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A faluegyesítés 
évfordulóját ünnepelték

Kitüntetést adtak át, bemutatták az új védjegyet

Október 24-én emlékeztek 
meg az egykori Táplánfa és 
Gyöngyösszentkereszt egyesí-
tésének évfordulójáról. A Jókai 
parkban lévő emlékműnél és a 
művelődési házban tartották 
az ünnepséget, amelyen Sill 
Aba Ferenc ferences szerzetes-
nek átadták a Táplánszentke-
reszt Községért díjat.

A Faluegyesítési Emlék-
műnél a Himnusz elhangzá-
sa után Cserkuti Veronika, 
a Táplánszentkereszt Kul-
túrájáért Egyesület elnöke 
mondott köszöntőt. Emlé-
keztetett rá, hogy 1939-ben 
történt  meg Táplánfa és 
Gyöngyösszentkereszt kiste-
lepülések összevonása, ezzel 
közigazgatásilag egy új hely-
ség, a mai Táplánszentke-
reszt jött létre. Az egyesítés 
előtti kisebb falvak nevei ma 
is használatosak. Beszélt sze-
mélyes élményeiről, benyo-

másairól is. Elmondta, hogy 
nem tősgyökeres tápláni, ide 
költözött a férjével, akinek 
ez a szülőhelye. Fel kellett 
építeni a kapcsolatokat, fontos 
volt a befogadás. Erre kiváló 
alkalom adódott azzal, hogy 
bekapcsolódott a közösségi 
életbe. Nem bánták meg, hogy 
így döntöttek, hiszen itt is sok 
minden rendelkezésre áll, ami 

a városban van. Itt él 15 éve, 
ide jön haza, itt érzi jól magát. 
Nem csak az a fontos, hogy 
mit ad egy település az egyén-
nek, de ennek a fordítottja 
is. Hetvenhat évvel ezelőtt 
nemcsak azért egyesítették a 
településeket, hogy olcsóbb 
legyen a működtetés, de azért 
is, mert együtt többre lehet 
jutni.

 Meskó Krisztián, a mű-
velődési ház vezetője emlé-
keztetett arra, hogy először 
2009-ben koszorúztak az em-
lékműnél, amely elé ezúttal 
is koszorút helyezett el az 
önkormányzat, és a helyi in-
tézmények, civil szervezetek. 

Az ünnepség az iskolai 
sportcsarnokban folytató-
dott, ahol közreműködött az 
ifjúsági fúvószenekar is. 

Perl János mutatta be a település védjegyét

Ötven éve 
pengetik  

a citerákat
Megalakulásának ötvene-
dik évfordulóját ünnepelte a 
táplánszentkereszti Tavaszi 
Szél Citerazenekar november 
7-én a Jókai Mór Művelődési 
Házban. A hagyományokhoz 
híven népzenei találkozót is 
tartottak, számos zenekar és 
énekes is köszöntötte a jubi-
lálókat. 

A Tavaszi Szél Citeraze-
nekar megalakulásának 50. 
évfordulóját a művelődési 
ház előtt, a zenekart alapító 
Németh Lajos iskolaigazgató 
és népművelő emléktáblájánál 
kezdték.  A megnyitón Meskó 
Krisztián, a művelődési ház 
vezetője emlékezett vissza az 
elmúlt fél évszázadra, kiemel-
ve Németh Lajos szerepét a 
citerazenekar létrehozásában 

és oktatásában. Évtizedek 
során sokan kapcsolódhattak 
a tápláni citerázás szép hagyo-
mányához. 

Az alapító tagok koszorúztak 

Cserkuti Veronika mondott beszédet az emlékműnél 
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Táplánszentkereszt

Folytatás az 1. oldalról

Érdekes és tanulságos mű-
sort adtak elő a községegye-
sítés történetéről az Apáczai 
Csere János Általános Iskola 
tanulói, majd ifj. Perl János 
polgármester szólt a jelenlé-
vőkhöz. 

 – Miért ünnep a községegye-
sítés?  – tette fel a kérdést, s 
rögtön meg is válaszolta. Voltak 
ugyanis olyan elődök, vezetők, 
akik már 1939-ben felismerték, 
hogy nem vezet sehová, ha a 
kistelepülések külön utakon 
járnak, hanem össze kell fogni. 
Az idő őket igazolta, s a jövőnek 
is ez az alapja. Arról is beszélt, 
hogy a település képviselő-
testülete idén hozott egy olyan 
döntést, miszerint tovább kel-
lene erősíteni az egységtudatot, 
ezért felkértek egy budapesti 
grafikusművészt a község véd-
jegyének megalkotására. Ezt 
a védjegyet – amelyet a hely-
színen be is mutatott – azok 
lesznek jogosultak használni, 
akik szorosan kötődnek Táp-
lánszentkereszthez. Elsősorban 
az intézmények, vállalkozások. 

A polgármester el is magya-
rázta, mi mit jelent a téglalap 
alakú védjegyen. A két ösz-
szekapcsolódó 7-es arra utal, 
hogy hét egykori kistelepülés 
is érintett a mostani nagyköz-
ség létrejöttében. A központi, 
tornyos motívumon lévő ke-

reszt a templomokra emlékez-
tet. Az épületszárnyak pedig 
a községben található több 
kastélyt juttathatják a szemlé-
lő eszébe. A hullámok a falun 
átfolyó Gyöngyös patakra 
utalnak. A búzakalászok pedig 
azt fejezik ki, hogy mezőgaz-
dasági jellegű településről 
van szó, ahol olyan jelentős 
intézmény is található, mint 
a Gabonakutató. A védjegyet 
ifj. Perl János elsőként az ál-
talános iskolának, az óvoda-
bölcsődének és a művelődési 
ház és könyvtárnak adta át, de 
hangsúlyozta, hogy szeretnék, 

ha egyre szélesebb körben 
lennének jogosultak a hasz-
nálatára. 

Az ünnepi program feleme-
lő része volt, amikor ifj. Perl 
János polgármester és dr. Ko-
vács László alpolgármester 
átadta a „Táplánszentkereszt 
községért” díjat dr. Sill Aba 
Ferenc ferences szerzetesnek, 
aki a településen is volt plébá-

nos. Életútja főbb állomásait, 
eseményeit Meskó Krisztián 
ismertette. Köszönetet is ki-
fejező beszédében a díjazott 
hangsúlyozta, hogy az itteni 
körülmények ismertek voltak 
előtte, amikor 1971-ben ide 

került, hogy lelkigyakorlatot 
tartson a lakosságnak. Akko-
riban a lakosság nagyobb része 
még cselédsorban élt. A régi 
plébánia már igen leromlott 
állapotban volt. Sikerült meg-
oldani, hogy a plébánia telkét 
megosztották, s ennek egyik 
részén található most az új óvo-
da. A másikon alakították ki az 
új plébániát. Nagy munka volt 
ez, de a hívek sokat segítettek. 
Ezúttal is köszönet jár érte. 
Összességében szép emlékei 
maradtak abból az időszakból. 

