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A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltóknál történt Részletek a 8. oldalon

Rendhagyó volt az idei ’56-os 
táplánszentkereszti ünnepi 
megemlékezés, melyet október 

20-án a helyi önkormányzat 
közösen szervezett az Apáczai 
Csere János Általános Iskolával. 

Fölavatták a Fő utca és a Park 
utca kereszteződésében léte-
sített Büszkeségpont 1956-os 

Emlékparkját, majd a sportcsar-
nokban folytatódott az ünnepség. 

Folytatás a 3. oldalon

Meglepetés volt Meskó Krisztián 
szeptemberi bejelentése: 13 év 
után távozik a táplánszentkereszti 
Jókai Mór Művelődési Házból, 
meglepetést szereztek a falu civil 
szervezetei is, amikor a legna-
gyobb titokban megszervezték, 
hogy elköszönnek tőle. Október 
11-én tartották a búcsúestet. 

Mint oly sokszor, most is te-
rített asztalok mellett vártak a 
táplánszentkeresztiek, de ezúttal 
érte, miatta keltek útra a sütemé-
nyes tálcák és házi szörpök is. 

A könyvtárból érkezett az Ol-
vasókörbe, a művelődési házba. 
Az ajtóban dermedten meg-

állt, az Ismerős Arcok ismerős 
dala (Nélküled), „Annyi mindent 
kéne még elmondanom, s ha 
nem teszem, talán már nem is 
lesz rá alkalom” szólt. Meskó 
Krisztián sápadt volt, és gyanú-
san csillogott a szeme. 
Cserkuti Veronika a Táp-
lánszentkereszt Kultúrá-
jáért Egyesület nevében 
invitálta a fő asztalhoz, dr. 
Láng Gusztáv mellé. 

A kultúra emberét, 
a  ku l túra ter jesz tő-
jét mi mással lehetne 
búcsúztatni, mint ver-
sekkel, dalokkal, ama-
tőr versmondóvá léptek 

elő a civil szervezetek képvi-
selői, Reményik Sándor- és 
Balogh József-verssel kö-
szönt el dr. Kovács László, a 
táplánszentkereszti önkormány-
zat alpolgármestere, s egyben a 

Táplánszentkereszt Kultúrájáért 
Egyesület tagja is. A 13 itt töltött 
évet és munkát megköszönve 
nyújtott át az önkormányzat, az 
egyesület és a táplániak nevé-
ben emlékplakettet.

Dr.  Láng Gusztáv, 
az Olvasókör vezetője 
Dzsida Jenő Templom-
ablak című versének 
felolvasását kérte (Var-
ga Lajosné, Kati tolmá-
csolta a verset), előt-
te néhány mondatban 
emlékeztetett a kultúra 
fontosságára: mire való 
a kultúra, a műveltség? 

Folytatás a 5. oldalon

Avatással és ünnepi műsorral emlékeztek 
az ’56-os eseményekre

Elköszöntek Meskó Krisztián népművelő-könyvtárostól
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Útfelújítás, parkolók építése fejeződött be 
a nyár óta Táplánszentkereszten. Több 
sikeres pályázattal is modernizálják az 
önkormányzati intézményeket a faluban. 

A táplánszentkereszti önkormányzat a 
nyáron felújíttatta a Petőfi utcát, új asz-
faltburkolatot kapott a Gyöngyös-hídig és 
a 87-es útig. Az útépítést az önkormányzat 
finanszírozta, közel 12 millió forintba került. 

A Sporttér csapadékvíz-elvezetése is 
gondot jelentett, rendezték, mélyítették 
az árkokat, gépkocsibejárókat készítet-
tek, a Sporttéri munkák 2,3 millió forintba 
kerültek, az önkormányzat fedezte a 
költségeket. 

A közintézmények előtti parkolási ano-
máliák megszüntetésére új parkolókat 
alakítottak ki a Szent Lőrinc templom előtti 
plébániától a bölcsődéig, 4 millió forintba 
került a parkolók létrehozása.

Perl János polgármester elmondta, öt pá-
lyázatot nyújtottak 
be az idén, ebből 
négy sikeres volt. 
A Terület- és Te-
lepülésfejlesztési 
Operatív Program 
(TOP) pályázatán 
Szociális Alapel-
látó Intézményre 

még tavaly augusztusban adták be a pá-
lyázatot. Tavasszal a Belügyminisztérium 
felhívására jelentkeztek. Az orvosi rendelő 
épületének külső szigetelésére és homlok-
zatának, tetejének felújítására, fűtéskorsze-
rűsítésre és akadálymentesítésre pályáz-
tak, több mint 30 millió forintot kaphatnak 
erre a célra. A közbeszerzési pályázat után 
már elkezdte a munkát az orvosi rendelőnél 
a kivitelező gazdasági társaság, a VASBER 
Zrt. A tetőt a gyógyszertár feletti részen 
még az idén lecserélik, amennyiben az 
időjárás megengedi. 

Az önkormányzati konyha megújítását 
szolgálja a másik pályázat: kicserélik a 
régi nyílászárókat (egy részüket már tavaly 
modernizálták), új tetőt kapna az épület, 
és a homlokzatát is fölújítják. A konyhai 
eszközöket, gépeket is korszerűbbekkel 
váltják föl, ezzel is javítanák a munkakörül-
ményeket és az ellátás színvonalát.  

 (t. m.)

Közmeghallgatás december 1-jén
A táplánszentkereszti önkormányzat december elsején, 17 órai kezdettel közmeghall-

gatást tart a Jókai Mór Művelődési Házban. Az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot 
a 2017-ben elvégzett munkájáról. A fórumon ismertetik a települési arculati  kézikönyvet 
és a településképi rendelet tervezetét is. 

KARÁCSONY 
A régi házban, hol apánk ilyenkor
aranyba mázolt almát és diót
mesélve karcsú, vidám angyalokról
kik zsákban hordanak ma minden földi jót.
Emlékszel anyánk boldog asztalára,
hol illatozva gőzölt a frissen sült kalács,
a gyertyafényből, fenyő illatából
szövődött a derűs, ünnepi varázs?

Istenem, ha még egyszer lehetne
asztalodhoz ülni, édes jó anyám,
s a Te szívednek melegével égne
gyertyánk, - a karácsonyi fenyőfa gallyán,
ha még egyszer öledbe borulva
Betlehemre lesnék hittel, áradóan
a régi házban, a Te asztalodnál...
Még egyszer... még egyszer otthon
Váradon.

A régi háznak karácsonyfa lángja,
negyven év ködén át híva felragyog:
szívemben Jézus, künn angyal harangoz
és én újra tiszta, jó gyermek vagyok.
A téli kődben ismert régi úton,
állok a sugaras Betlehem előtt
s a régi háznak szentelt délibábját,
ringatja előttem a karácsonyi köd.

Dutka Ákos

KARÁCSONYFA
Kis szobámba varázsolva
áll egy fényes karácsonyfa.

Tetejében ezüst torony,
hol maga az Isten honol.

A fa alatt három király:
Gáspár, Menyhért meg Boldizsár

lesik ámuldozva hosszan:
ki tündököl a jászolban?

S virraszt ama csillag fénye
immáron kétezer éve.

Utassy József

Karácsonyi 
ünnepség

Sok szeretettel hívjuk Önt és Kedves Csa-
ládját 2017. december 21-én, csütörtökön, 
a délután 17 órakor kezdődő karácsonyi 
ünnepségünkre, a táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János Általános Iskola tor-
nacsarnokába.

Apáczai Csere János Általános Iskola

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

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

Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

Felújították a Petőfi utcát, 
sikeresen pályáztak

Neválovitsné Polgár Adrienn, a Táplán-
szentkereszti Polgárőr Egyesület elnöke 
elmondta, a tápláni polgárőrök tavasztól, a 
bajnokság kezdetétől biztosítási feladatokat 
láttak el a focipályán, amikor hazai pályán 
játszott a Tápláni KSK. November elsején, 
Mindenszentek ünnepén járőröztek a te-
metők környékén, nem történt rendkívüli 
esemény a faluban. Temetések idején több-
ször kérték a polgárőröket, hogy segítsék a 
parkolást a temetők környékén. 

Kérik a lakosságot, hogy adójuk 1%-ával 
támogassák működésüket!

Adószámuk:18892839-1-18
Bankszámlaszámuk: 11747006-21370968 

A polgárőr egyesületnél történt

Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt!
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Folytatás az 1. oldalról
A Büszkeségpont avatására 

sok helyi lakos is ellátogatott. 
Az 56-os Emlékművet Leginszky 
Ágnes, a táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János Általános 
Iskola tanító-biológia-rajz sza-
kos tanára tervezte, a Büszke-
ségpont kivitelezője a BIT-ÉP 
Kft., Balázs Béla kőfaragó, és 
Nagy István  kőművesmester 
volt. TOP pályázaton 5 millió 
forintot nyert a projektre az 

önkormányzat, amely önrész-
szel is támogatta az emlékpark 
létrehozását.

