskolai barátságunk 2. születésnapját
november 9-én ünnepeltük iskolánkban.
A kapcsolatfelvétel évfordulójára tánccal, sportrendezvényekkel és kézműves
foglalkozásokkal tarkított programot
szerveztünk.

csocsóban, de a minitenisz
rejtelmeivel is megismertettük
őket. Akik pedig a testük helyett a kreativitásukat kívánták
megmozgatni, azok számára
kézműves foglalkozásokat
kínáltunk. Búcsúzáskor került
sor a szülinapi torta elfogyasztására.

Nevelési értekezlet
November 30-án a tagintézmények
közös nevelési értekezletet tartottak
Söptén, ahol Mándl Józsefné igazgatónő
tartott előadást a NAT-ban előirányzott
kulcskompentenciákról. Ezek: anyanyelvi
kommunikáció; idegen nyelvi kommunikáció; matematikai kompetencia; természettudományos kompetencia; digitális
kompetencia; a hatékony, önálló tanulás;
szociális és állampolgári kompetencia;
kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia; esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.

A szívélyes üdvözlések, s a két
nemzet himnuszának hangjai után
iskolánk 6., 7. és 8. osztály tanulói
egy néptánccsokorral kedveskedtek
vendégeinknek, majd az iskola rocky
csapata mutatkozott be nekik.
A nap folyamán iskolánk tanulói
és szlovén vendégdiákjaink összemérhették tudásukat pingpongban,

Apáczai olvasásverseny
A megye 30 iskolájából 103 kisdiák
nevezett az Apáczai olvasásversenyre. A
november 22-én tartott megmérettetés
első fordulójában a tanulóknak egy szövegértési feladatlapot kellett kitölteniük.
A 15 legjobban teljesített kisdiák jutott tovább a második körbe. Itt már élőszóban

kellett megmérkőzniük. A két forduló
között – az izgalmak csillapítása végett – a
résztvevők a művelődési házban a Mátyás
mesék című ﬁlmet nézhették meg. Azok
pedig, akik a második fordulóba nem
kerültek be kézműves foglalkozásokon
vehettek részt.
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Új kollégák az iskolában
Horváth Laura vagyok. Az idei tanév
szeptemberétől az a megtiszteltetés ért,
hogy én lehetek a 4. osztály tanító nénije
és osztályfőnöke is. Az osztályunkba 5 új
tanuló érkezett, így 25 főre emelkedett az
osztálylétszám. Úgy érzem, hogy a gyerekek
jól beilleszkedtek, új barátokra találtak.
Mivel én magam is teniszezem, a kisiskolások körében ezt a játékot is tanítani
kezdtem miniteniszként. Nem igényel
sok szert: mindössze egy miniteniszháló,
ütők és szivacslabdák kellenek hozzá.
Költségtérítés nélkül vehetnek részt a
tanulók a tömegsport órák keretében.
Úgy gondolom, hogy ezt a nem hétköznapi sportot szívesen játszák a gyerekek.
A későbbiekben akár versenyeken is
indulhatunk, hiszen az ország bizonyos
iskoláiban már régóta űzik a gyerekek
ezt a sportot.
Miletits Katalin vagyok, a második
osztályosok napközis nevelője. So-

kak számára ismerős lehetek, hiszen
születésem óta a falu lakója vagyok.
Tanulmányaimat a helyi (akkor még
táplánszentkereszti általános) iskolában kezdtem. Középiskolás éveimet
a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban
töltöttem, s érettségi után a Berzsenyi
Dániel Főiskolán szereztem földrajz és
környezetvédelem szakos diplomát.
A napközi keretein belül fő célkitűzéseim közé tartozik a környezet
védelmére nevelő, a környezeti nevelés,
amelyet célszerű minél ﬁatalabb korban
elkezdeni. Különösen örülök annak is,
hogy másodikas gyermekeket taníthatok,
hiszen az ő korosztályuk teljes mértékben fogékony az „új dolgokra”.
Életkorukat ﬁgyelembe véve a játékot,
a „játékos nevelést” tartom szem előtt.
Móricz Eszter vagyok, a negyedik, a
hatodik és a hetedik osztályosok napközis nevelője. Én is táplánszentkereszten