A rendezvény végén Mayer 
László levéltáros beszélt a 
helyi értéktár kiadványról. 
Elmondta, hogy bár ő is a 
községben él, megpróbálja  
külső szemlélőként nézni az 
itteni értékeket. A települé-
sen élők nem a megye társa-
dalmának legszegényebb tag-
jai közé tartoznak. Ez látszik, 
ha valaki végigsétál a falun, 
amely infrastrukturálisan, 
intézményileg is jól ellátott. 
A községet nagymértékben 
jellemzi a lelki gazdagság, 
az összetartozás érzése, a 
közösségi tudat. A rende-
letben szerepelnek a helyi 
értékek kategóriái is.  Az 
értéktárak megalkotása lé-
nyegében egy olyan piramis, 
amelynek alján a települések 
értékei találhatók, csúcsán 
pedig a hungarikumok. Az 
előadó azt a három szellemi 
és anyagi vonatkozású kate-
góriát is felsorolta, amelyek-
be a tápláni helyi értékek is 
bekerülnek. Elmondta azt is, 
hogy a kiadványhoz pályázati 
pénzt is sikerült nyerni, így az 
elsők között jelenhet meg a 
megyében.

 L.E. 

A faluegyesítés évfordulóját 
ünnepelték

Kitüntetést adtak át, bemutatták az új védjegyet

A polgármester és az alpolgármester koszorúzott

Az általános iskolások műsort adtak

Sill Aba Ferenc mesélt a múltról
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Folytatás az 1. oldalról

Csallóközcsütörtökben szü-
letett. A gimnáziumot 1937 
és 1946 között Pozsonyban, 
Dunaszerdahelyen, majd 
már a Marianus Ferences 
Rendtartomány novíciusa-
ként Esztergomban végezte, 
ott érettségizett. 1946-50 kö-
zött a szombathelyi Ferences 
Teológiai Főiskolán tanult, 
közben 1949. június 18-án ün-
nepélyes szerzetesi fogadal-
mat tett. 1950. június 18-án a 
szombathelyi székesegyház-
ban boldogemlékű Kovács 
Sándor püspök atya pappá 
szentelte, a ferences provin-

ciális felkérésére. A ferences 
rendi élet felszámolása után a 
szombathelyi megyéspüspök a 
rend vezetőségének kérésére 
az egyházmegye teológusai 
közé vette fel, és a Budapes-
ti Központi Szemináriumba 
küldte. 1953-ban teológiai dok-
tori minősítést nyert el. Pappá 
szentelése és hittudományi 
egyetemi tanulmányainak be-
fejezését követően 1952-ben 
Körmenden, 1954-ben Egervá-
ron káplán, 1955-ben Nagypá-
liban lelkész. 1956-ban Szom-
bathelyen szentszéki jegyző, 
majd szentszéki kötelékvédő 

az Egyházmegyei Bíróságon. 
1998-tól püspöki bírósági hely-
nök, 1961-ben egyházmegyei 
könyvtáros lett, 1981-től az 
Egyházmegyei Könyvtár és 
Levéltár igazgatója.

1971-ben Táplánszent-
kereszten plébános, 1975-
1986 között kerületi esperes. 
1987-89 között plébános a 
Szombathely Székesegyházi 
Főplébánián. Amikor 1989. 
szeptember 15-én visszaad-
ták a szombathelyi templo-
mot, rendházat és plébániát 
a Ferences Rendnek, a Szent 
Erzsébet Ferences Plébánia 

vezetője, plébánosa lett 2006-
ig. Az újraindult Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen 
PhD tudományos fokozatot 
ért el. A Győri Hittudomá-
nyi Főiskola Szombathelyi 
Hittanár, Katekéta és Lelki-
pásztori Munkatárs Szak ok-
tatója, 1998-tól főiskolai tanár. 
Tudományos munkásságát 
méltányolta a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem aranydip-
lomája, a Batthyány Lajos-
emléklap, az Európai Unió 
Társulat aranydiplomája, a 
Pável Ágoston-emléklap, a 
Vas Megyéért díj.

Ötven éve pengetik a citerákat

Az 1965-ben megalapított 
együttes a helyi kulturális élet-
ben mindig is igen fontos sze-
repet töltött be, és mindig szá-
mítani lehetett és lehet a köz-
reműködésükre a különböző 
rendezvényeken. Köszönetét 
fejezte ki a polgármesternek 
és a képviselő-testületnek 
azért, hogy valamilyen módon 
mindig támogatták az együt-
test, amely bekerült a helyi 
értéktárba, s remélhetőleg ott 
lesz a helyük a megyeiben is. 

V. Németh Zsolt, környe-
zetügyért, agrárfejlesztésért 
és hungarikumokért felelős 
államtitkár beszédében hang-
súlyozta, hogy a népzene Táp-
lánszentkereszten összeforrt 
a citeramuzsikával, a zenekar 
a megyén kívül is jól ismert. 
A hagyományteremtésben 
elévülhetetlen érdeme volt 
Németh Lajos népművelő-
nek, közösségi embernek, 
aki a hangszer elkötelezett 
híveként hagyományt terem-
tett. A citera egyszerűségé-
vel, szép hangzásával vált a 
nép hangszerévé, amely a 
tizenkilencedik században 
terjedt el nálunk is. A népdal, 
a népzene szerves része a ma-

gyar kulturális életnek, amely 
akkor igazán eredményes, ha 
igen széles körben terjed. Ezt 
a népi hagyományt a követke-
ző generációknak is tovább 
kell vinniük. Nem őrizni és 
ápolni kell – mert sajnos a 
hagyomány szót nem mindig 
megfelelő jelentéssel, tarta-
lommal használják –, hanem 
meg kell élni, folytatni kell. 

A művelődési ház falán lévő 
Németh Lajos emléktáblát 
az önkormányzat nevében 
ifj. Perl János polgármester 
és dr. Kovács László alpol-
gármester koszorúzta meg, 
majd elhelyezték a táblánál 
az alapító tagok és a műve-
lődési ház koszorúját is. A 
nagyteremben megrendezett 
ünnepi műsor két blokkját 
nagyrészt a citerazenekarok 
töltötték ki, sokféle dalcsok-
rot adtak elő, de a meghívott 

népi együttesek között voltak 
néptáncosok és népdaléne-
kesek is. Többször játszott 
– régi tagokkal kiegészülve 
is – népdalcsokrokat a Tavaszi 
Szél Citerazenekar, amelyet a 
Tápláni Gyöngyvirág Dalkör 
műsorral köszöntött. Bár már 
régen fogtak hangszert, vál-
lalta a zenélést három alapító 
tag, Kölkedi Antalné, Havasi 
Józsefné és Bertók László is. 

A helyieken kívül színpad-
ra léptek: Cservék László és 
citerásai, a Sinkó-Gál duó, 
a Kemenesmagasi Citeraze-
nekar, az Ostffyasszonyfai 
Citerazenekar és Népdalkör, 
a Kemenesaljai Néptánccso-
port, a Válicka Citerazenekar, 
a Peresznyei Férfikar is. 

A többi műsorhoz hason-
lóan nagy tetszést váltott ki 
a szépszámú közönségből, 
amikor programon kívül V. 
Németh Zsolt államtitkár 
is beszállt zenélni a jubiláló 
együttesbe. Az államtitkár 
nagy átéléssel, profi módon 
bánt a hangszerrel, kiválóan 
beilleszkedett az összeszokott 
csapatba. 

