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Az 1848/49-es forradalom
170. évfordulójára emlékeztek
Táplánszentkereszten március
14-én tartották az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
170. évfordulójának tiszteletére
az ünnepséget az Apáczai Cse-

re János Általános Iskola sportcsarnokában. A megemlékezés
után koszorúzással tisztelegtek
a szabadságharc hőseinek emlékműve előtt.

Vetélkedőn
mérték össze
tudásukat

A Himnusz közös eléneklésével kezdődött az ünnepség,
majd Horváthné Péntek Veronika
igazgatóhelyettes köszöntötte a
közönséget. Folytatás a 2. oldalon
Ötödikesek a színpadon

Forog a szerencsekerék
Ötkukás Játékok címmel környezetvédelmi vetélkedőt rendeztek Táplánszentkereszten
az Apáczai Csere János Általános Iskola sportcsarnokában
március 21-én.
Folytatás a 10. oldalon

Újra a medvehagymáról szólt minden
Az idén is megrendezte a táp
lánszentkereszti önkormányzat,
a művelődési ház és a Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesület április 14-én a medvehagyma-virágzás ünnepét.
Délelőtt elsősorban a gyermekeké volt a főszerep, akik
közül többen le is fotóztatták
magukat Medvehagyma Medve
ölében. Miközben a megjelentek
a művelődési házban kiállított
gyermekrajzokat mustrálták,
Molnár István önkormányzati
képviselő mondott rövid meg-

Egy „kis piktor”
oklevélre várva

nyitó beszédet. Ebben emlékeztetett arra, hogy hogyan
fedezték fel a községben a
medvehagymát, és hogyan vált
hagyománnyá a medvehagyma-virágzás ünnepe. Reményét
fejezte ki, hogy a következő
generációk is ápolják majd ezt a
tradíciót. Megköszönte Cserkuti
Veronika és segítői szervező
munkáját. Cserkuti Veronika
utalt arra, hogy a medvehagyma
egyre népszerűbb növény lett,
ami miatt már óvni kell.
Folytatás az 5. oldalon
Folytatás az 1. oldalról

Gondolatok a házi orvoslásról Részletek a 8. oldalon
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Az 1848/49-es forradalom 170. évfordulójára emlékeztek
Folytatás az 1. oldalról
Az alkalomhoz illőn, szépen
feldíszített színpadon az 5. osztályos tanulók jelenítették meg
a forradalom és szabadságharc
történéseit. A Pilvax kávéház
ifjait, Petőfi Sándort, a Nemzeti
dalt, a 12 pontot idézték. A szabadságharc jelszavait is láthattuk: Legyen béke, szabadság és
egyetértés!
A lányok esernyős tánca a
korabeli esős március 15-re válaszolt, majd huszáros toborzás
következett. A diákok műsora
Petőfi Sándor: „Egy gondolat
bánt engemet” című versével
zárult.
Dr. Kovács László alpolgármester mondott ünnepi beszédet. A történelmi visszatekintést
Petőfi Sándor Nemzeti dalának keletkezésével kezdte. A
Nemzeti dalt Petőfi – a naplója
szerint – március 13-án írta. A
költő egyik barátja, Szikra Ferenc
jurátus beleolvasott a kéziratba,

tőfi általában nem szerette, ha
beleszólnak a verseibe, de ezt
a javítást kivételesen elfogadta.
Amikor két nap múlva a Pilvax
kávéházban Petőfi felolvasta a
verset, már valóban úgy kezdő-

sőt tiszti rangot is kaptak. Ilyen
volt például az a Bányai Júlia, aki
cirkuszi műlovarnőként kereste
a kenyerét, és amikor meghalt
a férje, akkor annak a ruhájában
és annak a nevén jelentkezett

a börtönben meghalt, és Mária
a fiát is a cellában szülte meg.
Kiszabadulva Újpesten élt és
halt meg, koldusszegényen. A
sírja csak azóta vált igazi zarándokhellyé, hogy a halála után 50
évvel, Huszka Jenő és Szilágyi
László által, operetthősnő lett
belőle, Mária főhadnagy néven.
„Vegyünk példát és merítsünk
erőt a hősök hazaszeretetéből!”
– zárta gondolatait dr. Kovács
László.

Perl, János, Családi Anita, dr. Kovács László
dött, hogy „Talpra, magyar!” Ez
volt a szabad sajtó első kiadványa a 12 pont mellett.
A továbbiakban számos érdekességet tudhatott meg a
hallgatóság Táncsics Mihályról,
a Kossuth-bankóról, Kossuth

a honvédseregbe. Hadnaggyá,
majd főhadnaggyá léptették elő,
és a harcok után kalandos körülmények között emigrált Törökországba. De talán a legismertebb
női honvédtiszt az a zágrábi
születésű Lebstück Mária, aki
már a bécsi forradalomban is
harcolt a barikádokon, aztán
férfiruhában Lebstück Károly
néven honvédnak állt. Többször
megsebesült, aztán – felfedve
az inkognitóját – tábori esküvőt
kötött Jónák József tüzérkapitán�nyal, de a párjával együtt tovább
harcoltak a honvédseregben. A
fegyverletétel után mindkettőjüket fogságba vetették, a férje

Dr. Kovács László
A Szózat elhangzása után az
ünneplők átvonultak az 1848-as
emlékműhöz. Az önkormányzat,
az intézmények és civil szervezetek nevében helyezték el a
megemlékezés koszorúit.
(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt

Telt ház a sportcsarnokban
amely úgy kezdődött, hogy „Rajta
magyar, hí a haza!” Szikra szólt
Petőfinek, hogy ez így nem jó:
előbb öntudatra kell ébreszteni,
talpra kell állítani a magyart, és
csak azután jöhet a „rajta”. Pe-

Lajos ceglédi toborzóbeszédéről.
Ritkán esik szó az 1848-as forradalom és szabadságharcban
kitűnt nőkről. Pedig voltak, akik
karddal a kezükben harcoltak,
mint Nyári Mari, vagy Viola Anna,

Képzésen vettek részt
a tűzoltók
A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai április 14-én AGA 316-os légzőkészülék használatát sajátították el
Szombathely Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságán. Elméleti és
gyakorlati képzés után vizsgát tettek a táplánszentkereszti tűzoltók: Király Alex, Pintér György, Tancsics Ditmár és Tulok Antal.
Segítsen, hogy segíthessünk! Kérjük, támogassa adója
1%-ával a Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltóságot.
Adószám: 18888661-1-18.

Elsősök az ünnepségen

Táplánszentkereszt

Önkormányzati havilap
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
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Brenner József: a boldoggá avatás erkölcsi elégtétel is
Brenner József, a május elsején boldoggá avatandó Brenner János
fivére 1935-ben született Szombathelyen. A két testvér életútjában
1957 meghatározó esztendő volt. Ebben az évben szentelték pappá
Brenner Józsefet, s ekkor gyilkolták meg Brenner Jánost a Szentgotthárd melletti Zsidán. A köztiszteletben álló – Vasvár-Szombathelyi
Székeskáptalan nagyprépostja, nyugalmazott püspöki helynök, a
veszprémi szeminárium spirituálisa – aki 1989-1995-ig plébános volt
Táplánszentkereszten, készséggel válaszolt kérdéseinkre.
– Mennyire lehet az utókor igazságszolgáltatásának, erkölcsi elégtételének tekinteni a vértanúhalált
halt testvérének boldoggá avatását,
mennyire éleszti fel ez Önben a régi
emlékeket?
– Jóvátételre nincs lehetőség, hiszen a gyilkosok elbújtak, mert a nyomozást annak
idején olyan irányba vitték el,
hogy titokban maradhasson a
kilétük. Volt ugyan két elítélt,
de egyikük sem a valódi tettes
volt. Előre meg volt írva a történet. Igazságtételről ugyan nem
lehet beszélni, de a kegyetlenül meggyilkolt testvérem
boldoggá avatásával személyét felemelték, s nekünk, az
utókornak – sajnos a Jánosnak
már nem lehet – erkölcsi elégtételt szolgáltattak. Éppen ettől
féltek nagyon a tettesek, mert
ők nem akarták, hogy szent
legyen az áldozatukból. János
egyébként gyakran mondogatta: Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik. Ez most be
is teljesedett.