lakom, és itt végeztem az általános
iskolai tanulmányaimat. Azt követően
a Szombathelyi Közgazdasági Szakközépiskola pénzügyi szakára jártam és
egy nagy fordulatot véve a Szombathelyi
Berzsenyi Dániel Főiskolára jelentkeztem. Ott szereztem tanári diplomát idén
júniusban kommunikáció és történelem
szakon.
A napközis foglalkozások keretében a
hon- és népismeretre szeretném a hangsúlyt fektetni, ezáltal a gyerekek jobban
megismerhetik, és közelebb kerülhetnek
a magyar történelemhez, kultúrához. Régésztechnikusként pedig az egyes témák
feldolgozásánál sok régészeti érdekességgel szolgálhatok tanulóim számára.
A felsősöket mindemellett igyekszem
megismertetni a tanulás módszertanával, annak technikáival, hiszen egy olyan
világban, ahol az embernek élete végéig
tanulnia kell, ennek elsajátítása is nagyon
fontos.

Napközisnek lenni jó
Iskolánkban a napközibe beiratkozottak száma évről évre jelentősen nőtt. A
2007/2008-as tanévben már elérte a 108
főt, így az idei tanévben már 4 csoportot
indítottunk. A napközis tanulóknak
azonkívül, hogy elkészülnek a házi feladataikkal, lehetőségük van arra, hogy a
szabadidejüket hasznosan, érdeklődési
körüknek megfelelően töltsék el. Sok

gondot fordítunk arra, hogy
nebulóink a délelőtti órák
után felfrissülve, regenerálódva álljanak neki aznapi
leckéjüknek. Különböző
sportfoglalkozások, kulturális-, technikai tevékenységek színesítik délutánjaikat.
Minden hónapban játszóházba jöhetnek
az érdeklődők,
ahol egész nap
sportolhatnak a
kispályán, pingpongozhatnak,
csocsózhatnak, kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, vagy akár
érdekes ﬁlmeket nézhetnek meg. Voltak a gyerekek már moziban, hüllőkiállításon, napközis
„buliban” és a jövőben
is még sok olyan programot szervezünk, mely
kikapcsolódást, élményt
jelent tanulóinknak.
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Rossz közállapotok
A legtöbb vita abból fakad, hogy nem
megyünk ellenébe a gyakoriság diktálta ésszerűtlenségnek. Ennél már csak egy nagyobb baj
létezik, ha az érdektelenség megmételyezi a
közhangulatot. Márpedig Táplánszentkereszten ennek a veszélye áll fenn. Az emberekkel
szemben rég nem látott kohézióveszteség
áll fenn, hiszen minek legyen nagyobb kultúrakínálat, ha csak szűk réteg bandukol a
napsütésben, az esőben, hóban, sárban, hogy
áldozzon a legszebb oltáron.
Ha már a Gyurcsány-kormány megszorít
és sokakat kényszerít szürke-, fekete-életre,
akkor az eladósodás mellett miért ne adjunk a
lelkünknek minél több muníciót? Nem hiszem,
hogy a túlságosan drága kínálat lenne visszatartó erő. Ennél igazabb teória, hogy egyszerűen
nem fér bele a köznapokba a kultúra.
Táplánszentkeresztről sok mindent elmondtak már a város közelsége okán, de akik

ezen gondolkodnak, s keresik a titkot, nem
gondolnak bele abba, hogy nem külső okokban kell keresni a passzivitás okait, hanem
mélyen a lelkünkbe kellene nézni.
Örök tétel, hogy minden embernek arra
van ideje, amire szakít. Márpedig élhetünk
ezer lábon, bonyolódhat életünk reggeltől
estig, akkor is elhatározás kérdése, hogy mivel
töltjük szabadidőnket.
Félelmetes dolog, hogy egy településről kívülről oly sok szépet mondanak, mennyi minden
van itt kulturális vonalon (is), de amikor a tápláni népnek kellene megmutatni, hogy milyen
kíváncsi, nem tud megfelelni nem csak a külső
elvárásoknak, de még az ingyenes programok
sem kellenek. (Sokat és sokan emlegetik, itt
fontos, hogy ne legyen drágaság. Jelzem, ez nem
számít, nem fontos. Máshol van a hiba.)
December első vasárnapján bábszínházba
hívtuk a gyermekes családokat – az idő rövid-