A programokat közös ünne-
pi vacsorával zárták. 

 (l. e.)

Dr. Sill Aba Ferenc rövid életrajza

A Tavaszi Szél kissé kibővülve 

Hangszert fogott az államtitkár is 
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Október 17-18-án rendezték 
a 11. Vas-Film fesztivált Táp-
lánszentkereszten, a Jókai 
Mór Művelődési Házban. 
Sokféle filmmel indultak a 
pályázók, közülük többen is 
eljöttek, mert kíváncsiak vol-
tak pályatársaik munkáira, és 
a zsűri szakmai értékelésére. 

A filmszemlét Fábián Gá-
bor, a Magyar Speciális Moz-
gókép Egyesület alapító tagja 
nyitotta meg. Elmondta, sok 
szállal kötődik a Vas-Film 
fesztiválhoz, hét alkalommal 

alkotóként is részt vett a prog-
ramokon. Tavaly szomorúan 
értesült arról, hogy nem lesz 
többé, és most örül, hogy még-
is folytatódik a filmszemle. A 
független filmesek jó közös-
séget alkotnak, és vágynak 
arra, hogy szakemberektől és 
egymástól is tanulhassanak, 
visszajelzést kapjanak. 

A zsűri tagjai: Ölbei Lívia 
(Vas Népe), dr. Murai András 
(Savaria Egyetemi Központ), 
Csorba Csaba (Agora-Savaria 
Filmszínház), Drimmer Lász-
ló (Vasvári Múzeum). 

A Vajdaságból érkező Bo-
lyai Filmműhely több filmmel 
pályázott, de a zentaiak ez-
úttal nem jöttek el, Romá-
niából, Erdélyből is érkezett 
pályázat. A filmesek Pécsről, 
Budapestről, Szombathelyről 
és Kőszegről érkeztek. 

A verseny során számos 
műfajban láthattunk alkotá-
sokat, de ezúttal kevesebb volt 
a filmkísérlet, a portréfilmek, 
dokumentumfilmek vezettek, 
huszonnégy művel mutatkoz-
tak be a két nap alatt. 

A korábbi fesztiválokhoz 
képest jóval több érdekes és 
izgalmas filmet vetítettek, 
a zsűrinek föladták a leckét 
(kár, hogy kevés helyi néző 
érdeklődött). 

Megismerkedhettünk er-
délyi juhásszal, nyolcvanas 
éveiben járó gyárépítővel, és 
egy festőművésszel, aki a maga 
világában küzd a napi megél-
hetésért. Az emberi sorsok 
tárháza végtelen, a filmek nem 
lehettek hosszabbak 60 perc-
nél, és bizony voltak olyanok, 
amiket még sokáig néztünk 
volna… A fiatal filmesek ez-
úttal kevesebbet foglalkoztak 
az elmúlással, a „kamaszkori 
vajh ki vagyok én, és miért 
vagyok” világproblémákkal, és 
mintha jobban leszálltak volna 
a földre, és alaposabban körül 
is néztek. A digitális szép új 
világ drámájával is szembe-
sülhettünk az egyik filmben. 
Három alkotó Csepreget, a 
kisvárost próbálta bemutatni 
kisfilmjével. 

Dr. Murai András tolmá-
csolta a zsűri véleményét va-
sárnap este, a 11. Vas-Film 

fesztivál sokszínűségét hang-
súlyozta. 

Három egyenrangú feszti-
váldíjat osztottak ki.  Torok-
szorítóan jó dokumentumfilm 
készült Erdély visszacsato-

lásáról, már a címválasztás 
is telitalálat: „Édes Erdély 
itt voltunk”. Csibi László az 
1940-es II. bécsi döntés utáni  
magyar szemtanúkat kereste 
fel és beszéltette. A megreb-
benő arcok és szemek, az idős 
emberek, ahogy bölcsen és 
tárgyilagosan érzékeltetik a 
történelem forgandóságát, 
magával ragadja a nézőt. Ko-
rabeli digitalizált fotókkal 
egészítették ki a filmet, amely 
fesztiváldíjas lett. 

Bájos animációs filmmel 
(Nincs több utolsó) jelentke-
zett Pécsről Helstáb Martin. 
A klausztrofóbiás vakond, a 
tériszonyos madárfióka és a 
fényérzékeny gyík humoros 

története, technikai megol-
dása szintén fesztiváldíjat 
ért. 

A szombathelyi alkotópá-
ros, Boros Ferenc és Horváth 
Zoltán. A szendiszűcs cimű 

filmjével nyerte el a fesztivál-
díjat (számos szemlén kaptak 
már jelentős elismerést). Két 
évig készítették a portréfil-
met az élettel és önmagával 
is viaskodó festőművésszel. 
A szépség és nyomorúság, 
a természet és az ember, a 
színek és formák ellenállha-
tatlan erővel húzzák magukkal 
a nézőt. 

A Jókai Mór Művelődési 
Házban tartott filmfesztivált 
a Táplánszentkereszt Kultú-
rájáért Közhasznú Egyesület 
szervezte, támogatói között 
volt a táplánszentkereszti ön-
kormányzat is. 

(t. m.)
Fotó: Pajor Zoltán Attila 

11. Vas-Film fesztivál: győzött  
a sokszínűség

Meskó Krisztián a filmszemle szervezője

A zsűri és a közönség

Boros Ferenc és Horváth  
Zoltán átveszi a fesztiváldíjat

Helstáb Martin pécsi  
animációs filmes
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Kerékpárokat ellenőriztek, 
forgalmat irányítottak, jár-
őröztek, új titkárt választot-
tak a Táplánszentkereszti 
Polgárőr Egyesület tagjai.

A tanévkezdés után, októ-
ber első hetében az általános 
iskolánál rendőri segítséggel 
ellenőrizték a kerékpárral 
közlekedő diákok biciklijét. 
Jórészt rendben találták a 
kerékpárok felszerelését, aki-
nél hiányosságot tapasztaltak, 
annak felhívták a figyelmét a 
veszélyekre. Az iskola tanári 
kara is segítette az ellenőr-
zést.

Október 24-én Szombat-
helyen, a Tó vendéglőben 

Ezüst Érdemkereszt kitünte-
tést vehetett át a City Sztár 
Egyesülettől Kajcsos Lajos, az 
egyesület elnöke.

November elsején a falu-

ban és a temető környékén 
járőröztek a polgárőrök, rend-
kívüli esemény nem történt. 
Meghívást kaptak a citera-
zenekar fennállásának 50. 
évfordulójára, részt vettek a 
szép ünnepségen. November 
15-én biztosították a forduló 
őszi utolsó, helyi labdarúgó-
mérkőzését. 

November 21-én rendha-
gyó év végi közgyűlést tartott 
a polgárőr egyesület. A köz-
gyűlésen új titkárt választot-
tak, mivel a korábbi titkár 
már nem tudja vállalni ezt 
a tisztséget. Megköszönték 
a leköszönő titkár, Kapui 
János 14 évig tartó áldozat-
kész munkáját, és új titkár-

nak megválasztották Kondor 
Győzőt. 