– Hogyan emlékszik vissza a
gyermekkori, majd felnőttkori kapcsolatukra?
– A Jánossal gyermekeskedtünk igazán, mivel az idősebb
bátyám már korosabb és komolyabb volt. Felnőtt korban
aztán annyiban változott a kapcsolatunk, hogy mint kispapok
álltunk egymással szemben,
persze nem rossz értelemben.
Igen szigorú volt akkoriban a
szeminárium, olyannyira, hogy
egymás szobájába be sem
léphettünk.
– Milyen gyakran járt Szentgotthárdon, illetve annak zsidai városrészén?
– Első alkalommal akkor jártam Szentgotthárdon, amikor
1956-ban meglátogattam a
Jánost. Szigorú határsáv volt,
nem mehettünk oda, ahová csak
akartunk. De azért a nyári másfél
heti ott-tartózkodásom alatt a
János elvitt kismotorral, amerre csak lehetett. Minden filiát
– Farkasfa, Máriaújfalu, Zsida
– meglátogattunk. Bemutatta

azokat a családokat, akikkel
szoros kapcsolatban állt, segítették őt. Zsidán például a Monek
családot ismertem meg, őket
később meg is hurcolták. Far-

kasfán a Tóka családnál jártam.
A következő alkalommal mint
papot hívott a testvérem, mert a
Kozma öspörös úr elment nyári
szabadságra, de már nem kaptam meg a határsáv-engedélyt,
bizonyára azért, mert akkor már
készültek a tervvel a János ellen.
Még kétszer voltam 1957-ben
Szentgotthárdon, de nem önkéntesen, hanem a testvérem
meggyilkolásával kapcsolatban
a rendőrségen. Csodák csodája, akkor egyszerre és gyorsan
kaptam határsáv-beléptetési
engedélyt. A rendszerváltás után
1990-ben ismét megfordultam a
városban, az akkori polgármester is szívén viselte az emlékkereszt felállítását. Ezt követően
aztán többször is jártam arra.
Beszéltem azzal is, aki megta-

Kétharmaddal győzött a FIDESZ–KDNP
Április 8-án tartották hazánkban
az 1990-es rendszerváltás utáni hetedik országgyűlési
választást. Országosan a FIDESZKDNP elsöprő győzelmet aratott, újra megszerezte
a parlamenti kétharmadhoz
szükséges szavazatokat. Táplánszentkereszten a pártlistás szavazást a FIDESZ-KDNP
nyerte, egyéniben újra V. Németh Zsoltnak (FIDESZ-KDNP)
szavaztak bizalmat a választók, listáról Bana Tibor a Jobbik
szentgotthárdi képviselője jutott

az Országgyűlésbe. Táplánszentkereszten német
nemzetiségi listára
is szavaztak.
A választáson
országosan és a
faluban is rekordszámú, 70% feletti volt a részvétel, 23 pártra lehetett voksolni.
Vas megye 3. számú,
körmendi választókerületében (Vas 03. OEVK),
az ország második legnagyobb választókerületében 126 településen lehetett szavazni.
Táplánszentkereszten

a listás szavazáson 20 egyéni
képviselőjelölt közül választhattak az állampolgárok. A német
nemzetiség által állított országos listára is szavaztak.
Az országos eredményhez hasonlóan pártlistán Táplánszentkereszten is a legtöbb voksot a
FIDESZ–KDNP könyvelhette el, a
második legtöbb szavazatot a
Jobbik, a harmadikat a
DK érte el.
A választás a törvényi előírásoknak megfelelően lezajlott, rendkívüli esemény nem
történt.
(l. e.)

lálta a János holttestét. Amikor
a gyilkosság helyszínén voltam,
beszédet is kellett mondanom,
ami igen nehéz, megható volt
számomra.
– Nincsenek ellenérzései, ha
azon a vidéken jár? Mit tapasztal,
mennyire élnek az emberekben a
testvérével történtek?
– A szentgotthárdi és környékbeli emberek nem tehetnek
a történtekről, tehát nem is lehet
ellenérzésem. Gondolom, sok
fiatal is hallott a János meggyilkolásáról, de igazán az idősek
emlegették, érezték át a történteket. Nagyon sokan tisztelték a
testvéremet. Sokakkal beszéltem, akik mint káplánt ismerték,
gyóntak nála, vagy éppen tanítványai voltak. 2000-ben készített
egy filmet a Magyar Televízió, akkor többen nem mertek beszélni
a történtekről, mert még mindig
élt bennük az óvatosság, a félelem. Megkérdezték az egyik
nénit, hogy mire emlékszik (ő
látta elsőként az elhunytat), nem
mert nyilatkozni, majd egyszer
csak elszólta magát, hogy hol
feküdt a János, és hogy a férje
vitte be a ravatalozóba. De mind
a mai napig tapasztalható az
ügyben a hallgatás, a titkolózás,
csak közvetett részletekből lehet összeállítani, feltételezni a
történteket.
Lendvai Emil
Egyéni listás szavazás
eredménye Vas megye 3-as számú
választókerületében
V. Németh Zsolt FIDESZ-KDNP
63.52% (30.970 szavazat)
Bana Tibor Jobbik 26.81%
(13.072 szavazat)
Balogh Tibor DK 4.29%
(2093 szavazat)
Egyéni listás szavazás eredménye
Táplánszentkereszten
(két szavazókör)
Választásra jogosultak száma:
2008 fő
Szavazók száma: 1487 fő
Érvényes szavazatok száma: 1460
V. Németh Zsolt FIDESZ–KDNP 883
Bana Tibor Jobbik 324
Balogh Tibor Dk 103
Bogáti András LMP 92

4

2018. Április

A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

Versenytárgyalási felhívás
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2005./XI.27./ önkormányzati rendelet 5. § szerint
nyilvános árverés útján kívánja értékesíteni a tulajdonában álló
alábbi ingatlant.
1. Az ingatlan adatai:
9761 Táplánszentkereszt, Széll Kálmán
u. 4. sz. alatti családi házas ingatlan
A licit induló ára az ingatlanra bruttó
20.000.000 Ft.
2. A versenytárgyalással kapcsolatos
tudnivalók:
1. A nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése
szerint:
„Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy, vagy átlátható szervezet részére lehet.”
2. A versenytárgyaláson való részvétel
feltétele 1.000.000 Ft bánatpénz átutalása a tárgyalás időpontját
megelőzően az önkormányzat UniCredit Bank Zrt-nél vezetett
10918001-00000073-74060009 számú számlájára. A versenytárgyalás során a licitlépcső 400.000 Ft.

