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Karácsony másképp
Már közhelyszerűvé vált, hogy az elmúlt esztendőkben arról beszélünk, hogy már semmi sem olyan, mint régen. Ebben az évben különösen is igaz lett ez, mert a járványhelyzet új felállást eredményezett.
Maszkot fel! Távolságot tarts! Tavaly ilyenkor sem hittük volna, hogy
ez lesz. Most mindenki lógatja az orrát, hogy a bulis adventi vásárok
helyett, mit csináljanak?
Egy karácsonyi történet jut
eszembe erről a helyzetről. Egy
jómódú család indult téli szünidei vakációra a szent ünnep
idején frissen lízingelt menő
új kocsival. A csomagtartóban
csak a saját szükséges holmijaik
voltak. Az anyuka barátnőkkel
csacsogott telefonján a divatról.
A gyerekek hátul csúnya szlenggel mondva „kockultak”. Unott
ábrázattal nyomkodták modern
telefonjaikat. A készülékek ára
fejenként egy havi albérlet plusz
rezsi díj. Gyerekek még nem tudhatják, hogy mennyit kell ezért
dolgozni a becsületes rétegnek.
Aztán váratlan fordulat állt be a
közönyös család addig unalmas
luxuséletébe. Egy kis faluban
cserben hagyta őket a modern
technika csodája, az új autó.
Van ilyen még a 21. században
is! A veszekedés minősége, ami
szenteste délutánján kibontakozott, a legalpáribba ment át.
Nem volt sem rokon, sem barát,
aki elment volna értük. Martin
Heidegger, a XX. század egzisztencialistája fogalmazta meg:
„Van-e nagyobb félelem, mint a
gondolkodástól való félelem?”
Talán az emberi kapcsolatok túl
felszínesre sikerültek eddig. A
barátságok pedig csak látszatra
valóra sikerültek. Gondolkodni
kellett volna, nemcsak pénzt
gereblyézni az apukának.

A fordulatok azonban belépnek mindenki életébe. Egy
idős néni, akinek a férje már
az örökkévalóságba költözött,
befogadta őket az éjszakára,

felállás talán ezt hozhatja el
nekünk. Nem tehetünk nagy
utazásokat, de talán több személyes időt szánhatunk arra,
akivel egy fedél alatt élünk.
Lehet, a szomszéd is - akit
annyira nem találunk szimpatikusnak - örülne egy kedves
üdvözlésnek. Lehet idén nem
mehetünk templomainkba, de
otthonról is bekapcsolódhatunk
az Istenszolgálatokba. Ezt olyan

mint a Szent Családot kétezer
éve. Barlangistálló helyett azonban egy nappali lett a modern
család szállása. Csoda történt:
a karácsonyi béke az idős hölgy
otthonában rájuk is leszállt.
Hosszú idő után először ültek
le családi körben beszélgetni.
A televízió megjelenése családi
félkört csinált az otthonokban.
A telefonok pedig magányos
szigeteket teremtettek az egyénekből egy háztartáson belül.
A modern család „tragédiája”,
wifi és buli nélküli karácsonya
a legszebb karácsony lett. Újra
tudtak nagyokat beszélgetni,
meghallgatni egymást. Az idei

figyelemmel érdemes megtenni,
hogy addig kizárjuk a külvilágot.
Ne sajnáljuk a minőségi időt.
Széchényi Istvántól származik
a gondolat: „Előbb műveltséget
kell adni az embereknek, utána
szabadságot, hogy a szabadságot bölcsen használják fel.” Talán az elmúlt karácsonyokat és
mögöttünk hagyott időt rosszul
használtuk fel. Veszített az ünnep az igazi értékéből és eredeti
üzenetéből. Talán kicsit lehetne
mélyebbre menni, megvizsgálni,
mit jelent az ünnep és ki is valójában a főszereplő. Nem adok
konkrét választ, keresse meg
mindenki. Az olvasásra is több

időt kellene szánnunk, hiszen ez
minden gondolkodás alapja. Talán akkor kevesebb cinizmussal
néznénk egymást.
Ha egyszer sikerülne a karácsonyt jól megértenünk és
nemcsak „túlélnünk”, hanem
megélnünk az ünnep értékét
akkor lenne az új esztendőben változás. Hálás emberek
lennénk, akik nem azt nézik mi
az, ami nincs meg, hanem mi
az, amink van. Kik azok, akik
körülvesznek minket. A hálás
ember már meggyógyult, a hálátlan és mindig elégedetlen
ember örök beteg marad. Talán
ha megértenénk az ünnepet,
jobban megbecsülnénk azokat,
akik szeretnek minket. Több
virág kerülne kiosztásra a pedagógusnapon, nem elfelejtve
azokat, akik a magyar jövőért a
legtöbbet fáradoznak.
Az adventi koszorú gyertyáit
gyújtsuk meg csendes meghittségben, legyen mindenki jelen,
aki egy háztartásban él. Hívjuk
fel azokat, akiknek a hangját
régen hallottuk. Kutassunk az
emlékekben, ki az, akit régóta
fel kellene keresnünk. Ez a nap
is lehetőség újra felfedezni és
felfrissíteni a régi barátságokat,
kapcsolatokat. Talán itt az idő
számot vetni és leszámolni régi
rossz tulajdonságokkal, szokásokkal. Kínai közmondás: „A köntös sara kimosással, a lélek sara
kimondással tisztul” Az ünnep,
az új helyzet legyen a tisztulás
ideje, hogy a boldogabb kezdet
jöjjön el az ünneppel együtt.
Pete Polgár Máté
plébános

Áldott karácsonyt és boldog új esztenőt kívánunk!
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Nagy László:
Játék
karácsonykor

Múltidéző fényképek az egykori faluról
Cséplés a búzaföldön.
Innen került a malmokba a búza

Táplánfai vízimalom

Bárd az ég is, meg-megvillan,
lelkeket irtana.
Hamuszürke vatelinban
jajgat a kisbaba.
Csöpp ujjal az arany-lázas
tornyokra rámutat.
Anyja előtt bezárták az
urak a kapukat,
döndödi dön
döndödi dön.

Cséplés

Gyenge arcát üti-veri
a havas zivatar,
ha a telet kiheveri
mit akar, mit akar!
A kis istent mi megszánjuk
emberek, állatok,
kályhácskája lesz a szájunk,
szedjétek lábatok,
döndödi dön
döndödi dön.
Könnye van csak a mamának,
az csorog tej helyett.
Soványkodó babájának
tejecskét fejjetek.
Hallgassuk, a csuda üveg
harmatot hogy csobog,
szívet nyomni kell a süveg,
megszakad, úgy dobog,
döndödi dön
döndödi dön.
Vércsöpp fut a jeges égre,
bíbor-gyöngy, mit jelent?
Ül Heródes gyihos ménre,
gyilkolni védtelent.
Fodros nyerge vastag tajték,
kígyó a kengyele,
beledöbben a sok hajlék,
ádáz had jár vele,
döndödi dön
döndödi dön.
Megmenekül, úgy remélem
a fiú, a fiú,
kívánjuk, hogy sose féljen,
ne legyen szomorú.
Vigadjunk, hogy enni tud a
rongyosok új fia, kerekedjék, mint a duda,
orcája dundira,
döndödi dön
döndödi dön.