ségének megfelelő reklámmal – s mindössze
9-en élveztük végig az 50 perces műsort.
Szomorú.
Érnek kritikák a különös programok okán,
de azért az vicces, hogy egy napjainkat is mélyen érintő témában – Európai Unió – egyetlen egy érdeklődő sem jött el a könyvtárba egy
pénteki 18 órás programra.
Elég volt Táplánszentkereszt! Újfent várom
az ötleteket, kérem a segítséget. Gondolkodni
ingyen is lehet!
Mindannyiunk felelőssége, hogy gyermekeink a legjobbat kapják, hogy a szülők élete
jó minta legyen az utódoknak. Ilyen érdektelenség mellett nehéz lesz, rossz közállapotok
uralkodnak köztünk, rajtunk. Legalább gyermekeinknek akarjunk jót!
Meskó Krisztián
művelődésszervező

Mit hozott a november?
A novemberi szélben, hóban, fagyban,
sárban mi minden maradt meg emlékezetünkben a Jókai Mór Művelődési birodalomban?!
Kezdtünk egy Citeratalálkozóval, no
nem eggyel a sok közül, azzal a bizonyos
Number One-al. Regionális rendezvényünk fényéből mit sem kopott, csak a régi
(néző)harcostársak kopnak el a múltban,
ám mégis a siker kézzel fogható volt. Örültünk a csapatoknak, örültek ők ma-guknak
és a díszes kompánia komponálásai sem
maradtak konduló, dördülő tapsok nélkül.
Minek nélkül nem is lehet népzenei rendezvény, a kellem illata biztatott arra minket,
hogy a küllem lehelete még maradjon kis
községünkben, ám ha majd már a tavasz
lesz az a ravasz évszak, mely magához
édesgeti a rendezvényt, akkor sem szabad
meglepődni.
Citerások, népzenészek, énekesek színvonalas műsora adta a derekát november
harmadik napjának délutánján. A váltakozó
ritmusú, a helyi és vendég fellépők sormintával felérő keresztmetszete adott hangot
magának, és a lelkes, soraiban mindig
meg-megújuló közönségének. A visszataps
egy forma, egy mintája az örömnek, a
kedvencek ünneplése, a hivatalosság népi

forradalma, amikor a tömeg erejéből
merítve bátran érzelemnyilvánulunk.
Ilyen bizony akadt sok-sok november
3-án, amikor a kedvenc hazaiak – Vadrózsa Néptánccsoport, Tápláni Gyöngyvirág Dalkör, Rutafa Énekegyüttes,
Tavaszi Szél Citerazenekar – és a bátor
ven-dégek csodát állítottak a Jókai Mór
Művelődési Házban.
Álljon itt az akkori program, már csak
azért is, mert sokan nem látták-hallották a citerazenebulit.

15.00 Vadrózsa Néptánccsoport, Táplánszentkereszt
15.15 Őrség Citerazenekar
15.40 Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
15.55 Válicka Citerazenekar, Zalaegerszeg
16.25 Zsivány Zenekar
Szünet
17.15 Rutafa Énekegyüttes
17.30 Ümmögő Népzenei Együttes,
Répcelak
18.00 Boglya Népzenei Együttes
18.30 Tavaszi Szél Citerazenekar,
Táplánszentkereszt
November 16-án újra szólt a rock,
hiszen az V. Tápláni Rockbuli keretében lépett színpadra a Lost Future,

a Rimbaud és a Revans. Jó zenekarok és
jó hangulat a megszokott közönség támogatásával, ez a rockbuli fílingje. Folytatás
jövőre, amikor minden eddigi legnagyobb és
legszínvonalasabb bulijai következnek.
Ha Idősek Napja, akkor elég csak a napra
tekinteni, hol a fény csak ekkor tündököl,
hogy a Műv. Ház szentélye az övék legyen,
ne kelljen már sokat tobzódni a hegyen,
ahol mindannyian együtt voltunk,
néptáncra, színdarabra, köszöntőkre vágytunk,
kérem szépen, szépen szíveskedtünk,
hogy boldog időseink még tovább
mutassák a való lét igazságait.
Meskó Krisztián
művelődésszervező
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A karácsony gyerekszemmel

ING megtakarítások és biztosítások
• lakáshitelek
• hitelkiváltás
• otthonbiztosítás
• továbbtanulási ﬁnanszírozás
• nyugdíj-előtakarékosság
• magánnyugdíjpénztár
• életbiztosítások
• kamatadó, -illetékmentes befektetések
Tájékoztató előadás a Jókai Mór Művelődési Házban 2007. dec. 12-én 14 órától.
Kérjük, jöjjön el!

