
Táplánfa és Gyöngyös szent
kereszt egyesítésének évfordu
lóját ünnepelték október 22én, 
a Jókai parkban lévő emlékmű
nél és az iskola sportcsarnoká
ban. Az ünnepségen átadták a 
Táplánszentkereszt községért 
díjat dr. Láng Gusztáv irodalom
történésznek.  

Szokatlanul tavaszias idő-
ben köszöntötte a koszorúzás 
résztvevőit a faluegyesítési 
emlékkőnél Meskó Krisztián, 

a Jókai Mór Művelődési Ház 
vezetője, majd átadta a szót az 
ünnepi szónokának. Dr. Nagy 
Zoltán múzeumigazgató, nép-
rajzkutató visszaemlékezett a 
történeti időkre, amelyek ezt 
a települést jellemzik. Utalt 
arra, hogy 1894-től 1974-ig 
Szombathely és Rum között 
helyi járatú vonat közlekedett, 
amelyen utazók a hajdan kü-
lönálló települések megállóin 
is leszállhattak. Felhívta a fi-

gyelmet arra, hogy az internet 
világában ma már sok mindent 
meg lehet tudni Táplánszent-
keresztről, amely napjainkban 
élhető település, ahol jelen 
van a hagyományőrzés, de a 
korszerű infrastruktúra is. A 
községről CD-n elérhető digi-
tális anyagot tanulmányozva 
tudja elemezni a települést 
földtanilag, történelmileg és 
néprajzilag. Beszélt a mai Táp-
lánszentkeresztet alkotó egy-
kori önálló települések főbb 

jellemzőiről is. Ezek a falvak 
igen kis lélekszámúak voltak. 
Az egyesítést követően Táplán-
szentkereszt lakosságszáma 
1600-at tett ki, amely mára a 
városból történő idetelepülés 
hatására ezer fővel bővült. 
Szólt a templomokról, a mal-
mokról, a temetői kőkeresztről, 
a Széll Kálmán családi sírhely-
ről, a ravatalozóról, ahogy a 
műemlék jellegű kastélyokról, a 
citerazenekarról, a sportklubról 

és a jól működő civil szerveze-
tekről is. 

Az ünnepi beszéd után el-
helyezték az emlékműnél a 
megemlékezés koszorúit. Ko-
szorúzott az önkormányzat, az 
intézmények, egyesületek, civil 
szervezetek, de magánszemé-
lyek is tettek le virágszálakat. 

Az iskolai sportcsarnokban 
folytatódott a faluegyesítési 
megemlékezés, ahol a Meskó 
Krisztián által filmfelvételen 
megszólaltatott, különböző kor-
osztályú táplánszentkereszti 
lakosok mondták el, hogy mi jut 
eszükbe a településről, milyen 
a lakóhelyükhöz való viszo-
nyuk. Majd bejelentette, hogy 
az idei „Táplánszentkereszt 
Községért” díjazott dr. Láng 
Gusztáv irodalomtörténész, 
kritikus, egyetemi tanár. 1936. 
június 12-én született, a közép-
iskolát a ma Romániához tarto-
zó Szatmárnémetiben végezte. 
1958-ban a kolozsvári Bolyai 
Tudományegyetem magyar 
szakán diplomázott. Pályáját 
szerkesztőként kezdte, majd 
1959-től a kolozsvári egye-
tem magyar nyelv és irodalom 
tanszékén tanított. 1984-ben 
települt Magyarországra, előbb 
Szombathelyre, majd Táplán-
szentkeresztre. A szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Főiskolán 
tizenhat évig volt a magyar iro-
dalom tanszék vezetője. 2006-
ban vonult nyugdíjba. 1956-tól 
viszonylag rendszeresen közölt 
irodalomtörténeti és történelmi 
cikkeket. 

Folytatás a 3. oldalon
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Megyei pátria nap
A Vas Megyei Honismereti Egye
sület Táplánszentkereszten, a 
Jókai Mór Művelődési Házban 
tartotta a XIII. Megyei Pátria Na
pot november 19én. 

Az egyesület tagjai levéltáro-
sok, helytörténeti kutatók, közmű-
velődési szakemberek, a megye 
számos településéről érkeztek, 
előadásokat hallgattak, megko-
szorúzták Németh Lajos tanár-
népművelő emléktábláját, ismer-
kedtek a falu nevezetességeivel.

Zsámboki Árpád, a Vas megyei 
Honismereti Egyesület elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket. Elmond-
ta, minden évben más helyszínen 
tartják a pátria napot, ezúttal a 
számos nevezetességgel bíró 
Táplánszentkeresztet választot-
ták. Gratulált Balog Péter építész-
nek, a Rumi Rajki Műpártoló Kör 
elnökének, 25 éve tevékenykedik 
a civil szervezet Szombathelyen, 
és az Év Civil Szervezete díjat 
kapta nemrégen.

Folytatás a 2. oldalon

A faluegyesítés évfordulóját ünnepelték
 Dr. Láng Gusztáv az idei díjazott

Koszorúz az önkormányzat 
(Perl János, dr. Kovács László, 

Családi Anita)

Zsámboki Árpád
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Folytatás az 1. oldalról  
A táplánszetkereszti Tavaszi 

Szél Citerazenekar előadása 
után Perl János, a falu polgár-
mestere köszöntötte a vendé-
geket. Röviden bemutatta a falut, 
amelynek mágikus vonzása van 
a 7-es számhoz: hiszen hét 
egykori község egyesítése után 
jött létre, területén hét kastély 

található. A falu története a római 
korba is visszavezethető. Ipar-
kodnak hasznosítani a műemlék 
épületeket, óvodatörténeti kiállí-
tás, Forrai Katalin emlékszoba 
is van az Erdődy-kastélyban, és 
itt rendezték be Pásti János po-
lihisztor emlékszobáját is. Jelen-
leg a falut közel 2700-an lakják, 
teljes az infrastruktúra, bölcsőde, 
óvoda és iskola szolgálja az itt 
lakókat. Kiemelte az iskola pe-
dagógusainak munkáját, aktív 
közreműködésüket a település 
életében. Előnyt és hátrányt is 
jelent Szombathely közelsége, 
sokan dolgoznak a megyeszék-
helyen, és csak estére érkeznek 
haza. Fiatalok költöznek a város-
ból és távolabbról is a faluba. 
Sok civil szervezet működik, 
mégis vannak olyanok, akik csak 
alvóhelynek vélik a lakóhelyüket. 
2015-ben csatlakozott a falu 
a Földművelési Minisztérium 
felhívásához, létrehozták a helyi 
értéktár bizottságot, és számba 
vették a helyi értékeket. (A részt-
vevők az önkormányzattól aján-
dékba kapták azt a kis kiadványt, 

amely összegzi Táplánszentke-
reszt legfontosabb helyi értékeit). 

 Párbajhősből országgyűlési 
képviselő, mozaikok Rosenberg 
Gyula (1856-1914) táplánfai bir-
tokos életéből címmel Majer 
László levéltáros tartott érdek-
feszítő előadást. A Temesvár 
közeli erdőben 1883. október 
22-én esett meg a pisztolypár-

baj, Rosenberg Gyula budapesti 
ügyvéd és gróf Batthyány István 
(a németújvári család elsze-
gényedett ágából származott, 
alkalmazotti munkával tartotta 
fönn magát) között. A kor ak-
kori szokásainak megfelelő, 
ám legveszélyesebb párbaj-
formát választották a felek (25 
méterről indulva, minden lövés 
után 5 méterrel csökkentették a 
távolságot… (a harmadik lövés 
végzett a gróffal!). A párbajt 
Schossberger Ilona 16 éves 
hajadonért vívta a táplánfai bir-
tokos, ki a „férfiúi erényeknek és 
szépségnek nem volt híján” (a 
korabeli lapok megfogalmazása 
szerint). A dúsgazdag család 
lányát megkérte a táplánfai bir-
tokos, ám a család elutasította 
a kérését, mert magasabb rangú 
férjet (a grófi származású Bat-
thyány Istvánt) szánták neki. A 
fiatalokat kalandos körülmények 
között mégis összeadta egy 
csodarabbi, a leány családja 
nem repesett az örömtől, és 
mindenféle ígéretekkel eltávolí-
tották a leány közeléből. Rosen-

berg Gyula a becsületén esett 
sértések miatt hívta ki párbajra a 
grófot. A korabeli újságok szerint 
Batthyány öt nappal a házasság-
kötése után vesztette életét. 