A fotózás feltalálása óta
a múló időre emlékeztet,
hiszen mindig csak az adott
időben, adott technikával rabul ejtett valóságot próbálja
meg tükrözni. Lehet az egy
szép épület, gyönyörű táj,
varázslatos emberi arc, vagy
bármi más, ami a fotográfust
gépe használatára ösztönöz-

te. Sorozatunkban Táplánszentkereszt múltjába való utazást
kínálunk Horváth Béla, a falu
kántortanítójának hagyatékából. Lányai Molnár Sándorné
és Székely Béláné 2018-ban
ajándékozták a fényképgyűjteményt a táplánszentkereszti
önkormányzatnak. Horváth Béla
1927-től 1945-ig kántortanító,

1945-től 1962-ig igazgatója volt
az iskolának, 1980-ban hunyt
el. Szombathelyen élő lányai
meg akarták menteni édesapjuk
örökségét, ezért ajánlották fel az
önkormányzatnak. Sorozatunk
iparkodik közkinccsé tenni a
régesrégi, becses fényképeket.
(Molnár Sándorné és Székely
Béláné a hagyaték átadása után
2018-ban megkapta a Táplánszentkereszt Községért Díjat az
önkormányzattól.)
Az önkormányzat kéri a lakókat, amennyiben van otthon régi
fotójuk a faluról, az egykori egyleti
életről, társadalmi eseményekről,
hozza el, vagy küldje el az önkormányzati hivatalnak. A fotókat
digitalizálás után visszaadják a
tulajdonosoknak. 
(t. m.)
Feltehetően a Wiktora malom

Cséplés

Közösen ellenőrzik a kijárási tilalom betartását
A ko ro n av í r u s - j á r vá ny
miatt november 9-én bevezetett veszélyhelyzetben

kijárási tilalmat is elrendelt
a Magyar Kormány. Reggel
5:00-től este 20:00 óráig lehet

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

a közterületeken tartózkodni
(kivéve, aki munkavégzés, vagy
segítségnyújtás miatt közlekedik a településeken.) Halvax
Ágnes a Táplánszentkereszti
Polgárőr Egyesület vezetője
elmondta, a kijárási tilalom
betartását lehetőség szerint a
rendőrséggel közösen ellenőrzik a faluban.
(Információ: Táplánszetkereszti
Polgárőr Egyesület)
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In memoriam
Dr. Kovács László
1954-2020
November 7-én, elhunyt dr.
Kovács László, ügyvéd, Táplánszentkereszt alpolgármestere.
1954-ben Rábahídvégen született, nyolcgyermekes családban nevelkedett. Villanyszerelőnek tanult, a későbbiekben,
munka mellett, saját erejéből
szerzett jogi diplomát Budapesten az ELTE-n, csakúgy,
mint három másoddiplomáját.
1991-ben önálló ügyvédi irodát
alapított, sokat dolgozott.
Dr. Kovács Lászlót november
14-én helyezték örök nyugalomra Táplánszentkereszten,
a Rákóczi utcai temetőben.
Perl János polgármester búcsúbeszéde a ravatal mellett
hangzott el.
Szervusz, Alpolgármester
Úr – mondtam számtalanszor
személyesen, vagy a telefonba.
Majd találkoztunk, hogy beszámoljak mit is végeztünk,
mi a véleményed az előttünk
álló dolgokról, vagy épp a saját
ügyeiddel hozakodtál elő.
–Hát akkor, még egyszer,
utoljára, Szervusz Alpolgármester Úr, szervusz kedves
Laci!
Eljöttünk ma hozzád, itt vagyunk veled. Mindnyájan rád
gondolunk. Keresünk egymás
tekintetében, keresünk történeteinkben, emlékeinkben.
Most rólad beszélünk:
arról, ahogyan éltél,
arról, ahogyan dolgoztál,
arról, ahogyan gondolkodtál,
arról, ahogyan jelen voltál
köztünk,
ahogyan hatottál a környezetedre,
ahogyan vezetni segítettél,
ahogyan gondoztad a barátságot,
ahogy szerettél, ahogyan
alkottál.
Nehéz terhet róttál rám Alpolgármester Úr!
Mert nehéz teher búcsút
venni, mikor tudjuk, ez az utolsó találkozás, mikor tudjuk,
nem lesz viszontlátás.
Mikor tudjuk, hogy már nem
fogunk leülni, beszélgetni,
megbeszélni a jelent és a múltat, már nem tudjuk pótolni azt,
amit elfelejtettünk megtenni,
vagy megmondani, kimondani.

Fiatal korától
igazi közösségi ember volt és
elkötelezett híve
és terjesztője a kultúrának.
Nyugodt, kiegyensúlyozott természetét, sziporkázó humorát
sokan szerették és értékelték
Negyvenkét éve élt családjával Táplánszentkereszten. Felesége az óvodában
dolgozott. Fiúk és lányuk is
itt cseperedett, két unokáGyorsan történt, nagyon gyorsan. November 7-én elcsendesedett a falu.
Dermedten álltunk, nem fogtuk fel a felfoghatatlant. Rossz
tréfa – gondoltuk sokan.
Egy szomorú délután itt hagytál minket magunkra. Átléptél
azon az örök kapun, melyen át,
nincs többé visszatérés.
Telefonok, e-mailek, SMS-ek,
kétségbeesett, hitetlenkedő emberek kérdésére a válasz: bekövetkezett a visszafordíthatatlan.
Az ember keserűen gondol
az élet igazságtalanságára, és
próbálja vigasztalni magát: a jók
korán mennek el.
Nehéz szívvel osztozunk a
gyászban, akik ma itt összejöttünk.
Mindannyinknak fáj, hogy eltávoztál közülünk, és nem lehetsz
már velünk. Talán ezért is olyan
torokszorítóak Wass Albert gondolatai: „Tudom, hogy durva és
illetlen a szó, mely bármily céllal
is azok után kullog, akik mögött
az élet kapuja bezárult… (…) De
úgy érzem, hogy néhány szóval
adósod vagyok…”
Valóban, szerettünk, barátunk elvesztésével, hiányának
megtapasztalásával együtt a
szívünkbe költözik egy érzés:
adósaid maradtunk valamivel.
Ki egy szóval, ki egy simogatással, ki egy biztató, bátorító
szempillantással.
Az emlékezés ettől is olyan
fájdalmas, mert a fejünkben
visszhangzó kérdések között
ott van az a miért is, amely
szemrehányón vádol: miért nem
tettük meg? Miért mulasztottuk
el? A válasz pedig sohasem
kielégítő.
Tudjuk mindannyian, abban a
percben, mikor megszületünk,
rögtön elindulunk a halál útján.

juk felhőtlen örömöt
szerzett neki.
A r e n d s z e r vá l tás előtti utolsó
ciklusban tanácstagként, 2002-től a
táplánszentkereszti
önkormányzat képviselőjeként, majd
alpolgármesterként
vett részt a helyi
közéletben. A rendszerváltás kezdetén társaival
létrehozták a Falukör nevű civil
szervezetet, amelynek jelentős
szerepe volt abban, hogy a
faluban a vezetékes gáz és
a szennyvízcsatorna-közmű
kiépült.
A 2019-es önkormányzati
választás előtt ezt írta: „MegVannak, akiknek ez az út rövid, a szerencséseknek hosszú,
sok-sok állomással, szereplővel, de mindenki hagy magáról
valamit, szépet, jót, emléket,
maradandót.
2002-ben hoztunk egy közös
döntést, úgy határoztunk, ha bizalmat kapunk, Táplánszentkeresztnek szenteljük az életünk
egy részét.
Sikerült.
2002-től voltál az Alpolgármesterem.
A település érdekeit mindig
szem előtt tartottad. Kerülted a
konfliktusokat, a konszenzusra
törekedtél, a szeretet vezérelt.
Hirtelen jött halálod előtt is közösen tervezgettük a falu jövőjét,
a település életét befolyásoló
komoly döntésekről írtad le véleményedet, vagy beszéltük meg,
utolsó telefonbeszélgetésünk
alatt, mert az ülésre már nem
tudtál eljönni. Még az utolsó alkalommal is részese lehettél olyan
döntéseknek, melyek jó irányba
viszik a községet, s évek múlva
is hálával idézhetjük fel, hogy milyen jó, hogy egyetértettél velünk,
támogattad javaslatainkat.
Én – és sokan mások – büszkék vagyunk Rád!
Öt ciklusban voltál a képviselő-testületének tagja, és az
Alpolgármesterem.
Szerettünk és bíztunk benned.
És te erre rászolgáltál.
Támogattál bennünket, a testületben bármely összetételű is
volt, meghatározó volt a véleményed. Építettünk bölcsődét,
óvodát, tornatermet, iskolát. Felújíthattunk mindent, ami körülöttünk volt. A szolgálatodat nagylelkűen, önzetlenül végezted.
Hűségesen őrzi kezed nyomát
mindaz, amit felajánlásaid által
készíthettünk el: a Németh Lajos

