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Dsida Jenő költészetéről

Harminchárom
év a betegek
szolgálatában
Dr. Teleki György háziorvos harminchárom éve őrködik a táplánszentkeresztiek
egészsége fölött. Nullától-száz évig
terjed pácienseinek életkora. Szereti a
szabadságot, a függetlenséget, amint
lehetett vállalkozó orvossá vált.

Fűzfa Balázs és Láng Gusztáv a könyvtárban a könyvekkel

Felemelő, ritka pillanatok tanúi lehettek azok, akik a magyar kultúra
napja alkalmából két tudós embert,
Láng Gusztáv és Fűzfa Balázs irodalomtörténészt, hallgathatták január
19-én este Táplánszentkereszten a
könyvtárban.
A Dsida Jenő Összegyűjtött versei
címmel megjelentetett könyvet mutat
ták be a könyvtárban, amely majdnem
szűknek bizonyult. Versekkel készültek
a magyar kultúra megünneplésére
az általános iskola tanulói is, ezúttal
Dsida Jenő költeményeiből adtak elő
néhányat. Meglepően „mai” verseket
hallhattunk. Az est hangulatához hoz
zájárultak az iskola gitárosai is.
Láng Gusztáv professzor Táplán
szentk ereszten él. Kölcsey Ferenc
Himnuszát hozta el erre az estére, a
Petőfi Irodalmi Múzeumtól kapott dí
szes nyomtatványt tették közszemlére

a Himnusz összes strófájával. „Miért
vagyunk itt? Hogy a magyar kultúráról
és Dsida Jenőről beszélgessünk. Ap
rócska emlék, gimnazista koromban
három verset kellett három héten belül
megtanulni: a Himnuszt, a Szeptember
végén-t, a Szózatot. Babits szavaival, a
nemzet a kultúra.” – kezdte mondan
dóját az irodalomtörténész. Kiderült
nem ő kereste a témát, a téma válasz
totta ki őt még fiatalon. Kolozsvári
egyetemista korában szakdolgozatát
Dsida Jenőről írta, 1971-ben kandidá
tusi értekezését szintén a méltatlanul
elfeledett, félremagyarázott, tragikus
sorsú erdélyi költőről készítette. A
cenzúra miatt sokáig elhallgatták, nem
is tanították.
Fűzfa Balázs elmondta, 1983-ban
milyen óriási dolog volt és milyen meg
ütközést keltett, hogy Láng Gusztáv
Folytatás a 2. oldalon

A Széll Kálmán utcai orvosi rende
lőt megvásárolta az önkormányzattól,
felújította, renováltatta. Tavaly tetőt
és ablakokat cseréltek, új járólapokat
raktak le. Az épületben külön helyiség
jut a vérvételre, itt a védőnő szobája,
a váró és a rendelő. A háziorvos évek
óta két kitűnő szakápolóval dolgozik,
a betegek érdekében jól meg lehet
szervezni a munkát. Aki csak gyógy
szert írat, vagy vérnyomásmérésre,
vizeletvizsgálatra jön, nem kell feles
legesen várakoznia. Közös szerverről
két számítógépet működtetnek. Dr.
Teleki György fontosnak tartotta,
hogy 24 órás EKG és vérnyomásmérő
készüléket tudjon alkalmazni. A vég
tagi érszűkületet korai felfedezéséhez
UH-készüléket vásárolt, rendszeresen
használja.

Folytatás a 7. oldalon
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A magyar kultúra napján
Dsida Jenő költészetéről
Folytatás az 1. oldalról
monográfiája megjelent Bu
dapesten. Egyetemistaként,
gyorsan megvette a kötetet,
mert attól tartott elkoboz
zák, vagy bezúzzák. Magyar
szakosként nem is hallot
tak Dsida Jenőről, miként
Márairól se.
– Az egy főre eső Dsida ku
tatók száma rendkívül magas
Táplánszentkereszten – évő
dött Láng Gusztáv. – Nem va
gyok író, szöveggel fordulok
a közönséghez. Dsida Jenő
Szatmárnémetiben született,
én is szatmári vagyok. Ady,

jelentésvilága csodálatos, a
magyar nyelv páratlan szépsé
gét mutatja akkor is, amikor
a bánat, a halál, a sötétség, az
elmúlás foglalkoztatja. Dsida
Jenő mélyen vallásos volt,
kereszténysége meghatározta
világképét. De zsenge korá
ban alkotott hitbuzgalmai
versei után inkább a tépelődő,
vívódó ember szólalt meg,
Istenhez való viszonya majd
nem olyan ellentmondásos,
mint Adyé volt. Vallásos ver
sei miatt klerikális költőnek
tartották, és a diktatúra évei
ben ez is közrejátszott abban,
hogy elhallgatták.
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Színházbusz a Weöres
Sándor Színházba
2012. február 22., szerda 19 óra

Szentivánéji álom
Jegyár: 2.900 Ft
William Shakespeare műve alapján,
Arany János és Nádasdy Ádám
fordításának felhasználásával
írta: MOHÁCSI ISTVÁN és MOHÁCSI JÁNOS
Indulás Táplánszentkeresztről,
a Művelődési Ház elől 18.15-kor.
Jelentkezési határidő: 2012. február 16.
Érdeklődni és jelentkezni Meskó Krisztián művelődésszer
vezőnél lehet a Művelődési Házban, illetve a könyvtárban,
valamint a 06-30/659-0275-ös telefonszámon.