A Táplánszentkereszti Pol-
gárőr Egyesület köszöni min-
den támogatójának a segítsé-

gét, szeretnék, ha az egyesület 
tagjainak létszáma növekedne 
(jelenleg 14, közülük mind-
össze 4-en laknak helyben), 
várják a fiatalokat is. 

Karácsony közeledtével ké-
rik a táplánszentkeresztieket, 
figyeljenek a biztonságukra, 
zárják a kapukat, ne engedje-
nek idegeneket a lakásba, ne 
hagyják, hogy trükkös csalók 
becsapják őket.

Telefonszámok: Kajcsos 
Lajos elnök: 06/30/621-0689, 
Neválovicsné Polgár Adri-
enn alelnök: 06/70/617-8809, 

Kondor Győző titkár: 06/30/ 
530-0978.

(Fotó és információ:  
polgárőrség)

A polgárőrök őszi eseményei
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Koszorúztak

A kerékpárok felszerelését ellenőrizték

Kapui János
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Új helyen és más telefon-
számon érhető el november 
1-jétől Szombathelyen a 
városkörnyéki települések, 
köztük Táplánszentkereszt 
lakosságát is ellátó központi 
orvosi ügyelet. Az új cím: 
Szelestey utca 8., az új tele-
fonszám: 94/345-300.

A Szombathely város-
környéki települések la-

kosságát ellátó központi 
orvosi ügyelet címe és te-
lefonszáma azért változott, 
mert a szolgálatot korábban 
működtető Országos Men-
tőszolgálat helyett novem-
bertől a Szombathelyi Kis-
térség Többcélú Társulása 
lett a fenntartó. Az ügyelet 
el is költözött a mentőállo-
más Sugár úti rendelőjéből 

a Szelestey utca 8. szám alá, 
az új telefonszáma pedig: 
94/345-300.

A központi ügyelet – sür-
gős esetben – hétközna-
ponként délután 4 óra és 
másnap reggel 8 óra között, 
hétvégén és ünnepnapo-
kon pedig péntek (illetve 
az ünnepnapot megelőző 
nap) délután 4 órától hét-

fő (illetve az ünnepnapot 
követő nap) reggel 8 óráig 
vehető igénybe. Az ügyeleti 
szolgálatot a városkörnyéki 
települések háziorvosai 
ügyeleti beosztás szerint 
látják el. A felnőtt ügyeleti 
szolgálat mellett a gyer-
mek ügyeleti szolgálat is 
a Szelestey utcában talál-
ható. 

A táplánszentkereszti Hét 
Kastély Kertje Művészeti 
Óvoda és Bölcsőde őszi törté-
néseit foglalták össze. 

Hozzánk a bábszínház hely-
be jön. Nem kell utazni, csu-
pán elsétálunk a művelődési 
házhoz, és a színpadon elénk 

tárul a szombathelyi „Mese-
bolt” Bábszínház színvona-
las előadása. Idén már két 
alkalommal szórakoztattak 
bennünket.

Ahogy eddig is, az idei év-
ben sem maradhatott el óvo-
dánkban a minden évben, 

minden csoportban megren-
dezendő szüreti préselés, 
mustkóstolás. Kicsik és na-
gyok egyaránt vidám hangulat-
ban töltötték el ezt a délelőttöt 
minden csoportban. A szorgos 
kezek ügyesen szemezgették 
az általuk hozott szőlőt, majd 
préselték le a présgépen, hogy 

később megkóstolhassák mun-
kájuk gyümölcsét, a mustot.
„Dicsérjük a szőlő nevét, igyuk 
meg a szőlő levét…” – így szól 
ez a kis rigmus, melyet vidá-
man harsogtak a kis ovisok, 
majd kezdetét vehette egy jó 
hangulatú táncos mulatság.

,,Szállj elő zöld ág…” a te-
hetségígéreteket gondozó mű-
hely tagjai meghívást kaptak 
2015.10.30-án az unterwarti  
(alsóőri) Média és Informá-
ciós Központba, ahol három-
nyelvű gyermekkönyv-bemu-
tatón vehettek részt a gyere-
kek. A színpadon nyolc óvodás 
és iskolás csoport mutatta be 
tudását a határon innenről és 
túlról. Óvodásaink lelkesen 
készülődtek erre az alkalom-
ra, őszi témájú népi gyermek-
játékokból adtak ízelítőt az 
óvónénik segítségével. A kül-
földi útra a szülők is elkísérték 
gyermekeiket. 

Terménybábkészítő versenyt 
hirdettünk a Márton-nap al-
kalmából. Hárman emlékla-
pot kaptak alkotásaikért. Már-
ton-napi rendezvényünkön 
barkácsoltunk a szülőkkel, 
hagymás libazsíros kenyeret 
fogyasztottunk, szólt a zene, 

beszélgettünk. A bölcsődés 
gyerekek többsége is velünk 
volt szüleikkel együtt. Este 
lámpás felvonulással zártuk 
a napot. 

Őszi hangversenyünkön az 
iskolások voltak a meghívott 
vendégeink. Ismét nagyszerű 
zenei élményben volt részünk.

November utolsó hetében 
az egészségünk megóvásával, 
betegség megelőzésével kap-
csolatos tevékenységet tervez-
tünk. Készítettünk gyümölcs-
vitamin salátákat, tartottunk 
mozgásos napot, ellátogattunk 
az orvosi rendelőbe és a védő-
női szolgálathoz. Az óvodában 
a védőnőtől csupa hasznos 
tanácsot kaptunk, miközben 
érdekes dolgokat mutatott. 
Az elsősegélynyújtást is ki-
próbálhattuk egy szakember 
segítségével. 

( Fotó és információ: 
tápláni óvoda)

Orvosi ügyelet:  
Szombathelyen a Szelestey utcában

Óvodai hírcsokor
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Eljött az ősz, egyre több színes 
levelet sodort ablakunkba a 
szellő. Ahogy a párkányon 
sokasodtak a vidám levelek, 
úgy gyűltek az iskola prog-
ramjai is.

1. levél: Október 6. 
Horváthné Péntek Veronika 

tanárnő szervezésében iskolai 
ünnepély keretében emlékez-
tünk meg 1848-49 hőseiről. 
Az aradi vértanúk előtt tiszte-
legve a 3. évfolyamosok adtak 
műsort, melyet digitális vetítés 
és tánc is színesített. 

2. levél: Október 23.
Az 1956. október 23-án ki-

robbant magyar forradalom 
és szabadságharc eseményeit 
idézték fel Pappné Nagy Judit 
tanárnő vezetésével az ötödik 
és hetedik osztályos tanulók 
az iskola aulájában. A lelkesen 
előadott versek és egykori jel-
szavak mellett korabeli, archív 
filmfelvételek, a Rákosi-kor 
mozgalmi dalai, valamint 1956-
ra emlékező dalbejátszások is 
tarkították az előadást.

3. levél: Kerékpárok átvizs-
gálása a közlekedési hónap 
keretében

Az ősz beálltával Horváth 
Balázs törzszászlós, Szűcs Gá-
bor főtörzszászlós rendőrök 
és Kajcsos Lajosnak, a helyi 
polgárőrség vezetőjének aktív 
közreműködésével ismételten 
sor került az apáczais tanulók 
kerékpárjainak átvizsgálására. 
Iskolánk 44 diákja élt ezzel a 
lehetőséggel.