Az írott jog szerint, amely 
tiltotta a párbajt, a Temesvári 
Törvényszék 2 évre elítélte Ro-
senberg Gyulát, azonban három 
hónap múlva szabadult a bör-
tönből…

A kalandos életű táplánfai 
birtokos 1887-ben kötött házas-
ságot a velencei holland konzul 
lányával. 1892-től országgyűlési 
képviselő, a németújvári, később 
a rudabányai kerületet képvisel-
te, nevéhez köthető a Szombat-
hely-Rum (Táplánszentkereszten 
már csak vasúti emlékhely jelzi, 
hogy erre jártak a vonatok), a 
Németújvár-Körmend vasútvonal 
támogatása, adóhivatalt alapított 
Kiscellben, Mikszáth Kálmán 
baráti társaságának tagja volt 
(az író meg is látogatta táplánfai 
birtokán). Magas színvonalon 
gazdálkodott, versenyistállót 
tartott fenn a lovainak (trénert 
hozatott Angliából).

Majer László még sok érde-
kességgel és több olyan régi 
fotóval is színesítette az elő-
adását, amelyek nem forognak 
közkézen. 

Táplánszentkereszt kulturális 
arculatát, régi és új kori ha-
gyományait Meskó Krisztián, a 

művelődési ház vezetője mu-
tatta be. 

Zsámboki Árpád bejelentette, 
2002 óta minden évben átadják 
a honismereti egyesület elis-
merését annak a helytörténeti 
kutatónak, akit a legérdeme-
sebbnek tartanak. A Szülőföldért 
Díszoklevelet az idén dr. Kövér 
László vasúttörténész vehette 
át az ünnepségen. A közlekedés 
és a vasút történetét kutatja, 
több könyve is megjelent erről, 
az 1956-os forradalomról és 
megtorlásokról, a szombathelyi 
polgári körökről és a szombat-
helyi Haladásról is írt könyvet. 

Táplánszentkereszt hely-
történeti gyűjteménye a Pásti 
János Emlékszobával bővült, 
az Erdődy-kastélyban. Wiktora 
Antal, a falu szülötte szorgal-
mazta a kiállítás létrejöttét. A 
tanácskozáson hallhattuk Pásti 
János előadásában a Bányász 
Himnuszt (Wiktora Antal vette 
fel magnóra). Wiktora Antal, 
Pődör György nyugdíjas iskola-
igazgató, ásványgyűjtő, költő és 
Gyöngyössy Péter, a Kerekerdő 
Alapítvány elnöke idézte meg 
a kohómérnök és sokoldalú 
tudós ember életét. (Pásti János 
életére, munkásságára még 
visszatérünk). 

Az előadások után a honis-
mereti egyesület tagjai megko-
szorúzták Németh Lajos iskola-
igazgató, a táplánszetkereszti 
citerazenekar alapítójának 
emléktábláját, ellátogattak a 
Szécsen-kastélyba (Kisterenyei 
Erwin restaurátor mutatta be az 
épületet), megnézték az Erdődy-
kastélyt, a Szent Lőrinc templo-
mot, a Széll-kastélyt, és megko-
szorúzták Széll Kálmán egykori 
miniszterelnök sírját a táplánfai 
temetőben lévő családi kriptánál. 

(t. m.)
Fotó: Varga Károly Gyula

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

Email: taplanujsag@gmail.com
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely

Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

A XIII. Megyei Pátria Napnak adott otthont a falu

2017. év eleji kulturális előzetes
2017. január 10. 18:30 – Morzsányi filmklub
2017. január 18. 17:00 – Olvasókör
2017. január 20-21. – Magyar kultúra napi rendezvények
2017. február 10. – Batyus-bál
2017. február 25.  – Farsangfarki Rönkhúzás

Koszorúzás előtt a helytörténeti kutatók a Jókai parkban

Majer László levéltáros
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A faluegyesítés évfordulóját ünnepelték
 Dr. Láng Gusztáv az idei díjazott

Folytatás az 1. oldalról
József Attila-díjban, Toldy 

Ferenc-díjban részesült, 
megkapta a Kolozsvári Írói 
Egyesület díját, az Erdélyi 
Magyar Irodalomért gyű-
rűt és a dr. István Lajos 
Életműdíjat, az idén pedig 
a Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt Polgári Tagozat 
kitüntetést. A tápláni kitün-
tetés átadása előtt Mes-
kó Krisztián mondott elismerő 
szavakat a kitüntetettről, majd 
Perl János polgármester, dr. 
Kovács László alpolgármester 
társaságában átadta a díjat dr. 
Láng Gusztávnak. A polgármes-
ter emlékeztetett arra, hogy a 
korábbi kistelepülések lakói a 
boldogulást az egyesítésben, a 
közös jövőépítésben látták. Vol-
tak, vannak és lesznek olyanok 

is, akik idejüket és energiájukat 
nem sajnálva a közösség ér-
dekében munkálkodnak. Ilyen 
ember a most kitüntetett is, aki 
nem tartja rangon alulinak, hogy 
olyan tevékenységet is végez-
zen, ami nem tartozik szorosan 
a munkásságához. Nemcsak 
azok tehetnek sokat a települé-
sért, akik itt szültek, de azok is, 
akik betelepültek ide. 

Dr. Láng Gusztáv röviden 
megköszönte az elismerést, 
azt, hogy a település veze-
tése gondolt rá a kitüntetés 
odaítélésével, majd megje-
gyezte: 80 felett az ember 
már nem tervezget, de örül, 

ha tehet valamit a közösségért. 
A faluegyesítési ünnepség az 
Ungaresca Táncegyüttes és a 
Boglya Népzenei Együttes kö-
zös, látványos és jó hangulatú 
műsorával zárult. 

Lendvai Emil 

Telt ház előtt, a település elöl
járóinak jelenlétében rendezte 
meg az 1956os forradalom 60. 
évfordulójához kapcsolódó ün
nepséget az iskola tornacsar
nokában a táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János Általános 
Iskola és az önkormányzat.

A különböző korosztályú diá-
kok Pappné Nagy Judit és Perlné 
Lakatos Ildikó osztályfőnökök 

irányításával emlékeztek a szo-
morú következményekkel járó 
eseményre. Versekkel, dalokkal 
és kisebb jelenetekkel idézték 
fel a budapesti történéseket. 

Korabeli felvételek mellett tör-
ténelmi beszámolók hangzot-
tak el, hangfelvételen hallottuk 
Nagy Imre miniszterelnök 1956. 
október 4-i rádiónyilatkozatát. 
Kuriózumot jelentett, hogy Táp-
lánszentkereszt egyik lakójának, 
dr. Nagy Lászlónak az 1956-os 
helyi eseményekről szóló saját 
élményű visszaemlékezését 
is meghallgathatta az ünneplő 
közönség. 

Az ’56-os ünnepi tisztelgést 
követően a faluegyesítés évfor-
dulójáról is megemlékeztek. A 
táplánszentkereszti hét kastély 
a hét egyesített falurészt szim-

bolizálja. Az erre az alkalomra 
készült köszöntő műsort Perlné 
Lakatos Ildikó és Borosné Pethő 
Gabriella pedagógusok állították 
össze. A hét falurész bemuta-
tását leírásokból hallhatták a 
megjelentek a hetedikes tanulók 
közreműködésével. Az össze-
tartozást szimbolizáló táncot 
az elsős-másodikos kisdiákok 
adták elő. Leginszky Ágnes és 
Kutosné Tóth Hajnalka tanárnők 

vizuálisan – egy-egy kastélyt 
ábrázoló puzzle darab összeil-
lesztésével – tették emlékeze-
tessé és maradandó élménnyé 
a faluegyesítés ünnepét. Kissné 

Nagy Ilona igazgatónő röviden 
megemlékezett az 1956-os ese-
ményekről, azok társadalomfor-
máló erejéről és jelentőségéről, 
majd köszönetet mondott mind-
azoknak, akik hozzá járultak az 
iskolai 1956-os ünnepség és 
faluegyesítési évforduló méltó 
megünnepléséhez. 

A megemlékezések résztve-
vői – a szereplők, a felkészítő 
pedagógusok, a szervezők, 

a közreműködők, az ünneplő 
közönség – mindannyian része-
sei lehettek az összetartozás 
élményének. 

(l. e.)

Iskolai ünnepség ’56-ról és a faluegyesítésről

Színes műsort adtak elő a tanulók

Az érdeklődők egy része és 
a nemzeti színekbe öltözött tanulók

Dr. Láng Gusztáv veszi át a díjat Perl Jánostól 
az alpolgármester jelenlétében

Látványos és szórakoztató 
volt a műsor
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

Bursa Hungarica Ösztöndíjpá
lyázat

A 2017. évi Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázatra 25 felső-
oktatási tanulmányokat végző 
táplánszentkereszti hallgatónk 
nyújtotta be pályázatát. 

A képviselő-testület mind 
a 25 pályázót támogatásban 
részesítette.

Azok a hallgatók, akik csa-
ládjában az egy főre jutó jöve-
delem nem éri el a 100 ezer 
forintot, havi 5 000 Ft, a 100 
ezer forint feletti jövedelemmel 
rendelkezők havi 3 000 Ft tá-
mogatást kapnak, 10 hónapon 
keresztül, melyhez az állam az 
önkormányzati támogatással 
megegyező forrást biztosít. 