Majdnem szűknek bizonyult a könyvtár, olyan sokan jöttek el

József Attila, Kosztolányi
kortársa volt. Gyermekkorá
ban elkapta a vörhenyt, ennek
későbbi következménye lett a
szívbetegsége. A szépség utá
ni epekedése és a halálvágy
vissza-visszatérnek verseiben.
Az életöröm és a szomorúság
átszövi verseit. Mint tudjuk a
magyar ember jókedvében,
bánatában egyaránt mulat.
A professzor bevallotta,
minél többször olvassa Dsida
Jenő verseit, mindig új és
új rejtett tartalmat, szépsé
get fedez fel. Nagycsütörtök
című verse olyan, hogy a ma
gyar költők antológiájából
kihagyhatatlan, méltó társa
József Attila, Radnóti Mik
lós nagy verseinek. A költő
szürrealisztikus képvilága,

Dsida Jenő sorsa erdélyi
magyar sors. Jogi pályára ké
szült, de elcsábította a költé
szet. Versek írásából akkor se
lehetett megélni, kisebbségi
szerkesztőként, hírlapíróként,
fordítóként kereste kenyerét.
Mennyasszonyát tíz év jegyes
ség után tudta csak feleségül
venni, nem volt anyagi biz
tonsága. Tíz hónapig voltak
házasok a költő harmincegy
évesen halt meg.
Láng Gusztáv több évti
zedes kutatómunkával tárta
fel Dsida Jenő életművét.
Az Urbán Lászlóval közösen
szerkesztett míves kiadású
kötet eddig a legteljesebben
örökíti meg a méltatlanul fe
ledésre ítélt költő alkotásait.
T. M.

Táplánszentkereszt
Táplánszentkereszti havilap
Felelős kiadó:
Táplánszentkereszti Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: ifj. Perl János, Felelős szerkesztõ: Treiber Mária
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely
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Hívogató muzsikaszó: egy este
a Tavaszi Szél Citerazenekarral
Citerák hangja szólt csütörtök
este a táplánszentkereszti
könyvtárban. A Tavaszi Szél
Citerazenekar készült a farsangra és a hagyományos
márciusi zenekari találkozóra.
A falu citerazenekarát 1965ben alapította Németh Lajos
tanár és népművelő. A Tavaszi
Szél Citerazenekar nagyon
gyorsan országos hírnévre is
szert tett. Azóta már elhunyt
vezetője sok tápláni gyerek
kel szerettette meg a magyar
népdalokat és a citerát, ös�
szeszámolni is nehéz volna,
hányan zenéltek és énekeltek
több évtizedes vezetése alatt.
A zenekar-alapító halála után
vesztett lendületéből az együt
tes, időközben volt olyan is,
hogy elnémult, aztán újra föl
csendültek a dallamok, megint
életre keltették a Tavaszi Szél
Citerazenekart.
Érdekes, hogy a zenekar mai
tagjai közül csak ketten élnek
Táplánszentkereszten (Halvax
Ágnes és Kónyáné Tornai
Ágnes), de kötődésük van a
többieknek is. Pintér Anikó
most Tormásligetről jár vissza
a szülőfalujába (őt hétévesen
sodorta a citerások közé Né
meth Lajos), férjét Hujber Fe
rencet viszont ő „szerezte be”
a citerásokhoz. Kolonovitsné
Havasi Anikó két kisgyerek
mellől „szökik el” próbákra és
a fellépésekre, Molnár Ani
ta és Életes Horváth Edina
Szombathelyről érkezik. Nem
könnyű összehangolni a talál
kozásokat, a próbák idejét, a
legritkábban fordul elő, hogy
teljes a létszám (ketten most
is hiányoztak).
Majdnem mindegyiküknek
van egyéb zenei képzettsége,
elkötelezettsége. Hujber Fe
renc Sümeg melletti zenész
családban nőtt fel, saját zene
kara is volt, szintetizátoron,

gitáron is játszott, népdalkört
is vezetett (feleségét a sziglige
ti népzenei táborban ismerte
meg). Pintér Anikó a Vasi
Népdalstúdió tagjaként Tanai
Erzsi mellett énekelt, jelen
leg három népdalcsoportot
is vezet, a Rutafa tápláni, Bü
kön pedig az általános iskola
Napvirág és a középiskolások
Keltike együttesét irányítja.
Amúgy angol nyelvtanár és
tanítószakos. Kolonovitsné

vették a faluban, hogy jobban
cifrázzák, dinamikusabbak
lettek. A zalaegerszegi Válicka
Citerazenekar vezetőjétől
kaptak komoly szakmai se
gítséget, továbbképzéseken is
részt vettek. A hölgyek komo
lyan irigylik a zenekar egyetlen
férfitagját, aki rohamtem
póban tanult meg citerázni,
és nyaranta a szigligeti Vass
Lajos Népzenei Táborok után
mindig „szárnyalni kezd” a

tagjai szeretnek együtt lenni és
nemcsak a citerázás, éneklés
fogja össze a csapatot. Jó né
ven vennék, ha még csatlakoz
nának mások is hozzájuk.
A saját falujuk mellett időn
ként fölkérik őket a környe
ző községek is, színesítsék a
falunapokat, rendezvénye
ket. Szívesen mennek, noha
költségeiket nem fizetik ki.
Tavaly bejelentkeztek a velemi
gesztenyenapokra is, de nem