Közterületek tisztántartása
Tisztelt Lakosság!
Elcsépelt témának tűnhet, de
fontosnak tartom a tavaszi és
őszi időszakban felhívni szíves figyelmüket a közterületek
tisztán tartásával kapcsolatos
legmindennapibb feladatokra és
kötelezettségekre. Az égetésről
az önkéntes tűzoltó egyesület
tájékoztatója ad iránymutatást.
Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges
használójának kötelessége. Az
intézmények, kereskedelmi és
vendéglátó-ipari egységek és
más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti
tevékenységből származik-e.
Az ingatlan tényleges használójának kötelessége az ingatlanhoz csatlakozó közterületen,
azaz a járda mellett növő, a zöld
sávban, a csapadékvíz-elvezető
árokban egészen az aszfaltos út
széléig terjedő területen lévő,
25 cm magasságot meghaladó gaz/fű nyírása, a járdára
kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése, hogy a rendel-

tetésszerű használat biztosítva
legyen. Azon az ingatlanhoz
csatlakozó közterületen, ahol a
zöld sávban kerékpárút halad,
csak a kerékpárút telekhatár
felőli oldaláig terjed az ingatlan
tényleges használójának, illetve
tulajdonosának a tisztántartási
kötelezettsége.
A közterület gyom- és növényirtásra alkalmas szerrel, vagy
anyaggal való permetezése, locsolása, felszórása tilos, kivéve:
kaviccsal, kőzúzalékkal felszórt
bejáró, járda-és kerítés közötti
terület, valamint a járdaidomok
közötti rés. Tilos a közterületen
lévő növényzet oly módon történő lefedése, takarása (pl. fóliával,
geotextillel..stb.), mely alkalmas
a növényzet kipusztítására.
A közterületen lévő csapadékvíz szikkasztó és elvezető
árkok, a folyókák, átereszek
tisztántartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan
tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége. A
csapadékvíz-elvezető rendszer
(árkok, átereszek, folyókák) tisz-

A bánatpénz a vételárba beleszámít.
Az eredménytelenül licitálónak a bánatpénz visszajár.
3. A versenytárgyaláson való részvétel további feltétele:
1. A résztvevőnek nem lehet adó és egyéb tartozása Táplánszentkereszt Község Önkormányzatával szemben.
1. A résztvevőnek 30 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
A versenytárgyaláson a legkedvezőbb árajánlatot tevővel
a tulajdonos 30 napon belül
adásvételi szerződést köt.
2. A versenytárgyalás helye
és ideje:
Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.)
2018. május 31. 14:00 óra
A versenytárgyalással kapcsolatos felvilágosítás Perl
János polgármestertől a
06/30/227-0152 telefonszámon, az onkormanyzat@
taplanszentkereszt.hu e-mail címen, vagy személyesen a hivatalban kérhető.
Táplánszentkereszt, 2018. április 23.
Perl János polgármester

tántartása során kitermelt iszap,
az erózió által sérült árokrézsű
helyreállítására (eredeti állapot
visszaállítására) felhasználható.
Az árokparton kotrási hulladék
nem halmozható fel.
Járműbehajtók átereszeinek
engedéllyel történő építése, karban- és tisztántartása minden
esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának
kötelessége.
A csapadékelvezető árokba
szennyezett (olajos, vegyszeres
stb.) vizet bevezetni, dugulás,
vagy rongálódás okozására
alkalmas anyagot (szemetet,
iszapot, papírt, törmeléket, tűzés robbanásveszélyes anyagot)
beleszórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!
Megoldás lehet az önkormányzati utak parkolástól való tehermentesítésére
A közterületen történő parkolási lehetőségek bővítése
céljából – igény esetén – az ingatlanok előtti árkok szakszerű
lefedését javasoljuk az ingatlantulajdonosoknak. Részletekről
kérem, érdeklődjenek a hiva-

talban. Ezeket a munkálatokat
engedélyezzük, az ingatlantulajdonos saját költségen megvalósíthatja a tervezett munkálato-

Szakszerű ároklefedés
kat. Amennyiben a kivitelezés
szakszerűtlenül történik, s ez
vízelvezetési gondokat okoz,
akár a szűk keresztmetszet,

A permetezés „eredménye”
vagy dugulás miatt, a kárelhárítás az érintett kárára és
költségére történik. Ezért fontos,
hogy megfelelő átereszekkel,
tisztítóaknák elhelyezésével,
történjen az árkok lefedése.
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Tovább szépítjük településünket
Tavaly, az intézmények előtti
parkoló építés után, elkészült a
Szent Lőrinc templom környékének térkövezése is. A településképi szempontból jelentős
helyszín a dr. Kovács László
Alpolgármester Úr által felajánlott hozzájárulással készülhetett
el. Nagyon sokan megfordulnak
ezen a falurészen, egyre több,
távolról érkező házaspár is itt
fogad örök hűséget egymásnak. Tavasszal virágtartókkal

a Plébánia épületének
felújítása. Hamarosan
parkosítjuk a Büszkeségpont környékét is.
Járjunk nyitott szemmel, befogadó szívvel,
s akkor minden apró
változást észreveszünk,
értékelünk.
Vigyázzunk környezetünkre, hogy sokáig gyönyörködhessünk benne!
Családi Anita
jegyző

egészíttette ki a teret
az önkormányzat, melyek beültetése éppen
a napokban készül.
Nekünk, itt lakóknak
szemet gyönyörködtető látvány. A távolabbról érkezők pedig
egy szép, gondozott
környék emlékképével
távoznak. Rövidesen
megújul az 1848-as
emlékmű körüli park
is, befejezés előtt áll

Újra a medvehagymáról szólt minden
Dicsérte a gyerekek rajzait,
munkáit, és elmondta, hogy
rangsor nélkül egy oklevél és
egy kis apróság lesz minden
résztvevő elismerése. Beszélt
arról a játékról, amely hozzájárul a környezet jobb megismeréséhez. (Mint később megtudtuk,
sokan érdeklődtek az ügyességi
Skribanek Anna
kissé másképp beszélt
a medvehagymáról

kincskereső játék iránt, s szinte
mindenki felismerte a parkban
azokat a növényeket, virágokat,
amelyekről az ismertető táblákon olvasni lehetett. A gyerekek
kipróbálhattak népi fajátékokat
és kézműves foglalkozáson is
részt vehettek. A szorgos felnőtt
kezek pedig sorra hozták a finomabbnál finomabb medvehagymás ételeket, újabb finomságok
is előkerültek. Hamar megtelt az
asztalsor, sokan kóstolgattak,
vásároltak. A medvehagymás
ételek készítői elismerésül emléklapot és egy kis ajándékot
kaptak a szervezőktől.
A délutáni programokon részt
vett Perl János polgármester, dr.
Kovács László alpolgármester,
és Családi Anita jegyző is. Egy

kis gitárjáték után érdekes és
tanulságos volt dr. Skribanek
Anna előadása a medvehagymáról – kicsit másképpen. A
szakember vetített képekkel,
ábrákkal tette szemléletesebbé,
közérthetőbbé az elmondottakat. Már többször beszélt a
medvehagymáról, de persze
mindig lehet valami újat mondani, más-más szempontból
vizsgálni. Most is hangsúlyozta,
mennyire hasznos, egészséges
növény a medvehagyma, és
hogy mit tartalmaz. A neve abból ered, hogy a barnamedvék
előszeretettel fogyasztják a
magját. A növény ízében erősen
hasonlít a fokhagymához, ahogy
hatóanyagban is. Igaz, a fokhagyma hatását nem szárnyalja felül, még ha az interneten
ilyen téves tájékoztatók meg
is jelennek róla. Elsősorban a

saját kertjében medvehagymát
termeszteni, az almafa alatt volt
leginkább hajlandó szaporodni.
Felvetődött, hogy védett növény
legyen-e, de könnyen összetéveszthető a májusi gyöngyvirággal és az őszi kikericcsel.
Ezen két „konkurens” növény fogyasztása akár halálos is lehet.
Bemutatta és elmondta, miben
hasonlít, és miben különbözik
a két növény a medvehagymától. Szólt a mérgezési tünetek jelentkezéséről is, amikor
azonnal orvoshoz kell fordulni.
Mint megtudtuk, a gyöngyvirág
olyan erősen mérgező anyagot
tartalmaz, amely nagymértékű
vérnyomáscsökkenéshez vezet.
Nem véletlenül használják fel
a levelét vérnyomáscsökkentő gyógyszerek készítéséhez.
Nehezen érthető az összekeverés, mivel nincs olyan markáns

Az elmondottak lekötötték a hallgatóság figyelmét

lombos erdőket és a nedvességet kedveli, s tavasszal virágzik.
Néhány virágos példányt már
fel is fedeztek a kultúrház körüli
parkban.
Skribanek Anna azt is elmondta, hogy ő is megpróbált a

fokhagymaszaga és íze, mint
a medvehagyma levelének. A
medvehagyma hatóanyagairól
megtudhattuk, hogy jelentős
az antibakteriális, vírus- és
gombaölő, valamint bélféregűző
hatása. Segíti az emésztést, az