ítélésem szerint az elmúlt 17
évben jelentős fejlődés történt
a falu életében. Nemcsak a
község vagyona gyarapodott a
saját és pályázati forrásokból
megvalósított beruházásokkal,
hanem komfortosabbá, élhetőbbé is vált településünk.
Képviselői munkámra mindig a helyi érdekek előtérbe
helyezése, a józanész, a lehetőségek megragadása és
a szakmai ismereteimnek a
közösség érdekében történő
felhasználása volt a jellemző.
Fontosnak tartom a falusi életre jellemző közvetlen,
barátságos közösségi élet
kialakítását, az értelmes és
tartalmas időtöltés megteremtését.”
emléktábla, a községegyesítési
emlékmű, a Szent Lőrinc templom előtti tér és szobor. És mint
ahogyan a régi székely mondásban megfogalmazódik: Aki
iskolát vagy templomot épít, az
bízik a jövőben. És te ilyen voltál.
Példaértékű lehet mindenkinek, aki a közösség képviseletének szenteli idejét, milyen jó kapcsolatban álltál a
lakossággal. Bárki, bármilyen
gonddal fordulhatott hozzád,
mindenkinek igyekeztél segíteni,
gondjait, problémáit megoldani.
Elképesztő, hogy a legapróbb
dolgok is milyen fontosak tudtak
lenni számodra. A személyes
kapcsolatok és minden más!
Nem volt hosszú út számodra
kijelölve, de arra elegendő volt,
hogy példát mutass emberségből, küzdeni tudásból, kitartásból. Olyan széles ismerettel és
gondolkodásmóddal rendelkeztél, ami szemléletformáló erejével hatott képviselőtársaidra.
Most itt vagyunk Alpolgármester úr azzal a feladattal,
hogy nélküled folytassuk tovább
a faluépítést, a munkát.
Nélküled folytatni, mégis
általad és veled. Jelen vagy
bennünk. A hivatal, az önkormányzat, az intézmények dolgozóiban, képviselőtársaidban,
mindazokban, akik elkötelezett
társaid voltak, őriznek.
Most már más hangsúllyal
idézzük gondolataidat, új felelősséggel képviseljük látásmódodat, szemléletedet.
Elmentél ugyan, de velünk
maradsz. Segítettél az életedben, segítségedet kérem a halálod után is.
Én is, és sokan mások. Hiszen örököseid vannak. Örököseid vagyunk.
Nyugodj békében!
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Az önkormányzat intézményei továbbra is működnek
A COVID 19 járvány második
hulláma miatt, november 11-étől,
február 8-ig a Magyar Kormány
ismét veszélyhelyzetet hirdetett.
Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzatok képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
a polgármester gyakorolja. A
rendkívüli időszak megszüntetése után, a polgármester beszámol a döntésekről a képviselőtestületnek.
Perl János Táplánszentkereszt polgármestere elmondta, a jegyzővel és a hivatal
munkatársaival folyamatosan
dolgoznak. A fertőzésveszély
elkerülésére, elsősorban telefonon, e-mailben fogadják
a lakossági megkereséseket,
akinek égetően szükséges az
ügyét személyesen intézni, csak
előzetes egyeztetés után jöhet
be a hivatalba.
Az önkormányzat intézményei
működnek, azonban megelőzésként tesztelték a dolgozókat, kiderült, hogy volt közöttük
COVID-19-el fertőzött és olyan
is, akinek nem voltak tünetei,
mégis pozitív lett a tesztje. A
törvényi előírásoknak megfelelően, hosszabb, rövidebb időre
be kellett zárni a bölcsődét és
a konyhát. A lezárások ellenére,
amikor lehetett a szolgáltatásokat fönntartották, például a
konyhai szünet idején Szombathelyről rendelték az ebédet. Az
önkormányzat a veszélyhelyzet
alatt, térítési díj nélkül is házhoz
szállítja az ebédet.

Az önkormányzat nagy gondot
fordított arra, hogy az intézmények – a biztonsági előírásokat
figyelembe véve és megtartva
– minél előbb újra nyithassanak,
ezért saját költségén újra elvégeztette a teszteltetést, továbbá
ózongenerátort is vásárolt a

Fő utcai parkban a játszóteret
szerették volna bővíteni, a Rákóczi utcában a 3./A számú
szolgálati lakást akarták felújítani, és a régi polgármesteri
hivatal épületének renoválását
tervezték pályázati segítséggel.
Mindhárom pályázat megfelelt

fertőtlenítéshez. (Három alkalmazottnak a tíz napos karantén
után is pozitív volt még a tesztje.
A megfertőződött dolgozók csak
negatív teszteredmény után
állhattak újra munkába.)
A táplánszentkereszti önkormányzat a rendkívüli időszakban is időarányosan teljesíti
a 2020-as költségvetésben
meghatározott célokat. A 2021es költségvetés összeállítása
minden bizonnyal nehezebb
lesz, a járvány kedvezőtlen gazdasági következményeivel is
számolni kell, azonban bíznak
abban, hogy a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek
hatásai, némiképpen enyhítik a
gondokat.
A 2020-as Magyar Falu programra három pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A

a kiírásnak, de sajnos egyik
sem kapott támogatást. Viszont
a Belügyminisztérium „Tisztítsuk meg az országot” címmel
meghirdetett pályázatán 3 millió forintot nyertek az illegális
szemétlerakók felszámolására.
Perl János tájékoztatott, a
kormányzati óvintézkedések
bevezetése miatt, nincs mód
az évvégén szokásos közmeghallgatás megtartására. A szépkorúak karácsony
előtti találkozóját se tudják
megszervezni, az idősekhez
azonban eljuttatják a szokásos pénzbeli támogatásukat.
A munkájukat elvesztő, vagy
egyéb okokból rászoruló családokon is iparkodnak segíteni,
a jóléti szolgáltatási kérelmeket időben elbírálják és
teljesítik.

Évek óta visszatérő közlekedési problémára is szeretnének
megoldást találni. Az iskola,
óvoda előtti parkolás reggelente és délután is kaotikus,
több száz gyerek közlekedik,
kel át az utcán. Kissné Nagy
Ilona az Apáczai Csere János
Általános Iskola igazgatója az
önkormányzathoz fordult, kérte,
hogy a gyermekintézményeknél
létesítsenek gyalogátkelőhelyet,
a balesetveszély megszüntetésére. Az iskola és az önkormányzat közös levélben fordult
az ügyben a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez.
Az önkormányzathoz megérkezett a közút válasza. Támogatják a gyalogátkelőhely
kialakítását, ugyanakkor felhívják az önkormányzat figyelmét
arra, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a
közúti közlekedés tervezését,
fejlesztését, szabályozását állami és önkormányzati feladatok
közé sorolja.
A települési önkormányzat
kötelezettsége a gyalogos átkelőhelyhez vezető, szilárd burkolatú járda, gyalogos korlátok,
egyéb biztonsági berendezések
kiépítése, valamint a szabályoknak megfelelő közvilágítás biztosítása. A gyalogos átkelőhely
terveztetése is az önkormányzat
feladata, három szaktervezőtől
kértek ajánlatot, előreláthatóan
csak a tervezés 1,5 millió forintba kerül, a kivitelezés költségét
még nem ismerik.
(t. m.)