Tavaly a falu egyesítésének évfordulóján pengetik a húrokat

Havasi Anikó orgonán, gitá
ron játszik, elvégezte a kán
torképzőt is. Kónyáné Tor
nai Ágnes óvópedagógus, a
Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekarnak is tagja,
xilofononozik, cintányérozik.
Halvax Ágnes kilenc éves kora
óta énekel, citerázik, néhány
évet távol töltött a falujától,
de a szíve visszahúzta.
Táplánszentkereszten ter
mészetesnek veszik, hogy a
citerazenekar szinte minden
rendezvényen megjelenik és
eljátssza népdalcsokrait. Egykét éve kicsit változtattak az
előadások módján, észre is

játéka. A zenekar munka
megosztásában is komoly fel
adatot vállal, ő hangolja be a
citerákat.
Repertoárjukon főleg helyi
és Vas megyei népdalcsokrok
találhatók, őrzik a hagyomá
nyokat. Magyarország más
tájainak népdalkincsét is meg
szólaltatják. A Tavaszi Szél
Citerazenekar valamikor csak
citerázott, most énekelnek is,
máskor meg csak pengetik a
húrokat. Így változatosabb a
hangzás. A zenekarban min
denki megtalálja a szerepét,
a szervezés legtöbbször a
táplániakra marad. A zenekar

fogadták őket, mert nem Kő
szeg környékiek… Egyszer
jártak külföldön, a stájerorszá
gi Aspangban a Boglya Együt
tes helyett ők zenéltek.
A táplánszentkereszti ön
kormányzat támogatja őket,
tagjai a Táplánszentkereszt
Kultúrájáért Közhasznú Egye
sületnek. Legközelebb a feb
ruári rönkhúzáson és március
10-én a citerazenekarok ta
lálkozóján csillogtatják meg
tehetségüket, tudásukat.
Búcsúzóul Rábaközi Nép
dalcsokorral köszöntek el a
zenészek.

(t.m.)

4

Táplánszentkereszt

A polgármesteri
hivatal tájékoztatása
Csekken és átutalással is fizethetnek
Tisztelt Szülők!
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a bölcsődei, óvodai
és napközi térítési díjak befizetésének módját korszerűsíteni,
egyszerűsíteni kívánjuk, igazodva a modern technika adta lehetőségekhez.
Az étkezési térítési díjakat 2012. februártól az eddig megszokott
személyes, készpénzfizetésen kívül, postai csekken vagy átutalással is rendezhetik.
Az intézmények dolgozói tájékoztatják az érintetteket az új
befizetési módokról, és nyilatkozatot kérnek arról, hogy a térítési
díjat milyen formában kívánják fizetni.
Akik továbbra is az előre meghirdetett befizetési napokon,
készpénzzel, vagy a forgalomban lévő étkezési utalványokkal
akarják tartozásukat kiegyenlíteni, ezután is megtehetik. Akik az
átutalást választják, azoknak értesítést küldünk a havi fizetendő
összegről, amit minden hónap 25. napjáig kérünk átutalni.
Akik postai csekken szeretnének fizetni, azok részére az esedékes díjról kiállított csekket fogunk küldeni, amit ugyancsak
minden hónap 25. napjáig kérünk feladni.
Az esetleges elmaradásokat a következő hónapban újra el
kell kérnünk.
A vendégétkezők és a szociális étkeztetést igénylők is eldönthetik, hogy ezentúl milyen módon fizetik be a térítési díjakat.
Bízunk abban, hogy a változtatással rugalmasabbá tesszük a
fizetési kötelezettség teljesítését, időt takarítanak meg a szülők.
Sajnos arról is szólni kell, hogy mi késztetett bennünket a
változtatásokra. Bölcsődénket, óvodánkat és a konyhát hívatlan vendég látogatta meg a januári befizetési napok egyikén.
Az óvodából a bábszínházra összeszedett 125 ezer forinttal,
a konyháról pedig az aznap délután befizetett, közel 600 ezer
forinttal távozott.
Véletlen? Vakszerencse? Vagy éppen olvasta a kiírást, hogy
mikor szedik a térítési díjat? Nem tudhatjuk, csak abban bízunk,
hogy megtalálják az elkövetőt.
Tisztelettel kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket. A
részletekről az intézményvezetőknél, az élelmezésvezetőnél és az
önkormányzat pénzügyi munkatársainál érdeklődhetnek.

Családi Anita körjegyző

Oktatási-Nevelési Kulturális és
Sportbizottságot alapítottak
A táplánszentkereszti ön
kormányzat mellett működő
Oktatási-Nevelési Kulturális
és Sportbizottság alakulására
hívott meg szakembereket.
Január 18-án a polgármesteri
hivatalban találkoztak a részt
vevők az önkormányzati ülés
előtt. Családi Anita jegyző
elmondta, 2002 óta működött
már Kulturális és Sportbizott
ság külső tagokkal. Az oktatási
törvény változása után szeret
nék bővíteni a tagok számát.
Ifj. Perl János polgármester
kifejtette, az oktatási törvény

változása után se szeretnék
magára hagyni az iskolát, a
továbbiakban is támogatják az
oktatási intézményt. A bizott
sági tagok szükség szerint, de
legalább negyedévente meg
beszélik a teendőket.
Meskó Krisztián a művelődé
si ház vezetője megerősítette,
szükség van az együttgondolko
dásra, a kulturális és sportprog
ramok szervezésekor is előfor
dultak párhuzamosságok.
Az önkormányzati ülésen a
testület elfogadta az új bizott
ság megalakulását.
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Tovább épül a bicikliút
Hamarosan Tanakajdtól egészen Szombathelyig biciklizhetnek a táplánszentkeresztiek.
Február tizedikén avatják a
kerékpárút elkészült szakaszát,
tavasszal folytatódik az építkezés a József Attila utcában.
Ifj. Perl János polgármester
elmondta, a 87-es út forgalma
megnőtt, a gyalogosok és ke
rékpárosok biztonsága érde
kében látták célszerűnek, hogy
ezen a részen hozzanak létre
kerékpárutat. Sikeres pályázat
után tovább folytathatják a
József Attila utcai bicikliút
építését. A terveket előre elké
szítették, januárban kapta az