Jelenet a vidám falutörténeti
előadásból
epe- és májműködést, görcsoldó és vizelethajtó, antioxidáns
hatású, vérhígító szerepe is
van, és csökkenti az érfalak
törékenységét. Hasznos a kártevők elleni védekezésben is.
A koleszterincsökkentő hatása
még nem igazolt, bár sokan
ezt is hirdetik. Illóolaj sincs
benne, bár ezt is állítják. A medvehagyma fogyasztásában is
ajánlatos a mértékletesség,
mert túlfogyasztással akár kárt
is okozhat. Arról is szó volt,
hogy nagyon hatékony és kiváló
egészségvédő a medvehagymás méz (helytelen medvehagyma-mézről beszélni, mert
ilyen nincs). A medvehagyma
levele elég jelentős mértékben
tartalmaz C vitamint is. Ennek kapcsán az előadó beszélt
még Szent-Györgyi Albert munkásságáról, és meglehetősen
mozgalmas, érdekes életéről
is. Az előadást könnyebb műfaj
követte, telt ház előtt adta elő az
Egy vérből társulat az Anno Domini, avagy nekünk 8száz című
vidám falutörténeti időutazást,
szatirikus vígjátékként.
L.E.

6

2018. Április

Elhunyt dr. Sill Aba Ferenc
Dr. Sill Aba Ferenc, ferences
rendi szerzetes, életének 93.,
rendbe lépésének 77., ünnepélyes fogadalmának 69., papságának 68. évében, április 5-én,
Szombathelyen, visszaadta
lelkét Teremtőjének – közölte
a Ferences Rend.
Dr. Sill Aba Ferenc Csalló
közc süt örtökben született.
A gimnáziumot 1937 és 1946
között Pozsonyban, Dunaszerdahelyen, majd már a Marianus
Ferences Rendtartomány novíciusaként Esztergomban végezte, ott érettségizett. 194650 között a szombathelyi Ferences Teológiai Főiskolán ta-

nök, 1961-ben egyházmegyei
könyvtáros lett, 1981-től az
Egyházmegyei Könyvtár és
Levéltár igazgatója. 1971-ben
Táplánszentkereszten plébános, 1975-1986 között kerületi esperes. 1987-89 között plébános a Szombathely
Székesegyházi Főplébánián.
Amikor 1989 őszén visszaadták a szombathelyi templomot,
rendházat és plébániát a Ferences Rendnek, a Szent Erzsébet Ferences Plébánia vezetője, plébánosa lett 2006-ig.
Az újraindult Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen PhD tudományos fokozatot ért el.
A Győri Hittudományi Főis-

A 2015-ös táplánszentkereszti ünnepségen
nult, közben 1949. június 18-án
ünnepélyes szerzetesi fogadalmat tett. 1950-ben, a szombathelyi székesegyházban Kovács
Sándor püspök pappá szentelte, a ferences provinciális
felkérésére. A ferences rendi
élet felszámolása után a szombathelyi megyés püspök a rend
vezetőségének kérésére az
egyházmegye teológusai közé
vette fel, és a Budapesti Központi Szemináriumba küldte.
1953-ban teológiai doktori
minősítést nyert el. Pappá
szentelése és hittudományi
egyetemi tanulmányainak befejezését követően 1952-ben
Körmenden, 1954-ben Egerváron káplán, 1955-ben Nagypáliban lelkész. 1956-ban Szombathelyen szentszéki jegyző,
majd szentszéki kötelékvédő
az Egyházmegyei Bíróságon.
1998-tól püspöki bírósági hely-

kola Szombathelyi Hittanár,
Katekéta és Lelkipásztori Munkatárs Szak oktatója, 1998-tól
főiskolai tanár.

emléklap, az Európai Unió
Társulat aranydiplomája, a
Pável Ágoston-emléklap, a Vas
Megyéért-díj.

Dr. Sill Aba Ferenc
Lelkipásztori szolgálatain túl
számos tudományos munkát
publikált, hazai és külföldi konferenciákon vett részt. Egyházjogi, egyház- és helytörténeti
munkái, cikkei jelentek meg.
Művei közé tartozik: „Csütörtök mezőváros krónikája“, „A
szombathelyi Püspöki Palota“
című munka. Szerkesztője
és társszerzője volt „A 200
éves Szombathelyi Egyházmegye Emlékkönyve“ című
kötetnek. Tanulmánya jelent
meg a Vigília, a Vasi Szemle, a Vasi Honismereti Közlemények, a Burgenländische
Heimatblätter című folyóiratokban, az Oberwart monográfia,
a Levéltári Évkönyv, a Magyar
Katolikus Almanach kiadványaiban. Vezetőségi tagja volt
a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia MunkaközösségéJelentős tudományos
munkát is végzett

Tudományos munkásságát
méltányolta a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem aranydiplomája, a Batthyány Lajos-

nek, szerkesztőségi tagja a
METEM tanulmányköteteinek.
Tudományos munkásságát
méltányolta a Pázmány Péter

Katolikus Egyetem aranydiplomája, a Batthyány Lajos-emléklap, az Európai Unió Társulat
aranydiplomája, a Pável Ágoston-emléklap, a Vas Megyéértdíj. „A Jó Pásztor nyomában”
címmel 2012-ben könyv jelent
meg életéről a szombathelyi
Martinus Kiadó gondozásában.
Sill Aba Ferencnek is köszönhető, hogy az 1970-es
években, a táplánszentkereszti
Szent Kereszt templom külső
renoválása során előkerültek
a korábbi, középkori templom
maradványai, a bélletes kapu
és az ülőfülkék, ő készített
ezekről elsőként vázlatrajzokat. Segítséget nyújtott a
2009-ben megjelent „Táplánszentkereszt, a XIII. századtól
napjainkig” című monográfia
egyháztörténeti adalékainak
közreadásához is.
Táplánszentkereszt önkormányzata 2015. október 24-én,
a faluegyesítés évfordulójának
ünnepségén, a Táplánszentkereszt Községért díjat adományozta dr. Sill Aba Ferenc
ferences szerzetesnek, a falu
korábbi plébánosának. Sill Aba
Ferenc 2015-ben, az ünnepségen köszönetet is kifejező
beszédében hangsúlyozta,
hogy „az itteni körülmények
ismertek voltak előtte, amikor
1971-ben idekerült, hogy lelkigyakorlatot tartson a lakosságnak. Akkoriban a lakosság
nagyobb része még cselédsorban élt. A régi plébánia már
igen leromlott állapotban volt.
Sikerült megoldani, hogy a
plébánia telkét megosztották,
s ennek egyik részén található
most az új óvoda. A másikon
alakították ki az új plébániát.
Nagy munka volt ez, de a hívek sokat segítettek. Ezúttal is
köszönet jár érte. Összességében szép emlékei maradtak
abból az időből.” (Részlet az
ünnepségen elhangzott beszédéből.)
Dr. Sill Aba Ferencet április
19-én, nagy részvét mellett
helyezték örök nyugalomra, a
szombathelyi Szent Erzsébet
ferences templom kriptájában.
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Fúvóskoncert Szombathelyen
Közös koncertet adott április
14-én este Szombathelyen a
Bartók Teremben a Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar és
a Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar.
Az évenként meghirdetett
koncertre a házigazda fúvószenekar mindig egy másik fúvószenekart hív vendégül. Idén
a Táplánszentkereszti Ifjúsági
Fúvószenekar volt a meghívott zenekar, már 2013-ban is
vendégszerepeltek Szombathelyen.
A B a r t ó k Te re m t e l j e s e n
megtelt, elfoglalták a pótszékeket is. Elsőként a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar
lépett a színpadra, vezényelt
Janászek Ferenc. A zenekar
az Oregon előadásával nyitotta a programot, majd Pulay
Teréz, a Szombathelyi Bartók
Béla Zeneiskola igazgatója
köszöntötte a zenészeket és
a közönséget. Ismertette a

táplánszentkereszti zenekar
történetét, elmondta: a két karnagy, Janászek Ferenc és Mészáros Balázs régóta kollégák
és barátok is. Elmondta, a koncert témaköre a rajzfilmzenék