Jó tanulást, sok sikert kívá-
nunk mindnyájuknak.

Szociális tűzifa 

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a szociális tűzifa támogatás 
helyi szabályairól szóló rende-
letével idén is biztosít tűzifát a 
szociálisan rászoruló családok 
számára.

A szociális tűzifa támogatás 
iránti kérelmet december 5. 
és 15. közötti időszakban lehet 
benyújtani. 

A tűzifa támogatást az veheti 
igénybe, aki:

– Táplánszentkereszt község 
közigazgatási területén lakcím-
mel rendelkezik, és életvitelsze-
rűen ott lakik.

– A tűzifa támogatás ugyan-
azon lakott ingatlanra vonat-
kozóan csak egy jogosultnak 

állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és a 
háztartások számától.

 A kérelmeket a Táplánszent-
kereszti Polgármesteri Hivatal-
ban kapott formanyomtatványon 
kell benyújtani. 

Tűzifa támogatás megállapí-
tására csak kérelem benyújtása 
alapján kerülhet sor! További 
részletekről érdeklődjön a hi-
vatalban.

A kérelmek elbírálásáról a 
képviselő-testület Szociális 
és Egészségügyi Bizottsága 
dönt, legkésőbb 2017. január 
31. napjáig.

A tűzifa kiszállítása minden 
jogosult részére ingyenesen 
történik, utcák szerinti bontás-
ban. A tűzifa átvételét a jogosult 
személy, az átvételi elismervény 
aláírásával igazolja.

Fiatalok lakáscélú támogatása
A 2016. évben benyújtott 

kérelmek alapján az önkor-
mányzat képviselő-testülete 
az elmúlt évben családi házat 
építő, vagy vásárló 5 csalá-
dot részesített lakáscélú helyi 
támogatásban. A támogatás 
családonként 250. 000 Ft. Kí-
vánjuk, hogy érezzék jól magu-
kat településünkön, éljenek az 
intézmények, és egyéb szol-
gáltatások nyújtotta lehetősé-
gekkel, gyarapodjanak erőben, 
egészségben, szeretetben.

Kutak bejelentése
Sokan nincsenek tisztában a 

fúrt kutak bejelentésével kap-
csolatos tennivalókkal.

A bejelentési kötelezettség 
nem vonatkozik a házi célra, a 
kertekben fúrt kutakra.

Ezeket a kutakat akkor kell 
bejelenteni, ha jelenleg is isz-
nak belőle, legalább ötvenen. 
Ismereteim szerint ilyen Táplán-
szentkereszten nincs.

Tehát, öntsünk tiszta vizet a 
pohárba!

A 2016. június 4. előtt illegá-
lisan kialakított kutak fennma-
radását bírságmentesen lehet 
engedélyeztetni az illetékes víz-

ügyi hatóságoknál 2018 végéig.
Az 1995-ös vízgazdálkodás-

ról szóló törvényt módosító 
új jogszabály a jogellenesen 
létrehozott vízilétesítményeket, 
elsősorban a mezőgazdasági 
célú kutakat érinti, amelyekből 
termőterületeket öntöznek.

A bejelentés határideje 2018. 
szeptember 30. Ha ezt az érin-
tett elmulasztja, akkor cégként 1 
millió, magánszemélyként pedig 
300 ezer forint vízgazdálkodási 
bírságra számíthat.

Villanyvezeték körüli fák galy
lyazása

Községünkben a közvilágítás 
karbantartását végző VILLKÁSZ 
Kft. tájékoztatót tett közzé a 
villanyvezetékek közelében el-
helyezkedő fák gallyazására 
vonatkozóan.

Kérik az ingatlantulajdonoso-
kat, kezelőket és használókat, 
hogy ingatlanjaikon gondoskod-
janak az áthaladó elektromos 
légvezetékek biztonsági öve-
zetén belül található növényzet 
eltávolításáról.

A 2016-2017. évi gal lya-
zást, biztonsági karbantartást 
elkezdték, és folyamatosan 
végzik. A levágott gallyak a te-
rület tulajdonosát illetik meg, 
ezért azt összerakva az adott 

területen hagyják. Amennyi-
ben a hálózatra veszélyes fák 
vannak a területükön, és le 
szeretnék vágatni, valamint a 
levágott ágakat el szeretnék 
szállíttatni, a cég vállalja kü-
lön díj ellenében.

A részletekért, kérjük, érdek-
lődjön a Polgármesteri Hivatal-
ban, vagy olvassa el a honla-
punkon található tájékoztatót.

Településünk honlapja a 
www.taplanszentkereszt.hu fo-
lyamatosan friss hírekkel, infor-
mációkkal, programajánlatokkal 
bővül. Kérjük, ha ideje engedi, 
látogassa!

Közmeghallgatás
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete 2016. december 16-án 
17:00 órakor közmeghallgatást 
tart a Jókai Mór Művelődési 
Házban.

Tisztelettel várjuk Lakótár-
sainkat.

Adventi teadélután
A település képviselő-tes-

tülete, a Polgármesteri Hivatal 
és Intézményei dolgozói sok 
szeretettel várják Önöket 2016. 
december 17-én délután 15:30 
órától a Polgármesteri Hivatal 
parkolójába.

A gyermekeket a hivatal 
nagytermében várja a Mikulás 
kuckója, filmvetítéssel.

Egy rövid időre megállunk, 
forró teával, zsíros kenyérrel, 
forralt borral hangolódunk az 
ünnepekre.

Családi Anita
jegyző
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A korábbi helyszín, a művelődési 
ház helyett az iskolai sportcsar
nokban rendezték meg Táplán
szentkereszten november 25én 
a Szépkorúak Napját. 

Meskó Krisztián, a művelődési 
ház vezetője meg is jegyezte 
megnyitójában, hogy most aztán 
bőven jut hely ropni a táncot. El-
sőként Perl János polgármester 
szólt a minden ülőhelyet megtöl-
tő szépkorúakhoz. Az életünket a 
négy évszakhoz szokták hasonlí-
tani, de valójában egy fa növeke-
dése szimbolizálja azt. Mi az élet 
értelme? – tette fel a kérdést, s 
meg is válaszolta: maga az élet, 
annak megértése és megélése, 
s annak továbbadása. Vegyük 
észre az élet varázsát, tanuljuk 
meg élvezni azt. Az élethez türe-
lem és alázat is kell. Elmondta, 
hogy többször is eszébe jutott, 
hogy talán azért nincs ma már 

az öregeknek olyan nagy tekin-
télye, tisztelete, mint régen volt, 
mivel felgyorsult korban élünk, 
amikor a technikai robbanás 
eredményeként inkább nekik 
kell a fiataloktól ismereteket 
szerezniük. Ez a korosztály már 
megvívta az élet nagy csatáját, 
az élettapasztalat pedig lassan 
bölcsességgé vált. Jó szem előtt 
tartani, hogy az élet nagy aján-
dék, amely által gazdagabbak 
lettünk. 

Dr. Teleki György háziorvos 
elmesélte, hogy egy kis óvo-
dás arra a kérdésre, hogy mi 
szeretne lenni, magabiztosan 
válaszolta, hogy nyugdíjas. Meg 
is indokolta, hogy miért. Az 
persze nem jutott az eszébe, 
hogy a nyugdíjas mögött már 
több évtizedes kemény munka 
áll. Ha végigmegyünk a falu 
utcáin, sok-sok új házat, fel-

újított épületet láthatunk, egy 
rendben tartott település képe 
bontakozik ki előttünk. Ehhez 
az idős korosztálynak is köze 
van, hiszen ezekben a házakban 
nagyrészt gyermekeik, unokáik 
élnek, s ők is formálták a telepü-
lés arculatát. Majd így folytatta: 
önök hittek a munkájuk eredmé-
nyességében, gyermekeikben, a 
házastársukban, az Istenben, s 
hitték, hogy az egyik legnagyobb 
emberi érték a szeretet. Itt most 
ünnepélyesen tisztelgünk életük 
teljesítménye előtt, s azt kérjük, 
hogy továbbra is mutassanak jó 
példát szorgalomból, kitartás-
ból. Szavai végén jó egészséget, 
boldog karácsonyt, és szeretet-
ben megélt családi együttlétet 
kívánt a megjelenteknek.

Merkli Ferenc plébános em-
lékeztetett rá, hogy rövidesen 
kezdődik az adventi időszak, 
majd arról beszélt, hogy a nap-

tár szerint Szent Katalin napja 
van, aki ötven embert térített 
meg. Mit is lehet ilyenkor kíván-

ni? – kérdezte. Talán azt, hogy 
legyenek erősek, hiszen az idő-
sekben még nagy gerincesség 
és erő lakozik, ami miatt mások 
nem tudják meggyengíteni őket. 
Hiszen olyan kor gyermekei ők, 

amelyben még tudták, mit jelent 
kiállni az értékek mellett. Arra 
kérte a jelenlévőket, hogy legye-

nek olyanok, mint Szent Katalin, 
ne tudják összetörni őket. Majd 
meggyújtott egy mécsest a lám-

pásban, s megjegyezte, hogy 
az embert a lelke világítja meg, 
amely belül van. 