Az októberi autóbuszos kirándulásról
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata, a koronavírus
első hullámának lanyhulása
után több kirándulást is szervezett. Július 17-én indították az
első autóbuszos kiruccanást
Keszthelyre és Badacsonyba. A
nagy érdeklődésre való tekintettel, augusztus 28-án újra célba
vették a Balatont, ezúttal Balatonfüreden, Tihanyban és Badacsonyörsön jártak. A tavasztól
tartó hosszú bezártság után, az

utazásokról mindenki jókedvűen
és feltöltődve jött haza.
Október 12.-13-14-re újabb
autóbuszos kirándulást szervezett az önkormányzat VillányMáriagyűd-Siklós-Pécs környékére. A korábbi sikeres országjárás ismeretében, erre is
többen jelentkeztek. Villányban
két vendégházban, kétágyas
szobákban, illetve egy háromés egy négy ágyas szobában
szálltak meg (közeli hozzátar-

tozók voltak együtt).
A háromnapos kirándulás
a programot követve lezajlott,
mindenki jól érezte magát, senkinek nem volt semmiféle panasza, vagy rosszulléte.
Hazaérkezésük után közel
egy héttel, kezdődtek a megbetegedések, az utazáson részt
vett 30 táplánszentkereszti
lakos közül, 11-nél mutatkoztak a koronavírus tünetei. A
megbetegedettek között volt az

alpolgármester, a jegyző és az
egyik fiatalabb önkormányzati
képviselő is. Sajnos, az alpolgármester sorsa tragikussá vált,
hosszabb kórházi kezelés után
életét vesztette.
A fertőzések után, Táplánszentkereszten az önkormányzat minden közösségi programot eltörölt.
(t. m.)
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In memoriam
Kátai Zoltán (1954-2020)
Kátai Zoltán énekmondó tíz
éve élt Táplánszentkereszten.
Rendkívüli adottságát, senkivel össze nem téveszthető
mélyenzengő hangját, bárhol
megszólalt, vagy előadást tartott, azonnal fel lehetett ismerni. Szenvedélyesen kutatta és
ismerte nagy elődei munkáját,
életét erre tette fel, és noha
súlyos betegség támadta meg,
mindvégig dolgozott. Utolsó
munkáját, nyolcadik albumát
idén nyáron fejezte be. A „Virágom, véled elmegyek” című
lemez, zoboralji népballadáit
Écsi Gyöngyi gyűjtötte, a hangszerelést Kátai Zoltán végezte,
mindketten énekeltek.
Az előadóművész tavaly,
nemzeti ünnepünk, március
15. alkalmából Kossuth-díjat

vehetett át a Kárpát-medence
magyarságának összetartozás-érzését, nemzettudatát a
régi magyar zene és irodalom
népszerűsítésével, valamint a
régi magyar krónikás énekek
élményszerű megjelenítésével
erősítő több évtizedes, példaértékű és hiteles történeti
énekmondói pályafutása elismeréseként.
Kátai Zoltán 1954. november 3-án született Mosonmagyaróváron. Gyermekkorában
zongorázni tanult, majd zenei
tanulmányait a Szombathelyi
Tanárképző Főiskolán fejlesztette tovább. Gitáron, kobzon,
dudán, lanton, fidulán, pánsípon játszani autodidakta
módon tanult. Évekig volt a
Mákvirág együttes tagja, de

dolgozott Halmos Bélával,
Cseh Tamással, Sebő Ferenccel, a Kalákával, a Misztrállal,
járta a világot, majd önálló
műsorokat is készített.
Első lemeze „Muzsikáló
Erató” címmel jelent meg,
majd ezt követte a „Magiar
História” mely válogatás a
középkori magyar históriás
énekekből, koboz és lant kí-

sérettel. A továbbiakban a
„Boriváshoz való” című könyv
és CD, XVI.-XIX. századi bordalokkal, majd a 2005-ben, a
Hangzó Helikon sorozatban
kiadott „Kátai-Krónika” című,
Jankovics Marcell által illusztrált hangoskönyv következett.
2007-ben jelent meg a Wathay Ferenc Énekes könyve
alapján készített lemeze. Az
„Elindula József…” – Énekek
Adventtől Vízkeresztig” című
lemez a magyar nyelvterület karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó énekes-zenés
hagyományaiból adott ízelítőt.
2018-ban is készült egy katonadalos lemeze, „Viadalhelyeken véressen, sebessen”
címmel.
Korai halála a magyar kulturális örökség feledésbe merült
hagyományának is nagy vesztesége.
(t. m.)

Búcsú és búcsú egy időre
Kedves Táplánszentkeresztiek!
Bő egy éve, a kisfiam születésnapján családommal és
barátaimmal arra is koccintottunk, hogy megtiszteltek
bizalmukkal és önkormányzati
képviselőjüknek választottak.
Madarat lehetett velem fogatni
a boldogságtól, hogy a szeretet,
a tisztelet, amit a településem
lakói iránt érzek, kölcsönös!
Amire pedig esküt tettem,
komolyan vettem! Igyekeztem
a legjobb tudásom szerint
cselekedni.
A közösség életét megkönnyítő és közösségformáló
elképzeléseimet szívesen
osztottam meg a testülettel
és a lakókkal. Örömmel vettem részt kisfiammal minden
o l ya n e s e m é n y e n , a m i a z
összetartozást erősíti. Mert
táplánszentkeresztinek lenni, jó!
Sajnos, azonban a koronavírus mindenkit egyformán
sújt. És míg tavasszal a közös

mulatozás, találkozás, beszélgetés, ölelés hiánya fájt
nekünk nagyon, mostanra már
gyerekkori barátoktól, kollégáktól, családtagtól kell örök
búcsút vennünk. A félelem,
aggódás, bánat is megjelent
Táplánszentkereszt utcáin.
A fájdalom és a veszteség a
családokat és a közösséget
egyaránt sújtja.
Volt egy ember, aki úgy marad meg emlékeimben, mint
egy Úr. Aki mindig elégedetten
és boldogan járt köztünk. Aki a
munkából hazafelé, békés mosollyal az arcán intett autójából
az ismerősöknek, gyerekeknek, táplániaknak, nekem. Boldogan fürkészte a park vidám
eseményeit és az arcára volt
írva, gondolata: “végre itthon.”
Aki feleségét példa értékű
tisztelettel szerette és óvta.
Aki közösségéhez is a végsőkig hű maradt. Az utolsó közgyűlésre írásban, de elküldte
véleményét és álláspontját.