Családi Anita jegyzőt, és a koncerten megjelent karnagyokat.
Kissné Nagy Ilona megköszönte a meghívást, hogy részesei lehetnek a rajzfilmzene
csodálatos világának, és virág-

A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar a Bartók Teremben

köré épült. Majd felcsendült
az Oroszlánkirály, betétdalát
Bartók Gertrúd énekelte.
A mű előadása után Janászek
Ferenc köszöntötte a táplán
szentkereszti Apáczai Csere
János iskola igazgatóját, Kissné
Nagy Ilonát, Perl János, Táplánszentkereszt polgármesterét,

csokrot adott át Pulay Teréznek.
A tápláni fúvósok az est további
részében A szépség és a szörnyeteg és a Tarzan-filmek zenéjével varázsolta el a közönséget, előadásukat többször
vastaps kísérte, ráadásként a
Kacsamesékkel vettek búcsút
a zenészek.

A szünetet követően a Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar
vette birtokba a színpadot,
Mészáros Balázs vezényletével.
Pulay Teréz elmondta: 38 éves
a zenekar, a Bartók Béla Zeneiskola növendékei és tanáraik
muzsikálnak együtt. Rémusz
bácsi meséiből adtak elő egyveleget, majd a megunhatatlan
Maja, a méhecske következett,
aztán Aladdin, a Polar Expressz
és a Jégvarázs filmzenéje. Vastapsot kaptak többször is a
szombathelyi ifjú zenészek,
akik ráadásként a 101 kiskutya
és a hihetetlen család dallamaival örvendeztették meg a hálás
közönséget.
Az est végén Pulay Teréz
megköszönte a zenekarok és
segítőik, felkészítőik munkáját,
bejelentette, közös nyári tábort szeretnének szervezni a
táplánszentkereszti és a szombathelyi ifjúsági fúvósoknak.
(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt

A nyílt téri, illetve a háztartási tüzelőberendezésekben történő

ÉGETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Táplánszentkereszt község területén:

Táplánszentkereszt község területén immár mindennapos
jelenséggé vált, hogy különböző hulladékok égetéséből származó sűrű füst borítja be a település utcáit, lakóházait, mely
mindamellett, hogy megkeseríti a lakók mindennapjait, súlyos
környezetkárosító hatással is bír. Mindezek tükrében esedékessé
vált a lakosság figyelmét felhívni az égetéssel kapcsolatos szabályok megismerésére és azok mindenkori szigorú betartására.
Az égetést szabályozó legfontosabb előírások települési
szinten az alábbiak:
A nyílt téri ÉGETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Táplánszentkereszt község területén:
A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegő védelméről
kimondja, hogy bárminemű hulladék (így műanyag, gumi
származékok, csomagolóanyagok, vegyszer, olaj származékok,
stb.) égetése mind háztartási tüzelőberendezésben, mind szabad téren TILOS, e szabály megszegését az illetékes megyei
kormányhivatal súlyos bírsággal sújtja!
A rendelet érvénye alól csupán az avar és kerti hulladékok
köre képez kivételt, azonban ezen hulladékok kezelését részleteiben szabályozza:
Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának 16/2001. (XII.
14.) számú rendelete

/IV. Fejezet Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 18.§/
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
(2) Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül
szeptember 1-jétől április 30-ig, hétköznaponként (hétfőtől
péntekig) 10-18 óra között szélmentes időben megengedett. Az
égetés max. 60 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
(3) Szeles időben, továbbá nyári időszakban (május 1-jétől
augusztus 31-ig) kerti hulladékégetés céljából tűzgyújtás szabad
térben nem megengedett. A tűzvédelmi szabályok szigorúan
betartandók.
(4) Égetni csak megfelelő helyen, a vagyoni és személyi
biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző
személy a tűzrakóhely oltásáról az égetést befejezően köteles
gondoskodni.
(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek
maradékait).
(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a
rendelet nem ad felmentést.
Az önkormányzati rendelet utasításainak megszegése esetén
Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának jegyzője jogosult
bírság kiszabására.

8

2018. Április

Gondolatok a házi orvoslásról
(Dr. Cserni István és dr. Teleki György háziorvosok közös gondolatai)
Ma már nemcsak a háziorvosok,
a Magyar Orvosi Kamara, de a
társadalom érzékeny rétegei is
aggódva figyelik a háziorvosi
szakma sorsának alakulását!
(Sajnos, a kormány tettekben
nem, csak szavakban jelez némi
figyelmet!)
A háziorvosok korfája az érintett terület orvosainak gyors
elöregedését mutatja:
– a háziorvosok korátlaga
2017 végén 57 év
– a házi gyermekorvosoké
valamivel 60 év feletti.
A kormány évi 110 rezi densnek tenné ösztöndíjjal
lehetővé, 3 év szakosító képzés után a körzetvásárlást,
az önálló munka elkezdését.
Ekkor már 28-29 éves az illető
orvos, ekkortól lehet önálló
fizetése. Bár a 4 orvosképző
egyetemen egy évfolyamban
több mint ezer orvos végez,
de nem akad 110, aki Magyarországon maradna és vállalná
a háziorvoslást.

Az utóbbi években 80-90 fő
kér háziorvosi rezidens ösztöndíjat, de közülük is vannak
a vizsga után nyugatra távozók
havi 8-11 ezer euróért. A megüresedett gyermekkörzeteket a
többiek között osztják fel, megszüntetve az orvos nélkülivé vált
gyermekkörzetet. Szombathelyen két év alatt 2 gyermekkörzet szűnt így meg. Csepregen
pedig visszaalakították vegyes
körzetté (gyermek és felnőtt
együtt) a korábbi, két felnőtt körzetet – felszámolva a kisváros
gyermekkörzetét. Országosan
folyamatosan nő a be nem töltött
praxisok száma. Jelenleg 347
körzet üres. Az orvoshiány miatt
nem tudnak az ország minden
részén orvosi ügyeletet szervezni 16 órától másnap reggel 8
óráig! Ilyen területeken a mentőtisztek nyújtanak az ügyeleti
időre injekcióval segítséget.
A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőtől (NEAK), (a korábbi TB)
kapott finanszírozásból nem
hozható ki a mai magyarországi

Változatos, újszerű
programokkal
a költészet napján
Iskolánkban idén is megünnepeltük a költészet napját József Attila
születésnapján, április 11-én.
A műsor egy ma élő költőnk, Andók Veronika „Tavasz van”
című versével kezdődött. A folytatásban Weöres Sándor, Papp
Tibor, Radnóti Miklós versei hangzottak el, tánccal, hangszeres kísérettel, vagy épp kánonban mondva. Ezután jött a meglepetés, a
versajándék átadása. Nagyon sokan hoztak magukkal olyan lufit,
aminek a belsejébe otthon egy szép lírai részletet, vagy idézetet
rejtettek, majd ezt egy-egy kedves barátjuknak ajándékozták.
Mindenki kíváncsian durrantgatta a léggömbjét, hogy a benne
lévő költeményt elolvashassa. A következő program, hála a mai
technikának, a gyerekek mobiltelefonjaikról kedvenc irodalmi
alkotásuk rövid részletét és címét küldték el szeretteiknek.
A továbbiakban egy kis csoport az iskolai műsor rövidített változatával és verses lufikkal megajándékozta az utcai járókelőket,
valamint a falu néhány intézményét.
Délután a felső tagozatos diákoknak a faliújságra kitett szófelhőkből kellett a verset megfejteniük, majd okostelefonjaik segítségével a költészet témakörében oldottak meg versenyfeladatokat.
Köszönet illeti a nap sikeres lebonyolításáért Anduska Katalin
és Perlné Lakatos Ildikó tanárnőket.