A beszédek után ifj.  Perl Já-
nos polgármester és dr. Kovács 
László alpolgármester köszön-

tötte a település legidősebb női 
és férfi lakóját, Kozmor István-
nét és Kölkedi Jánost. Előbbinek 
helyben tudták átadni a virág-
csokrot és a kis ajándékot. A 
Gyöngyvirág Dalkört ezúttal már 
citerazene kísérte, s elénekelték 
a nyugdíjasdalt is. Jó hangulatot 
keltett régi, közismert slágerek 
eléneklésével a Tihanyi Musical 
Stúdió két fiatal énekese, Sörös 
Lilla és Szelle Szilárd. Aztán kö-
vetkezett a finom estebéd, majd 
a talpalávaló muzsika hangjai 
mellett – akinek lába még en-
gedte – táncra is perdülhetett. 

L.E. 

Karácsonyi 
ünnepség 

Sok szeretettel hívjuk Önt és Kedves Család-
ját 2016. december 21-én, szerdán, a délután 
17 órakor kezdődő karácsonyi ünnepségünkre, 
a táplánszentkereszti Apáczai Csere János 
Általános Iskola tornacsarnokába. 

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Apáczai Csere János Általános Iskola

Új helyszínen – a megszokott hangulatban

A tavalyi karácsonyi ünnepség az iskolában

Kozmor Istvánnét köszönti a polgármester és az alpolgármester

A sportcsanokban jól elfértek az ünnepeltek
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Magyarországra látogatott dr. Z. 
Burcu Yurtsal török szülésznő, 
egyetemi oktató. A POTE Szom
bathelyi Egészségügyi Főiskoláján 
tartott előadás sorozatot szeptem
berben, és ismerkedett a védőnői 
munkával. Tapasztalatcserén is 
járt Táplánszentkereszten. 

A védőnő mint foglalkozás 
hungarikum, csak Magyaror-
szágon létezik ez a szakma. 
Törökországban szülésznők 
végzik ezt a feladatot is. Dr. Z. 
Burcu Yurtsal az Erasmus prog-
ram keretében érkezett a pécsi 
egyetemre, nem beszélt ma-
gyarul, de aránylag jól értette a 
szakmai fogásokat. Megtudtuk, 
hogy Törökországban a cse-
csemők mesterséges táplálása 
jóval gyakoribb, mint nálunk, de 
ő a szívén viseli az anyatejes 
táplálás szorgalmazását.

Tőke Monika táplán szent ke-
resz ti védőnő 20 éve oktató 
védőnőként dolgozik, rend-

szeresen járnak hozzá hall-
gatók gyakorlatra. A POTE 
Szom bathelyi Egészségügyi 
Főiskolájának védőnői szak-

oktatói őt választották, hogy 
bemutassa a védőnői munka 
szépségeit. A látogatás so-

rán szervezett tanácsadás 
keretein belül ismertette, és 
végezte gyakorlatban a védő-
női munkát. A tanácsadáson 

részt vett Burcu Yurtsal, Ka-
rácsony Ilona, a POTE Szom-
bathelyi Egészségügyi Főisko-
lájának oktatója, Kiss Zsoltné 
szombathelyi járási vezető 
védőnő, és két tolmács, va-
lamint a táplánszentkereszti 
anyák és gyermekeik: Szovák-
Zséder Dóra és Szovák Mar-
cell, Rauchné Kocsis Henrietta, 
Rauch Anna és Lilla, Velladics 
Zoltánné és Velladics Márk, 
Tölgyes Judit és Takács Tekla.  

A tanácsadás előtt Perl Já-
nos köszöntötte a község ne-
vében a megjelenteket. Dr. Z. 
Burcu Yurtsal megismerkedett 
a helyi szokásokkal, a házior-
vossal, és a védőnő munkájá-
val. Élményekkel gazdagodva 
vitte Táplánszentkereszt és a 
magyar védőnői szolgálat jó 
hírét. 

(t. m.)

Az óvodás gyerekek fejleszté
séről, a korosztályt érintő prob
lémákról indítunk sorozatot a 
Táplánszentkereszti Hét Kastély 
Kertje Művészeti Óvoda és Böl
csőde vezetőjének kérésére. A 
napokban voltak az iskolaérett
ségi vizsgálatok, pszichológus 
ismerteti az eljárás lényegét. 

Sokan azt gondolják, az isko-
laérettség egyenlő az okosság-
gal és ügyességgel. Ez azonban 
így nem igaz! Mint ahogyan az 
sem, hogy 6 éves kor után au-
tomatikusan iskolaéretté válik a 
gyermek. Az iskolaérettség fizi-
kai és pszichés alkalmasságot 
jelent az iskolai elvárásoknak 
való megfeleléshez. Az iskola-
érettségi vizsgálat célja annak 
a felmérése, hogy a gyermek 
testileg, lelkileg, fizikailag képes 
lesz-e az iskoláskor követelmé-
nyeinek megfelelni. 

Fizikai alkalmasság: sokan 
nem is gondolják, hogy ez az 
iskolaérettség szempontjából 
nem egyenlő a megfelelő ma-
gasság és testsúly értékével. A 
gyerek mozgásában látszik az 

elemi mozgások rendezettsége. 
A kúszás, mászás, lábujjhegyen 
járás, sarkon járás, külső talp-
élenjárás, guggoló járás, szök-
delés páros lábon és egy lábon, 
fejemelgetés háton és hason 
fekvésben – ezen mozgások 
hibás végrehajtása idegrend-
szeri éretlenségre utalhat, ami 
az olvasás-írás tanulásánál 
nehézséget okozhat. Az isko-
laérett gyermeknek kialakult a 
ceruzafogása, jobb-balkéz do-
minanciája, valamint stabil a 
testsémája. 

Kognitív érettség: (kognitív = 
megismerő, gondolati) Az is-
kolaérett gyermeknek kialakult 
térérzéke van. Meg tudja külön-
böztetni a jobb és bal oldalát, 
képes a szem-kéz megfelelő 
koordinálására. Alapfeltétele az 
írás-olvasás tanulásának, hogy 
a szemével úgy tudja követni 
a kezét, hogy közben nem a 
kezére, hanem a leírtakra figyel. 
Fontos az alak- szín- formaál-
landóság kialakulása is. Fej-
letlensége esetén a gyermek 
nem tudja megfeleltetni a kis és 
nagybetűket, nem tud nyomtatott 

szövegről írottra másolni, és 
betűfelismerési nehézségei is 
lehetnek. Hatéves korára min-
den gyermeknek el kell tudni 
sajátítani az anyanyelvét. Egy 
adott képről vagy témáról ön-
állóan kell mondania néhány 
összefüggő mondatot. Szintén 
elengedhetetlen feltétele az isko-
laérettségnek a megfelelő prob-
lémamegoldó rutin kialakulása, 
az emlékezet, a figyelem és a 
feladattudat kialakulása. Hatéves 
korára a gyermeknek széles 
körű ismeretekkel kell rendel-
keznie az őt körülvevő világról. 
El kell tudnia helyezni magát az 
időben és a társadalmi környe-
zetben, ismernie kell személyi 
adatait, lakhelyét, az évszakok, 
napszakok, napok váltakozását. 
Hiányosságai bizonytalanságot, 
nyugtalanságot vonhatnak ma-
guk után. 

Pszichés alkalmasság: Egy 
gyermek iskolaérettsége abban 
is megmutatkozik, hogy mennyi-
re foglalkoztatja a tanulás. Várja, 
érdeklődik az iskola felől, és 
megjelenik a téma a játékaiban. 
Ebben az életkorban új fejlődési 

lépcső kezdődik. 6-10 éves kor-
ban nagyon fontos a gyermek 
számára a megfelelés, a jó telje-
sítmény. Ilyenkor a pedagógusok 
szerepe is felülreprezentált. 

Amíg ez az érdeklődés nem 
alakul ki, és láthatóan a gyermeki, 
játékos dolgok kötik le inkább 
a figyelmét, elgondolkodtató az 
iskolakezdés. Az iskolaérett gyer-
mek ugyanis már elvégzi a rábí-
zott feladatokat, kitartó, és nem 
hagyja félbe a tevékenységeit. 

Fontos a szociális érettség is! 
Legyen képes kapcsolatokat ki-
alakítani és fenntartani kortársa-
ival, ismerje a társas közösség 
szabályait. Az osztályba való 
beilleszkedés elengedhetetlen 
feltétele a sikeres iskolai teljesít-
ménynek. Ha már kezdetben ku-
darcai vannak, a rossz élmények 
kihathatnak egész tanulmányára. 
Az éretlen gyermek társai közül 
is kilóg, nehezebben illeszkedik 
be a csoportba. Összességében 
tehát az önbizalma, önértékelé-
se, motivációja a tét.