 A Himnusz elhangzása után 
az alkalomhoz illő vers követ-
kezett, majd V. Németh Zsolt 
államtitkár mondott beszédet. 

– 1956-ban másként volt forró 
az ősz, mint idén, hiszen fellel-

kesítette a szovjet diktatúra alatt 
élő honfitársainkat a szabadság 
vágya – emlékezett azokra az 
időkre. Aztán azzal folytatta, 
hogy bár sok vér hullott, de a 
magyarok nem adták fel, nem 
adták ingyen forradalmi törek-
vésüket. Bibó István szerint a 
szabadság ott kezdődik, ahol 
megszűnik a félelem. S ez a fé-
lelem – legalábbis 1956 októbe-
rében – megszűnt. A történések, 
az emlékek a forradalom leveré-

se ellenére velünk maradtak. A 
szónok utalt a forradalom ese-
ményeire, s rámutatott arra is, 
hogy bár az Egyesült Államok és 
más nyugat-európai országok 
erkölcsileg támogatták a ma-
gyar szabadságvágyat, hathatós 
segítséget nem adtak, nem 
akartak konfrontációba kerülni 

a Szovjetunióval. A 
magyar nép sza-
badon akart ren-
delkezni sorsáról, 
ami ma is igaz. Sok-
sok áldozata volt 
az 1956-os ese-
ményeknek, akikre 
nemcsak kell, de 
kötelesség is emlé-
kezni. A forradalom 
nem a politikusoké, 
hanem a köznépé 
volt, így világszer-
te is ebből a körből 
kerültek ki a támo-
gatók, köztük nem 
kevés híresség. Az 

S.S Lazio olasz futballcsapat 
kedvenc indulója a mai napig a 
magyar forradalomról szól, ezt 
zengik a legkeményebb szur-
kolóik. A forradalmat leverése 
után Lengyelország kivételével 
reakciós, fasiszta ellenforrada-
lomként bélyegezte meg a keleti 
blokk. Idehaza megszorítások, 
terrorintézkedések következ-
tek. Pedig 1956 októbere egy 
pillanatra szabad levegőt ho-
zott a diktatúra falai mögé. Az 
összetartást, a jó ügyért való 
kiállást ünnepeljük most méltó 
módon a táplánszentkereszti 
Büszkségponton is. 

Merkli Ferenc plébános is 
elmondta gondolatait, majd 
megáldotta az emlékművet. 
Ezután következett a koszorúk 
elhelyezése. V. Németh Zsolt 
koszorúzása után az önkor-
mányzat nevében Perl János 

polgármester és dr. Kovács 
László alpolgármester helyezte 
el a megemlékezés koszorúját, 
majd az intézmények és civil 
szervezetek képviselői is ha-
sonlóan cselekedtek. 

Az ’56-os ünnepi megemléke-
zés az iskolai sportcsarnokban 
folytatódott, melynek színpada 
és környéke korhű díszletbe 
„öltözött”. A felkészítő tanárok 
lelkes, gondos munkáját a ki-
sebb-nagyobb diákok jelenítet-
ték meg, többszöri tapsot kiváltó 
műsorral. A színes, tartalmas 
összeállításban volt zene, tánc, 
jelenet, kiáltvány felolvasása. Az 

akkori történések 
tápláni vonatkozá-
sairól is megemlé-
keztek. Kiváló ötlet 
volt Koncz Zsuzsa 
csodálatos, politi-
kai tartalmú dala-
it beiktatni zenei 
aláfestésként. Az 
ünnepség végén 
a Táplánszentke-
reszti Ifjúsági Fú-
vószenekar köz-
reműködéséve l 
(amely részt vett 
az avató ünnepsé-

gen is) a Szózat hangzott el. A 
program zárásaként a Molnár 
Trió (Molnár György Lyra-díjas 
harmonikaművész és gitáros 
társai) adtak műsort. 

L.E.
Fotó: Pint Ferenc, Kálmán Zsolt 

Avatással és ünnepi műsorral emlékeztek 
az ’56-os eseményekre

V. Németh Zsolt mondta az avatóbeszédet

Merkli Ferenc plébános megáldotta
az emlékművet

Perl János polgármester és 
dr. Kovács László alpolgármester 

koszorúzott

Iskolai koszorúzók
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

Idén is az iskolai sportcsarnok 
adott otthont a táplánszent ke-
resz ti Szépkorúak Napjának nov-
ember 24-én. Olyan sokan fo-
gadták el a meghívást, hogy még 
pótasztalokat is be kellett állítani. 

Az önkormányzat nevében 
Perl János polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket. Mint 
mondta, külön öröm a számára, 
hogy ilyen nagy az érdeklődés 
a rendezvény iránt. Majd arról 
beszélt, hogy hajdanán az öreg-
ember nem teher volt, hanem 
felbecsülhetetlen érték. Nem 
azt nézték, mennyire múlandó a 
teste, hanem azt, hogy ki lakozik 
benne. A nyugdíjasok elvileg 
nyugodtan élhetnének hobbija-
iknak hódolva, de azért nemigen 
akad köztük olyan, akinek ne 
lenne más dolga, gondja-baja. 
Az emberi élet alakulását talán 
egy fa szimbolizálja legjobban. 
S, ahogy az ősz is lehet borús, 
latyakos, bánatos, az idős ember 

életében is vannak nehézségek. 
De a szív nem öregszik meg. Az 
élet adta tapasztalatok idővel 
bölcsességgé nemesednek. 
A polgármester azt kívánta az 
idős, nyugdíjas jelenlévőknek, 
hogy élvezzék az élet minden 
pillanatát, hiszen nagy kincs az, 
hogy embernek születtünk. 

Dr. Teleki György háziorvos 
hangsúlyozta, hogy a polgár-
mester, a képviselő-testület, az 
önkormányzat dolgozói fontos-
nak tartják az idős lakosok tisz-
teletét, megbecsülését. – Önök 
rakták le azokat az erkölcsi 
és anyagi alapokat, amelyekre 
építkezhetnek gyermekeik, majd 
unokáik. De a legfontosabb, amit 
az utódoknak adhatnak, az a 
szeretet – mondta a jelenlévők-
nek. Majd úgy folytatta, hogy a 
nyugdíjasok a saját életükben 
már helytálltak, most a gyer-
mekeiken, unokáikon van a sor. 
Örömét fejezte ki, hogy tapasz-
talata szerint az idősek ma sem 

hagyják el magukat, találnak 
elfoglaltságot. Fontos is, hogy 
a test és az agy karban legyen 
tartva. Bölcsességet, jó testi 

erőt, és szellemi frissességet 
kívánt mindenkinek. 

Merkli Ferenc plébános szin-
te hihetetlennek tartotta, hogy 
immáron nyolcadik alkalommal 
van jelen Táplánszentkereszten 
ilyen rendezvényen. Ugyanakkor 
szomorúság is eltöltötte, mivel a 

nyáron édesanyja néhány hónap 
alatt távozott az élők sorából. De 
ez is arra int – szólt a hívekhez 
–, hogy értékeljék az életet, 

becsüljék meg minden napját, 
amit gyermekeik, unokáik köré-
ben eltölthetnek. Gondolni kell 
a lélekre, az örök életben vetett 
hitre is. Addig szép és boldog az 
élet, amíg valakit szeretnek, de 
ha magányossá válik, az Isten 
akkor is vele van. 

Családi Anita jegyző köszön-
tötte ajándékkal a település 
legidősebb nő és férfi lakóját, 
Kozmor Istvánnét, Ilonka nénit, 
és Micheller Józsefet. A Gyöngy-
virág Dalkör szép nótacsokra 
után az Orfeus Vándorszínpad 
fergeteges operett egyvelege 
alapozta meg a későbbi jó han-
gulatot. Közös vacsorával bo-
rozgatással zárták a programot. 

lendvai 

Sokan jöttek el a szépkorúak ünnepségére

Kozmor Istvánné, Micheller József

A legidősebb asszony köszöntése Nagy sikere volt 
az operett egyvelegnek

Bursa Hungarica Ösztöndíjpá-
lyázat 2018.

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete 2017. november 16-i ülé-
sén bírálta el a 2018. évi Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázatra 
érkezett pályázatokat. 25 fel-
ső- oktatási tanulmányokat 
folytató táplánszentkereszti 
hallgatónk nyújtotta be pályá-
zatát. A képviselő-testület mind 
a 25 pályázót támogatásban 
részesítette. Azok a hallgatók, 
akik családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem éri el a 100 
ezer forintot, havi 5 000 Ft, a 
100 ezer forint feletti jövedelem-
mel rendelkezők, havi 3 000 Ft 
támogatást kapnak, 10 hónapon 
keresztül, melyhez az állam az 
önkormányzati támogatással 

megegyező forrást biztosít. Jó 
tanulást, sok sikert kívánunk 
mindnyájuknak!