értesítést a táplánszentkereszti
önkormányzat, hogy sikeres a
pályázatuk, közel 96 millió fo
rintot nyertek a hálózat további
bővítéséhez. A 87-es út déli
oldalára vezetik át a kerékpár
utat, forgalomlassító szigetet
is építenek, hogy biztonsággal
átkelhessenek az országúton a
kerékpárosok és a gyalogosok.
Az átkelőt felfestik, és a meg
világításáról is gondoskodnak.
A helyi önkormányzat Szom
bathelyig, a bogáti fasorig építi
meg a kerékpárutat. Az ősszel
elkészült útszakaszt, amely szin
tén kizárólag pályázati pénzből
valósult meg, február 10-én,
délelőtt 11 órakor avatják fel.

Feldúlták az intézményeket,
pénzt loptak
Január 13-án kora reggel kellemetlen meglepetésben volt
részük a táplánszentkereszti
óvoda, bölcsőde és iskola dolgozóinak: betörők jártak a
gyermekintézményekben.
A Hét kastély Kertje Mű
vészeti Óvoda és Bölcsőde
egyik óvónője elmondta, ja
nuár tizenharmadikán péntek
reggel a két dajkával majdnem
egyszerre érkeztek. Hat óra
kor nyit az óvoda, át akartak
öltözni. Az óvónő vette észre,
hogy a hátsó ajtó nyitva van, a
csoportszobában az ablakok
kitárva, a fiókok kihúzkodva,
a holmik szanaszét dobálva
hevernek. A dajkákkal együtt
végigjárták a csoportszobá
kat, mindenütt hasonló dúlás
nyomát láthatták, a vezető
óvónő szobájában is kutattak.
Telefonáltak a polgármester
nek, hamarosan megérkeztek
a rendőrök is. A gyerekeket
negyed héttől hozták a szülők,
a tornaszobában gyülekeztek,
majd fél nyolctól az iskola
tornacsarnokába mentek át,
hogy ne zavarják a helyszínelő
rendőrök munkáját. Tíz óra
körül térhettek csak vissza a
megszokott csoportszobákba.

Ifj. Perl János polgármes
ter hat óra tájban elsőként
értesült a betörésről, azon
nal tárcsázta a rendőrséget.
Az óvoda után hamarosan
újabb telefont kapott a
bölcsődéből és az iskola
konyhájáról. Illetéktelenek
jártak mindenütt. Felfeszí
tették az ajtókat és beha
toltak, pénzt kerestek. Az
óvodából a színházra, és
újságra összegyűjtött pénzt
vitték el, az iskola konyhá
járól a napközis fizetséget,
összesen körülbelül 700-800
ezer forint körüli össze
get zsákmányoltak. Az alsó
tagozat bejárati ajtaját is
megrongálták, de ezt nem
tudták kinyitni. A bölcsődé
ből nem vittek el semmit.
A polgármester elmondta,
riadalmat keltett a betörés, a
gyerekeket és szülőket is za
varta az ügy. Feltételezik, hogy
a rossz úton járók, bizonyos
információk birtokában lehet
tek, mert a nyomokból ítélve,
nagyon céltudatosan kutattak.
Az ajtókat még azon a napon
megjavíttatta az önkormány
zat. A rendőrség nyomozást
indított a betörés és lopás
miatt.
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Iskolai hírek

Az Apáczai Csere János
Általános Iskolában történt
A Szülői Szervezet már lá
zasan készülődik a farsangra.
Idén a kicsik hagyományos
jelmezes felvonulása mellett a
nagyok zenés, táncos osztály
produkciókat mutatnak be a
februári rendezvényen.
Versekkel ünnepelték a ma
gyar kultúra napját a tanulók.
Dzsida Jenő verseiből adtak

elő néhányat a könyvtárban
megrendezett beszélgetésen,
melyen az új Dzsida kötetet
mutatták be Láng Gusztáv és
Fűzfa Balázs professzor urak.
Az est hangulatához nagyban
hozzájárultak az iskola gitáro
sai. Minden közreműködőnek
köszönjük a szép estét.
Újraindult az iskolagyü

Életre keltették
a néphagyományokat
Ta v a l y k a r á c s o n y e l ő t t
felelevenítettük községünk
néphagyományait. A tanulók
élvezetesen, korhű ruhákba
öltözve adták elő a lucázást, a
regölést és a betlehemezést a
diáktársaiknak, szüleiknek és
a falu lakóinak. Az innováció
célja az volt, hogy a tanulóink
közelebb kerüljenek a népha
gyományok világához, őseink
életéhez, s az átélt tapasztala
tokat továbbörökítsék szűkebb
és tágabb környezetükben. Az
iskolán kívüli programok széle
sítik látókörüket, nyílik előttük
a világ. Az iskolai programok
közös élménye szorosabbá ko
vácsolja a közösségeket, meg

tanulnak egymásra figyelni.
Az alkotómunka lendületé
ben fejlődik kreativitásuk,
kézügyességük, esztétikum
iránti fogékonyságuk. Pető
Margittal együtt valljuk: „Őriz
ni kell a páratlan gazdagságú
kultúránkat, mert csak hagyo
mányaiban erős népnek lehet
értelmes jövője”
Karácsonykor az apáczais
diákok a Pánov apó című mű
dramatizálásával készültek
a Megváltó érkezésére. Az
előadás alkalmával nem csak
a prózai részek kerültek elő,
hanem a gitárosok, az énekkar
és a fúvósok is színesítették a
gyerekek produkcióját.