(Forrás: Bojti Andrea 
gyermekpszichológus)

(Folytatjuk)

Gyermeknevelés: mit jelent az iskolaérettség? 

Török szülésznő járt Táplánszentkereszten

A polgármester is köszöntötte a török szülésznőt
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Táplánszentkereszten az egy
kori Bakófa falu területén áll 
a műemlék Erdődykastély. 
A község hét kastélya közül 
az egyetlen, amely jelenleg a 
táplánszentkereszti önkormány
zat tulajdonában van. 

A kastély egykori dús park-
jának nyoma sincs, néhány fa 
és sövény árválkodik a környe-
zetében. A Petőfi utca és a Rét 
utca által határolt területhez ma 
közel van a 87-as főút, a szűk 
kis utca mentén sorakoznak a 
régebben és a közelmúltban ké-
szült családi házak, alig néhány 
méterre csordogál a Gyöngyös 
patak. A kastély földszinti részét 

a 18. század második felében 
építhették, a Magyar Kastélyle-
xikon szócikke szerint „kúriának 
épült, barokk jellegű, boltozatos 
fedésű szobáinak tanúsága 
szerint”.  Feltételezhető, hogy 
a sárladányi gróf Schmiedegg 
família volt az építtető, házas-
ságkötéssel a szentgyörgyi 
gróf Hugonnai család birtokába 
került, ők húzattak rá emele-
tet, és klasszicista stílusúvá 
alakították át az épületet a 19. 
század elején (ekkor építtet-
ték a főhomlokzat előtt húzódó 
rizalitot, lépcsőháznak). 1825-
ben örökösödés miatt kérték 
Vas vármegyétől, hogy írják ösz-
sze hitelesen a bakófai kastély 
ingóságát, bútorát, felszerelé-
sét. Az összeírás szerint „a kas-
tély fazsindelyes, egyemeletes 
épület, alul 10 szoba, 1 konyha, 
1 kamra, felül 8 szoba, 1 kápolna 

és egy öltözködő-szoba kapott 
helyet” (Magyar Kastélylexikon). 
A bakófai kastélyt rövid időre 
megvásárolta a Mesznil család 
(Mesznil Viktor Vas vármegye 
alispánja is volt).

Leghosszabban a monyoró-
keréki és monoszlói gróf Erdődy 
család birtokolta a kastélyt, de 
az, hogy a családból mikor és 
ki lakott az ősi falak között, még 
feltárásra vár (többek között 
a közelben lévő vépi Erdődy-
kastély is rendelkezésükre állt). 
Adatok tanúsága szerint időköz-
ben több neves főúri családnak 
– a Bissigen-Nippenburg, Fes-
tetics, Spitzer – és 1925-ben, 
közel tíz évre még a Nagycenki 

Cukorgyár Rt.-nek is bérbe ad-
ták a bakófai rezidenciát. 1919-
ben a 8 szobás kastélyban 3 
szobát a gazdatiszt használt 
lakásként, a Tanácsköztársaság 
helyi vezetői 2 szobát a termelő-
szövetkezeti irodának foglaltak 
le (!). A többi helyiséget magtár-
ként hasznosította az uradalom. 

A II. világháború után ál-
lamosították, a kisajátítási 
jegyzék szerint a gróf Erdődy-
hitbizománytól vették el a 14 
szobás kastélyt. 1945-ben rö-
vid időre ideköltöztették a Vas 
vármegyei levéltár anyagának 
egy részét, de hamarosan visz-
szavitték Szombathelyre, „mivel 
a kastély másik felébe beszál-
lásolt ukrán családok feltörték 
a lepecsételt zárakat, és igen 
komoly pusztítást végeztek az 
anyagban” (Magyar Kastélyle-
xikon).  

A háború után rövid ideig 
gyermeküdülőnek használták, 
majd bérlakásokat rendeztek be 
a helyi tanács tulajdonában álló 
épületben, amit először 1960-
ban újítottak fel. 

A kastély önkormányzati la-
kásaiból már csak kettőben 
laknak. Molnár Béláné 1976 óta 
él itt a földszinten, két lánya 
már önálló családot alapított. 
Úgy emlékszik, amikor ide-
költöztek, még 12 lakásban 
voltak családok, az emeleten 
a téeszirodához kívülről vas-
lépcső vezetett, ezt a 2004-es 
renováláskor elbontották. Kútról 
hordták a vizet, fával fűtöttek (a 
kastély oldalánál még láthatók 
a fáskamrák), mikor sok család 

élt itt, bizony voltak súrlódások, 
főleg a gyerekek rosszalkodása 
miatt. Molnárné Marika különö-
sebben nincs meghatva attól, 
hogy „majdnem egy negyed 
kastélyban élte és éli az életét”, 
a boltíves szoba-konyhás otthon 
falait óvni kellett, nem alakít-
hattak rajta szinte semmit, az 

ablakokon se változtathattak. A 
vizet és a gázt később vezették 
be, akkor kicsit könnyebb lett 
az élet a vastag falak között, 
amiket nehéz átfűteni. 

Az Erdődy-kastély történe-
téről annyit tud, amit a Táplán-
szentkereszt könyvből olvasott, 
de az idősebbek azt mesélget-
ték, hogy alagút vezethetett a 
kastélytól a Rét utca felé…

Járt-e itt valaki az Erdődyek 
közül vagy sem, nincs róla tu-
domása, de azt átélte, hogy 
a rendszerváltás után jöttek 
többen kastélynézőbe, és akkor 
bizony erősen félt attól, hogy 
visszaadják, vagy megveszik 
és majd „kiteszik” őket. Annak 
örül, hogy kiállítások vannak az 
épületben, jönnek csoportok és 
megnézik. Félni nem fél az ódon 
házban, de az egerek a hideg 
közeledtével állandóan bekí-
vánkoznak, erősen harcol velük. 

A táplánszentkereszti önkor-
mányzat 2004-ben pályázati 
pénzből és önerőből renovál-
tatta az Erdődy-kastélyt, ma kö-
zösségi célokat szolgál: az idén 
nyitott Pásti János helytörténeti 
bemutatóterem, és ásványki-
állítás található a földszinten. 
Itt kapott méltó elhelyezést – a 
világszerte ismert és elismert 
Forrai Katalin (óvodapedagó-

gus, zenetanár és kutató) – 
munkásságát és emléktárgyait 
bemutató emlékszoba és óvo-
datörténeti kiállítás, valamint a 
helytörténeti kiállítás az eme-
leten. Az orvosi rendelő mellől 
a foltvarrók (Sárkányklub) is 
átköltöztek a kastélyba.

(t. m.)

Táplánszentkereszt helyi értékei (2.)
Erdődy-kastély Petőfi Sándor u. 20.  

1978-as kép Molnár Bélánétól

Kívülről renováltatta az önkormányzat

A kastély a felújítás előtti romos állapotban
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Köztünk élnek

Változatos programot kínált 
Szent Mihálynapra a Jókai Mór 
Művelődési Ház Táplánszentke
reszten. Gyerekek és felnőttek is 
találtak kedvükre való elfoglalt
ságot szeptember 29én. 

A népi hagyományok szerint 
ehhez a naphoz kötődik az ősz 
kezdete, az állatok behajtása a 
legelőről, és a számadás. Sok-
féle hiedelem is kötődik a Szent 

Mihály-naphoz. Verőfényes, szép 
őszi időben kezdődtek a prog-
ramok a művelődési ház előtti 
parkban. A gyerekek kíváncsi-
an próbálgatták a Vasi Őrállók 
Alapítvány harcos eszközeit, 
a szablyákat és az íjakat, aki 
kedvet kapott, kézműves foglal-
kozáson is részt vehetett. Szülők, 
nagyszülők fennhatósága mellett 
sok-sok gyermek futott, játszott, 
fickándozott a tájékon. 

Dé lu tán ö tkor 
Meskó Krisztiánnal, 
a művelődési ház 
vezetőjével számo-
san érkeztek a Rá-
kóczi utcai temető 
szomszédságában 
létrehozott Tündér-
kertbe, ahol már 
tavaly sok őshonos 

gyümölcsfát ültettek. Sajnos 
az örökbefogadott facsemeték 
közül több nem érte meg az 
egy esztendőt. Az egyesületek 
és az iskola tanárai és diák-
jai a kiszáradt fák 
helyére újakat ül-
tettek, minden fát 
megjelöltek. Sokan 
hoztak szerszámo-
kat, gondoskodtak 
arról, hogy táplálé-
kot kapjanak a kis 
csemeték. 

A  rész t vevők 
visszatértek a Jókai parkba, 
ahol újabb szórakozás várta 
őket. A gyerekek tréfás felada-
tokat oldottak meg, volt tejivó 
verseny is. A felnőttek mustot 
és bort kóstolhattak. A Lufi ze-
nekar igazi vidám hangulatot 

teremtett zenéjével és énekével. 
A legifjabbak úgy belelendültek, 
hogy összekapaszkodva körbe-
táncolták a zenekart, meg még 
a nézőket is. 