Szociális tűzifa
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a szociális tűzifa támo-
gatás helyi szabályairól szóló 
rendeletével idén is biztosít 
tűzifát a szociálisan rászoruló 

családok számára. A szociális 
tűzifa támogatás iránti kérelmet 
november 18. és 2018. január 
15. közötti időszakban lehet 
benyújtani. A tűzifa támogatást 

az veheti igénybe, aki: – Táp-
lánszentkereszt község köz-
igazgatási területén lakcímmel 
rendelkezik, és életvitelszerűen 
ott lakik. – A tűzifa támogatás 
ugyanazon lakott ingatlanra vo-
natkozóan csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és a 
háztartások számától. A kérel-
meket a Táplánszentkereszti 
Polgármesteri Hivatalban ka-
pott formanyomtatványon kell 
benyújtani. Tűzifa támogatás 
megállapítására csak kérelem 
benyújtása alapján kerülhet sor! 
További részletekről érdeklődjön 
a hivatalban. A kérelmek elbírá-
lásáról a képviselő-testület Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottsá-
ga dönt, legkésőbb 2017. január 
31. napjáig. A tűzifa kiszállítása 
minden jogosult részére ingye-
nesen történik, utcák szerinti 
bontásban. A tűzifa átvételét 

a jogosult személy, az átvételi 
elismervény aláírásával igazolja.  

Közmeghallgatás
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete 2017. december l-én 17 
órakor közmeghallgatást tart a 
Jókai Mór Művelődési Házban. 
A közmeghallgatás keretében a 
Települési Arculati Kézikönyvet 
ismertetjük az érdeklődőkkel. 
A kézikönyv tervezete a www.
taplanszentkereszt.hu honlapon 
megtalálható.

Településünk közös adventi 
várakozása 

Az advent az ünnepekre való 
ráhangolódás, a közös készü-
lődés ideje.  Az első adven-
ti koszorút a berlini árvaház-
ban, 1860-ban Johann Heinrich 
Wichern, evangélikus lelkipász-
tor készítette. Egy kör alakú, 
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Folytatás az 1. oldalról
Megtanít látni, érzékelni a 

szépséget, a jót, észrevenni az 
érdekeset, a szívhez szólót. 

A táplánszentkeresztiek aján-
dékokkal, kedves szavakkal 
köszönték meg az együttmű-
ködést, az idősotthon nevében 
Bíróné Kiss Adrienn üzenetet is 
hozott az otthon lakóitól: legyél 
továbbra is bolondos, kedves, 
tartsd meg kicsit furcsa stílu-
sod, mondd ki az igazságot, 
mit rejtett kincsként őrzöl a 
szívedben!

Halvax Ágnes citerázott és 
az Elmegyek című Máthé Pé-
ter-slágert vele énekelték a te-
remben ülők. Majd felhangzott a 
Surda dal, ezután Bozi Jánosné, 
a TKE korábbi elnöke mondott 
köszönetet. „A népművelő pá-
lyáról, a te pályádról sokan gon-
dolják, hogy bárki képes rá, de 
ez nem így van, kevesen tudják 
jól megvalósítani. Képzettséget 
lehet szerezni, de erre a pályára 
születni kell. Meg tudtad nyerni 
az embereket, meg tudtad moz-
gatni a falut, úgy, ahogy előtted 

kevesen. Szakmai fejlődésed 
érdekében most továbblépsz, 
de meggyőződésem, hogy még 
sokat fogunk hallani rólad.” Az 
egyesület és a falu nevében kö-
szönte meg a 13 évet. 

Cserkuti Veronika, 
a Táplánszentkereszt 
Egyesület elnöke az-
zal kezdte mondan-
dóját, hogy sok ember 
meglepődött, amikor 
megtudták: Meskó 
Krisztián lemondott, 
távozik posztjáról. Az 
egyesület nevében fo-
tóalbumot készítettek 
a 13 évről. Félig ko-
moly, félig tréfás mondatokkal 
vette számba a Jókai Mór Mű-
velődési Ház népművelőjének 
érdemeit. Aki kiszagolta a med-
vehagymát, azóta tavaszonként 
medvehagyma napokat tarta-
nak, „bevezette” a rönkhúzást, 
a retro május elsejéket, gomb-
foci-bajnokságot, filmnapokat 
szervezett, számos művészeti 
csoportnak állandó otthona és 
próbaterme a ház. Az óvodá-

soknak bábszínházat, a felnőt-
teknek színházi buszt, kirándu-
lásokat szervezett, a néphagyo-
mányok ápolására nagy gondot 
fordított. Igazi népművelőként a 

családját, a gyerekeit is hozta 
magával. A civilek nevében újra 
megköszönte a sikeres éveket, 
családi fürdőbelépőt, könyvutal-
ványt és édességet adott át. 

Az ünnepség végén Meskó 
Krisztián meghatódva szólalt 
meg. Visszaemlékezett pálya-
kezdésére a faluban, az első 
években lassan sikerült bevonni 
a kultúra iránt érdeklődőket, a 4., 
5. év környékén érezhette úgy, 

valami elkezdődött. „Ez volt, az 
az idő, amikor már nem arról 
beszéltünk, miért csak ennyien 
vagyunk, azzal kell foglalkoz-
ni, aki itt vam és ránk szánja 

az idejét! Egyedül 
nem mentem vol-
na semmire, sok 
jó ötletet kaptam 
a kultúrát szere-
tő, lelkes embe-
rektől. Oda-vissza 
működött a dolog, 
ha kértem valamit, 
mindig akadtak se-
gítőim, sok jó ötlet 
megvalósult, volt, 
ami nem sikerült. A 

közösség erejére támaszkodva 
lehetett haladni. Köszönöm a 
segítségeteket!”

A továbbiakban elárulta, a 
Vas Megyei Civil Egyesületnél 
folytatja pályáját, közösségépí-
tőként. 

A búcsúest fehér asztal mel-
letti beszélgetéssel, sütemé-
nyezéssel ért véget. 

(t. m.)
Fotó: Pajor Zoltán Attila

Elköszöntek Meskó Krisztián népművelő-könyvtárostól

Varga Lajosné, Cserkuti Veronika, Meskó Krisztián, 
dr. Láng Gusztáv

abroncsos csilláron minden nap 
eggyel több gyertyát helyezett 
el, ezzel jelezve az idő múlását 
karácsonyig. Ma már fenyőko-
szorúval díszítjük otthonunkat, 
és négy gyertyával jelezzük a 
négy adventi vasárnapot. 

Hagyományteremtő szándék-
kal az idei évben első alkalom-
mal, kihozzuk otthonainkból az 
adventi készülődést, és közös 
adventi koszorút helyezünk el 
a művelődési ház előtt, a falu 
Karácsonyfája mellé.

„Adventi idő
Minden Advent kegyelem: 

vétkem jóvátehetem.
Minden Advent irgalom: Isten 

úr a viharon!
Minden Advent ölelés: átölel 

egy drága kéz.
Minden Advent alkalom: győz-

hetsz saját magadon!
Minden Advent ítélet: így kel-

lene, s így élek!

Minden Advent remegés: Is-
ten felé epedés!

Minden Advent ima is: Uram, 
fogadj be ma is!

Minden Advent szeretet: Bet-
lehembe vezetett.

Köszönd meg hát a csodát: 
a Világ Karácsonyát!” (Ürögdi 
Ferenc)

Az Adventi hétvégékhez kap-
csolódó programjaink: 

2017. december 1. péntek 
18:00 óra:

 Első Adventi gyertya – a 
Hit – meggyújtás a művelődési 
ház előtti Falu Karácsonyfája 
alatt

Vendéglátó: Táplánszentke-
reszt Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete

Kísérőprogram: Karácsonyi 
dallamok

2017. december 8. péntek 
16:30 óra:

Második gyertya – a Remény 
– meggyújtása

Vendéglátó: Hét Kastély Kertje 
Művészeti Óvoda és Bölcsőde 
Dolgozói, gyermekek szülei,

Baba-Mama klub tagjai
Közreműködnek: az óvodások
2017. december 15. péntek 

16:30 óra:
Harmadik gyertya – az Öröm 

– meggyújtása

Vendéglátó: Táplánszentke-
reszt Kultúrájáért Egyesület, 
Táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskola

Közreműködnek: az iskola 
tanulói

Kísérőprogram: karácsonyi 
kézműves foglalkozás, kará-
csonyfa díszítése

2017. december 21. csütörtök 
kb. 18:00 óra:

Negyedik gyertya – a Szere-
tet – meggyújtása az iskolások 
karácsonyi műsorát követően.

Önkéntes Területvédelmi Tar-
talékos Szolgálat

Hazánknak szüksége van 
olyan önkéntes tartalékosokra, 
akik civil foglalkozásuk meg-
tartása mellett támogatják a 
honvédelem ügyét! A Magyar 
Honvédség átalakítja és meg-
újítja az önkéntes tartalékos 
rendszerét, amelynek új ele-
meként, a helyi közösségekre 
építve hozta létre az önkéntes 
területvédelmi tartalékos (ÖTT) 
szolgálati formát.