KARÁCSONYI AKCIÓ!
CERAGEM TERMOAKUPRESSZÚRÁS
MASSZÁZSÁGY (A jobb életért!)
Már vidéken is kipróbálhatja, megtapasztalhatja a kezelés
hatásait:
• Megerősíti a gerincoszlopot tartó izmokat • Helyreigazítja az
elmozdult csigolyákat • Idegszálakat szabaddá teszi • Növeli a test
magasságát • Javítja a testtartást • Túlsúly esetén fogyaszt
• Nyugodt alvást biztosít • Látást javítja • Immunrendszert erősíti
• Meszesedéseket feloldja • Megszünteti a migrénes fejfájást
• Zsibbadásokat megszünteti, szűkült ereket tágítja • Csontokat
erősíti, kálciumot beépíti a csontokba • Ízületi és reumatikus
fájdalmakat elmulasztja • Javítja a vérkeringést, beállítja a vérnyomást
• Fokozott folyadékbevitel mellett, gyorsítja a méreganyagok
kiürülését a szervezetből • Megnyugtatja az idegrendszert
AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA CERAGEM BÉRLETET
SZERETTEINEK!
Szolgáltatásunk: 40 perc (automata program), előzetes
bejelentkezés alapján, várakozási idő nélkül történik!
Szolgáltatásunk díja: 700 Ft • Bérleteseknek: -20%
Tel.: 30/526-87-89 vagy 30/264-6065
„A TÁVOL-KELETI GYÓGYMÓD ÉS A XXI. SZÁZAD
TECHNIKÁJÁNAK TALÁLKOZÁSA”
Címünk: Vasszécseny, Dózsa György út 4/a
DEC. 1-31-IG VÁLTOTT BÉRLETEK MELLÉ + 3 KEZELÉS
AJÁNDÉK!
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Táplánszentkereszten 1000-2000 m2
közötti építési telket vásárolnék
csendes helyen.

Óvodai hírek
Óvodánk új színfoltja a fazekas foglalkozás. Programunk szemléletmódját ﬁgyelembe véve, törekszünk óvodánkban a
népi hagyományok ápolására, és az ezzel
szorosan összefüggő népi kismesterségek
megismertetésére.
Szeretnénk gyermekeinknek értékként
közvetíteni a kosárfonást, a mézeskalácssütést, a fazekas tevékenységet. Ennek
érdekében kértük fel Horváth Csaba
fazekasmestert, hogy ismertesse meg
óvodásainkat a korongozás, agyagozás
technikájával.

A szülők támogatásával a gyermekek
minden hónapban egyszer különböző
agyagedényeket, dísztárgyakat készíthetnek maguknak a fazekas segítségével.
Közeledik a karácsony, így mi is elkezdtük a készülődést. Az adventi időszakban
ajándékkészítéssel, mézeskalácssütéssel,
karácsonyi díszek és dekorációk készítésével igyekszünk megteremteni az ünnep
hangulatát. Szeretettel várjuk a kedves
szülőket és minden érdeklődőt a karácsonyt megelőző hétre, egy jó hangulatban és tevékenyen eltöltendő délelőttre.

Érdeklődni lehet: 30/424-6240

Állandó
telefonszámok:
Községi Önkormányzat: 577-048
Polgárőrség: 30/621-0689
Tűzoltóság: 105
Orvosi rendelő: 577-042
Perger Gyula, Plébános Úr:
06-70/332-1327
Gyepmester: 70/362-2655

A Táplán Mozi
2007. decemberi
mûsora
• December 11. 18 óra – Judd Apatow:
Felkoppintva
• December 20. 19 óra – Russel Mulcahy:
Kaptár 3.

FIGYELEM!
A zöldség-gyümölcs árusítás
2007. december 11-től
a Plébánia Hivatal mellé költözik.
Nyitva tartás 8 és 12 óra között!