Estére kelve, amikor már majd-
nem előbújtak a csillagok, meg-
gyújtották a máglyát, fényénél és 
melegénél harmonikázva, énekel-
ve, jókedvűen ünnepelték Szent 
Mihály napját kicsik és nagyok. 

Fotó: Pint Ferenc

Táplánszentkereszten november 
16án Németh Bálint természet
fotós volt a vendége a Jókai Mór 
Művelődési Ház által indított 
sorozatnak. A húszéves egye
temista előadását elragadtatva 
hallgatta a közönség, számos 
díjnyertes fotóját is bemutatta. 

A Köztünk élnek sorozat célja, 
bemutatni azokat a községben 
élő embereket, akik valami figye-
lemre méltót tesznek. Németh 
Bálint a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Soproni Er-
dőmérnöki Karának másod-
éves hallgatója. Kiskorától 
bújta a természetről szóló 
könyveket, albumokat, sze-
rette a természetfilmeket, 
tanulmányi versenyeket is 
nyert. Kisebb koncentráci-
ós köröket leírva kezdett el 
fotózni. Állandó támaszpontja az 
otthona. Családi házuk kertjével 
indított, aztán szétnézett a fa-
lujában, Táplánszentkereszten, 
végül távolabbra a váti, a jáki és 
a szentpéterfai erdő környékére 
is elvetődött, lakóhelyétől úgy 
harminc kilométerre jár cserkelni, 
hogy a színpompás növényvilágot 
és a természetben élő állatokat 

megfigyelhesse, és lencsevégre 
kaphassa. (Mióta egyetemista 
Sopronban a Fertőtó és környéke 
is számba jöhet!).  A mikrovilág 
és a makrovilág egyaránt ér-
dekli. A vetített képeken szinte 
megelevenedtek a növények és 
az állatok, jól megkomponált 
háttérben párát pipált az erdő, 
bújócskát játszottak a napsuga-
rak. Számos rejtőzködő és védett 
növényt is láthattunk, kockás lili-
omot, kakasmandikót, az állatok 

közül például a kis pávaszem 
pillangót, foltos szalamandrát. 
Az állatokat a saját természetes 
közegükben szereti fényképez-
ni, az egyik fülesbagoly például 
a táplánszentkereszti Jókai park 
lakója. 

A természetfotózáshoz nagy 
kitartás és türelem kell. Bálint 
sokszor már napfelkelte előtt 

útra kel, a hajnali derengésben 
jönnek elő a szarvasok, őzek, 

vaddisznók. Nem sajnálja a 
fáradságot, kúszik, mászik, 
ha szükséges, zsombékos, 
vizes helyen is állja a sarat 
(derékig érő gumiruhában). 
Figyel az időjárásra, a szél-
járásra (ha megérzik az 
emberszagot, menekülés-
be kezdenek a nagyobb 
vadak, terepszínű a ruhája, 

de még az arcát is álcázza). A 
vadaknak kitűnő hallásuk van, 
elég ha roppan az ág, kattan a 
fotómasina, elillanhat a kép…

Voltak persze veszélyes ka-
landok is, a süldőikkel bóklászó 
vaddisznókat csak úgy lehet 
megközelíteni, ha van a közel-
ben olyan fa, ahová fel lehet 
kapaszkodni.

Németh Bálint eddig hét kiál-
lításon mutatta be természet-
fotóit, számos díjat is nyert, az 
utóbbi öt évben legalább 50 
ezret kattintott. Rendszerezi, és 
így tárolja a fotóit.

Azt mesélte, leginkább a 
maga örömére járja a termé-
szetet, rögzíti a csodákat. Ta-
nulmányai is segítik a hobbiját, 
de leginkább azt szereti, amikor 
a legifjabb nemzedéket (ők már 
beleszületnek a digitális kor-
szakba) beavathatja a termé-
szetfotózás rejtelmeibe. 

A közönség élénken érdek-
lődött az előadás végén, majd 
Meskó Krisztián, a művelődési 
ház vezetője megköszönte a be-
számolót, és emléklapot adott 
át Németh Bálintnak.  

(t. m.)

Németh Bálint szenvedélye a természetfotózás

Szent Mihály-napi vigadalom

Németh Bálint és 
Meskó Krisztián

Gímszarvas, Szentpéterfa 2016 
Fotó: Németh Bálint
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LUCA-NAPI  FORGATAG és 
KÖZÖS ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

2016. december 13án, kedden 17.00tól a Jókai Mór Műve
lődési Házba várunk, hívunk mindenkit egy hagyományos 
lucázásra és közös fadíszítésre!

Lucás elfoglaltságok:
- Luca-búza keltetés, 
- Kézműveskedés
- Forró tea, forralt bor
- Luca-napi szokások 
  felelevenítése.

18.00 A Tavaszi Szél Citerazenekar karácsonyi műsora

Várjuk azon háztartások jelentkezését, akik szívesen vennék 
hagyományőrző lucázóink látogatását ezen a napon délelőtt.

Rendező: Jókai Mór Művelődési Ház, Községi-Iskolai Könyvtár 
és Teleház

Adventi készülődés: 
- Karácsonyi bütykölgetés,
-  Mézeskalács-sütés és díszítés,
-  a Falu Karácsonyfájának szépítése 
  otthonról hozott vagy 
  itt készített díszekkel.

Információ: 
Meskó Krisztián
0630/659-0275

taplankke@gmail.com

Szeptembertől új vezetője van a 
táplánszentkereszti Hét Kastély 
Kertje Művészeti Óvoda és Böl
csődének. Kovacsics Györgyné
vel beszélgettünk. 

 
Kovacsics Györgyné, Éva, tős-

gyökeres szombathelyi család-
ból származik. Az egykori Há-
mán Kató (ma Paragvári utcai) 
Általános Iskolába 
járt zenei tagozatra, 
Hajba Ferenc osz-
tályába. Furulyázni 
és zongorázni ta-
nult.  A szombathe-
lyi Kanizsai Doroty-
tya Gimnáziumban 
érettségizett 1978-
ban. Az angol nyelv 
volt a kedvence, ma is szívesen 
használja, olvas, beszél és for-
dít, főleg dalszövegeket. Angol 
szakra készült, sorsa valahogy 
mégis az óvodapedagógusi 
pálya felé irányította, elvégezte 
a Soproni Óvónőképző Intézetet. 
Szombathelyen a Bem utcai 
óvodában indult a pályafutása, 
rengeteget tanult az akkori óvo-
davezetőtől, Németh Kálmánné-
tól, két év után már vezethette 
a zenei munkaközösséget az 
óvodában.

A kilencvenes években in-
dultak az alternatív programok 
az óvodákban, a Maros utcai 
óvodában kipróbálhatta, és öt 
évig alkalmazhatta a Freinet-
módszert (a francia program 
gyermekközpontú és a kötetlen 
tevékenységet helyezte előtér-
be, a saját két gyermekénél is 
kipróbálta). Változtak az idők, 
már nem lehetett használni 
az alternatív módszert, Kova-
csics Györgyné is változtatott 
az életén, az egyik biztosító 
munkatársa, majd igazgatója 
lett, kitanulta a gazdasági élet 
csínját-bínját. Gyerekei, fia és 
lánya miatt is döntött a váltás 
mellett, fia zenei pályának nézett 
elébe, lánya angoltanárnak ké-
szült. A gyerekeket csak kötetlen 
munkaidőben tudta segíteni, a 
különórákra elvinni. Gencsapá-
tiban laktak, Kőszegre a Jurisics 

Gimnáziumba jártak, fia hetente 
kétszer Fehérváron is tanult. 

Az óvodai munkától valahogy 
mégse tudott teljesen elszakad-
ni, beszerezte és tanulmányozta 
az újabb szakkönyveket, eljárt a 
továbbképzésekre, 1998-ban a 
vezetői vizsgát is letette. 2007-
2009 között a szombathelyi 
Margaréta óvodában dolgozott, 

majd újra váltott. 
Az országos ren-
delkezések lehe-
tővé tették családi 
napközik indítását. 
Gencsapátiban elég 
nagy volt a ház ah-
hoz, hogy elindítson 
egy csoportot. Hét 
gyerekkel kezdte, 

később még egy csoporttal, ti-
zenkét gyerekkel folytatta. 2015-
től megváltoztatták a családi 
napközik előírását, az utolsó 
óvodai évet már csak állami in-
tézményben tölthették el a gye-
rekek, be kellett zárnia a családi 
napközit.  Szombathelyen a Váci 
Mihály utcai óvodában folytató-
dott a pályafutása. 