Szerencsére a szülők gon-
doskodásának eredményeként 
a legtöbb kerékpárnál nem 
találtak hiányosságot. A gye-
rekek igazoló lapot kaptak 
arról, hogy kerékpárjuk meg-
felelt-e az ellenőrzésen, illetve 
az esetleges hiányosságok 
felsorolásra kerültek. Remél-
jük, hogy a következő, tavaszi 
kerékpáros ellenőrzésre saját 

biztonsága érdekében még 
több diák hozza el biciklijét.

4. levél: Terménybáb-ver-
seny

Immár hagyományosan a 
zöldségek betakarítása, a szí-
nes levelek és az őszi termések 
megjelenése idején Leginszky 
Ágnes tanárnő koordinálásá-
val az említett alapanyagok 
felhasználásával ötletes ter-
ménybábokat varázsolnak di-
ákjaink társaik gyönyörködte-
tésére, mindnyájunk örömére.  

5. levél: Mézes reggeli
Intézményünk is kapcsoló-

dott az európai Mézes reggeli 
programhoz, mely a Földmű-
velésügyi Minisztérium és az 
Országos Méhészeti Egyesület 
összefogásával valósul meg.

Keve György méhésznek, 
helyi szaktanácsadónak köszön-
hetően mézes reggeliben része-
sültek iskolánk 6. évfolyamos 
tanulói. Az ismert méhész diák-
jainknak részletesen bemutatta 
a méhészkedés örömeit, nehéz-
ségeit, a mézkészítés lépéseit, 
valamint tárgyi bemutatóval is 

szemléltette a méhészeti esz-
közöket. Elmondta, hogy az 
OMME saját hatáskörben is 
ellenőrzi a mézek minőségét 
és eredetiségét, a termékek 
megfelelőségét pedig a csoma-
goláson elhelyezett zárszalaggal 
tanúsítja. Többek között a fo-
lyamatos ellenőrzésnek is kö-
szönhető, hogy a magyar méz a 
nemzetközi piacokon is keresett 
és versenyképes termék.

Felhívta a gyerekek figyel-
mét, hogy magyar mézet fo-
gyasszanak, mert ez a táplálék 
igazi kincsestár, különleges 
tápanyagokat tartalmaz, ren-
geteg dolgot orvosol, és még 
a szépségápolásban is hasznát 
vehetik a lányok. A méz közel 
70 féle gyógy- és fiziológiai 
hatással bír, 11-féle vitamint, 
körülbelül 30-féle ásványi 
anyagot, 19-féle aminosavat 
meg enzimet tartalmaz. 

Rendszeres fogyasztása fo-
kozza a teljesítőképességet.

A bemutató végén a tanulók 
maguk is megkóstolhatták a 
különböző mézfajtákat, meg-
győződhettek arról, hogy a 
Kárpát-medencében található 
növények nektárjából, a Vas 
megyéből gyűjtött méz kü-
lönösen ízletes és rendkívül 
finom.

Köszönjük, Gyuri bácsi!

6. levél: Márton-nap
A keresztény egyházak 

gyakorlatában Szent Márton 
napján kezdődik a karácsony 

időszaka. Mi is ezt az időpontot 
választottuk projektnapként 
intézményünkben.  A rendez-
vény táncházzal indult, majd 
kézműves foglalkozásokkal 
folytatódott. Az apáczais diá-
kok faraghattak, felöltöztethet-
ték Ludas Matyi életnagyságú 
bábuját, fonalból képet készít-
hettek, ezzel is tisztelegve a 
jótékony Szent Márton előtt. A 
tornacsarnokban a rendezvény 
második részében sportverse-
nyek zajlottak. A lázas tevé-
kenység szünetében a gyerekek 
libazsíros kenyérrel, sütőtökkel 
és Márton-napi süteménnyel 
enyhíthették éhüket.

A délután végén észrevét-
lenül belopódzott a sötétség, 
ekkor indultunk útra a saját 
magunk készítette lámpások-
kal a falu központjába. A szép, 
s immár hagyományosnak ne-
vezhető lampionos felvonulá-
sunkhoz csatlakoztak a szülők 
és a község érdeklődő lakói. 

A Szent Márton püspök 
tiszteletére szentelt napon 
valamennyi résztvevő kellemes 
élménnyel gazdagodott. A ren-
dezvény zavartalan lebonyolí-
tásáért köszönetet mondunk 
az iskola Szülői Szervezetének, 
és annak vezetőjének Feketéné 
Piskor Eszternek, Baranyai 
Tibor táncosnak, Sulyok János 
népi fafaragónak és a Községi 
Konyha dolgozóinak.

A 3 hetet meghaladó pro-
jekt folytatásaként az alsó 
tagozatosok a szombathelyi 
bábszínház „Szent Márton 
köpenye” című előadása ke-
retében ismerkedtek meg a 
püspök életével, a felsősök 
pedig PPT-ket készítettek a 
szent életútjáról, példaadó 
magatartásáról. Vendégünk 
volt az iskolában Ince atya, aki 
érdekfeszítő előadást tartott a 
diákoknak a témában.

Decemberben hópelyhekkel 
folytatjuk… 

(Szöveg és fotó:  
Apáczai iskola)

Őszi programok az Apáczai Csere János 
Általános Iskolában
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 November 20-án tartották az 
Idősek Napját Táplánszent-
kereszten. A hagyományok 
szerint itt köszöntötték a falu 
két legidősebb polgárát, ez-
úttal a nyolcvankilencedik 
évében járó Kozmor Istvánnét 
és Kölkedi Jánost. 

Meskó Krisztián, a táplán-
szentkereszti művelődési ház 
vezetője az ünnepség kezde-
tén bejelentette, megváltoz-
tatják a rendezvény elneve-
zését, a jövőben hivatalosan 
Szépkorúak Napja lesz az 
évenként ismétlődő program.   

Az idén is megtelt a kultúr-
ház nagyterme. Ifj. Perl János 
polgármester köszöntötte a 
megjelenteket. Elmondta, 

gondban lenne az önkormány-
zat, ha minden 65 év feletti 
eljött volna a rendezvényre, 
mert a községben jelenleg 
több mint 340 ilyen korú la-
kos él. Gondolkodtak is azon, 
hogy a jövőben tágasabb, ké-
nyelmesebb környezetben, az 
általános iskolai sportcsarnok-
ban fogadják a szépkorúakat. 
Akik most itt vannak, nagyon 
sokat tettek akár szűkebb, 
akár tágabb környezetükben 
azért, hogy az elmúlt évtizedek 
alatt fejlődjön a település. A 
jövő generációinak ezt kell 
megőrizni, és továbbfejlesz-

teni. A nyugdíjas évek már 
a megérdemelt pihenésé, 
de persze van bőven ebben 
a korban is teendő, akár a 
családban, akár valamilyen 
helyi közösségben. Azt kívánta 
a megjelenteknek, hogy ha 
könny jön ki a szemükből, 
az ne a bánaté és fájdalomé, 
hanem az örömé legyen.