 „A honvédelem nemzeti ügy!”
Az ország valamennyi járá-

sában járásonként megalakí-
tandó, területi elven szervezett 
önkéntes tartalékos századok 
célja, hogy szükség esetén 
helyben álljon rendelkezésre 

egy kiképzett, felkészített, al-
kalmazható erő. A területvé-
delmi tartalékos század tagjai 
a felkészítések alkalmával 
olyan kiképzést, tudást kap-
nak, mely a helyi közösség 
védelmi képességét növeli, 
legyen szó honvédelmi, vagy 
katasztrófavédelmi helyzetről. 
Miután protokolláris feladatai 
is lehetnek a tartalékos kato-
náknak, jelenlétükkel emelhe-
tik helyi szinten is az ünnepi 
megemlékezések, koszorúzá-
sok színvonalát.

A tartalékosok felkészítése 
és az alkalmazása helyben 
történik, alapvetően a járás-
ban, esetleg a megyén belül, 
évente összesen 20 napban.

Elérendő cél, hogy ne legyen 
egyetlen magyarországi me-
gyében olyan település, amely 
nem rendelkezik tartalékos 
katonával, bizonyos létszámú 
kiképzett katonai erővel.

Az  önkéntes ta r ta lékos 
szolgálatra személyesen a 
polgármesteri hivatalban, a 
járási hivatalokban vagy a 
megyeszékhelyen lévő tobor-
zó irodában lehet jelentkezni, 
valamint regisztrálni lehet a 
www.iranyasereg.hu oldalon.

Családi Anita
jegyző
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Táplánszentkereszt helyi értékei (6.)
A Szent Kereszt templom

Táncsics u. 29.   

Táplánszentkereszt két katolikus temploma közül az egyhajós Szent 
Kereszt templom a régebbi. A mai falu keleti részén, az egykori 
Gyöngyösszentkereszt, későbbi Szentkereszt falurész legmagasabb 
pontján épült, aprócska temető vette körül. A középkorban még hét 
önálló falu osztozott a mai község területén. Az 1334. évi pápai tized-
jegyzékben szereplő Péteri (korábbi nevén Pydur, Peder), Szent Kereszt 
titulusú templomával: „… ecclesie Sancte Crucis de eadem Pydur”, 
vagyis Péteri temploma áll itt a középkor óta.  

A késő középkori templomot 
többször átépítették, a korsza-
kok éppen divatos – gótikus, ba-
rokk, neoromán – stílusa szerint. 
Írásos adatok szerint 1565-ben 
önálló plébánia, a reformáció 
elterjedésével 1634-től a pro-
testánsoké lett, 1697-től újra 
katolikus templom és plébánia. 
1741-ben restaurálták, 1888-
ban életveszélyessé vált, be is 
zárták, 1891-96-ban tataroz-

ták, bővítették, új tornyot kapott, 
1974-ben is felújították, majd 
1988-ban régészeti kutatást 
végeztek és restaurálták. 

A középkori templom eredetét 
P. Hajmási Erika, a szombat-
helyi Savaria Múzeum régésze 
kutatásai tárták fel. Az 1970-es 
években dr. Sill Aba Ferenc plé-
bános már készített feljegyzést a 
lizénákról, és C. Harrach Erzsé-
bet műemlékvédelmi szakmér-
nök is igazolta, hogy középkori 
falrészletek is találhatók. A felté-
telezésekre a választ P. Hajmási 
Erika 1988-90 között végzett 
feltárásai adták meg. 

A Bogáton élő, ma már nyug-
díjas régész ma is szívesen em-
lékszik a történtekre, gyermekei 

még kicsik voltak, időnként őket 
is magával vitte a helyszínre, 
segítettek a faragott kapu 
köveiről a későbbi habar-
csot letisztítani. A templom 
téglából épült, egyhajós, 
nyújtott félköríves alaprajzú 
és boltozott szentélyű, nyu-
gati karzatos, déli bélletes 
kapujú volt. Hajója közel 
négyzet alakú, belsejében 
7 ülőfülkével, szentélyé-
ben asztalszerű oltárral. A 
templomnak döngölt agyagba 
rakott alapozása van. 

A 13. század első harmadában 
épülhetett a templom, a szentély 
alapjai a padlószint alól kerültek 
elő. A falkutatás nyomán találtak 
rá a félkör alakú 3+4 ülőfülkére, 
a hajó északi falának külső ré-
szén előbukkantak a lizénának 
nevezett kiugró falsávok, me-
lyek gyakoriak a román kori 
templomoknál. A legértékesebb 
lelet azonban a hajó déli oldalán 
látható kapuzat. Lépcsőzetesen 
mélyülő bélletű, a lábazatain 
különböző karakterű, megkopott 
torz fejekkel, két kosfej és torz-
pofák is láthatók a szárköveken 
(nincs 2 egyforma!), látszik, hogy 
helyben munkálták meg őket. 
Az ábrázolások a Szent Kereszt 
egyház szolgálatába hajtott, 
alvilági gonosz erőket jelképezik.  

Több helyütt találni az épület 
falában átfaragott római kori 
köveket, ez lehet a magyarázata 
annak, hogy az 1697. évi egyház-
látogatási jegyzőkönyv kőből 
épültnek – ex lapidibus – írja a 
templomot. A régi korok emberei 
nem ismertek újra nem haszno-
sítható építőanyagot, a rómaiak 
köveit éppúgy használták, mint 
cserépdarabkáit, márványtörme-

lékeit. Későbbi korban a Szent 
Lőrinc templom átépítésekor 
keletkezett törmelékkel töltötték 
föl, emelték meg a Szent Kereszt 
templom padlózatát… A déli 
kapu kövei részben be voltak 
falazva az  egykori kapunyílásba, 
mivel a bejáratot délről áttették 
nyugatra, valószínű, a keskeny 
középkori ablakokat az 1741-es 
restauráláskor szüntették meg, 

szélesebb, barokk ablakokat 
vágtak helyettük. A középkori 
szentélyhez és a déli hajóhoz 
1780-1815 között sekrestyét 
építettek. 

P. Hajmási Erika nagyon saj-
nálja, hogy a kutatáskor a szen-
télyben talált, szabadon álló, 
középkori asztaloltár, amely 
igazi kuriózum volt, egyszer 
csak eltűnt a templomból. Azért 

is sajnálja, mert az archaikus 
oltár választ adhatott volna arra, 
pontosan mikor épült a Szent 
Kereszt templom, ugyanis az 
építők el szoktak rejteni benne 
egy pénzérmét, továbbá az ol-
tár hosszúsága és szélessége 
megadta a templom összes 

méretét. Pl. a hosszabbik oldala 
a bélletes kapu külső szélessé-
gét, a rövidebbik a belső szé-
lességet. A szentély hossza és 
szélessége a rövidebbik oldal 
háromszorosa, a hajó szélessé-
ge és hosszúsága a hosszabbik 
oldal négyszerese. 3+4=7 (az 
ülőfülkék száma 7), stb.… 

Ivicsics Péter tervei alapján 
végezték a rekonstrukciót, az 

ásatás szakmai konzulen-
se dr. Valter Ilona, az OMF 
tudományos osztályának 
helyettes vezetője volt. P. 
Hajmási Erika elmondta, 
nagyon sok segítséget 
kaptak Konkoly István me-
gyés püspöktől, Rilli László 
akkori táplánszentkereszti 
plébánostól, dr. Kiss Mária 
levéltár-igazgatótól, Ben-

czik Gyula levéltárostól, Kiss E. 
Csaba restaurátortól, Derdák 
Ferenc geodétától. Szívvel-lélek-
kel dolgoztak a mesteremberek: 
Zséder Ambrus kőműves és a 
két kőszobrász, Faragó János 
és fia, Zsolt. A felmérési rajzokat 
Derdák Ferenc és Kiss E. Csaba 
készítette, a feltárást videofilmen 
is megörökítették. A régészeti 
feltárás és azt követően a mű-
emléki helyreállítás lehetővé tette 
a templom addig rejtett, régebbi, 
elsősorban román kori részlete-
inek feltárását és bemutatását. 

A Szent Kereszt templom 
ma a vasszécsenyi plébánia 
filiája. Merkli Ferenc plébános-
tól megtudtuk, péntekenként 
és szombatonként miséznek 
itt, nyári hónapokban 18 óra-
kor, télen 17 órakor kezdődik 
a szertartás. Minden hónap 
utolsó vasárnapján délelőtt 10 
órától is ebben a templomban 
mondanak misét. Esketésre, 
keresztelésre is használják a 
táplánszentkeresztiek a kicsi 
és barátságos egyházi épületet, 
amely szakrális értékén túl, a 
falu legrégebbi építészeti érté-
kével is bír. 