Sportszereket nyertek
7.B osztályos diákjaink ki
tartó gyűjtőmunkájának szép
eredménye lett. A Kométa
„Kell egy csapat” elnevezésű
játékának fődíját nyerték meg.
A játék keretében 100 000.- Ft
értékű sportszerrel (labdákkal,
tollaslabda szettekkel, kapuval
és tornakarikákkal) gazda
godott az osztály. Köszönjük
Gerseiné Török Piroska és
Kissné Boda Anita hatékony
segítségét, akik szervezték a
matricagyűjtést, beküldték a
megfelelő számú emblémát a
fődíj megnyeréséhez.

mölcs-program, amelynek
keretében a már megszokott
gyümölcsök mellett újdon
ságként sárgarépát is kapnak
a gyerekek. Örömmel tapasz
talták, hogy a zöldség ízlik a
tanulóknak.
Lezárult az iskolafogászati
vizsgálat. Az önkormányzat
támogatásának köszönhetően

minden tanuló eljutott az isko
labusszal a szűrővizsgálatra,
Szombathelyre. Az osztály
főnökök jelezték, hogy elég
sok tanulót visszarendeltek
kezelésre. Ezúton is kérik a
kedves szülőket, hogy a diá
kokat vigyék el a kezelésekre,
hogy szép legyen a gyermekeik
mosolya.

Rumi versenyen álltak helyt

A magyar kultúra napja tiszteletére 2012. január 23-án
Rumban rendezett Rumi-Rajki komplex kistérségi tanul
mányi versenyen a tápláni apáczais diákok szép eredményt
értek el. 4. osztályos csapatunk környezetismeret tantárgyból
az első, az összetett versenyben pedig az előkelő harmadik
helyezést szerezte meg. Felkészítő tanáruk: Horváth Laura
osztályfőnök.

Német versenyen a legjobbak

Nyolcadik osztályos diákjaink német nyelvből első he
lyezettek lettek. Felkészítőjük: Geröly Krisztina tanárnő.
A versenyben részt vevő valamennyi tanulónak szívből
gratulálunk!
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Programok
februártól
áprilisig
– 2012. február 10. 16.00
Batyusbál
– 2012. február 18. 15.00
Farsangfarki Rönkhúzás
– 2012. március 10. Németh Lajos Emléknap – Citerazenekarok találkozója
Táplánszentkereszten
– 2012. március 11. Nőnapi
köszöntő
– 2012. március 15. 17.00 –
Közös ünneplés az iskolában
és az emlékműnél.
– 2012. április 5. és 9. Húsvéti játszóház – népszokások
felelevenítése (locsolás)
– 2012. április 11. Költészet
Napja – Verselési Hadjárat tavaszi verscsokorral a
község intézményeiben: Hét
Kastély Kertje Művészeti
Bölcsőde és Óvoda, Apáczai
Csere János Általános Isko
la, Idősek otthona, Polgár
mesteri Hivatal, Jókai Mór
Könyvtár.
– 2012. április 14-15. VIII.
„VAS-FILM” – Vas megyei
Függetlenfilm Fesztivál
– 2012. április 20-22. A szép
új világ – Fesztivál a technokultúráról
– 2012. április 28-30. IV.
Medvehagyma-virágzás Ünnepe – Májusfa-állítás – Gombfoci Bajnokság

A rönkhúzásról
A rönkhúzás a farsangi
ünnepkörhöz tartozó, kife
jezetten csak erre a vidék
re jellemző, a farsang végét

Az évenként visszatérő ese
mény célja a búfelejtés, a szür
keség, a hideg elűzése. Így az
emberek vidáman, jókedvűen

jelző népszokás, amelyet el
sősorban az Őrségben, de
mind több vasi településen
megrendeznek, 2011. óta
Táplánszentkereszten is.
Az egész hagyomány abból
ered, hogyha vízkereszttől
hamvazó szerdáig nem volt a
faluban esküvő, akkor a falu
népe férjhez adott egyet a
túlkoros, pártában maradt

várták a tavaszt. Ha nem volt
igazi lakodalom, ahol a fa
lubeliek mulathattak, akkor
maskaralakodalmat tartottak.
Hajdanán a rönkhúzással szé
gyeníteni, büntetni szerették
volna a fiatalságot a gyámol
talanságukért, hogy nem tud
tak megházasodni, férjhez
menni. Mára ez inkább egy
kitűnő alkalom a vidámságra,
együttlétre, hiszen a bolondes
küvő nagyon hasonló az igazi
lakodalomhoz. A ceremónia
– mint például a leány és a
legény kikérése, a búcsúztatás,
az esketés, a rönk elárvere
zése, a menyasszonytánc stb.
– a tradíciók szerint történik,
de az új párhoz évről-évre új
szöveget, versikét fabrikálnak.
Ezen a napon kifigurázzák
a település népének viselt
dolgait is.
Szeretnénk, ha Táplánszentkereszten is egy nagy hagyo
mányokkal bíró, igazi népi
mulatság alakulna ki évente
farsangfarkán.