 Dr. Teleki György házi-
orvos arra hívta fel a figyel-
met,  mennyire örömteli , 
hogy Táplánszentkereszten 
is egyre többen érik meg ezt 
a szép kort. Az ilyen össze-
jövetel tiszteletadás az idős 
emberek iránt. A gyerekek-
nek és unokáknak tisztelni 
kell a szülőket, nagyszülőket, 
méltányolni kell, hogy évti-

zedek kemény munkájával 
teremtették elő családjuk 
megélhetését. A mai munka- 
és életkörülmények teljesen 
mások, mint 40-50 éve voltak, 
de ezeknek a változásoknak 
az alapjait is a mostani idősek 
rakták le. A szeretet az, amit 
pénzért nem lehet megvenni, 
de amire szükség van. Fon-
tos, hogy a nyugdíjasok se 
hagyják el magukat, aktívak 
legyenek, de ragaszkodjanak 
megszokott környezetükhöz, 
lelki békéjükhöz. Hiszen az 
öreg fát sem lehet már át-
ültetni.

 Merkli Ferenc plébános 
szokásosan jókedvű köszön-
tőjét azzal kezdte, hogy sike-
rült jó pár kilót leadnia, ami-

hez erős hit és akarat kellett. 
Olyan célt tűzött ki magának, 
ami ehhez erőt adott, az pedig 
nem volt más, mint hogy két év 
múlva indul a félmaratonon. 
Hangsúlyozta, hogy a család, a 
szeretet, a kitűzött cél, az igaz 
hit boldogságot tud okozni. 
Majd egy kolumbiai szerző 
anekdotáiból olvasott fel a 
jelenlévőknek, nagy tetszést 
aratva. 

A szokásoknak megfele-
lően ifj. Perl János polgár-
mester és dr. Kovács László 
alpolgármester köszöntötte 
a település legidősebb nő és 
férfi lakóját. Előbbi továbbra 
is Kozmor Istvánné, Ilona 
néni, az utóbbi pedig Kölkedi 

János. Mindketten jövőre 
töltik be 90. életévüket. A 
műsort Pelczer Géza „A har-
monika megér egy misét” 

elnevezésű tangóharmonikás 
muzsikája szolgáltatta, majd 
jött a finom estebéd, a progra-
mot pedig fiatalos mulatozás 
zárta. 

l.e.

A szépkorúak nemzedékét 
köszöntötték

Kozmor Istvánnét köszöntötték

Szépkorúak a művelődési házban

Meskó Krisztián

Merkli Ferenc plébános
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Megyei tűzoltó-találkozón, 
újraélesztési és iparbiztonsá-
gi gyakorlaton vettek részt a 
táplánszentkereszti önkéntes 
tűzoltók az őszi hónapokban. 

Szombathelyen október 
3-án tartották az I. Vas Megyei 
Önkéntes Tűzoltó Találkozót, 
amelyen a Táplánszentkeresz-
ti Önkéntes Tűzoltóegyesület 
is részt vett. A találkozóra 400 
tűzoltó és 65 gépjármű érke-
zett, a város Fő terén közös 
bemutatót tartottak, alapve-
zetéket szereltek. 

Szombathelyen az Agora 
Művelődési és Sportházban 
újraélesztési rekordkísér-

letet tartottak, amelynek a  
táplánszentkereszti önkéntes 
tűzoltók is részesei voltak, 
elsajátították és gyakorolták 
az újraélesztéshez szükséges 
ismereteket. (Bármikor szük-
ség lehet rá!)

Október 28-án a Borostyán-
kő Mentőcsoport néhány tagja 
részt vett azon a gyakorlaton, 
amely az iparbiztonságot he-
lyezte előtérbe. Novemberben 
elméleti és gyakorlati okta-

táson az EDR rádióforgal-
mazásból és a légzőkészülék 
használatából készültek föl a 
tűzoltók. 

A szomszédos település 
(Vép-Bozzai ÖTE) önkéntes 
tűzoltói jótékonysági bálra 
hívták meg a táplániakat, ezzel 
is ápolták hagyományosan jó 
kapcsolatukat. 

Táplánszentkereszten a tűz-
oltószertár előtt kavicsozták 
a terepet, mert esős időben 
körülményes volt a tűzoltó-
autóval ki- és bejárni. A szer-
táron belül is végeztek felújí-
tási munkákat. Az egyesület 
köszöni a táplánszentkereszti 
önkormányzat és mindazok 
segítségét, akik részt vállaltak 
a munkákból. 

(Halvax Ágnes)

Mozgalmas volt az ősz a tűzoltóknál

Nem ok nélkül hívják néma 
gyilkosnak a szén-monoxid 
(CO) gázt, a kívánatosnál ma-
gasabb fokú jelenléte kezdet-
ben (kisebb koncentrációban) 
még csak enyhébb rosszul-
létre utaló tüneteket okoz, a 
koncentráció emelkedésével 
azonban a következmények 
akár halálosak is lehetnek. A 
CO a fosszilis tüzelőanyagok 
(gáz, szén, olaj, fa stb.)  töké-
letlen égése során keletkezik. 

Szén-monoxidot bocsáthat 
ki bármely nem megfelelően 
működő,  nyílt égésterű főző 
ill. fűtőberendezés, illetve az, 
amelynek füstelvezetője el van 
tömődve. Minden olyan tüze-
lőberendezés nyílt égésterű, 
amely az égéshez szükséges 
oxigént az élettérből (lakótér-
ből) vonja el. 

A mérgezés kezdeti tünetei 
(fejfájás, fáradtság) az influ-
enza tüneteihez hasonlóak, 

emiatt nehezen diagnoszti-
zálhatók. A  CO koncentrá-
ció emelkedése és további 
tartós  belélegzése során a 
tünetek súlyosbodnak, így 
felléphet egyensúlyvesztés, 
látásvesztés, emlékezetkie-
sés. Ha egy lakótérben ha-
lálos szintű szén-monoxid 
koncentráció alakul ki, az ott 
tartózkodók eszméletüket 
vesztik, és soha többet nem 
térnek magukhoz. Magyaror-

szágon évente több száz em-
bert kezelnek  CO-mérgezés 
miatt, és több tucat haláleset 
is történik.

 A baj megelőzése érdeké-
ben rendszeresen ellenőriz-
tessék a nyílt égésterű főző  
ill. tüzelőberendezéseiket, és 
mindegyik mellé telepítsenek 
szénmonoxid-vészjelzőt! 

Táplánszentkereszti  
Önkéntes Tűzoltóegyesület

A szén-monoxid mérgezés veszélyei és a megelőzés

Tűzoltók a szombathelyi találkozón

Kavicsozták a kihajtót Újraélesztési gyakorlat volt
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Dr. Balázs Géza, az ELTE 
Bölcsészettudományi Kar 
Magyar Nyelvtudományi és 
Finnugor Intézet Mai Magyar 
Nyelvi Tanszék tanszékve-
zető egyetemi tanára volt a 
vendége október 12-én este a 
Tápláni Olvasókörnek. 

Sokan voltak kíváncsiak 
a médiából is jól ismert és 
népszerű nyelvészre, néprajz-
kutatóra, aki tíz évig a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központban 
is oktatott. 