mérnöki átlagfizetés sem az
orvosok részére. Pedig az orvosképzés időben tovább tart,
különösen, ha a szakosodást, a
3 rezidens évet is számoljuk. A
családalapítás, gyermekvállalás
különösen nehéz, és nagyon késői korra tolódik ki. Elmondhatjuk
szerintem, hogy nagyon kell minden önkormányzatnak örülnie,
ha van orvosa, és a jelenleginél
több segítséget kellene nyújtania
az önkormányzatoknak orvosaik
megtartásához.
Országos szinten a befejezett háziorvosi ellátást 10%-ban
mérik. Nagyon remélem, hogy
Táplánszentkereszten ez meghaladja az 50%-ot!! Biztosan rontja a
statisztikát, hogy sok gyógyszernek a felírása szakrendelések
engedélyéhez kötött. A háziorvosok anyagilag ellenérdekeltek
a befejezett ellátást szolgáló
műszerek, eszközök beszerzésében, mert ezzel saját személyes
jövedelmüket csökkentik.
Táplánszentkereszt orvosi rendelője jól műszerezett,
szerintem a praktikus, ajánlott
vizsgálati eszközök mindegyike
rendelkezésre áll:
– 24 órás vérnyomás Holter
– 24 órás EKG Holter
– a perifériás érszűkületek
egyik diagnosztikus lehetősége,
az ér ultrahang készülék
– a perifériás keringési zavarok felderítésére szolgáló, bokakar indexet mérő, az önkormányzattal közösen vásárolt készülék.
Mi napi szinten sokszor használjuk a vércukormérőt rendelés
közben. Egy cukorvizsgálat 80
Ft, miközben egy 30-40 év közötti beteg kártyájáért 168 Ft/
hó finanszírozást, fix díjazást
kapunk a NEAK-tól.
Szinte alig valakinek van átlátása afölött, hogy az egészségbiztosítótól kapott fix díjazásból
kell az ápolónők, a takarítónő, az
orvos bruttó bérét és annak járadékait fizetni. A fűtés, világítás, a
gépkocsivásárlás és -fenntartás,
a meglevő műszerek, számítógépek, nyomtatók és egyáltalán
minden költség, benne az inj-k,

a postaköltség, a kötszerek egy
része is ebből a pénzből történik.
Nem jövedelmező háziorvosnak
lenni! Aki mégis vállalja, az másodállásokat, üzemorvosi ellátást, sok ügyeletet vállal, hogy
fent tudja tartani magát.
Nem sok háziorvost támogat
egészségügyi alapítvány. Szerencsére Táplánszentkereszten
működik ilyen alapítvány, és
ennek fontos szerepe van a
magas szintű műszerezettségünk beszerzésében és fenntartásában.
Sok felesleges adminisztrációval terhelnek bennünket:
– a számítógépben vezetett
táppénzes napló mellett kézzel
is kell vezetni egy naplót
– a kontrollvizsgálatra időpontra visszarendelt betegeknek is
kell beutalót kiállítani
– az adókedvezményhez igazolást kell a háziorvosnak adnia
a munkáltató és a NAV felé,
pedig szerintem ez annak a
szakrendelésnek lenne a feladata, amelyik a jogosultságot
megállapítja
– az ápolási segély igazolását
sem a háziorvosnak kellene
kiállítani, hanem az igazoló szakrendelésnek, kórházi osztálynak
– a magánrendelések és
üzemorvosok által javasolt diagnosztikus és terápiás utasításokat is a háziorvos kénytelen
a beteg segítésére kiállítani
3 féle adót nem érzünk jogosnak:
– az iparűzési adót
– a gépjárműadót
– a gazdasági kamarai hozzájárulás.
Véleményünk szerint a háziorvos bérének összhangban kellene lennie a praxis nagyságával,
korösszetételével, a praxisban
végzett minőségi munkával.
Sajnos, ebben az irányban eddig
nem vállalt elkötelezettséget a
jelenlegi kormányunk.
Kérem Táplánszenkereszt lakóit, adják az adójuk 1%-át az
egészségügyi alapítványunknak.
Ezzel saját részükre biztosítanak
magasabb szintű ellátást!
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Nőnapi köszöntés
Március 10-én nőnapi ünnepségre várták a hölgyeket
Táplánszentkereszten. A Jókai
Mór Művelődési Házba belépő
nőket egy-egy szál rózsával
köszöntötte Perl János polgármester és dr. Kovács László
alpolgármester. Majd dr. Kovács
László mondott beszédet, szép

szavakkal köszöntötte a nőket,
és az alkalomhoz illő versekkel
is kedveskedett a szebbik nem
képviselőinek. Az ünnepséget
a Varnyú Country zenekar koncertje tette emlékezetessé és
élvezetessé. Az ünnepségre
sokan jöttek el.
Fotó: P. J.
Az ünnepség résztvevői

A Varnyú Country zenekar

Kedves Sportbarátok!
A Tápláni Karate Sportegyesület kéri, hogy az adó 1%-ának
felajánlásával segítse a helyi karatésokat! A támogatást a
gyerekek versenyekre utazására, nevezési díjakra, sportszerek vásárlására költjük.
Köszönjük! Az egyesület adószáma: 18895870-1-18

Az SZJA 1%-a a kultúra támogatására
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 Fúvószenekar, 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 életének kulturális életében, a hagyományok
őrzésében.
Ha továbbra is szeretné támogatni a táplánszentkereszti
kulturális életet, és szívesen részt vesz a programokon,
akkor kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesületet. Köszönjük!
Adószámunk: 18899733-1-18

Április 30-án májusfaállítás
Táplánszentkereszten április 30-án, hétfőn délután 14 órakor állítják fel a májusfát
a Szécsen parkban. A táplánszentkereszti
önkormányzat és a Táplánszentkereszt
Kultúrájáért Egyesület közösen szervezi a
programot, amely retro felvonulással kezdődik, a Jókai Mór Művelődési Háztól indulnak
a felvonulók, az önkormányzati hivatal, és
a Sporttér érintése után visszatérnek a
parkba, itt folytatódik a program, 15.30-tól a
Háklár-banda fellépésével. Mangalicazsíros
kenyérrel, üdítővel kínálják a vendégeket,
Jókedvvel, lufikkal is szolgálnak a szervezők,
és várják a civil szervezetek, jó erővel bíró
férfi tagjait a májusfa felállításához.

Olvasókör Fűzfa Balázzsal
Láng Gusztáv tanár úr meglepetéseként, körünkben üdvözölhettük Fűzfa Balázs irodalomtörténészt márciusban.
Az Ottlik-kultusz megálmodója
beszélt nekünk a közel 10 éves
projekt indulásáról, szépségeiről
és eredményeiről.
Az Ottlik-speciálkollégium
létrehozásával, ahol a főiskolai
hallgatók élményközpontú oktatás / tanulás által ismerkedtek
meg Ottlik Géza Iskola a határon
című művével. Ellátogattak a
regényben említett helyszí-

nekre Kőszegen. Találkoztak
Ottlik kortársaival is a katonai
alreáliskolában. Több véletlen
és a természet is segített az
összbenyomásban.
Ma már van emléktábla az iskola bejáratánál, sétányt neveztek el Kőszegen Ottlik Gézáról,
posztumusz díszpolgári címet
kapott, a Jurisics téren pedig
mellszobrot avattak tiszteletére
az Ottlik emlékév lezárásaként.
Köszönjük Láng tanár úrnak a
meglepetés-vendéget, valamint
az értő vezetést az irodalomban!
(Cserkúti Veronika)