Boldog karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok mindenkinek!
Orbán Csaba

A CBA Vegyesbolt
ünnepi meglepetéssel várja
Önöket!
A Mikulás ellátogatott hozzánk
december 5-én a puttonyával!
Ünnepi meglepetések!
Minden Kedves Vásárlónk, aki
december 17–23-a között vásárol,
ajándéksorsoláson vesz részt.
Szép és értékes ajándékokat
sorsolunk ki december 29-én
hétfőn.
Kellemes ünnepeket kívánunk
és szeretettel várunk Mindenkit!

FABRIKETT 10 kg
Alkalmazható: kandallóba, cserépkályhába és hagyományos
tüzelésû fûtõberendezésekben.
• A tûzifához képest 50%-kal nagyobb a fûtõértéke
• Nedvességtartalom 8-12%, ezért sokkal jobb hatásfokkal ég, mint
a tûzifa
• Fûtõértéke 1819 MJ/kg, amely megegyezik a jó minõségû barnaszén
fûtõértékével
• Faforgács, fûrészpor, illetve biomasszából készült
• Kötõanyagot nem tartalmaz
• Hamutartalom 1-2%, amely kiszórható növényi tápanyagként
• Füstje környezetre káros kén-dioxidot nem tartalmaz
• A tûzteret MAXIMUM 40-50%-ban szabad kitölteni!
Gyártó:

A CBA Vegyesbolt
és dolgozói

PUMI-FA
Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 58. • Tel.: 06-30/913-9663
Táplánszentkereszt egész területén ingyenes házhoz szállítás!
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December, a legértékesebb
hónapunk!
Az év utolsó hónapja tartogatja számunkra a legtöbb ünnepet. Először megérkezik a Télapó, azután december 24-én,
a szentestével kezdetét veszi legmeghittebb családi ünnepünk a karácsony, amely
a szeretet és béke szimbóluma. A szilveszteri óévbúcsúztató vidám forgataga pedig
lezárja életünk egy részét.
Az ünnepi időszak nem szenteste kezdődik, hanem négy héttel korábban. Ez
az advent időszaka (latinul: Adventus
Domini, az Úr eljövetele). Az emberek
feldíszítik a lakásukat, a gyerekek adventi
kalendáriumok ablakait nyitogatva számolgatják vissza a napokat, a családtagok
pedig megpróbálják kitalálni egymás
titkos vágyait, és megvásárolni a legmegfelelőbb ajándékokat.
Régi néphagyomány az adventi koszorú
készítése, miszerint az aratáskor kötött
első kévét eltették karácsonyig, amikor is
feldíszítették. A koszorú négy gyertyáját
hétről hétre gyújtjuk meg, így szenteste
már az összes világít.
A karácsonyfa elengedhetetlen kelléke
minden család meghitt ünneplésének. Az
elsőt valószínűleg Luther Márton állította
gyermekeinek 1536-ban. Magyarországon német közvetítéssel vált szokássá a
fenyőfa feldíszítése. A feljegyzésekben
Brunswick Teréz grófnő és báró Podmaniczky Frigyes szerepelnek e hagyomány
meghonosítóiként. A legkülönbözőbb
színösszeállításokban, csillagszóróval,

égősorokkal díszítve tündökölhet a karácsonyfa világszerte. A szaloncukor viszont
kimondottan magyar találmány. 1904-ben
kezdte el gyártani Gundel Károly.
A karácsonyi ünnepkör legjelesebb
napja karácsony „vigíliája” (december
24.), amely számos szokást, hiedelmet
vont maga köré. Ezen a napon gondosan
rendbe teszik, kitakarítják a házat, udvart,
a jószág helyét is, hiszen vendéget várnak,
a világra született kisdedet. Egész nap folyik az ünnepi előkészület, sütés-főzés. E
napon tilos volt kölcsönadni, kérni, mert
elvitte a gazda hasznát. Nem volt tanácsos
varrni, foltozni, nehogy hályog legyen a
gazdaasszony szemén.
Amikor az esthajnalcsillag már feljött,
került sor a karácsonyi vacsora elfogyasztására. Több vidéken csak az éjféli mise
után fogyasztották el, addig böjtöltek. A
karácsonyi menü összeállítása szintén
néphagyományokon alapul, így minden
országban más és más. Nálunk szenteste
a legtöbb családban halétel kerül az asztalra, karácsony másnapján pedig töltött
káposzta az ebéd. Amerikai mintára
azonban egyre elterjed a pulykából készült étel tálalása. Az ünnep közkedvelt
édessége a diós és mákos bejgli. Az asztal
terítéke legyen ilyenkor az alkalomhoz
illően díszes, csakúgy, mint a mellé ülők
öltözéke. A külsőségekben is adjuk meg
a módját, hogy a karácsony a családi szeretet, béke és harmónia legyen!