(t. m.)
Fotó: P. Hajmási Erika

A kibontott középkori falfülkék 
a déli hajófalon

Középkori apszis és oltár maradványai 
(ez az asztaloltár tűnt el) 

A Szent Kereszt templom ma
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November elsejétől vezették be 
Magyarországon az e-receptet 
(új elnevezése: felírási igazolás). 
Az orvosoknak és gyógyszeré-
szeknek kötelező ezt használ-
niuk, 2018 végéig azonban még 
megmaradnak a hagyományos 
papírvények is. A betegeknek 
háromfajta lehetőségük is lesz 
arra, hogy kiváltsák gyógyszere-
iket. A táplánszentkereszti orvosi 
rendelőben megkérdeztük dr. Te-
leki György háziorvostól, milyen 
változást hozott az új eljárás. 

Dr. Teleki György háziorvos 
elmondta, évente 12 milliárd 
forintba került a papíralapú vé-
nyek használata az országban. 
A digitális gyógyszerrendelés 
lényege, hogy az orvos által 
felírt gyógyszer az úgyneve-
zett digitális felhőbe, az EESZT 
(Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér) tárolt adat-
bázisába kerül, ahonnan az 
expediáló le tudja kérdezni a 
beteg érvényes vényeit, és a 
kiadás után a kiadott készít-
ményt jelenti a modulnak. A 
patikusok a gyógyszertárban a 
beteghez tartozó digitális felhő-
ből hívhatják le és adhatják ki a 
gyógyszert.

 A táplánszentkereszti rende-
lőben november másodikától él 
az új rendszer, a háziorvos ha-
vonta átlagosan 6000 receptet 
ír fel, ebből 900-at az Idősek 
Otthonában. A recepteken im-
már három vonalkód hordozza 
az információt, az egyik az or-
vost azonosítja, a másik a beteg 
adatait tartalmazza, a harmadik 
pedig a felírt gyógyszert rögzíti.

A táplánszentkereszti házior-
vosi praxisban továbbra is két 
asszisztensnővel dolgoznak. 
Dr. Teleki Györgytől megtudtuk, 
az elektronikus rendszer in-
dulása után gyorsan kiderült, 
hogy a két számítógép közül 
az egyikkel alig tudtak kapcso-
lódni az országos hálózathoz, 
mert gyengébb volt a kapaci-
tása. Felvették a kapcsolatot 
az internet-szolgáltatóval, és 
sürgősséggel megrendelték a 
nagyobb teljesítményű és gyor-

sabb ellátást. (Ez persze újabb 
költséget is jelent.)

A betegek a rendelőben egy-
előre azt érzékelhették, hogy 
valamivel tovább tart a receptek 
kiadása, ugyanis 9-16 másod-
percbe is beletelik, amíg a digi-
tális felhőből, az országos szer-
verről „visszajön” a gyógyszer-
felírás, és nyomtathatóvá válik a 
hagyományos vény. A rendelést 

is lassítja valamennyire az új el-
járás, amire kötelezően át kellett 
térni. Egyelőre párhuzamosan 
működik a hagyományos és az 
új rendszer, szakmai informá-
ciók szerint 2018. végéig még 
élnek a papíralapú régi vények 
is. A háziorvosok 2018. július 
elsejétől, három évet kapnak 
arra, hogy betegeik személyes 
adatait föltöltsék az országos 
rendszerbe (a háziorvosok és 
szakorvosok gyógyszerrende-
léseit már októbertől itt tartják 
nyilván). Azok a betegek, akik-

nek van ügyfélkapujuk, akár 
maguk is ellenőrizhetik majd 
saját egészségügyi adataikat. 

A táplánszentkereszti házi-
orvosi rendelőben 2600 beteg 
adta le az egészségbiztosítási 
kártyáját (közülük 400-an gyer-
mekkorúak). Egy-egy beteg sze-
mélyes adatainak feltöltéséhez 
legalább félórás időtartamra 
lesz szükség.  

A papírreceptek kiváltása je-
lenleg még hasonlóan működik, 
mint eddig, de ha valaki otthon 
felejti, vagy elveszti a receptjét, 
a TAJ kártyája és a személyi 
igazolványa felmutatása után 
is kiválthatja a gyógyszerét. 
Akinek van újabb típusú, úgyne-
vezett e-személyi igazolványa, 
annak elegendő ez az egyetlen 
igazolvány. 

A hozzátartozók a régi pa-
píralapú recepteket ugyanúgy 
kiválthatják, mint eddig, az e-re-
ceptek kiváltásához azonban 

majd megfelelő – átruházható 
felírási igazolást – kell vinni.

A házhoz hívott háziorvos, 
ügyeletes orvos még a hagyo-
mányos módon írhat fel gyógy-
szert a helyszínen, a 14 éven 
aluliaknak és a táplán szent-
kereszti Idősek Otthona több 
mint száz betegének is a koráb-
bi papíralapú vényen rendelhet 
gyógyszert dr. Teleki György.  

Az elektronikus rendszer tel-
jes működése után áttekint-
hetőbb, nyomon követhetőbb 
lesz a páciensek egészségügyi 
ellátása, a háziorvos „láthatja”, 
milyen gyógyszereket írtak fel 
a szakorvosok, üzemorvosok, 
kérhet szakorvosi beutalást és 
arra időpontot is. 

Szigorú adatvédelmi előírások 
szolgálják a betegek érdekeit, 
meghatározott jogosultsággal 
rendelkező egészségügyi szak-
személyzet férhet csak hozzá a 
betegek adataihoz. 

Az elektronikus rendszer 
egyik hátránya, ha nincs áram-
szolgáltatás, nem lehet hasz-
nálni. November másodika óta a 
táplán szentkereszti rendelőben 
három áramszünet akadályozta 
a rendelést (van szünetmente-
sítő készülék a rendelőben, de 
ez csak bizonyos ideig képes 
segíteni). 

(t. m.)

E-receptek a háziorvosi rendelőben

Október óta dr. Zsoldos Gréta háziorvosi szakorvos-jelölt-
tel is találkozhattak a betegek a táplánszentkereszti orvosi 
rendelőben. A szombathelyi születésű rezidens a Pécsi Tu-
dományegyetem Általános Orvostudományi Karán végzett, 
háziorvosként szeretne dolgozni. Októberben és novemberben 
Táplánszentkereszten dr. Teleki György háziorvos irányításá-
val vett részt gyakorlati képzésen, tervei között szerepel a 
táplánszentkereszti háziorvosi praxis átvétele. 

Címzetes főorvosi címet kapott
Címzetes főorvosi címet 

szerzett dr. Teleki György 
táplánszentkereszti házior-
vos. A főorvos elmondta, nem 
túl gyakori, hogy ezt a címet 
megkapják a kollégák. Har-

minckilenc éve prak-
tizál, a Pécsi Tudo-
mányegyetem orvosi 
karán végzett, az or-
vostanhallgatók gya-
korlati képzésében 

1981-től, sok éven át részt vett. 
A PTE által kiállított oklevelet 
dr. Bódis József, az egyetem 
rektora írta alá, a tanúsítványt 
a táplánszentkereszti orvosi 
rendelő várójában függesz-
tették ki.  
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A Táplánszentkereszti Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület is részt vett a 
III. Vas Megyei Tűzoltó Találkozón 
Szombathelyen, átfogó szakmai 
ellenőrzés előtt állnak.

Tűzoltóink részt vettek az 
október 7-én Szombathely Fő 
terén megrendezett III. Vas Me-
gyei Tűzoltó Találkozón, mely 
rendezvény immár hagyomány-
őrzően hozta össze a megye 
tűzoltó állományát. A rendez-
vény ünnepséggel kezdődött, 
majd tűzoltó szakmai bemuta-
tókat tartottak, ezután kötetlen 
szakmai és baráti eszmecse-
rékre volt lehetősége, a tűzol-
tóknak és a rendezvényre láto-
gató érdeklődőknek. A találkozó 
a kiállított tűzoltó gépjárművek 
felvonulásával végződött, me-
lyen a táplánszentkereszti Steyr 
TLF 2000 gépjárműfecskendő-
vel magunk is részt vettünk.

Október első napjaiban láttak 
neki tűzoltóink a készenlétben 
tartott gépjárműfecskendő idő-

szakos karbantartásának, mely-
nek elvégzését teljes mértékben 
saját kivitelezésben hajtották 
végre. A közel egy hétig tartó 
munkák kiterjedtek a jármű 
korrodált felépítmény-elemeinek 
cseréjére, illetve egyéb, általá-
nos karbantartási és esztétikai 

állagjavító munkákra, valamint 
új világító testek és megkülön-
böztető fények felszerelésére.

Novemberben esedékes 
tűzoltóságunk szakmai tevé-
kenységének és működésének 
időszaki átfogó ellenőrzése, 
melyet a szakmai felügyeleti 
szervünk, a Vas Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szombathelyi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnoksága végez. 
Az ellenőrzés rendkívül sokré-
tű, kiterjed a tűzoltó gépjármű 
fecskendő készenlétben tartá-
sa dokumentációs hátterének 
ellenőrzésétől az alkalmazott 

tűzoltási és műszaki mentési 
felszerelések időszakos felül-
vizsgálatainak ellenőrzésén át a 
személyi állomány szakmai és 
egészségügyi alkalmassági fel-
tételeinek vizsgálatáig. Számot 
kell adnunk továbbá a szakmai 
szervekkel kötött együttműkö-
dési megállapodások meglé-

téről, a pályázatok kereteiben 
átvett felszerelések leltárba 
vételéről, továbbá a felszámolt 
káresemények megfelelő doku-
mentálásáról is. 