Meskó Krisztián

Táplán Mozi
2012. február 14. 19
óra – B. Bird: Mission:
Impossible 4. – Fantom
protokoll
2012. február 24. 17 óra
– M. Mitchell: Alvin és a
mókusok 3.
Belépő: 300 Ft.

2012. JANUÁR

lányok közül, és a párt egy szé
pen feldíszített szégyen-rönkre
ültetve húzta a násznép.

Itt
a farsang,
áll a bál
Fogadja Táplánszentkereszt
népes közönsége eme mívesékes közzétételt:
Ezúton tudja meg Hölgyemény és Atyafi, akit anya szült
világra, gyermekeknek szüleje és
teljes bandériuma, hogy mink
a kultúrára vágyó, mulatozásban élen járó, sok dologban
megfáradt emberek, némberek
nemes elhatározással és puszta
jókedvvel, ízes nyalánkságokkal
és finom borokkal, s még finomabb pályinkákkal, a tavalyi
sikeres bolond(os)lagzi sikeréből táplálkozva újra
Farsangfarki Rönkhúzást
szervezünk településünkön,
amelyre szeretetnek bőségével
hívjuk, várjuk tekintetes Kegyelmeteket minden kedves Tartozékukkal egyetemben az Úr 2012.
esztendejének, s február havának 18. napján, szombaton 15
órára a Jókai Mór Művelődési
Háznak oldalába.
Program: 15 órától széles
jókedvvel menet a Vőlegény
beszerzéséhez, majd a Menyasszony kikérése, esketés a Művelődési Ház mellett, s végül
lakodalom a Kultúrának otthonában, ahol Menyasszonytánc,
s árverezés veszi kezdetét, majd
kivilágos-kivirradtig lagzi talpunk elkopásának pillanatáig!
Egyéb tudnivalók: Pínzt hozz
a menyasszonytáncba, valamint
lehetőség szerint maskarában
mutatkozzál!
A míves-ékes rendezvény báli
zenéhez pedig 300,- pengővel
hozzájárulni szíveskedjél!
Rendező: Táplánszentkereszt
Kultúrájáért Közhasznú Egyesület

Gerinctorna jóga stílusban
Minden szerdán 18 és 19 óra
között a művelődési házban.
Mindazoknak, akik sokáig
élvezni akarják a könnyed
mozgás örömét. A szaksze

rűen összeállított gyakor
latsorok élettani hatásai:
kialakítja és stabilizálja a
helyes testtartást, erősíti,
lazítja és nyújtja az izmokat,

növeli az izületek hajlékony
ságát, javítja a testtudatot,
légzést, összpontosító és re
laxációs képességeket, oldja
a stresszt, növeli a fizikai

és pszichikai teherbírást.
Takarót és tornaszőnyeget
hozzanak.
Info: Horváth Mária
30/431-3138
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Kilenc év alatt
közel tízmillió
forintot kaptak

Harminchárom év a betegek
szolgálatában

A táplánszentkereszti önkormányzat 2003-ban csatlakozott először a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. A faluban
állandó lakhellyel rendelkező,
hátrányos helyzetben lévő
egyetemistáknak, főiskolásoknak segítettek.

A faluban sok a daganatos megbetegedés, a stressz miatt is romlik az egészség

Az önkormányzati juttatás
nak megfelelő összeggel az ál
lam is támogatja a tanulókat.
Évenkénti bontásban:
2003. év 21 fő – 525 000 Ft,
2004. év 36 fő – 1 040 000 Ft,
2005. év 28 fő – 950 000 Ft,
2006. év 29 fő – 892 500 Ft,
2007. év 33 fő – 920 000 Ft,
2008. év 27 fő – 1 157 500 Ft,
2009. év 27 fő – 1 227 500 Ft,
2010. év 22 fő – 935 000 Ft
támogatás.
2011. évben 20 diák nyújtott
be pályázatot a Bursa Hungarica ösztöndíjra, 820 000 Ft
támogatás odaítéléséről dön
tött a képviselőtestület.
Kilenc év alatt összesen
8 467 500 Ft támogatásban
részesítették a felsőfokú isko
lákban továbbtanuló tápláni
fiatalokat. Emellé ugyanennyi
állami támogatást is kaptak a
rászoruló diákok.
Átlagosan 243 fiatal 34 800
Ft önkormányzati, ugyanennyi
állami támogatásban részesült.
A tanév 10 hónapja alatt ez át
lagosan 69 600 Ft – havi 6 960
Ft támogatást jelentett.
Remélik javukra, s tanul
mányaik alatt megszerzett
tudásuk, pedig a község javára
válik.
A pályázókat személye
sen is értesítették a pályázati
adatlap kiküldésével. A ta
nulmányaikat szeptemberben
elkezdőket szintén igyekeztek
minél jobban feltérképezni.
Bíznak abban, hogy híre ment
a támogatásnak, s minden
kinek alkalma volt időben
benyújtani a pályázatát.