Táplánszentkereszt, Idôsek Napja,
2007. november 23.
Az idősek nevében szeretnék köszönetet mondani!
Akik ott voltak a jól érezték magukat. Ezért az estéért köszönet mindenkinek, akik
szebbé, szórakoztatóbbá, kulturáltabbá tették az estét. Először is ifj. Perl Jánosnak, a
falu önkormányzati vezetőjének, a falu jegyzőnőjének, s a többi önkormányzati alkalmazottnak, akik hozzájárultak sok munkájukkal, szervezésükkel a megrendezéshez.
Dr. Teleki Györgynek, a falu körzeti orvosának, a „megfogalmazott levélnek az
idősekhez”, a Művelődési Ház vezetőjének, Meskó Krisztiánnak. Az énekkórusnak,
akik énekükkel jó hangulatot csináltak.
Nevemben, s a többi nyugdíjas nevében köszönjük akiknek tetszett a műsor.
Külön a kisiskolásoknak, akik táncukkal és szereplésükkel jobb hangulatúvá tették
az estét.
Külön azoknak, akik fáradozásukkal megtanították őket.
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben bodog új évet kívánok!
Tisztelettel:
id. Balogh József

Ildikó konyhája
Tökös tallér
Ez a recept Varga Zsófitól való.
Rendszeresen jár hozzám, és miközben
beszélgettünk észrevettem, hogy milyen ügyes. Nem fogalmaztam most én
semmivel, álljon itt egészében minden,
amit átadott nekem.
A tökös tallér egy amerikai recept, amit egy újságban találtam
(Praktika). Villámgyors, finom és
méricskélés nélkül elkészíthető. A
tengerentúlon mindenki szívesen
majszolja Halloweenkor. Mivel az íze
hasonlít a nálunk oly kedvelt mézeskalácséhoz, mindenkinek ajánlom. A
méz tökkel való helyettesítése csökkenti a kalória- és a cukortartalmat
is. Mivel cukorbeteg vagyok, oda kell
figyelnem mit eszek, és hogy miből
készül az adott étel. A diabetikus
termékek ára akár kétszer annyi is
lehet, ezért a tök jó alternatíva a
„mézeskalácsra”. A süteményem
akkora sikert aratott a család és a
szomszédok körében, hogy egy hónapja minden héten készítek belőle
egy kisebb adagot.
A recept rendívül egyszerű, nekem
is elsőre sikerült, pedig eddig még sose
sütöttem semmit.
Keverjünk ki egy nagy tálban 2 bögre
cukrot (vagy 2 evőkanál szorbitot),
és 2 tojást. Adjunk hozzá egy bögre
olvasztott vajat vagy olajat, egy csipet
sót, 2-2 teáskanál sütőport, szódabikarbónát, fahéjat és vaníliás cukrot (vagy
mézeskalács fűszerkeveréket), 2 bögre
reszelt sütőtököt, és keverjük össze
alaposan. Jöhet apránként 4 bögre liszt
és egy tábla apróra darabolt étcsoki.
Szaggassuk ki linzerszaggatóval, és
175 °C-ra előmelegített sütőben süssük
15-20 percig. Ha kihűltek a tallérok
cukormázzal vagy olvasztott csokival
dekoráljuk.
Én a cukormentes változat tetejét a
következőképpen készítettem: minden
teáskanál canderel kakaóhoz egy teáskanál vizet adtam, és felforraltam, majd
egy kis vajjal elkevertem.
Igazán ﬁnomak lettek!
Jó étvágyat hozzá!
Pozsgai Ildikó
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Sport