Fűzfa Balázs irodalomtörténész
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Környezetvédelmi vetélkedőn
mérték össze a tudásukat
Folytatás az 1. oldalról
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium környezettudatos szemléletformáló
programot indított országosan,
amelynek célja, hogy a gyerekek
játszva és sportolva tanulhassanak a szelektív hulladékgyűjtésről. A táplánszentkereszti
iskola összes diákja kivette részét a jó hangulatú és izgalmas
Ötkukás Játékokon. Meglepetés
vendégek is érkeztek hozzájuk.
A diákok versenyszerűen ismerkedtek a környezettudatos
viselkedés szabályaival. A programon részt vett V. Németh Zsolt
környezetügyért, agrárfejlesztésekért és hungarikumokért
felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Fodor

természeti adottságokkal, kevés le nem bomló dolog került
oda. Érdekességként elmondta, hogy a korabeli váraknál, a
várfalakról öntötték le az éjjeli
edények, küblik tartalmát, a
16. században, Hollandiában
még trágyaárverést is tartottak,
mert rájöttek, hogy a föld jobban
terem, ha szétterítik rajta. A
műanyag 1907-es megjelenése
előtt a háztartásokban csak
szerves, lebomló hulladék keletkezett, azóta nagyot fordult
a világ. A hulladékot lerakóba
viszik, egyre nő a mennyisége,
elszennyeződhetnek a tengerek,
óceánok. Ha ezen nem változtatunk, csökken az életterünk, aki
szereti a környezetét, ezt nem
engedheti.

Király Gábort üdvrivalgással fogadták
környezetre, ezt a mentalitást
hozta ő is magával.
A játékos feladatok megkezdése előtt az iskolások,
osztályonként még együtt
fotózkodhattak Király Gáborral.
A játék neve arra utal, hogy
ma hazánkban 5 kukába (papír,
fém, műanyag, fehér üveg, színes üveg) lehet gyűjteni a hulla-

dékot. A gyerekek csoportokban
oldották meg a feladatokat, volt
kvízjáték, filmvetítés, totó, pörgetős játék, ügyességi verseny,
és minden feladat kapcsolódott
a hulladékgyűjtéshez. A jó hangulatú, pörgős verseny végén
mindenki kapott ajándékot.
(t. m.)
Fotó: Kálmán Zsolt

Begyűjtik és elszállítják
a limlomot

Játékos feladatok
István szombathelyi tankerületi
igazgató, Marton Ferenc- a megyei közgyűlés alelnöke és a két
meglepetés-vendég: Király Gábor, a magyar futballválogatott
kapusa, és Halász Bence junior
világbajnok kalapácsvető.
V. Németh Zsolt államtitkár,
a térség országgyűlési képviselője elmondta, nem minden hulladék szemét, korábban
minden falusi háznál volt szemétdomb, de a falusi emberek
nagyon takarékosan bántak a

A beszéd után bejelentették a
szürkemackós vendéget: Király
Gábort, a Haladás és a magyar
futballválogatott kapusát, akit
üdvrivalgással fogadtak.
Király Gábor röviden ismertette pályafutását, elmondta: 18
évet töltött külföldön, neki és a
gyerekeinek is teljesen természetes, hogy szelektíven gyűjtik
a hulladékot. Halász Bence
junior világbajnok kalapácsvető
elmesélte, hogy szülei nyolcvan
körüliek, és nagyon vigyáznak a

Ki Mit Tud?
Játékkal a tudásért Alapítvány KI MIT TUD területi döntőjén,
Székesfehérváron versmondás kategóriában Horváth Dóra 2.
osztályos tanuló az előkelő II. helyet szerezte meg. Gratulálunk!
Felkészítői: Babinszkiné Kozma Teréz és Németh Gabriella
tanárnők.

Az érvényben lévő, hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződésünk immáron évente egy alkalommal egy limlom akció lebonyolítását tartalmazza, amit Táplánszentkereszt
községben 2018. május 28-29-én végzünk az alábbi bontásban:
– az önkormányzati hivataltól Szombathely felé eső területen:
május 28-án (hétfőn),
– az önkormányzati hivataltól Tanakajd felé eső területen:
május 29-én (kedden).
Az akció során elszállítjuk a háztartásokban feleslegessé
váló, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el
nem helyezhető holmikat, ha azokat az akció napján reggel 7:00
óráig szállító járművel megközelíthető közterületre kihelyezik.
Az érvényben lévő 2012. évi CLXXXV. hulladékról szóló törvény
értelmében a lomtalanítási akcióba a következő hulladéktípusok nem tartoznak bele, s ezért elszállításra sem kerülnek:
kerti hulladék, nyesedék (zöld hulladék), állati tetem, trágya,
bontásból származó autóalkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító
stb.), építési törmelék (mosdókagyló, csempe stb.), lapátos
hulladék, gumiabroncs, veszélyes hulladék (pl. permetezőszer
göngyöleg-maradék, festék, festékes göngyöleg, akkumulátor,
neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradtolaj, olajos-üzemanyagos
göngyöleg stb.), elektronikai hulladék (pl. hűtőszekrény, televízió,
háztartási gép).
Szombathely, 2018. április 19.
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Puklér Géza
ügyvezető
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Iskolai hírek

Óperenciás meseillusztrációs
rajzpályázat
Iskolánk idén is gyönyörű
alkotásokkal nevezett az Óperenciás meseillusztrációs rajzpályázatra, melyet a szombathelyi Agora Művelődési és
Sportház szervezett. A zsűri
döntése alapján a 758 pályamű
közül 249 került be a tárlatba.
Örömünkre szolgált, hogy kiállításra kerültek: Déri Eliza 4. osztályos tanuló, Molnár Gréta 3.
osztályos tanuló munkái. Külön
gratulálunk Mikos Lara 1. osztá-

Iskolánkat 18 tanuló képviselte az egyik legrangosabb
matematikaversenyen február
16-án. Szombathelyen, három
helyszínen írták meg a versenyfeladatokat diákjaink. Márciusban hirdettek eredményt.
lyos tanulónak, akinek munkája
díjazott lett. Felkészítő tanáraik:
Kámán Zsuzsa, Szakály Virgínia,
Szabóné Vajda Erika, Leginszky
Ágnes tanárnők.

Gyerekszemmel, első helyezést ért el
A Szombathelyi Derkovits
Gyula Általános Iskola idén 19.
alkalommal rendezte meg a
„Gyerekszemmel” című rajzolóversenyt. A versenyen alsó
tagozatos tanulók készítettek
alkotásokat, melynek a témája
a „Milyennek képzeled az iskolát
50 év múlva?” volt. A munkákat szakértő zsűri értékelte.
Iskolánkat Vickó Dominika 4.
osztályos tanuló képviselte,
akik kimagasló I. helyezést ért
el. Szívből gratulálunk neki! Fel-

Zrínyi Ilona matematikai
verseny

készítő tanára Leginszky Ágnes
tanárnő.

A versenyen a feladatok
megoldására a 2-4. osztályos
tanulóknak 60 perc (25 feladat), az 5-6. osztályos tanulóknak 75 perc (25 feladat), a
7-8. osztályos tanulóknak 90
perc (30 feladat) állt rendelkezésükre. A feladatok szövege
után öt lehetséges válasz közül pontosan egy volt a helyes,
ezt kellett kiválasztaniuk a
versenyzőknek.
Az eredményhirdetésre, március 2-ára már
csak a legjobbakat hívták meg a
több száz versenyző közül.
Azok a tanulók, akik a feladatok legalább

70%-át teljesítették, egyéni
versenybe rangsoroltatták
magukat. Csapatversenyben
az az évfolyam vehetett részt,
ahol legalább három tanuló
versenyzett iskolájából.
Legeredményesebb tanulóink: Erős Dorián – 5. évfolyam
– 3. helyezés
Gál Bence – 5. évfolyam –
7. helyezés, Kiss Bianka – 7.
évfolyam – 14. helyezés, Bokor
Levente – 8. évfolyam – 15.
helyezés, Bognár András – 3.
évfolyam – 27. helyezés.
Csapatversenyben is remekeltek versenyzőink:
5. évfolyam – 4. helyezés
(csapattagok: Erős Dorián, Gál
Bence, Buzás Levente.