Táplánszentkereszt község 
területén az utóbbi időszak-
ban két tűzeset adott munkát 

a tűzoltóknak, egyik esetben a 
Táncsics Mihály utcában villany-
oszlopon keletkezett elektromos 
tűz, a másik esetben a József 
Attila utca mögötti területen 
égett trágyadepó. 

Tancsics József 
táplánszentkereszti 
tűzoltóparancsnok

Őszi történések az önkéntes tűzoltóknál

Tizenöt évvel ezelőtt, amikor az 
első Baba-mama klubos össze-
jövetelt elindítottam, csak álmo-
doztam arról, hogy sikeres lesz. 

A klub a gyermekekért és 
az anyukákért indult. Már 15 
évvel ezelőtt lehetett érzékelni, 
hogy sok fiatal család költözött 
a falunkba. Egyre több volt a 
betelepülő, az anyukák főleg 
télen nehezen tudtak találkozni, 
beszélgetni, az nem mindig 
kivitelezhető, hogy egymás ott-
honában vendégeskedjenek.

A klub célja az volt többek 
között, hogy segítsek abban, 
hogy megismerkedjenek a fa-
lubeli édesanyákkal, barátsá-
gokat kössenek, beszéljenek 
egymásnak a gyermeknevelés 
során adódó problémákról, jó 
tapasztalatokról, egymásnak 
könnyebben elhiszik, hogy más 
is küzd, mint a védőnőnek.

Egy idő után váltak rendsze-
ressé a programok, karácso-

nyi ráhangolódást szerveztünk, 
minden évben eljött hozzánk a 
Mikulás. Húsvétozunk, felvonu-
lunk, az idén már kirándulgattunk 
is. De a legfontosabb az össze-
tartás, bátran mondhatom, hogy 

komoly barátságok kötődtek itt a 
klubban, és az anyukák mindig 
számíthatnak egymásra, és én 
is számíthatok rájuk.

A célom az volt, hogy a klubot 
elindítom, a körülményeket biz-
tosítjuk, és tőlem függetlenül is 
működjön, így is történt. A jelenlegi 

nagy körzet mellett nem tudok 
minden szerdán klubozni, de ők 
igyekeznek találkozni szerdánként.

Arra nem számítottam, hogy 
nekem mint védőnőnek mennyi 
pluszt fog adni a klub, többször 

előfordult az évek során, hogy 
kevesen voltunk, és szinte nem 
is működtünk, de mindig voltak, 
vannak és lesznek is lelkes anyu-
kák, akik viszik tovább ezt a ha-
gyományt, biztatnak és segítenek.

Az önkormányzat is támogat-
ja a klub működését, vehettünk 

szőnyeget, használhatjuk a mű-
velődési házat, és az anyatejes 
világnapi rendezvények létre-
hozásához szükséges anyagi 
támogatást is ők biztosítják.

Az idén nyáron, a Baba-mama 
klub létrejöttének 15. évfordu-
lóján, meglepetés szülinapot 
szerveztek nekem. Az, amikor 
30 gyerkőc egy szál virággal 
sorban áll, leírhatatlan érzés, a 
mai világban különösen az, hogy 
van egy kicsi közösség, ahol az 
anyák tisztelik, értékelik egy-
mást, és ezt a példát közvetítik 
a gyermekeik számára.

KÖSZÖNET ÉRTE!
A klub minden szerdán 10 

órától 12 óráig „működik” a mű-
velődési házban.

Dec. 6-án érkezik a Mikulás.
Dec. 8-án pedig az óvodás 

szülőkkel közösen besegítünk 
a 2. adventi gyertyagyújtás ven-
dégvárásába.

Tőke Monika
védőnő

15 éves a Baba-mama klub
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Kultúra

Biobrikett
A megújuló energia

10 kg/zsákos kiszerelés
(Egész évben kapható)

Alkalmazható: kandallóban, cserépkályhában és 
hagyományos tüzelésű fűtőberendezésekben 

(kazánban)

• A tűzifához képest 50%-kal nagyobb a fűtőértéke
• Nedvességtartalom 8-12%, ezért sokkal jobb 

hatásfokkal ég, mint a tűzifa
• Fűtőértéke 16-18 MJ/kg, ami megegyezik 

a jó minőségű
barnaszén fűtőértékével

• Faforgács,fűrészpor illetve biomasszából (pl:szalma) 
készült

• Kötőanyagot nem tartalmaz
• Brikett átmérő 65mm

• Hamutartalom 1-5%, amely kiszórható növényi 
tápanyagként

• Füstje környezetre káros kéndioxidot nem tartalmaz
• A tűzteret MAXIMUM 40-50%-ban szabad kitölteni!!

• Tárolása: száraz, hűvös helyen tartandó!

Gyártó:
Pumi-Fa-Kft

Lakosi Miklós asztalos-mester
Épület-, bútorasztalos munkák

Cnc megmunkálás (3- tengelyes gépen)
Zárszerviz

Táplánszentkereszt Rákóczi u.58.
Mobil: 06/30/9-139-663

E mail : pumifa.kft@upcmail.hu

Asztalosok, figyelem! Sok helyet foglal a forgács!? 
Egész évben BÉRBRIKETTÁLLÁST vállalunk.

Tüzelőanyag bemérését végző:
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének Energetikai 
Vizsgálólaboratóriuma

A mérés száma: 72292097

Telephelyi árak:
1-25 zsákig 850 Ft/zsák

26-100 zsákig 800 Ft/ zsák
101 zsáktól 750 Ft/zsák

Kiszállítás: 200 Ft/km (oda-vissza számolandó)
Be-ki rakodás 75 Ft/zsák

Táplánszentkereszt területén a kiszállítás ingyenes!
(Az árak forintban értendők.)

Az árak 2017, 08. 01-től visszavonásig érvényesek

Köszönöm, hogy megtiszteltél, és 
elolvastad ezt a hirdetést! 

További szép napot!
Lakosi Miklós

A Tápláni Gyöngyvirág Dalkör 
tízéves jubileuma előtt már be-
szélgettem Bertók Istvánnéval, 
Marikával, aki tiltakozik az ellen, 
hogy az énekegyüttes vezetőjé-
nek titulálják, bár azt elismeri, 
hogy ő a szervező, a koordinátor. 

– Gondolta volna néhány éve, 
hogy akár veszélybe is kerülhet 
a dalkör léte? – kérdeztem az 
otthonában. 

– Azt azért nem, de a gon-
dok már akkor is mutatkoztak, 
főként az utánpótlással. Ma-
napság pedig egyre többet gon-
dolok arra, meddig tudjuk 
magunkat még fenntarta-
ni. Változott a felállás, volt 
olyan tagunk, aki magától 
ment el, újabbakkal nem 
számolhatunk. Járom a 
házakat, de mindenütt 
csak elutasítással talá-
lom szembe magamat: 
unokázom, nem érek rá 
ilyesmire, nem tudok éne-
kelni, nem szeretek sze-
repelni, és így tovább. 

Elmondta, hogy tizenhá-
rom éve stabil tagja a dalkörnek, 
s amikor csak tud, mindig ott 
van a fellépéseken, de látogatja 
a település rendezvényeit is. Ez 
az élete szerves része, szeret 
énekelni, és addig sem érzi ma-
gát magányosan. Hatan alkotják 
jelenleg a dalkört, s többször is 
előfordul, hogy valaki hiányzik 
a csoportból, ilyenkor öten kell 
hogy fellépjenek. Szerencsére 
ennél kevesebben még nem 
voltak. Ha nem sikerül újabb 
tagokat toborozni, akkor bizony 
előbb-utóbb ellehetetlenülhet-
nek. A másik nagy gond a zenei 
kíséret. A régi harmonikás el-
ment, most egy csepregi zenész 
kíséri őket, ha éppen ráér. Rá-
adásul ő ezt nem térítésmente-
sen teszi. A dalkör tagjai szokták 
összedobni neki a pénzt. 

– Sokan tudnak zenélni, va-
lamilyen hangszeren játszani a 
településen…

– Próbálkoztam már többször 
is, de senki nem hajlandó kísérni 
bennünket, még a citerások kö-

zül sem. A hangszeres kíséret 
elsősorban a hangmegadás 
szempontjából fontos nekünk, 
magabiztosabban tudunk fellép-
ni. Így is akadtak olyan szereplé-
seink, ahol nem volt velünk ze-
nész, nélküle kellett énekelnünk. 

Amikor felvetettem, hogy a 
polgármester, a község veze-
tése is szívén viseli a sorsukat, 
elérzékenyül, könny jelenik meg 
a szemeiben. 