Folytatás az 1. oldalról
A háziorvos Makón szüle
tett, Salgótarjánban a kórház
ban még sebésznek készült.
Felesége gyermekorvosi szak
vizsgáját Cholnoky profes�
szornál szerette volna letenni,
így kerültek Szombathelyre.
Táplánszentkereszten kapott
állást. Emlékezetében ma is
élénken él, az első rendelés:
egy kisfiút hozott az édes
anyja, kétszeresére dagadt
a fütyije. Fitymaszűkülete
volt a kisgyereknek, előtte azt
tanácsolták az édesanyjának,
hogy tornáztassa, húzogassa.
Ott helyben, azonnal meg
kellett oldani a problémát. A
háziorvosi munka páratlanul
sokféle, hatalmas kihívás. Ma
már nem cserélné el a sebé
szettel. Megragadta a házior
vosi szolgálat sokszínűsége,
a faluközösség egészségéért
érzett felelősség.
A betegekkel korosztályon
ként másként kell bánni. A
kicsik még félnek, sírnak, a
szülők aggódnak helyettük is,
az idősek másként reagálnak,
változnak a tünetek is, akár tü
dőgyulladásuk is lehet tipikus
jelek nélkül. A felnőtt embe
rek féltik az állásukat, ezért
sokszor inkább eltagadják a
bajokat, vagy az elbocsátás
elől táppénzre menekülnének.
Korábban volt az úgyneve
zett passzív táppénz, de már
megszűnt. Teleki doktor nem
szereti, ha becsapják, min
denki jobban jár, ha a beteg
őszinte.
Táplánszentkereszten sok
cukorbeteg van, a szűréseknek
is köszönhető, hogy viszonylag
korai stádiumban felismerik
ezt a lappangó betegséget,
amely két-három év elteltével
az artériákat károsíthatja,
szívinfarktust, agylágyulást, lá
tásromlást is előidézhet. A be

tegek gondozását időben kell
elkezdeni. Sajnos nem mindig
veszik komolyan a cukorbe
tegséget, magas vérnyomást,
túl magas koleszterinszintet,
hiszen kezdetben nem okoz
tüneteket. Volt olyan pácien
se, aki egy hétig kihagyta a
vérnyomáscsökkentő pirulát
és sajnos agyvérzést kapott.
Dr. Teleki György tapasztalata
szerint, az eltelt évtizedekben
lényegesen romlott a pácien
sek egészségi állapota. Válto
zott az életmód, kevesebbet
mozognak az emberek, mint
régebben, de étkezési szoká

iskolába, sokat ülnek a számí
tógép előtt, nem mozognak
eleget.
Táplánszentkereszten a halálokok között az első helyet
foglalják el a daganatos meg
betegedések, majd a szív-és
érrendszeri betegségek kö
vetkeznek (országosan mind
ez fordítva van). Dr. Teleki
György a betegséget előidéző
okok között a stresszes-élet
módot, a háttérsugárzás meg
emelkedését (1986 Csernobil,
atomkatasztrófa) is gyanítja.
Az emberek túlhajszoltak, a
nők leterheltsége száz száza

saik hagyományosak, a magya
ros konyha ízei mellett túl sok
édes, krémes süteményt, cuk
rozott italt fogyasztanak. Nem
győzi reklámozni, mennyire jó
a csapvíz összetétele a faluban,
miért nem isszák ezt a vizet.
Inkább üdítőre, ásványvízre
költenek. Nem volna szabad
ennyi fölösleges szénhidráttal,
zsírral terhelni a szervezetet.
Régen minden háznál tartot
tak állatot, volt veteményes,
gyümölcsös, fizikai munkát vé
geztek az emberek. Most csak
két háznál gondoznak tehenet,
nincs nyúl- és sertéstenyésztés,
elvétve nevelnek szárnyasokat.
Sajnos már a gyerekeken is ér
ződik a rossz irányú változás,
megduplázódott a túlsúlyosok
száma, autóval viszik őket

lékos, a férfiak újabb és újabb
túlmunkát vállalnak, hogy ki
tudják fizetni a költségeket.
A 2008-as gazdasági válság
óta, a kieső jövedelemért, a
megemelt hiteltörlesztésekért
küzdenek éjjel-nappal.
Dr. Teleki György 2242 kár
tyás beteg egészségét őrzi,
vannak közöttük olyanok is,
akik nem helybéliek, de benne
bíztak. 1984-es súlyos motor
balesete, halálközeli állapota
után erősen megváltozott ad
digi orvosi fölfogása. Hitében
is megerősödve, saját magán
kísérletezte ki, hogyan lehet
makacs fekélyeket megszün
tetni. Az ország távolabbi ré
szeiből is keresik a gyógyulás
ban reménykedők.

Treiber Mária
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Sport hírek
Elismerésre méltó eredmények
2005 óta működik a Tápláni
Karate Sportegyesület. Németh
András vezetőedzővel beszélgettünk eredményekről, körülményekről, további feladatokról.
– Milyen korosztályokban lehet versenyezni az egyesületben,
kik alkotják a sportolók körét?
– Négy-huszonkét éves fiúk
és lányok alkotják a sportolói
kört. A versenyzést hat éves
kortól lehet elkezdeni. A ver
senyeken a korosztályok két
éves bontásokkal szerepelnek,
így a hat éves együtt versenyez
a hét évessel. Ez alól kivétel a
junior és a felnőtt kategória. A
junior három év együtt: 18-21
éves kor, a felnőttben pedig
mindenki elindulhat, aki már
elmúlt 18 éves.
– Számtalan versenyen vettek
már eddig is részt. Melyek érdemelnek külön említést?
– A saját rendezésű verse
nyeink, hiszen itt is, mint más
sportágakban, bizonyos pluszt
ad hazai közönség előtt küzde
ni. Kiemelni egy-egy versenyt
elég nehéz, hiszen minden meg
mérettetésnek megvan a maga
varázsa, megvan, hogy miért
érdemes rá emlékezni, vagy ép
pen miért nem. Mindenképpen
érdemes megemlékezni a 2011.
évi ESKA Európa-bajnokságról,
ahonnan Lovranics Alexandra
aranyéremmel tért haza.
– Kik a legeredményesebb
versenyzőik?
– Három versenyzőt emelnék
ki: Lovranics Alexandra, Kassai
Gergely és Kassai László. Mind
hárman büszkélkedhetnek már
nemzetközi érmekkel, és a hazai
versenyekről is rendre éremmel
térnek vissza. Az ő munkájuk
és lendületük húzóerőt jelent
a többi karatéka számára, és
példát is mutat.
– Milyenek az edzéskörül
mények, kik támogatják az
egyesületet?
– Az edzéskörülmények ki
válóak. A sportcsarnok nagy