Dr. Kovács László alpolgármester halála nagy űrt jelent
családjának és településünknek egyaránt. Ki gondolta volna, hogy a „Baráti kézfogás”
szoboravatás alkalmával, ahol
minden olyan békés volt és
vidám, ahol megittuk a pertut,
hogy akkor találkozunk utoljára. Így már mondhatom: “Szia
Laci! Örülök, hogy ismertelek,
hogy dolgozhattam veled és
tanulhattam tőled!”
Remélem, ezek a tapasztalatok most mind hasznomra
válnak azon a területen, amit
az élet utamba gördített.
Ügyvezető-igazgatóként kell
most helyt állnom. Képviselem
és megóvom 33 ember munkáját, miközben szórakoztatunk, és hírt közlünk a szombathelyi, táplánszentkereszti
és sok más település lakóinak. A legnehezebb az, hogy
e g ye s vé l e m é nye k s z e r i n t
(a törvény szövege ugyanis
nem teljesen egyértelmű) nem

képviselhetem egyszerre a
Szombathelyi Médiaközpontot
és Táplánszentkeresztet. Soksok telefonálás és átvirrasztott
éjszaka után, arra az elhatározásra jutottam, hogy ezután
is képviselem mindkettőt. Ám
fájó szívvel, de le kell, hogy
mondjak a képviselői tisztségemről. Hivatalos formában
nem képviselhetem többet a
közösséget, ahová tartozom,
ugyanakkor aktív tagja maradok. A testületi üléseket
látogathatom, jót mindig lehet
tenni. Azt a sok tudást és tapasztalatot, amit pedig vezetőként elsajátíthatok most,
fordíthatom még egyszer Táplánszentkereszt javára!
Mert Büszkeséggel és boldogsággal tölt el, hogy táp
lánszentk ereszti lehetek. Köszönöm, Polgármester Úrnak,
Jegyző Asszonynak, Képviselő
társaimnak az együttműködést!
Némethy Mária
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója
Változások a Képviselő-testületben
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-testületében változások történtek.
Némethy Mária képviselőnek
le kellett mondania képviselői
mandátumáról összeférhetetlenség miatt, mert a Szombathelyi
Médiaközpont igazgatója lett.
Dr. Kovács László képviselő,
Alpolgármester Úr mandátuma
elhalálozás miatt megszűnt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. § (1) bekezdése értelmében:
ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik
meg, helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A megüresedett képviselői
helyekre a 2019. október 13-i
önkormányzati választásokon
következő legtöbb szavazatot
elérő egyéni képviselők léphettek: Anduska Katalin és Hőbér
Józsefné. A képviselő-jelöltek
írásban tett nyilatkozatukban vállalták Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-testületében megüresedett önkormányzati képviselői mandátum
személyükkel való betöltését, az
önkormányzati képviselői tisztség viselését.
A képviselők 2020. november
27-én a Helyi Választási Bizottság elnökétől, Dr. Hajmási Zsolttól megbízólevelüket átvették, az
esküt letetették.
Perl János polgármester alpolgármesternek Hőbér Józsefné
képviselőt jelölte, akit a képviselő-testület többsége – 5 képviselő – támogatott, a jelölt személyi
érintettsége miatt nem nyilvánított véleményt, egy képviselő pedig – önjelöltként – maga akarta
az alpolgármesteri tisztséget
megpályázni.
E támogatottság mellett a
veszélyhelyzetre tekintettel, a
képviselő-testület feladat- és
hatáskörében eljárva, Hőbér
Józsefnét alpolgármesternek
megválasztotta, aki az esküt
2020. november 30-án letette.
A képviselő-testület tagjainak
változása érintette a Jóléti Bizottságot is. A Jóléti Bizottságba tagként Anduska Katalin képviselő
került, külső szakértőként pedig
Kersák Krisztina és Szabóné
Vajda Erika.
Bursa Hungarica 2021.
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-tes-

tülete által kiírt Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatra 21 hallgató
jelentkezett.
Az elmúlt évekhez hasonlóan,
minden szabályosan és hiánytalanul benyújtott pályázó támogatásban részesült. Amennyiben a
pályázó családjában az egy főre
jutó jövedelem 100.000 Ft, vagy
az alatt van, a támogatás havi
összege: 5000.- Ft, amennyiben
a pályázó családjában az egy
főre jutó jövedelem 100.001 Ft
fölött van, a támogatás havi
összege 3000 Ft.
Minden pályázónak sikeres
tanévet, jó tanulást, jó egészséget kívánunk!
Avar és kerti hulladék égetésének
megszüntetése
2021. január elsejétől országszerte tilos az avarégetés és a
kerti hulladék égetése. A parlament által elfogadott módosítás célja az indoklás szerint a
levegő minőségének javítása,
a lakosság egészségének védelme, a levegő nem megfelelő
minősége miatt ugyanis uniós
kötelezettségi eljárás van folyamatban Magyarország ellen.
Azt a rendelkezést, ami alapján
az önkormányzatok rendeletben
szabályozhatják az avarégetést,
2021. január elsejétől törlik el.
Ezért Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi környezet
védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló
16/2001. (XII. 14.) rendeletének
az „Az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetését” szabályozó 18.
§-a 2020. december 31. napján
hatályát veszíti.
Hordjunk maszkot!

A fennálló járványhelyzet miatt
mindannyiunk előtt ismeretesek
a maszk viselésére vonatkozó
szabályok. A Polgármesteri Hivatalban van tartalék, akinek szüksége van rá, mert többet kell cserélnie, agyonmosta, elveszítette,
stb. kérjük, jöjjön és tudunk biztosítani, vagy jelezze és küldünk!
Természetesen térítésmentesen.
Jó szívvel visszagondolva a tavaszi lelkesedésre, akinek kedve
van ezeken a hosszú téli estéken
a maszkvarráshoz, szívesen
fogadjuk most is felajánlásaikat.

Anyagot is szívesen fogadunk, és
biztosítunk a vállalkozó varrónőknek anyagot és gumit.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Szociális tűzifa
A szociális tűzifa igénylésére
2021. január 31. napjáig van lehetőség.
Jogosultsági feltételek:
a.) aki a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti:
aa) aktív korúak ellátására
jogosult,
ab) időskorúak járadékára
jogosult,
ac) lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolódó települési
támogatásra jogosult, tekintet
nélkül annak természetbeni,
vagy pénzbeli formában történő
igénybevételére, továbbá
ad) a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény alapján
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő családnak,
b) a mozgáskorlátozott, tartós
beteg vagy fogyatékos személynek, kiskorú esetén törvényes
képviselőjének.
(2) A szociális célú tűzifa támogatás adható annak a kérelmezőnek, akinek az egy főre
számított havi családi jövedelme
nem haladja meg
a) családban élők esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300%-át,
b) gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá egyedül élő
személy esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400%-át.
Különös méltánylást igénylő
esetben, amennyiben a 2020.
január 31. napig beérkezett kérelmek elbírálása után az önkormányzat az 1.§-ban meghatározott támogatási keretet nem
használta fel, a (2) bekezdésben
meghatározott jövedelem határokra tekintet nélkül is megállapítható támogatás az arra
egyébként szociálisan rászorulónak, amennyiben kérelme
a rendeletben meghatározott
határidőig beérkezik.
A vírushelyzetre tekintettel
a kérelmek, a hivatal ajtajára
függesztett tasakban lesznek
elérhetők, a kitöltött kérelmeket a
postaládába dobják be, folyamatosan űrítjük és ha segítség kell a
kitöltéshez, a hivatalban dolgozó

kollégák telefonon adnak felvilágosítást, kérdés esetén telefonon
megkeresik a kérelmezőket.
Kérelem és a rendelet a www.
taplanszentkereszt.hu honlapunk
található, letölthető.
72 óra Segítsünk együtt!
Az idei évben egy új, önkéntes
kezdeményezésnek lehettünk a
részesei. Ez egy háromnapos önkéntes ifjúsági akció, amelyben
megmutathatjuk, hogy mire vagyunk képesek, átélhetjük, hogy
valóban többek leszünk azáltal,
hogy adunk.
A 72 óra exkluzív kalandtúra a
Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház
és a Magyarországi Evangélikus
Egyház szervezésében, melynek során minden év október
második hétvégéjén önkéntes
fiatalok lepik el az országot, akik
különböző területeken nyújtanak
segítséget és teszik szebbé
környezetüket. Mi az általános
iskolásokkal és pár kismamával
együtt a Széchenyi park kisebb
rendezését határoztuk el. Kitisztítottuk a park „szívét” újrakavicsoztuk a játszóteret. A
buszmegállótól kezdődően pedig
ugróiskolát festettünk az aszfaltos járdára.
Az önkénteskedésről kisfilm is
készült, amelynek pár epizódja
belekerült az országos filmbe.
A nap során készült fotókból fotópályázatot hirdettek, ahol első
helyet nyert Natalia fotója!
A sok rossz mellett szép emlékek, jó érzések is maradnak
2020-ból! Jövőre találkozunk,
folytatjuk!
A díjnyertes fotók, az első kép
a miénk!