– Ezt komolyan mondja? – kér-
dez rá. – Pedig eddig azt hittem, 
csak olyan „mostohagyerekek” 
vagyunk. Nagyon hiányozna, ha 

megszűnne a dalkör, s ezek sze-
rint a falunak is. Ehhez azonban 
újabb énekesek kellenének, akik-
re számíthatnánk, ha valaki nem 
tud szerepelni, vagy végképp 
kiesik közülünk. Az meg már túl 
szép is lenne, ha találnánk kísé-
rő zenészt. Az anyagi terheinket 
is jó volna csökkenteni akár 
önkormányzati, akár szponzori 
támogatással. Tudjuk, hogy már 
az is nagy segítség, hogy az 
önkormányzat helyiséget ad a 
számunkra a próbákhoz, s ezt 
nagyon köszönjük. 

Mielőtt elbúcsúztunk volna, 
emlékkönyvek kerültek az asz-
talra. Marika lelkesen mutatta 
a szépen kialakított oldalakat. 
Szöveg, fotók, újságkivágások, 
apróbb kis díszítések. Amit 
csak lehetett, dokumentált a 
fellépésekről, a dalkörhöz kap-
csolódó eseményekről. Abban 
egyetértettünk, hogy jó volna, ha 
ezek az emlékkönyvek tovább 
bővülhetnének. 

lemil 

Bertók Istvánné

Újabb tagok, és zenész is kellene 
a dalkör fennmaradásához

Bertók Istvánné
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Iskolai hírek

A gyermekeket újból az iskola 
berkeibe fogadó szeptember után 
megint mozgalmas hónap követ-
kezett. Mihály, azaz a Küzdelem 
havából erőt merítve nagyobb 
lendülettel folytatódott az október.

Már benne állva az őszben a 
természet kincseit, ajándékait 
összegyűjtve október 5-én ter-
ménybáb-versenyt hirdettünk. 
Amit a nyári természet megérlelt 
számunkra, azt a gyermekek vic-
cesebbnél viccesebb bábokba 
álmodták. Uborkahintón érkező, 

integető tökmanók, épphogy 
cincogni nem tudó gesztenye-
egerek, vidáman táncra perdülő 
csuhélánykák és még számtalan 
mókás figura csalt mosolyt a 
kíváncsi érdeklődők arcára. A 
dolgos, szorgos kezek jutalma 
sok dicséret és oklevél volt.

Másnap, október 6-án, az ara-
di vértanúk előtt tisztelegtünk. Az 
„igaz ügyért” való harcot Kámán 
Zsuzsa és harmadikosai elevení-
tették fel előttünk, ahol átélhettük 
és átérezhettük – a 13 vértanú 
cselekedeteit megismerve – a 
becsületes helytállást és a mér-
hetetlen, megalkuvást el nem 
fogadó hazaszeretetet, azokban 
a szörnyű időkben, mikor jócs-
kán kijutott istencsapásiból a 
honnak, s folyvást aratott hatá-
rainkon két kézzel az enyészet. 
Kitartásuk, hősiességük példa 
mindannyiunk számára.

Október 14-én kitartásból je-
lesre vizsgázott iskolánk két 
csapata is a „VOLLÉ 2020” röp-
labdaversenyen. Vegyes csapa-

tunk nagy küzdelem után a do-
bogó 2. fokán állva örvendhetett, 
míg leányaink szép 4. helyezést 
értek el. A gyermekeket Gráczer 
Zsolt készítette fel a sikeres 
versenyre.

Október 16-án nagyszabá-
sú, egész iskolánkat érintő 
pályaorientációs napot tartot-
tunk. Alsósaink forgószínpad-
szerűen járták az épületben a 
helyszíneket, ahol 5 különbö-
ző szakma képviselői várták 
őket élményszerű, aktivitásra 
ösztönző bemutatóikkal. Gyer-

mekeink rengeteg hasznos 
tapasztalattal gazdagodhattak. 
Felsőseink munkahelyekre lá-
togattak a környező települé-
seken: Szombathelyen, Vépen, 
Vasszécsenyben, illetve itt hely-
ben. Érdekes volt látniuk egy 
társasház alapozó munkálata-
it, autóalkatrészek gyártását, 
almafeldolgozást, pékek és 
cukrászok, varrónők és kárpi-
tosok munkáját, valamint bete-
kinthettek egy asztalosműhely 
napjába is. Ezúton is köszönjük 
a sok segítséget!

Október 20-án közös ünnepsé-
get tartottunk az önkormányzat-
tal. Az 1956-os megemlékezés a 
Büszkeségpont 1956-Emlékpark 
felavatásával kezdődött, ahol V. 
Németh Zsolt államtitkár mondott 
beszédet. A koszorúzás után a 
megemlékezés iskolánk falai közt 
folytatódott, ahol a faluegyesítést 
is megünnepeltük. A tartalmas 
délutánt a Molnár Trió színvona-
las koncertje zárta le. Az ünnepet 
megszervezte és a gyermeke-
ket felkészítette: Ligacs Tünde, 
Pappné Nagy Judit, Szakál Szilvia, 
Lakner Judit és Janászek Ferenc.

Októberi programjaink voltak 
még a következők:

– látogatás a Fekete István 
Állatvédő Egyesületnél

– gombakiállítás megtekinté-
se a Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtárban

– madárvárta Tömördön

A pihentető őszi szünet után, 
novemberben újra visszatért 
mindenki az iskolába. Szent 
Mihály után egyre jobban ér-
zékelhetővé vált a fogyatkozó 
külső fény. A ködös, borongós 
szürkeségen már csak erőtlenül 

szüremkedett át a napsugár. 
De a lelki meleget és a szelle-
mi fényt tovább kell táplálnunk 
magunkban és a ránk bízott 
gyermekekben is. Ahogy Márton 
megosztotta köpenyét a didergő 
koldussal, úgy melegítsük fel mi 
is a fázós szíveket.

Sikeresen indítottuk ezt a 
hónapot is. A Bolyai matek-
versenyen a nyolcadikosaink 
csapata az előkelő 2. helyet 
szerezte meg. A Muskétások 
nevű csapat tagjai voltak: Hor-
váth Marcell, Kovács Patrik és 
Sarkadi Máté. A felkészülésben 
Bokor Levente is részt vett. 
Felkészítőik: Geröly Krisztina 
és Lakner Judit voltak.

Lampionos felvonulásunkra 
november 10-én került sor. De 
előtte lámpáskészítő versenyt 
hirdettünk, valamint osztályaink 
a szülők által szervezett sportve-

télkedőn szórakozhattak, illetve 
tréfás feladatokat oldhattak meg 
tanáraikkal. A büfé finom falatkáit 
pedig hálásan köszönjük. A ko-
rai szürkületben kezdtünk végül 
gyülekezni az iskola előtt őszi 
színektől tarkálló lámpásainkkal. 
Majd útra keltünk, együtt diákok, 
szülők és tanárok. Az apró, im-
bolygó fények sokasága olyan 
volt, mintha a csillagos ég szállt 
volna alá. Szent Márton ünnepe 
által saját fényünk is több lett. E 
szívünkbe helyezett „világítás” 
kísérjen bennünket a következő, 
legszentebb időszakba, Adventbe.

(Apáczai Csere János 
Általános Iskola)
Anduska Katalin

Fotó: Kálmán Zsolt

APÁCZAIS ISKOLAI HÍREK • 2017. október-november

Horváth Marcell, Kovács Patrik, Sarkadi Máté

Pályaorientációs nap

Lampionos felvonulás
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A Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda 
és Bölcsőde programjai

Óvodánk, bölcsődénk prog-
ramjairól bővebben a Kedves 
Olvasók az óvoda honlap-
ján, valamint az óvoda és a 
bölcsőde facebook oldalán 
találnak képeket és szösz-
szenetnyi írásokat. 

Előzetes programjaink:
Adventi gyertya-gyújtás;
December 6-a Mikulás-várás;
December 13-a Luca-napja;
December 18-20-ig Ad-

venti készülődés délelőtt, 
délután adventi vásár.

Minden Kedves Olvasónak 
ezúton szeretnénk Áldott, 
Békés Karácsonyt és Ered-
ményekben Gazdag Boldog 
Új Esztendőt kívánni az Óvo-
da és a Bölcsőde dolgozói 
nevében 

Üdvözlettel:
Szőnyéné Kovács Ivett
intézményvezető 
Hét Kastély Kertje Művé-

szeti Óvoda és Bölcsőde
9761 Táplánszentkereszt, 

Fő u. 5/c.

Mesebolt Bábszínház
2017. szeptember 12-én megtekintették óvodásaink a Mesebolt Báb-
színház „Batu-tá kalandjai című előadását a helyi művelődési házban.

Látványszínház
2017. szeptember 19-én a Napszínpad Társulat elhozta óvodánk-

ba „Az erdő kincsének nyomában” című zenés, humoros előadást.

Iskolakészültségi vizsgálat
2017. szeptember 22-én a Pedagógiai Szakszolgát szakembere 

elvégezte a tanköteles korú gyermekek iskolakészültségi vizsgála-
tát. Az óvodapedagógusok mellett a szülők egyénileg tájékoztatást 
kaptak az eredményekről, a szükséges további teendőkről.