ban segíti a munkánkat. Sok
kal több lehetőségünk van,
mint eddig volt, valamint az
Atarashii Kupát - a saját verse
nyünket - is itt rendezzük meg.
A támogatók közül kiemel
ném a gyerekek szüleit, hiszen
rengeteg munkával segítik az
egyesületet. Nélkülük nem
csak az egyesületnek, de ne
kem is sokkal nehezebb lenne,
rengeteg gondot levesznek a
vállamról, így nekem már csak
a szakmai dolgokkal kell fogla
koznom, semmi mással. Támo
gatóink, akik nélkül az Atarshii
Kupa nem jöhetett volna létre:
AgrowGP Kft., BPW Hun
gária Kft., LuK Savaria Kft.,
Táplánszentkereszti Önkor
mányzat, VILLKÁSZ Kft.
– Munkája Budapesthez köti,
hogyan tudja így ellátni a vezetőedzői teendőket?
– Így igaz, Budapesten dol
gozok, de szerencsére van két
segítőm, Kassai Gergely és
Horváth Benjámin. A hétvé
geken – pénteken, szombaton
és vasárnap - az edzéseket én
tartom. Hét közben a keddi
edzést ők vezetik. Ha hétvé
gére nem tudok hazautazni,
akkor számíthatok rájuk, meg
tartják az edzéseket.
– Milyen versenyek várnak a
közeljövőben sportolóikra?
– Az idény első versenye
a márciusi Sárvár Kupa lesz,
majd március végén Prágában
rendezik meg a JKA Európabajnokságot, amire előrelát
hatólag két fővel utazunk. Áp
rilisban lesz majd a diákolim
pia. Ez sajnos tavaly elmaradt.
Májusban Törökbálint Kupát
rendeznek, és az idény zárása
ként június első hétvégéjén a
Korosztályos Európa-bajnok
ság lesz Párizsban. Közben a
válogatott versenyzők csaknem
minden hétvégén Budapestre
utaznak a válogatott edzéseire.
Összefoglalva, sűrű verseny
időszak elé nézünk.

l.e.

Jobb helyezésre
törekednek
Közeleg a megyei II. osztályú
labdarúgó bajnokság tavaszi
rajtja. Ebből az apropóból
kértünk helyzetértékelést
Borbás Jánostól, a Tápláni
KSK játékos-edzőjétől.
Mint megtudtuk tőle, az őszi
szezon utáni tizedik helyezés
gyengébb a vártnál, a csapat
szereplése meglehetősen rap
szodikus volt. Ebben az is köz
rejátszott, hogy munkahelyi
és egyéb elfoglaltságok miatt
többen nem tudtak rendsze
resen részt venni az edzése
ken. Sajnos nem sikerült az
elképzeléseknek megfelelően
erősíteni, s ez kihatott az ered
ményekre is. Gond az is, hogy
hiányzik a középkorosztály,
vagy idősebbek, vagy nagyon
fiatalok alkotják a keretet.
Lényegében a serdülő kor
osztályt kellett beépíteni a
felnőtt csapatba. A korábbi
meghatározó játékosok hiá

nyoznak, őket nehéz pótolni.
Az új összetételű csapatnak
pedig idő kell, hogy megfele
lően összeálljon.
Ami pedig a továbbiakat
illeti, Borbás János elmondta,
hogy már heti négy edzéssel el
kezdték a felkészülést a tavaszi
szezonra úgy szabadban, mind
teremben. Négy ifi játékos is
tagja lesz a felnőtt keretnek,
így Schimmer Zoltán, Zséder
Gábor, Horváth István és Kaj
csos András. Remélhetőleg
játékukkal meghálálják majd
a bizalmat. A keret együtt ma
radt, két játékos nem döntött
még a folytatásról. Jó volna, ha
Nagy Krisztiánra továbbra is
számíthatnának, szükség van
a játékára. Szeretnék minden
ellenfél dolgát megnehezíteni
a megfiatalított csapattal, s a
jelenleginél jobb helyezést el
érni a bajnokság végén. Ehhez
persze a játékosok részéről
megfelelő hozzáállás is kell.

Övvizsga
A TKSE a 2012-es évet kétnapos edzőtáborral, illetve
övvizsgával kezdte meg: január első hétvégéjén 15 karatéka
adott számot a tudásáról. Január 7-én, szombaton Németh
András (3.dan) edző előtt tizenegyen gyerek 1-2-3 övfoko
zatra, ketten pedig 7. illetve 5. kyura vizsgáztak. Vasárnap
Schvarz Péter (5. dan) két haladó karatést vizsgáztatott 3.
kyura, amely már komoly erőpróba.
A gyerekek teljesítményével mindkét edző meg volt elé
gedve, mindannyian megkapták a magasabb övfokozatot.