Advent 2020
Ahogy az idei év nagy része, az
adventi időszak is másabb lesz
a megszokottnál. Elmaradnak a
közös gyertyagyújtások, a mézeskalács, forró tea, forralt bor.
A község adventi koszorúján a
gyertyát minden vasárnap 18:00
órakor meggyújtjuk a Szent Lőrinc templom előtti téren.
Szeretnénk pótolni a találkozások hiányát, ezért több,
sokak által látogatott helyekre
kosárkákba „szeretetmorzsákat” szórunk. Vegyenek belőle,
töltődjenek általa, gondoljunk
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egymásra. Apró karácsonyi idézettel kívánunk egy kis meleget
önteni a szívekbe, mosolyt csalni az arcokra Az ünnepre most
így tudunk „együtt” hangolódni.
Programjaink elmaradnak, de
mindezt a kedves lakótársaink
érdekében, egészségének megőrzése céljából, felelősséggel
hozott döntésként hagyjuk ki és
bízva abban, hogy jövőre ismét
lehetünk együtt, személyesen a
közösségi programokon.
Szívet melengető Bognár Nikoletta és Dávid-Tóth Andrea
kezdeményezése a Baba-mama
Klubbal, amelynek keretében
ajándékot gyűjtenek Rum Kastély lakóinak. Erről plakátokat
helyeztek el a forgalmasabb
helyeken, a gyűjtőpontokról tájékozódhatnak. Segítünk örömet
szerezni!
Aki teheti, kövessen benn ü n ke t h o n l a p u n ko n : w w w.
taplanszentkereszt.hu és a
facebook-on is:
Táplánszentkereszt község
Önkormányzata.
Áldott, békés szeretetteljes
karácsonyi készülődést, Boldog
Karácsonyt kívánunk!

Intézményeinkről, a vírushelyzetben röviden
Általános Iskolánk, Óvodánk,
Bölcsődénk a lehetőségekhez
mérten, rugalmasan igazodva a
napi eseményekhez, működnek.
A művelődési ház és a könyvtár zárva tart.
A Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadás zavartalan, azzal,
hogy a személyes találkozásokat csökkenteni próbáljuk, a
személyesen intézhető ügyek
időtartamát is rövidítjük, csak az
előtérben fogadjuk ügyfeleinket.
Nagyon nehéz mindent leírni,
ami az ember fejében kavarog,
de remélem minden fontos témakört érintettem. Bármiben
segíteni tudunk, kérjük,
Telefonáljanak: 06-94-577-046,
Írjanak emailt: onkormanyzat@
taplanszentkereszt.hu
jegyzo@taplanszentkereszt.hu
Üzenjenek a facebook-on: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Családi Anita
jegyző

Döntőbe jutottak a citerások

A táplánszentkereszti Tavaszi
Szél Citerazenekar se tudott
fellépni a vírus miatt. Márciustól
a próbákat online tartották, készültek a XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntőjére,
amit november közepén, Budapesten tartottak volna. A járvány miatt, a népzenei verseny
szervezői úgy döntöttek, videón
is elküldhetik a zenekarok a

versenyszámok felvételét. Pajor
Zoltán Attila vette videóra az
előadást a Németh Lajos Művelődési Házban. A zsűri kiemelt
Arany minősítéssel jutalmazta
a citerazenekar produkcióját,
ami feljogosítja az együttest a
tavaszi döntőre. (Képünkön a
zenekar tagjai.)
(Információ:
Tavaszi Szél Citerazenekar)

Terményszárító tűzhöz vonultak, új eszközöket szereztek be
Szeptember óta aránylag nyugodalmasan teltek a hónapok
a táplánszentkereszti önkéntes
tűzoltók életében. Szárítóban
keletkezett tűzhöz vonultak november elején. Több pályázat
segítségével fejlesztették eszközparkjukat.
November 5-én éjjel SMS-ben
érkezett a riasztás: Táplánszentkereszt Mező u. 1 (Rangutmajor) szám alatt található
mezőgazdasági létesítmény
területén szárítótoronyban keletkezett tűz. Nagy erőkkel
vonultak a szombathelyi és a
táplánszentkereszti tűzoltók
a helyzínre. Szárítás közben
gyulladt ki a szemeskukorica.
A telepen tartózkodók még a
tűzoltók megérkezése előtt elkezdték leengedni a 15 méteres
szárítótoronyból a kukoricát. A
tűzoltók visszahűtötték a külső
fémburkolatot, majd kézi erővel
eltávolították a szárítóberendezésbe ragadt anyagot.
Az őszi hónapok ismét az
egyesület technikai fejlődéséről
szóltak. Megérkeztek a OKF pá-

lyázaton nyert újabb korszerű,
tűzoltási és műszaki beavatkozásokat  segítő eszközök (habbal oltáshoz szükséges szakfelszerelések, 5 méter munka-

egyesület létzsáma új vonulós
tagokkal bővült, akik önként,
szabadidejük terhére vállalják,
hogy segítenek a bajbajutottakon! Céljaik között szerepel

magasságú teleszkópos létra,
sisaklámpa). További pályázatokon is sikerrel szerepeltek,
a „Magyar Falu” program keretében a tűzoltó gépjárművük
közlekedésbiztonságot szolgáló
karbantartására pályáztak és
nyertek. A Vas Megyei Tűzoltó
Szövetség pályázatán pedig
védőruhával és bevetési védőcsizmákkal gazdagodtak. Az

vonulós tagságuk számának
további növelése.
A fűtési szezonban most sem
késő ellenőriztetni a tüzelő- és
fűtő berendezéseket, kéményeket a biztonságos üzemeltetés
érdekében. A visszaáramló
szén-monoxid tragédiákat okozhat. Biztonságunk érdekében
célszerű szén-monoxid, illetve
füstjelző berendezést használni.

Ne égessenek műanyagot, szemetet, háztartási hulladékot. A
kazánházakban, pincékben ne
helyezzenek el gyúlékony anyagot a berendezések közelében,
mert egy kipattanó szikra is
tüzet okozhat.
Őrizetlenül soha ne hagyjanak
égő gyertyát, és csak megfelelő
minősítésű égősorokat, fényfüzéreket használjanak. Mielőtt
távoznak a lakásból, oltsák el
a gyertyákat, áramtalanítsák az
égősorokat. A tűzijátékokat csak
biztonságos helyről szerezzék be, és csak előírásszerűen
használják.
2021. január elsejétől a kerti
zöldhulladék szabadtéri égetését megtiltják. Ha bajt észlelnek, kérik, hívják haladéktalanul
a 112-s segélyhívó telefonszámot!
Táplánszentkereszt minden
lakójának Áldott, Békés, Meghitt
Ünnepeket kívánunk!
(Információ:
Táplánszentkereszti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
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Három karácsonyt ünnepelnek
Natalia Postnikova és Alexander Borisoglebskiy személye
az utóbbi pár évben összeforrt
Táplánszentkereszt életével. A
szentpétervári házaspárt arról
faggattuk: milyenek őfeléjük a
karácsonyi szokások, melyik
ország ünnepi hagyományait
követik új hazájukban?