Az idén nyáron megpályázta a 
táplánszetkereszti önkormány-
zat álláshirdetését, óvónőnek 
jelentkezett. Az önkormányzat 
kérésére elvállalta az óvoda ve-
zetését, noha nem erre adta be 
a jelentkezését. Egy évre szól a 
megbízatása, azt mondta, sem-
miképpen nem akar elszakadni 
a gyerekektől, csoportot is visz 
az óvodában. 

Táplánszentkereszthez ze-
nész fiának volt kötődése, a 
fúvószenekar megalakulása 
után dobolni járt a zenekarhoz, 
később a Latin Spirit Zenekarral 
többször is fellépett a művelő-
dési házban.   

Kovacsics Györgyné hiszi Ko-
dály gondolatát a kisgyermek-
nevelésről: „A nevelésben a 3-6 
éves kor sokkal fontosabb a 
következő éveknél. Amit ez a kor 
elront, vagy elmulaszt, később 
helyrehozni nem lehet. Ezek-
ben az években eldől az ember 
sorsa jóformán egész életére.” 
(Kodály Zoltán 1941.) (t. m.)

2017. január 10.  
18.30 Francis Ford Coppola: 
Apokalipszis, most 

2017. február 7. 18.30 Terry 
Gilli am: Brazil – vendég: Kál-
mánchelyi Zoltán színművész.

2017. március 7. 18.30 David 
O. Russell: A harcos 

2017. április 4. 18.30 Chris-
topher Nolan: Csillagok között 
– vendég: Vágvölgyi András 
médiapedagógus.

2017. május 9. 18.30 Brian 
Helgeland: Legenda 

Jókai Mór Művelődési Ház. 
Belépés díjtalan!

Támogatóink: NKA – főtámo-
gató és a KineDok

Információ: 
Meskó Krisztián – 30/659-

0275 – taplankke@gmail.com

Morzsányi FilmklubBemutatjuk 
az óvoda új vezetőjét
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Az elmúlt évekhez hasonlóan 
arra készülünk, hogy közösen 
díszítjük fel a művelődési ház 
szomszédságában található 
fenyőfát, ami az évek során 
szépen megnőtt.

Házilag készülő ajándékok-
kal díszítjük fel, így dobozokat 
fogunk becsomagolni minden 
méretben és mennyiségben.

A dobozokat és a díszítőelemek 
egy részét álljuk, de sok-sok ügyes 
kézre is szükségünk lesz, meg 
még csomagoló-papírra. Ezért 
várjuk és kérjük, hogy minél többen 
jöjjenek el a 2016. december 13-i 
közös díszítésünkre Luca-napra a 
művelődési házba 17 órától.

Köszönöm, Meskó Krisztián 
népművelő

A Tápláni Gyöngyvirág Dalkör 
újabb tagok jelentkezését várja 
maguk közé. Előny, ha énekelni, 
s még talán zenélni is tudó em-
berkével vagyon dolguk.

Találkozások ideje s helye: a 
könyvtár épületének végében 
található kis helyiség a pol-
gárőrségi iroda mellett kedden-
ként 14 órától.

A táplánszentkereszti Hét Kas-
tély Kertje Művészeti Óvodában 
szeptember 28-án tartották az 
iskolaérettség-vizsgálatot. A gye-
rekek a nyáron sokat fejlődtek, ko-
molyodtak, a csoport arányainak 
megfelelő szintet ért el a nagy-
csoportos óvodások többsége. 

Október 7-én a szombathelyi 
Mesebolt Bábszínház Hoppláda 
című előadását láthatták az 
óvodások a Jókai Mór Művelő-
dési Házban. 

Október 21-én Oberwartban 
(Felsőőrben) szerepeltek a 
táplánszentkereszti óvodások, 
énekeltek, táncoltak a Zsiga a csi-
ga című mesekönyv bemutatóján. 
A meséket magyarul, németül és 
horvátul tartalmazza a kötet. 

Fotókiállítást rendeztek az au-
lában, Czika László szombathe-
lyi fotós csodálatos őszi képeit 
mutatták be a közelmúltban. 

November 24-én a helyi ál-
talános iskolába látogattak a 

nagycsoportos óvodá-
sok. Az óvónőkkel együtt 
ismerkedtek az isko-
lával. 

N ov embe r  2 8 - á n 
egész ségnapot tarta-
nak a gyermekintéz-
ményben. 

Az óvónők által alko-
tott kórus az ősz zárón 
és karácsony előtt is 
énekel a gyerekeknek.  

A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar december 
17-én 18:30 órai kezdettel adventi koncertet ad Szombat-
helyen a Szalézi templomban. A fúvósok a korábbi évek-
hez hasonlóan karácsonykor az éjféli misén is zenélnek 
Táplánszetkereszten a Szent Lőrinc templomban. 

Nem ok nélkül hívják néma 
gyilkosnak a szén-monoxid (CO) 
gázt, a kívánatosnál magasabb 
fokú jelenléte kezdetben még 
csak enyhébb rosszullétet 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 mű-
ködő nyílt égésterű főző- és 
fűtőberendezés, illetve az a 
berendezés, amelynek a füst-
elvezetője el van tömődve. Min-
den olyan tüzelőberendezés 
nyílt égésterű, mely az égéshez 
szükséges oxigént a lakótérből 
vonja el. A mérgezés kezdeti 
tünetei (pl. a fejfájás, fáradtság) 
az influenzáéhoz hasonlók, emi-
att nehezen diagnosztizálhatók. 
A koncentráció emelkedése, 
és tartós belélegzése során a 
tünetek súlyosbodnak, felléphet 
egyensúly- és látásvesztés, 
emlékezetkiesés. Ha egy la-
kótérben halálos szintű szén-

monoxid-koncentráció alakul ki, 
az ott tartózkodók eszméletüket 
vesztik, többet nem térnek ma-
gukhoz. Hazánkban évente több 
száz embert kezelnek kórház-
ban CO-mérgezés miatt, van 
olyan, aki meg is hal.    

A baj megelőzése érdekében 
biztosítsa a nyílt égésterű főző- 
és tüzelőberendezései, illetve 
azok füstelvezetőinek rendsze-
res szervizelését, és mindegyik 
berendezés mellé telepítsen 
szén-monoxid vészjelzőt! A 
vonatkozó törvény bizonyos ren-
deltetésű épületekbe – ahol a 
helyiség légterétől nem függet-
len, nyílt égésterű tüzelőberen-
dezést üzemeltetnek – immár 
kötelezően előírja a szén-mon-
oxid vészjelző alkalmazását. 

A Táplánszentkereszti Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületnél meg-
rendelheti a Honeywell lakos-
sági, elemes vészjelzőit, melyek 
több magyarországi független 
és hatóság által végzett teszten 
is igazolták megbízhatóságukat.

(Információ: Táplánszentkereszti 
Önkéntes Tűzoltóság)

Gyöngyvirág-toborzás

Felhívás a Luca-napi forgatag és 
Adventi készülődés kapcsán!

Tájékoztatás a szén-monoxid 
mérgezés veszélyeiről!

Adventi koncert 
a Szalézi templomban

Óvodai hírek
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2016. november 11.

Újszerű megoldással emlé-
keztünk meg Szent Mártonról, 
Pannónia egykori püspökéről. 
A hagyományőrző napra az 
osztályok alsó és felső tagozat-

ban is külön-külön programmal 
készültek. A tanító nénik forgó-
színpadszerűen vezették az ap-
róságokat állomásról állomásra, 
ahol a kisdiákok mozgásos já-
tékokban vettek részt, kereszt-
rejtvényt fejtettek, libákról szóló 
mondókákat, dalokat tanultak, 
táncoltak és mesét hallgattak.

A felső tagozatos osztályok 
diákjai maguk adták a feladatot 
diáktársaiknak, és szervezték 
azok végrehajtását. A legötle-

tesebb játék a zenefelismerés 
volt (8. a osztály Szabó And-
rásné tanárnő irányításával), 
melynek során Szent Márton 
szellemiségéhez kapcsolódó 
dalszövegeket kellett értelmezni 
és kiegészíteni. Ugyancsak nagy 
sikernek örvendett a székfoglaló, 
melyet 2 csoport 2 féle formában 

ismertetett meg a felsős diákok-
kal. (6.b és 7.b osztály Pappné 
Nagy Judit és Perlné Lakatos Ildi-
kó osztályfőnökök segítségével.

A tornacsarnokban a sport-
ban vetélkedett a tápláni ifjúság: 
húzták egymást seprűn, majd 

terelgették a labdákat seprűvel, 
vadgesztenyét hordtak tenisz-
ütőn, de némán sorba is kellett 
állniuk a kisujjuk hosszúsága 
szerint. A lufikat addig fújták, 
míg azok eldurrantak, s a ben-
nük rejlő idézet alapján fel kel-
lett ismerniük az irodalmi művet.

Mindeközben a Szülői Szerve-
zet a gyerekek ellátásán szor-
goskodott, jóízűen fogyott a 
sütőtök, a zsíros kenyér és a sü-
temény. A délután végén a rossz 

idő miatt csak az épületben 
vonulhattunk fel a saját magunk 
által készített lámpásokkal.