Karate hírek

Szép eredmények születtek

Magyar bajnokság

November 25-én rendezték meg a 3.
Csepreg Kupa Akrobatikus Rock and
Roll versenyt. A Táplánszentkereszti Pink
Panther Rock And Roll Club is a nevezők
között volt. A megmérettetés végén szép
eredmények születtek:
Kislány kategóriában:
1. helyezés: Cser Martina–Illés Réka,
Pink Panther, Tálánszentkereszt
Nagylány kategória:
1. helyezés: Tóth Mária–Pintér Kitti,
Pink Panther, Tálánszentkereszt
Children Kisformáció:
1. helyezés: Fürge Gyíkok (Németh Eszter–Both Viktória–Hajmási Csenge–Perl
Fanni–Gersei Petra–Gajári Henrietta)

Junior Kisformáció:
1. helyezés: Párducok (Gersei KatalinKokas Enikő–Sipos Kitti–Németh Alexandra–Sümeg Szandra), Pink Panther,
Táplánszentkereszt
Edzőjüknek, Németh Árpádnak hosszú
távú tervei vannak a csapattal. A Fürge
Gyíkok children kisformáció jövőre
elindulhat az aktuálisan rendezendő
dunántúli területi versenyeken a Párducokkal egyetemben, akik december
1-jén már részt vesznek Ajkán egy ilyen
megmérettetésen. Készül még két nagyformáció is, amit jövőre láthat meg a
tisztelt közönség.

2007. november 10-én Budapesten
rendezték meg az Ipphon Shobu Magyar
Bajnokságot, ahol a Tápláni Karate
Sportegyesület sportolói jól teljesítettek.
A TKSE karatékái mellett az edző, Németh András – aki ugyan tanulmányai
alatt egy budapesti egyesülethez igazolt
– Vas megyeiként elsőként nyert ezüstérmet felnőtt korcsoportban.
A legnagyobb és legkellemesebb meglepetés azonban Doncsecz Dani volt,
aki – élete első országos versenyén – a
kumitében hihetetlen csatákat vívott,
barnaöveseket zavart le a tatamiról és
csak rutintalansága miatt csúszott le a
dobogóról.
Eredmények:
kata

kumite

(formagyakorlat) (küzdelem)

Gyenes István: Karácsonyfa
Szobám
sarkában a
békesség fája
zöld ruháján sok
ezernyi szín, alatta fénylő
melegségben a gyermeki világ
játszani hív. Játszani, játszani,
békében játszani gyermekem veled
hagy játsszam még, körültáncolom veled
a világot most, mikor mindenki érzelme ég.
Nézem a fámat és egyre jobban érzem a fenyő
illatát, töprengem azon, hogy milyen jó lenne, ha
örök maradna ez éjszakám. Csillagszórók a gallyak
csúcsán szórják a karácsony csillagát, béke csillagok
röpdöső fényei
szobámból
szálljatok
mind tovább.

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:
2008. január 25.

Németh Bence

4

2

Németh Marcell

5

3

Koós Nóra

5

2

Kassai Csaba

5

5

Kassai Gergely

-

3

Doncsecz Dániel

-

5

Lovranics Alexandra

-

5

Horváth Benjámin

-

3

Próbálja ki a termoakupresszúrás
masszázságyat!
A masszázságy rendszeres használata során a gerincoszlop
rendellenességeinek tartós korrigálásával javul az egészség.
Hatásai: • erősíti az immunrendszert • lazítja az izmokat
• méregtelenít • feloldja a meszesedést • csonterősítő hatása van
• vesékre • vérnyomásjavító • vércukorra is jó
• izomcsomókat lazítja.
1 kezelés 40 perc = 500 Ft.

Bejelentkezés: 06-30/946-6050
Táplánszentkereszt, Rét u. 22/e
Mottó: Karácsonyi ajándékötleteim: az ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem, a barátodnak szeretet, a partnerednek
szívesség; mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó példa,
és végül magadnak tisztelet.
Oren Arnold

Tápláni Fórum
Táplánszentkereszti havilap.
Felelős kiadó: Táplánszentkereszti Község Önkormányzata
Szerkesztõ: Móricz Eszter Felelős kiadó: ifj. Perl János polgármester