Meskó Krisztián, a táp-
lánszentkereszti Jókai Mór 
Művelődési Ház vezetője kö-
szöntötte a vendégelőadót a 
Tápláni Olvasókör megala-
kulásának első évfordulóján. 

Dr. Balázs Géza elmondta, 
tíz évig vonattal járt Budapest-
ről Szombathelyre, utazás köz-
ben számos élettapasztalat-
tal lett gazdagabb. A magyar 
nyelv, a magyar nép nyelvi 
humoráról tartott előadást. A 
vonaton ellesett és némikép-
pen karikírozott történettel 
kezdte. Sokunk számára isme-
rős a jelenet, amikor egy csa-
lád tagjai (ezúttal nagyszülők 
és Marcellka nevű unokájuk) 
fölkászálódnak a vonatra, és 
amint befészkelik magukat a 
kupéba, rögtön enni kezde-
nek.  Fut, robog velük a vonat, 
míg újabb és újabb falatok ke-
rülnek elő a táskák mélyéből, 

a Dunántúl számos történelmi 
és kulturális öröksége illan el 
mögülük, de ők ebből semmit 

nem érzékelnek, csak az evés 
örömét. A közönség vette a 
lapot és jókat nevetett, miköz-
ben azt is észre kellett venni, 
a professzor milyen mesterien 
használja az evés és a kínálás 
megszámlálhatatlanul sokféle 
kifejezését. Szarkasztikus hu-
mor, és valami nagyon mélyről 
jött szomorúság járta át az 
életből ellesett kis jelenetet.

Magyarázatot is fűzött hoz-
zá: „Több évszázados éhezés 
információját raktározták el 

elődeink, nem ehettek eleget 
és most, amikor már lehet, a 
tudatalattiból törnek elő az 

elfojtott érzések, az evéshez 
kapcsolható kifejezések. Nem 
sorvadhat el, nem halhat ki 
az a nyelv, amely ilyen válto-
zatos, rugalmas és hajlékony. 
A magyar nyelv jelene, jövője 
foglalkoztat, ilyenekről írok 
könyveket, erről szól a Kos-
suth Rádióban a „Tetten ért 
szavak” című műsorom. ”

A  m a g y a r  n é p l é l e k -
rő l  megtudhat tuk ,  hogy 
„hungaropesszimista”, ha két 
magyar találkozik, azonnal pa-
naszkodni kezd (időjárás, foci, 
gyerekek, betegség, politika 
stb.), Hankiss Elemér kuta-
tásai szerint ötven himnusz 
közül a magyar a legszomo-
rúbb és az egyik legrövidebb 
(6 perces). A sok balsors és 
romlás ellenére mégis itt va-
gyunk, talán a félelem is össze-
fogta népünket. A reformkori 
nyelvújítóknak köszönhetjük, 
hogy a tizenkilencedik század-
ban modernizálták a magyar 

nyelvet, amelyet csak 1844-
ben nyilvánítottak az ország 
hivatalos nyelvévé. 

A népi kultúra és irodalom 
teli van optimizmussal, derű és 
jókedv, számos adoma és anek-
dota bújik meg benne, számos 
nagy írónkat inspirálta (pl: 
Jókai, Mikszáth). Nincs okunk 
túlzott pesszimizmusra, a vicc-
nek is három fővárosa volt (és 
van!), Prága, Bécs, Budapest. 

A derűs estén a mostani fi-
atalok, az „internet népének” 
meglepően jó nyelvi humorá-
ba is beavatta hallgatóságát dr. 
Balázs Géza professzor. 

(t. m.)
Fotó: művelődési ház

Dr. Balázs Géza a magyar 
nyelv humoráról

A magyar nyelv rugalmas és nagyon szép

Derült a közönség Dr Balázs Géza
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Bursa Hungarica  
Ösztöndíjpályázat  

2016.

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata 2016. évben 
is csatlakozott az ösztöndíj pá-
lyázathoz. A meghirdetett pá-
lyázatra 22 főiskolai, egyetemi 
tanulmányait folytató helybéli 
diák nyújtotta be pályázatát. A 
pályázatok mindegyike meg-
felelt a kiírás feltételeinek. 
Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete azokat a tanulókat, 
akik családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem halad-
ja meg a 100.000 Ft-ot, havi 
5.000 Ft támogatásban, akik-
nél a jövedelem meghaladja, 
havi 4.000 Ft támogatásban 
részesítette. Az önkormány-
zati támogatásnak megfelelő 
összeget kap a diák az államtól 
is. Ez azt jelenti, hogy havi 8. 
000, vagy 10.000 Ft összegű 
támogatásban részesülnek a 
hallgatók. Használják egész-
séggel, váljon javukra. 

Szociális tűzifa  
támogatás

Az önkormányzat az idei 
évben is sikeresen pályázott 
szociális tűzifára. A támoga-
tásból 40 m3 fát tudunk vá-
sárolni, amelyet januárban 
szállít hozzánk az Erdészeti 
Zrt. Kérelem a polgármes-
teri hivatalban igényelhető 
és nyújtható be 2016. január 
31-ig. 

A benyújtás feltételei az ön-
kormányzat rendelete alapján: 

Az önkormányzat vissza 
nem térítendő természetbeni 
támogatásként tűzifát bizto-
síthat 

„a) annak a személynek, aki 
a szociális igazgatásról és ellá-
tásokról szóló törvény szerinti 

aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 

ac) települési támogatásra 
jogosult, 

ad) halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő 
család, 

b) annak a személynek, aki-
nek a családjában mozgáskor-
látozott él, 

c) azoknak a családoknak, 
amelyekben 3, vagy annál több 
gyermeket nevelnek, vagy

e) 70 éven felüli egyedül élő 
nyugdíjasnak, vagy nyugdíjas 
házaspárnak, akinek, akiknek 
az egy főre jutó jövedelme 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj összegének 350 %-át.”

Az önkormányzat készle-
téből 2015. decemberében 
a legrászorultabbak részére 
biztosítunk 1-2 m3 tűzifát, 
hogy az ünnepeket ne kelljen 
hidegben tölteni. 

Táplánszentkereszt  
Helyi Értéktára

A Helyi Értéktár Bizott-
ság – a lakosság javaslatainak 
figyelembevételével – döntött 
a település értékeinek felvéte-
léről a Helyi Értéktárba.

Ezekről az értékekről ké-
szült egy kiadvány az önkor-
mányzat gondozásában, me-

lyet tisztelettel ajánlunk szíves 
figyelmükbe. A kiadványt a 
polgármesteri hivatalban kap-
hatják kézhez. 

Várjuk további javaslataikat 
az értéktár bővítésére.

Közmeghallgatás

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete 2015. december 7-én 
17. 30 órakor a Jókai Mór 
Művelődési Házban közmeg-
hallgatást tart.

Beszámoló hangzik el a 
2015. évben elvégzett felada-
tokról és a következő év ter-
veiről.

A meghívót minden háztar-
tásba eljuttattuk, tisztelettel 
várjuk Önöket!