Óvodai hírek

Óvodásaink tavasszal is változatos programokon vettek részt
Elsőként szeretném megemlíteni
Rosta Géza énekes műsorát,
melyet a bölcsődés gyerekekkel
közösen élvezhettünk. Sokáig
énekelték: „A titkokat csak az
ujjainknak mondhatjuk el” című
számot. Nagy örömmel vették
kezükbe a különböző „hangszereket” és játszottak velük.
Nagy várakozás előzte meg a
húsvéti locsolkodást. Lánykáink
izgatottan várták a fiúk verseit.
Örömmel keresték, „Vajon a
Nyuszi mit hozott nekünk a kis
kosarakba?”. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Szülői
Szervezet gazdag ajándékcsomagját.
Még orrunkban éreztük a
kölni illatát, de már jött is a

Látványszínház egy környezetvédelmi interaktív, zenés
darabbal. Közösen néztük meg
a bölcsisekkel.
Április 9-én megnyitottuk tavaszi Ovigalériánkat. Egyik óvodásunk nagymamája kápráztatott el bennünket gyönyörűen
megfestett képeivel. Köszönjük Kolonics Gyöngyinek, hogy
megmutatta képeit, és válaszolt
a gyermekek kérdéseire.
Megtartottuk az óvodai beiratkozást is, de szeretettel várjuk
még a jelentkezését azoknak a
gyerekeknek, akik a 2018/2019es nevelési évben töltik be a
harmadik életévüket.
Április 14-én a már hagyományosnak mondható papírgyűjtésben serénykedtek a szülők. A

falu lakóinak nagyon szépen köszönjük a felajánlott papírokat,
a szülőknek, segítőknek pedig
az összegyűjtést, a tárolást és
a szállítást.
Terveink között szerepel, hogy
meghívjuk a szülőket egy kis

társadalmi munkára, mely során
az óvoda udvarát szeretnénk
egy kicsit csinosítani: a kinti
játékokat lefesteni, új játékokat
felállítani.
Szőnyéné Kovács Ivett
intézményvezető

12

2018. Április

Zarándokok indulnak
a boldoggá avatásra
Május 1-jén reggel 7:00 órakor gyalogos zarándoklat indul
Brenner János boldoggá avatására, a táplánszentkereszti
Szent Lőrinc templom elöl.
A zarándokokhoz 7:30 órakor a Szentkirályi templom
előtt csatlakoznak a szentkirályi hívek. A zarándokok a
Szőllősi templom érintésével
mennek Szombathelyre, a boldoggá avatás helyszínére.
Zarándoklatunk kiváló alkalom az elmélyülésre, emberi
kapcsolatok építésére és a

testmozgásra. Egyéni szándékainkon túl, felajánljuk azt,
a papi és szerzetesi hivatásokért.
Bármely korosztály képviselőit szívesen látjuk programunkon, a különböző generációk
békés együttléte külön öröm
számunkra. Ugyanakkor a
zarándokcsoport együtt-haladása érdekében fontos, hogy
minden zarándoktársunk megfelelő kondícióban legyen.
„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” Róm.8,28.”

Biztató kezdés
a tavaszi szezonban
Ahogy mondani szokták, pofozógépként szerepelt az
őszi szezonban a labdarúgó megyei II. osztály Szombathelyi csoportjában a Tápláni KSK csapata. Több
nagyarányú vereséget is elszenvedtek a fiúk. Ezért is
örvendetes, hogy a tavaszi szezon biztatóan indult,
az eddig lejátszott négy mérkőzésen csupán egyszer
kaptak ki a táplániak, az is szoros eredmény volt. Csak
így tovább!
Eredmények:
Tápláni KSK–Zanat
2-1
Tápláni KSK–Bozsok
3-3
Gencsapáti–Tápláni KSK
0-1
Tápláni KSK–Honvéd SÉ SE 1-2

A táplánszentkereszti testvérpár
tekében remekel
Táplánszentkereszten laknak,
de balogunyomi színekben tekéznek. A Horváth testvérpár,
Marci és Flóri eredményei tiszteletet érdemelnek, büszke lehet rájuk a falu.
Kora délután sikerül összehozni a beszélgetést táplán
szentkereszti családi házukban. Nem mondhatni, hogy
időmilliomosok, hiszen ott van
az iskola, a tanulás, az edzések
és a mérkőzések. A 20 éves
Horváth Márton a szombathelyi
Savaria Szakközépiskolába jár,
öccse, a 17 éves Horváth Flórián a Premontrei Gimnázium
tanulója. Jelenleg mindketten
a legmagasabb osztályban, a
szuperligában szereplő Balogunyom Teke Klub versenyzői
(Vas megyében rajtuk kívül
a répcelaki csapat játszik a
szuperligában). De hogyan is
jutottak el idáig?
– Jómagam hat éve tekézem,
Flórián hét-nyolc éve. Lényegében egy családi összejövetelen ismerkedtünk meg a
sportággal, olyan helyen, ahol
tekézni is lehetett. Aztán meg is
szerettük – meséli Marci. – Természetesen mi is belekóstoltunk más sportágakba is, mint

például foci, kosárlabda. Balogunyomban három éve játszunk
egy már komoly erőt képviselő,
legmagasabb osztályú csapatnál. Amikor odakerültünk,

tam már a felnőtt csapatban is.
– Nem okoz gondot kijárni az
edzésekre, versenyekre?
– Egyáltalán nem, már meg
is szoktuk. Egy héten kétszer

Márton (jobbról) és Flórián
a róluk (is) szóló írásokat tanulmányozzák
„még csak” NB I-esek voltak,
de a cél a felsőbb osztályba
jutás volt, ami tavaly sikerült
is. Hogy erősítettük, vagy nem
a gárdát, nem tudjuk, de talán
tudtunk hozzátenni valamit az
eredményességhez.
– A szombathelyi VAOSZ
pályán vannak az edzések és
a mérkőzések, azt bérli a klub
– veszi át a szót Flóri. – Marci
a felnőtt csapat játékosa, de ifiként is számítanak rá, én ifiként
vagyok számon tartva, de dob-

van edzés, hétvégeken pedig
a mérkőzések. Természetesen
utazunk is, hiszen a szuperliga
az egész országra kiterjed.
A fiúk eredményei magukért
beszélnek. Tavaly, év végén
Szentgotthárdon került sorra a
Nyugat-Magyarország Serdülő
és Ifjúsági Fiú egyéni bajnokság, melyen Hammer Bálint
mellett Horváth Márton és Horváth Flórián is továbbjutott az
országos döntőbe. Flóri az
U-18-as budapesti országos

megmérettetésen egyéni bajnok lett, összetettben pedig a
második helyet szerezte meg.
Marci a győri országos versenyen U23-as korcsoportban
egyéni negyedik és összetett
harmadik helyezést tudott elérni.
– Voltak már hasonlóan szép
sikereitek?
– Flóri többször is volt diákolimpiai első helyezett, én
pedig U18-as válogatott – feleli
Márton, majd hozzáteszi: - Persze kiemelkedő sikernek könyveljük el, amikor a csapattal az
NB I-ben bajnokok lettünk.
– Hogyan fogadják a szüleitek,
hogy ezt a sportot űzitek?
– Elégedettek, főleg azért,
hogy sportolunk – állítja Flóri. – Velünk együtt örülnek a
sikereinknek, és élvezzük a
támogatásukat.
A tekéből profi szinten is
meg lehet élni, de a fiúk célja egyelőre az, hogy ennél a
csapatnál maradjanak, és jól
dobjanak. S nem mellesleg jó
tanulással is készüljenek a
jövőjükre. Azért nem titkolják,
hogyha esélyük lenne egy profi
nagycsapatba kerülni, akkor
élnének a lehetőséggel.
Lendvai Emil