Hálás köszönetünket fejezzük 
ki az iskola Szülői Szervezeté-
nek, hogy aktív részvételükkel 
elősegítették a nap sikerét, a 
diákok örömét. 

Információ: Apáczai iskola

Október 28án, pénteken a 
táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskolá
ban gyülekeztek a váti, söptei, 
vassurányi tagiskolák és a szék
helyiskola pedagógusai.

Ezen a napon tartotta pedagó-
giai napját az iskola. A pedagógi-
ai nap előadásainak témáját az 
integrált nevelés-oktatás adta, 
melynek területe a sajátos ne-
velési igényű és képességzava-
rokkal küzdő tanulók szakszerű 
ellátása a többségi iskolában.

A közoktatási törvény biztosít-
ja a szülő választását speciális 
nevelési szükségletű tanulók 
esetében is, azzal a megkötés-
sel, hogy csak olyan intézmény-
be íratható be, ahol sajátos 
neveléséhez és oktatásához 
rendelkeznek a megfelelő sze-
mélyi és tárgyi feltételekkel.

Valamennyi érintett iskolában 
évek óta integrált nevelés-okta-
tás folyik. 

Ehhez a pedagógiai folya-
mathoz kaptak segítséget a 

meghívott előadótól, Hedari 
Dóra fejlesztő pedagógustól és 
a táplánszentkereszti székhely-
iskola gyógypedagógusától, 
Babinszkiné Kozma Teréztől a 
gyerekekkel foglalkozó peda-
gógusok. A segítséget előadás, 
majd gyakorlati tanácsok kere-
tében fogadhatták a résztvevők. 
Alkalmat kínáltak a témával 
kapcsolatban egyedi kérdések 
feltevésére, melyekre szaksze-
rű iránymutatásokat fogalmaz-
tak meg az előadók.

Mind az osztályfőnökök, mind 
a szaktanárok és tanítók szá-
mára felhasználható ötleteket, 
ajánlásokat hallgathattak a 
résztvevők.

Reményeink szerint a pe-
dagógiai napon hallottak mi-
hamarabb beépülnek a napi 
oktató-nevelő munkába, és 
mind a tanulók, mind a peda-
gógusok, és természetesen 
a gyermekeket nevelő csalá-
dok életét is megkönnyíthetik 
majd.

(Információ: Apáczai iskola)

November 20án közgyűlést 
tartott a Táplánszentkereszti 
Polgárőr Egyesület. Kajcsos 
Lajos, az egyesület elnöke 
bejelentette, december 31. 
után már nem vállalja az el
nöksége t .  A  közgyű lésen 
megválasztották az új veze
tőséget.  

Kajcsos Lajos 15 éve elnöke 
az egyesületnek, továbbra is 
tag marad, a közgyűlésen tisz-
teletbeli elnöknek is megsza-
vazták. Az elvégzett munkáról 
beszámolót hallgattak meg a 
polgárőrök, majd megválasz-
tották az új vezetőket. Elnöknek 
Neválovitsné Polgár Adriennek 
szavaztak bizalmat, alelnök 
Németh Zoltán, titkár dr. Szalai 
Adrienn lett. 

Az egyesület úgy döntött, 
hogy bankot vált, az OTP-nél 
vezetik a továbbiakban a szám-
lájukat (számlaszám: 11747006-
21370968). 

Az őszi időszakban a polgár-
őrök segítették a forgalomirá-
nyítást az iskola előtt, halottak 
napján a temetők környékén 
segédkeztek, a faluegyesítés 
ünnepén koszorúztak. 

A rendőrökkel sokkal gyak-
rabban járőröztek együtt, mint a 
korábbi időben, 107 órás közös 
szolgálatot teljesítettek. 

A Táplánszentkereszti Polgár-
őr Egyesület továbbra is várja 
a faluból új tagok jelentkezé-
sét. Neválovitsné Polgár Adri-
enn telefonszáma: 06/30621-
0689, Németh Zoltán alelnök: 
06/30/545-4904.

Új vezetőséget választottak 
a polgárőrök

Márton-napról az iskolában

Pedagógiai nap 
az Apáczai Csere János 

Általános Iskolában
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Karatehírek

2016. szeptember 24-én 
Szekszárdon a WKF szabály-
rendszer szerint rendezték meg 
a Cikádor Kupa nyílt nemzet-
közi versenyt. A Tápláni Karate 
Sportegyesületet Habda Zsolt 
(1.dan) képviselte, aki a felnőttek 

közt a -84 kg-os súlycsoportban 
indult.  

Zsolt bár nem a WKF-ben szo-
kott versenyezni, mégis három 
győzelemmel került a döntőbe, és 
ott sem talált legyőzőre, a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott fel.

Magyar bajnokság

2016. október 22-én Salgó-
tarjánban rendezték meg a Pa-
lóc Kupa Ippon Shobu Karate 
Országos Bajnokságot, melyen 
31 egyesület 223 
versenyzője (434 
nevezéssel) indult.

A Tápláni Karate 
Sportegyesületet a 
nagy távolság miatt 
csak két versenyző 
képviselte, de így 
is egy bronzot, egy 
ezüstöt és egy ara-
nyat hoztak el.

Berta Dániel a 
kadet korcsoport-
ban második lett, 
és mivel a szabá-
lyok lehetővé tet-
ték a felnevezést, 
a junioroknál is 
indult, ahol harma-
dik helyezést ért 
el. Habda Zsoltot 

a felnőtt korcsoportban három 
nyert meccs után a döntőben 
sem tudták megállítani, arany-
érmet vehetett át. 

A Magyar JKA Karate Szövet-
ség 2016. október 8-án Mogyo-
ródon rendezte meg az Ippon 
Shobu Karate Országos Baj-
nokságot gyermek, ifjúsági és 
felnőtt korcsoportokban. A ver-
seny egyik célja az utánpótlás 
versenyeztetése, a másik pedig 
a válogatottak felkészülése a 
november végi, Görögországban 
megrendezésre kerülő Európa-
bajnokságra. A kupára 25 egye-
sület 183 versenyzője nevezett 
(369 nevezés).

A Tápláni Karate Sportegye-
sületből Kassai Gergely (1.dan) 
edző három versenyzővel uta-
zott a megmérettetésre.

Kalmár Zalán a gyerek1 kor-
csoportban a formagyakorlat-
ban és küzdelemben is jó ver-

senyzéssel került a döntőig, és 
mindkét versenyszámát meg-
nyerte. A kadet korcsoportban 
a betegséggel küzdő Berta Dá-

niel kata versenyszámban nem 
jutott a négy közé, kumitében 
azonban harmadik helyezést ért 
el. A kiváló formában lévő Habda 
Zsolt (1.dan) a felnőtteknél nem 
talált legyőzőre, a dobogó leg-
magasabb fokára állhatott fel.

A Magyar Karate Szövetség 
2016. november 12-én Pakson 
rendezte meg az Ippon Shobu 
Karate Magyar Bajnokságot, 
mely az év legrangosabb ver-
senyének számít. Gyermek, 
ifjúsági és felnőtt korcsoportok-
ban mérhették össze tudásukat: 
az egész országból több száz 
versenyző indult a megméret-
tetésen.

Kassai Gergely (1.dan) edző 
négy versenyzőt nevezett. Az 
1. korcsoportban Kalmár Zalán 
a formagyakorlatban és küz-
delemben is ezüstöt nyert. A 2. 

korcsoportban az újonc Lendvai 
Tamás jól versenyzett, de nem 
jutott a négy közé.

A kadet korcsoportban az 
Eb-re készülő Berta Dániel 
kumitében két ellenfelét ma-
gabiztosan verte, majd a négy 
közé jutásért meccselve egy 
rossz mozdulat miatt a bo-
kája megsérült, fel kellett ad-
nia a küzdelmet. A felnőtteknél 
Habda Zsolt továbbra is kiváló 
formában versenyzett: három 
meccsét biztosan nyerve jutott 
a döntőbe, és ismét magyar 
bajnok lett. 

Cikádor Kupa

I. Shokukan kupa

II. Palóc kupa

Eredmények: 
Bozsok–Tápláni KSK  2-0
Tápláni KSK–Vasszécseny  1-2
Tápláni KSK–Torony  5-1
Szhelyi Spari–Tápláni KSK  3-1

Tápláni KSK–Felsőcsatár  2-1
Szentpéterfa–Tápláni KSK  3-0
Tápláni KSK–Ják  0-6
Tápláni KSK–Újperint  4-2
Tápláni KSK–Tanakajd  0-6

Nagyobb arányú 
győzelmek és vereségek

A labdarúgó megyei II. osztály Szombathelyi csoportjában szerep
lő Tápláni KSK őszi szezoni szereplése alapján tavasszal a kiesés 
elkerülése lehet a fő cél. Nagyobb arányú győzelmek mellett voltak 
nagyarányú vereségek is.  