Advent

Amikor kedves 
Olvasóink az újsá-
got kezükbe veszik, 
már a 2. gyertyát is 
meggyújtottuk az 
adventi koszorún. 
Minden évben, év 
vége felé általában 
az  ember  le l tárt 
készít. Hátunk mö-
gött hagyunk egy 
igazán küzdelmes 
esztendőt, melyben 
örömeink és bosszú-
ságaink, fájdalmas 
veszteségeink, élmé-
nyeink és reményteli 
sikereink is voltak. 

Nekem az a meglátásom, hogy 
az emberek többségét azonos 
vágyak és célok vezérlik: nyu-
galomra, biztonságra, harmó-
niára, emberi hangokra, sze-
retetre és megértésre vágynak. 
Olyan viszonyokra, melyekben 
boldogul, nevelheti család-
ját, készülhet hivatására, vagy 
vágyja a nyugodt, békés öreg-
kort. Valamennyien sikereket 
akarunk a családban, a mun-

kahelyünkön, a településün-
kön. Panaszból, elutasításból, 
nem épül sem helyi közösség, 
sem ország, de a család is csak 
összefogás révén jut előbbre. 
Ne gondoljunk hát a hétköz-
napok harcaira, zajaira, csen-
desedjünk el legalább erre a 
kis időszakra és gondoljunk 
mindazokra, akik legközelebb 
állnak hozzánk: családunkra, 
szeretteinkre. Idézzük fel az 
év legszebb pillanatait és rak-
tározzuk el lelkünkben, hogy 
erőt meríthessünk belőle az 
elkövetkezendő esztendőben. 
Az ünnep hangulatában ne 
feledkezzünk el a legemberibb 
értékünkről a másokra való 
odafigyelésről sem. Községün-
ket is ünneplőbe öltöztetjük, 
karácsonyi fények csillognak 
a polgármesteri hivatalon, a 
könyvtáron, a parkban, az ut-
cákon, a lakóházak udvarán, 
ablakaiban. Áll a Betlehem a 
templom mellett. Ez a karácso-
nyi hangulat talán bennünket is 
megváltoztat. Jobban vágyunk 
a csendre és a nyugalomra, 
megbékélünk embertársaink-
kal, önmagunkkal. Kívánjuk 
minden táplánszentkereszti 
lakosnak, hogy a szeretet és 
a vele együtt járó békesség 
tegye széppé az idei ünnepü-
ket, töltsék azt akár egyedül, 
akár szeretteik körében. Ez az 
ünnepi időszak segítse Önöket 
igazi kikapcsolódáshoz, testi, 
szellemi és lelki megújuláshoz, 
feltöltődéshez, hogy a 2016-os 
esztendőt újult erővel kezd-
hessék el. 

Ezekkel a gondolatokkal 
kívánunk Olvasóinknak és a 
Község lakosságának békés, 
boldog, élményekben gazdag, 
szent karácsonyi ünnepeket, 
és az újesztendőben jó egész-
séget, hitet, kitartást, erőt, sok 
örömet mind magán, mind 
közügyeinkben.

 Családi Anita
jegyző

A táplánszentkereszti önkormányzati  
hivatal tájékoztatója
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Karatehírek

Minden kedves olvasónknak  
kellemes karácsonyt és sikerekben  

gazdag új évet kívánunk!

Focieredmények
A megyei I. osztályban játszó Tápláni KSK és a megyei 

II. osztály Szombathelyi csoportjában szereplő Táplán FC 
eddigi eredményei: 

Tápláni KSK–Vép 1-4
Rum–Tápláni KSK 6-0
Tápláni KSK–Körmendi FC 0-7
Celldömölk–Tápláni KSK 2-0
Tápláni KSK–Vasvár 1-1
Egyházasrádóc–Tápláni KSK 1-0
Tápláni KSK–Kőszeg 1-1
Répcelak–Tápláni KSK 1-2
Tápláni KSK–Csepreg 1-1

Söpte–Táplán FC 7-0
Táplán FC–Szentpéterfa 4-0
Ják–Táplán FC 3-0
Táplán FC–Tanakajd 1-0
Balogunyom–Táplán FC 2-0
Táplán FC–Zanat 7-0
Gyöngyöshermán-Szentkirály–Táplán FC 1-1
Táplán FC–Arborétum-Herény 2-0
Torony–Táplán FC 2-1 

Salgótarjánban 2015. ok-
tóber 17-én rendezték meg a 
Palóc Kupa nyílt Nemzetközi 
Országos Bajnokságot: gyer-
mek, ifjúsági, kadet, junior és 
felnőtt korcsoportokban. A 
versenyen 174 versenyző vett 
részt 349 nevezéssel.

A Tápláni Karate Sport-
egyesület a nagy távolság mi-
att Németh András (3.dan) 
vezetőedző két versenyzőjével 
utazott csak, de mindketten 
aranyéremmel tértek haza. 
Nagy küzdelemben Berta Dá-
niel kadet (16-18) korcso-

portban magabiztosan jutott 
a döntőig, és ott sem talált 
legyőzőre. Edzője indította 
az idősebbek között is, junior 
korcsoportban, ott azonban 
nem jutott a négyes döntőbe. 
Habda Zsolt a felnőtteknél 
(21-) szintén kumitében in-
dult, és a 16-os tábláról indul-
va verekedte magát a döntőbe, 
ahol meggyőző fölénnyel nyer-
te a meccsét, és ő is a dobogó 
legfelső fokára állhatott. 

(Kép és szöveg: Tápláni 
Karate Sportegyesület)

Habda Zsolt szeptember-
ben a lengyelországi Bielsko 
Biela-ban a magyar váloga-
tott tagjaként részt vett a 
WSKA Világbajnokságon is. 
Egyéni küzdelemben sima 
győzelem után továbbju-
tott, ott azonban hosszab-
bításban a bírók az ellen-
felét hozták ki győztesnek, 
így nem jutott a döntőbe. 

Csapat kumitében a nagy 
esélyes – későbbi győztes 
– orosz csapattal  sorsol-
ták őket össze, ahol Zsolt 
ugyan nyerte a meccsét két 
wazarival, de a társai sajnos 
nem, így kikaptak. A magyar 
válogatott tagjai 2 arany-, 2 
ezüst, és 1 bronzéremmel és 
számos helyezéssel tértek 
haza a világbajnokságról.

A képen balról: Berta Dániel, Németh András edző, Habda Zsolt

2016. január 21-23. Magyar Kultúra Napi rendezvény-
sorozat

2016. január 29. Batyus-bál
2016. február 6. Farsangfarki Rönkhúzás

2015. december 11. 19.00
Színház a tornacsarnokban
Mesebolt Bábszínház-Weö-

res Sándor Színház: A holdbe-
li csónakos

Belépő: mindössze 500,- Ft/
fő.

2015. december 12. 19.00
Tápláni Rockbuli
Dry Parsley 
Revans Rock Band
PNR
Belépő: 600,- Ft

2015. december 13. Luca-
nap és adventi készülődés

Délelőtt Lucázás a telepü-
lés portáinál.

Délután:
Luca-bemutató
Kézműveskedés
A falu fájának díszítése
Varnyú Country gyermek-

koncert!

Pontos program és részletek 
a plakátokon, valamint az 
interneten!

WSKA Világbajnokság

PALÓC KUPA

Adventi előzetes

2016-os kulturális  
előzetes