hogy mindig keresik az indokot
az ivászatra. Igaz, hogy ritkábban isznak, mint a franciák, de
erősebb italokat és rosszabb
minőségben. Emiatt őket valamiért iszákosnak vélik.
Namármost, Oroszországban
háromszor van indok arra, hogy
ünnepeljenek, azaz ne dolgoz-

doljuk, hogy ha Magyarországon
élünk, és szeretünk itt élni, akkor éljünk a magyar törvények
és a magyar hagyományok
szerint. Ezért számunkra a legfontosabb ünnep december
25. Az újév egy kicsit szintén
ünnep. Január 7-éről már rég
megfeledkeztünk volna, ha az

Alexander elöljáróban elmondta:
– A mi családunk nem tipikusan orosz, hanem inkább nemzetközi. Natália egy igazi temperamentumos orosz nő. Szereti
az ünnepeket, a videózást, a
társalgást a magyar barátnőivel,
amihez minden nap erősödik a
magyar nyelvtudása. Ami engem illet, én egy nyugodt litván
legény vagyok, akinek a szülei
nem önszántukból, hanem erőszakkal kerültek Oroszországba
1939-ben. Emiatt én magamat
kezdettől fogva európainak érzem, és inkább nyugodt ember
vagyok, szinte otthonülő.
Az orosz karácsonyról a litván
riporter elmondta: arrafelé szeretik az ünneplést az emberek.
Sokat dolgoznak, de ez nem
a genetikából adódik, hanem
egyszerűen abból, hogy az állam Oroszországban sokkal
többet vesz el az emberektől,
így többet kell dolgozniuk, hogy
többé-kevésbé emberhez méltóan éljenek. Minden oroszt
úgy nevelnek, hogy minden nap
dolgozni kell. A másik, amit el
kell mondani az oroszokról,

zanak, hanem jó sokat igyanak.
Hivatalosan január 7-én ünneplik
a karácsonyt. Így döntött az
orosz pravoszláv egyház, amelynek saját naptára van. Van ezen
kívül december huszonötödike,
amikor a karácsonyt az egész
világ ünnepli. A harmadik alkalom az újév: december 31-éről
január elsejére virradóan. Ennek
a hagyományát még a legendás
orosz cár Első Péter vezette be
(a legnagyobb részeges az orosz
cárok között). Általában ilyenkor
történik az ajándékozás.
– Ami minket illet – magyarázza Alexander, mi úgy gon-

orosz diaszpóra nem próbálna
minden évben január 7-én italozásra csábítani. De sem én,
sem Natália gyakorlatilag nem
fogyasztunk alkoholt, ami miatt
az orosz diaszpóra egyre távolabb és távolabb kerül tőlünk.
Nincs közös érdeklődésünk.
Számunkra sokkal érdekesebb
a kapcsolat a magyar barátainkkal. Napról napra többen vannak, és nagy öröm számunkra,
hogy a magyar hagyományokat
követhetjük.
Ami pedig a konyhai élvezeteket illeti: az orosz pár számára
a magyar étel olyan ínyencség,

Karácsonyi kreatívkodások
A hosszú téli estéken kellemes
és hasznos időtöltés, ha az otthonunkat is feldíszítjük, létrehozunk
valami szépet, újrahasznosítunk.
Készülünk az ünnepre. Szinte
mindenből lehet díszt csinálni. Ne
gondoljunk költséges dolgokra.
Például befőttes üvegre kívülről
papírházikókat ragasztunk, kivágott ablakokkal, belehelyezünk
egy ledmécsest, és kész is a
biztonságos dekoráció. Ajtódíszt
vagy asztaldíszt lehet pár örök-

zöld ágból, árokparton fellelhető
csipkebogyóból, tobozból, egy
kis szalaggal átkötve. De textilekkel is bátran kísérletezhetünk. Megunt polár sálból, vagy
filcből készíthetünk rénszarvast
egy párnára. Fonalmaradékból, filcből pedig apró szívek,
koszorúk, fenyők születhetnek!
Alkossunk örömmel, szívből,
szeretettel.
Cserkuti Veronika
- Sárkányklub - Foltvarrókör

ami minden alkalommal az új
ízek megismerésének örömét
hozza.
– Én, aki a Balti tenger partján nőttem fel, rajongok a halért és a halételekért és jól is
készítem azokat – vallja be
Alexander – általában magyar
ízeket használok. Legjobban a
balatoni halakat kedvelem. Natália az olasz konyha híve, legkedveltebb ételei a spagetti és
a tagliatelle – de ezek is magyar
hangsúllyal. Annyira megkedvelte a magyar fogások elkészítését, hogy miután befejezi az
OKJ fényképészeti tanfolyamát,
magyar szakács tanfolyamra
szeretne beiratkozni.
A pár szerint, magyar környezetükben mindenkit az izgat, hogy vajon mit isznak,
de ki kell ábrándítaniuk az
érdeklődőket, hogy nem fogyasztanak orosz vodkát, még
csak meg sem kóstolták soha.
Ehelyett inkább finom süteményekkel örvendeztetik meg a
szomszédaikat.
Számunkra a karácsony Magyarországon boldog alkalom
arra, hogy magyar ismerőseinknek átnyújtsanak kisebb
ajándékokat. „Nekünk ez nagy
öröm: kellemes pillanatokat
szerezni magyar barátainknak.
Egy orosz szólás szerint egy
jó szomszéd fontosabb egy
rokonnál. Mi majdnem úgy szeretjük a szomszédainkat, mint a
rokonainkat!”
V. K.
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Minden korosztályt veszélyeztethet a koronavírus-járvány
A COVID-19 vírus nem kímélte
a táplánszentkeresztieket sem.
Dr. Teleki György főorvost, a
község háziorvosát kérdeztük a
pandémia második hullámáról.
Az orvosi rendelő zárva, a bejárati ajtóra szerelt kapucsengő
megnyomása után – csak kivételes indokolt esetben – és előre
egyeztetett időpontban lehet
személyesen bejutni. Az országos rendelkezések és szabályok szigorú előírásai kötelezik
az orvosokat és betegeket.
Dr. Teleki György nyitja az ajtót, a megszokott rendelőben a
délelőtti rendelési idő végefelé
járunk, azt mondja, ma még
nem jött be senki a rendelőbe.
Kellő távolságban és maszkban ülünk le beszélgetni. Sűrűn
cseng a telefon, a szomszéd
szobában kolléganője veszi föl
a hívásokat.
Táplánszentkereszten szeptember második felében kezdődtek a fertőzések, szombathelyi középiskolába járó
fiatalok voltak az első megbetegedettek, novembertől ugrásszerűen megnőtt azoknak a
száma, akik COVID-19-re utaló
tünetekkel keresték a rendelőt.
Napi 5-7 fertőzésgyanús esetet regisztrálnak és jelentenek
a mentőknek. A telefonhívás
után az előírt protokoll szerint
kell kikérdezni a jelentkezőket,
egy-egy betegre legalább 2025 perces időt kell számolni. A
háziorvos ellátja a többi beteget
is, figyelemmel kíséri állapotukat, gyógyszert rendel, tanácsot
ad, akinek a panaszai esetleg súlyosabb elváltozásokra
utalhatnak, azokat személyesen is megvizsgálja. A faluban

november 18-án, 91 igazoltan
COVID-19 fertőzöttet tartottak
nyilván, a legfiatalabb egy 3 és
egy 5 hónapos csecsemő volt
(őket Budapestre, a Heim Pál
Gyermekkórházba szállították).
A legidősebb beteg 81 éves,
kórházi kezelés után hazatérhetett a családjához. Sajnos a
második hullámban egy beteg
életét nem tudták megmenteni.

házban, oxigénterápiával tudják
kezelni, a legsúlyosabb esetekben, mélyaltatásban, lélegeztető
gépre kapcsolhatják a beteget.
Az intenzív osztályon a vírus
hatását lassítják, hogy ne tudjon
olyan állapotot előidézni, mint a
védőfelszerelést nem használó
autófényezők, csiszolás következtében kialakuló végleges
nehézlégzése. A betegek 90