Őszi ovigaléria-megnyitó
2017. szeptember 25-én megnyitottuk ovigalériánkat. A falunapon 

találkoztunk a tápláni Idősek Otthona lakóinak alkotásaival. Műveik 
nagyon megtetszettek, ezért felvettük velük a kapcsolatot. Felké-
résünket örömmel fogadták, és a gyerekek nagy örömére elhozták 

műveiket, és meg is látogattak bennünket. Elmondták, honnan 
merítettek ötleteket, milyen technikát (qulling) használnak. Beszél-
getéssel, ajándékokkal teli tartalmas délelőttöt töltöttünk el velük.

Szüreti vigadalom
Az idei évben sem maradhatott el óvodánkban a szüreti préselés 

és mustkóstolás. Kicsik és nagyok egyaránt vidám hangulatban 
töltötték el ezt a délelőttöt minden csoportban. Szemezgették a 
szőlőt, majd présgépben lepréselték, hogy ebédnél megkóstolhas-
sák kezük munkájának gyümölcsét, a mustot.

Könyvbemutatóval egybekötött egészségnap
2017.október 18-án egészség-

napot tartottunk az óvodában. 
A nap első felében Misi és 

a rakoncátlan zöldségek című 
könyv bemutatójára került sor.  
Nagy élmény volt a könyv írójával, 
Kostyák Borbálával és illusztráto-
rával, Kovács Dorottyával szemé-
lyesen találkozni.  Ők mutatták be 
a könyvben szereplő zöldségeket 
rajzokon és élőben is.  

A nap második felében Tőke Mónika védőnő egészséges ételeket 
hozott a gyerekeknek. Mindenki elkészíthette saját figurás szend-
vicsét, amit el is fogyaszthatott utána.

Köszönjük a Szülőknek a sok-sok zöldséget, amivel hozzájárultak 
a nap sikeréhez.

Táplánszentkereszten szep-
tember 29-én, ragyogó napsü-
tésben tartották Szent Mihály 
napját a Jókai Mór Művelődési 
Ház szervezésében. Ellátogat-
tak a tündérkertbe, újabb fákat 
ültettek, majd kulturális mű-
sorral, tábortűzzel folytatódott 
a program. 

Táplánszentkereszten har-
madik éve tartották meg az 
évszázadok során a számadá-
sok idejének nevezett Szent 
Mihály napot. A gazdák ilyen-
kor hajtották be a jószágot 
telelőre, és számoltak el vele. 
A program a Rákóczi utcai 
temető szomszédságában 
lévő tündérkertben kezdődött, 
a részt vevő civil szervezetek 
és családok, akik a kertben 
növekvő fákat három éve el-
ültették, megnézték, hogyan 
iperedtek az őshonos dió, cse-
resznye, körte és almafácskák, 
illetve a kiszáradt példányokat 
újabbakkal pótolták. A nagy 
szárazság miatt négy cse-

metét kellett újra ültetni, a fel-
nőttek a gyerekekkel közösen 
ástak, öntöztek. 

Közös fotózás után a gyere-
kektől hemzsegő csapat átsé-
tált, autózott, biciklizett a műve-
lődési házhoz, ahol a Lufi együt-
tes adott gyermekkoncertet. A 
lurkók, kisebbek és nagyobbak 
izegve-mozogva, később vo-
natozva figyelték a produkciót. 
Ahogy már kezdett leszállni az 
est, hűvösebbre fordult az idő, a 
szervezők a művelődési házba 
hívták a közönséget.

A Tavaszi Szél Citerazenekar 
fellépése után kézműves-fog-
lalkozásra várták a gyerekeket 
és szüleiket. A falu lakói sü-
teményekkel, gyümölcsökkel, 
musttal és borral kínálták a 
vendégeket, majd kezdetét 
vette a táncház. 

Este máglyagyújtással, kö-
zös énekléssel ért véget a 
Szent Mihály napi program-
sorozat.  

(t. m.)
Fotó: Meskó Krisztián

Szent Mihály napján fákat 
ültettek, máglyát gyújtottak
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Bár egy-egy pontot sikerül elcsípni, továbbra is vergődik a 
megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Szombathelyi cso-
portjában szereplő Tápláni KSK. Jákon 15, Csepregen 8 gólt 
kaptak úgy, hogy eggyel sem tudtak válaszolni. A helyezés és 
a pontszám magáért beszél.   

Október 21-én Salgótarjánban 
rendezték meg a Palóc Kupa 
Nyílt Ippon Shobu Karate Orszá-
gos Bajnokságot, mely egyben 
az EUMS Word Cup 2017 kva-
lifikációs versenye is volt. A 
megmérettetésre 25 egyesület 
398 nevezése érkezett be. 

A Tápláni Karate Sportegyesü-
letet két versenyzője képviselte 
egy harmadik és egy első helyet 
szerezve. Berta Dániel kumite 

versenyszámban a junioroknál 
állhatott a dobogó harmadik 
fokára. Edzője, Kassai Gergely 
felnevezéssel a felnőtt korcso-
portban is indította, ott azonban 
nem jutott a négy közé. Csapat-
társa, Habda Zsolt szintén a fel-
nőtt korcsoportban, küzdelem-
ben magabiztos versenyzéssel 
jutott a döntőig, ahol ellenfele 
még szorossá sem tudta tenni 
a meccset, nagy különbséggel 
nyerte meg a versenyt.  

Berta Dániel, Kassai Gergely edző, Habda Zsolt

III. Palóc Kupa

„Méretes zakókat” 
kapott focicsapatunk

Eredmények: 
Honvéd SÉ SE–Tápláni KSK 3-1
Tápláni KSK–Balogunyom  2-3
Szentpéterfa–Tápláni KSK  5-0
Szombathelyi Spari–Tápláni KSK  1-1

Rábahidvég–Tápláni KSK  0-6
Tápláni KSK–Gyöngyösher-
mán-Szentkirály  2-3
Ják–Tápláni KSK  15-0
Csepreg–Tápláni KSK  8-0

November 4-én ismét Salgó-
tarjánba utazott a Tápláni Karate 
Sportegyesület három verseny-
zője, mivel ekkor rendezték 
meg a 2017. évi nyílt gyermek, 
ifjúsági, kadet, junior és felnőtt 
Ippon Shobu Karate Magyar 
Bajnokságot.

Kalmár Zalán sajnos a ver-
seny előtti napon lebetegedett, 
nem tudta vállalni az utazást. 
Anduska-Varga András a VI. 
korcsoportban (12 évesek) jól 
versenyzett az erős mezőny-
ben, de a döntőig nem jutott el.  
Berta Dániel a junioroknál (18-20 

év) kumitében indult, bejutott a 
döntőbe, ott azonban sérülést 
szenvedett - eltört az orra -, 
de így is szoros meccset vívott 
az ellenfelével, ám győzni nem 
tudott. (Az este hátralévő részét 
kórházban töltötte először Sal-
gótarjánban, majd Szombathe-
lyen, szerencsére nem mozdult 
el a csont, az EB-re rendbe jön.) 

Habda Zsolt a felnőtt korcso-
portban, küzdelemben bajnok-
hoz méltóan versenyezve jutott 
a döntőbe, ott esélyt sem ha-
gyott az ellenfelének, és meg-
védte magyar bajnoki címét.

Magyar Bajnokság

A képen balról: Berta Dániel, Habda Zsolt, Kassai Gergely edző, 
Anduska-Varga András, Németh András nevelő-edző

A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesület köszöni, hogy 
a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásakor az egyesületet 
választották!

A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesületnél több kulturális 
csoport is működik: a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószene-
kar, a Tavaszi Szél Citerazenekar, a Tápláni Gyöngyvirág Dalkör, 
a Foltvarró Kör Sárkány Klubja, az Olvasókör. Az egyesületnek 
közel 50 állandó tagja van, tevékeny részt vállal a falu kulturális 
életében, a hagyományok őrzésében. 

Ha továbbra is szeretné támogatni a táplánszentkereszti kul-
turális életet, és szívesen részt vesz a felkínált programokon, 
akkor kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a Táplánszentke-
reszt Kultúrájáért Egyesületet. 

Adószámunk: 18899733-1-18
Köszönjük!

A SZJA 1%-a 
a kultúra támogatására

A XII. Vass Lajos Népzenei 
Találkozó és Verseny regionális 
elődöntőjét a Büki Művelődési 
Központban tartották novem-
ber 12-én. A versenyen a Vass 
Lajos-díj Arany fokozatát ítélték 
oda a táplánszentkereszti Ta-

vaszi Szél Citerazenekarnak. 
A zsűri elnöke Tanai Erzsébet 
népdalénekes volt. 

A citerazenekar tavasszal 
Sümegen lép fel a verseny 
középdöntőjén. Képünkön a ze-
nekar fellépése és az oklevél.

Díjazták a citerazenekart