Csak külön csengetés után nyitják ki az
orvosi rendelő ajtaját
Táplánszentkereszten fiatalabbak, idősebbek, középkorúak is
elkapták a fertőzést. (A beszélgetés idején, november 18-án
nem szorult kórházi ellátásra
egyetlen táplánszentkereszti
beteg sem.)
Dr. Teleki György elmondta,
a COVID-19 fertőzésre a 38 fok
feletti láz és fájdalom, száraz
köhögés, szédülés, végtagfájdalom, hasmenés valamint a
szaglás és ízérzékelés elvesztése a jellemző. A vírus főként
az orron keresztül (az ACE-2
receptoron), illetve a testnedvek szájba kerülésével jut be a
szervezetbe. A tünetek alapján,
akinek a panaszai alsó légúti
fertőzésre, tüdőgyulladásra
utalnak, azoknál tüdőfibrózis és
a légzőfelület nagyfokú csökkenése is bekövetkezhet. A hirtelen fellépő légszomjat csak kór-

Kedves Gyerekek!
Idén is útra indultam messzi Lappföldről, hogy meglátogassalak Benneteket.
Rudolf éppen reggel súgta a fülembe,
hogy a szánom útra kész, s fel is kerekedtünk, hogy célba érjenek az ajándékok.
Szorgalmas manóim idén is elkészítettek
számotokra a csomagokat, remélem
virgácsot nem tettek a meglepetésbe!

százaléka csaknem teljesen
meggyógyul, 10 százalékuknál
a kór lefolyását követő 3-4 hét
alatt is megmarad az erős fáradtságérzet. Néhány betegnél a
tartósabb oxigénhiány, az agyat
is érintő mikroembolizációs hatás következtében, az agysejtek
részleges elhalását idézheti
elő, ezt nevezik orvosi szaknyelven „agyi ködnek”. A beteg
intellektusa, személyisége is
megváltozhat.
Akinek szaglás és ízérzészavara van, annak agyi érintettsége van. Ez többféle mechanizmuson keresztül alakulhat
ki. A vírusok direkt támadást
indítanak az agyidegsejtek ellen
az ACE-2 receptorokon keresztül az agyidegsejtbe behatolva,
ilyenkor a saját immunrendszerünk semmisíti meg a fertőzött
agyidegsejtet.

Sajnos, most a járvány miatt személyesen nem találkozhatunk, így majd csak
bekopogok váratlanul az osztályotokba és
otthagyok számotokra egy csomagot egy
levél kíséretében.
Az ajándékot csak akkor tudom letenni,
ha előző nap szorgalmasan kitisztítjátok
cipőiteket az egyik tanórán és a tanító
nénitek igazolja ezt. Ha minden kisdiák

A vírus szervrendszereket is
támadhat, érintett lehet a vizeletkiválasztó rendszer, a szív-és
keringési rendszer is.
Dr. Teleki György beszélgetésünk alatt többször hangsúlyozta, az orvostudomány még
keveset tud a 2019. novemberében, Kínában felbukkant
vírusról. A tapasztalatok arra
utalnak, aki egyszer átesett a
fertőzésen, az elkaphatja újra,
s ez a találkozás több esetben
halálos kimenetelű volt. A koronavírus-fertőzésnek lehetnek
hosszú távú következményei is.
Kérdésünkre, hogy mutálódott-e
már a COVID-19, azt válaszolta,
igen, Európában egy olasz variáns, és egy spanyol variánst
tartanak számon, Magyarországon az olasz típusú van
jelen, ez főként magas lázzal,
tüdőgyulladással jár, a spanyol
mutáns ritkán okoz magas lázat, azonban nagyon „ragadós”
jóval hosszabb ideig tart, amíg
kilábalnak belőle.
A háziorvos tapasztalata szerint hagyományos őszi, téli influenza megbetegedések még nincsenek a betegei körében. Az
influenza elleni védőoltást eddig
380-an kérték, inkább a fiatalok
jelentkeztek, néhány gyermeket
is beoltattak a szülők.
A nagyobb munkáltatók saját
maguk teszteltetik a covidos
dolgozóikat, a fertőzöttek csak
akkor állhatnak újra munkába,
ha a cég által készíttetett teszt
eredménye negatív lett.
A főorvos kikísér, kezében fertőtlenítő, letörli a kapucsengőt, a
rendelő ajtaját, és azt is mondja,
a rendelőben újra fertőtlenít.
November 18-án, rajtam kívül
senki nem járt nála. 
(t. m.)

kifényesített a lábbelijét, akkor egyet
tegyetek ki az osztály ablakába.
Nemsokára Táplánszentkereszten
leszek! Várjatok, tegyetek minél több
jócselekedetet ebben az adventi időben!
Rovaniemi, 2020 novembere végén
Üdvözlettel:
a Mikulás
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Iskolai hírek

Apáczai hírek • Terménybáb verseny 2020. 11. 25.
Az ősz a járvány ellenére is
sok-sok meleg színnel, változatos és gyönyörű őszi termésekkel, többféle zöldséggel
ajándékozott meg bennünket.
A séták során a diákok lelkesen gyűjtögették az alapanyagokat, leveleket, zöldségeket,
gyümölcsöket és terményeket,
amiből a versenyen csodálatos
pályamunkák születtek. Gesztenye, tök, alma, de még egy-egy
ágdarab is kincset ér ilyenkor.
Az előző évekhez hasonlóan

nagyon ötletesek és kreatívak
voltak nebulóink, meglátták a
karfiolban a kiskutyát, az imádni
való sün, fantasztikus pingvin
lett a padlizsánból, az almák
pedig kukacként elevenedtek
meg a gyermekek kezei között
az ősz kincseiből.
A tanulók képzelőereje és
kézügyessége lenyűgöző volt.
A verseny évfolyamonként
zajlott. A varázslatos alkotásokat a zsűri a következők szerint
rangsorolta:
A varázslatos alkotásokat
a zsűri a következők szerint
rangsorolta.

Boros Gergő, Gál Dominik, Kovács Mór és Pungor Csanád.
Különdíj: Tóth Martina és Banka
Emil.
Felső tagozat: 1. helyezett:
Andrási Dorina, Bödei Dorka,
Egervölgyi Lilla, Gyulai Emma,
Pintér Kitti, Somos Anna és
Treplán Elizabet Mercédesz.
2. helyezett: Berta Maximilián,
Kiss Ábel, Kiss Bence, Lakosi
Monor, Reményi Márk és Tóth
Dominik. 3. helyezett: Borbás
Hédi, Németh Viktória, Légler

Első évfolyam 1. helyezett:
Horváth Laura, Borbás Barna és
Tóth Ádám. 2. helyezett: Dávid
Marcell Mór és Nagy Benett,
Wertheim Eliot és Dernóczi
Márk. 3. helyezett: Lóránth Kristóf, Takács Annabell. Különdíj:
Dernóczi Márk
2. évfolyam: 1. helyezett: Életes
Szonja, Kunovics Hanga és Takács Dóra. 2. helyezett: Gáspár
Adél, Győri Barnabás és Skultéti
Gergő. 3. helyezett: Tóth Máté,
Cserkuti Dia és Pálmai Jázmin.
Különdíj: Enyingi Léna, Udvardi Barnabás, Németh Szofi,
Zsolnai Lili és Krutzler Ákos.

3. évfolyam 1. helyezett: a 3.
a osztály csapata. 2. helyezett:
Horváth Ádám, Németh Gréta és
Kovács Rebeka, Bognár Zsanett
és Németh Noémi, 3. helyezett:
Kolompár Elizabet Tifani, Németh József.
Különdíj: Lakosi Bence, Szabó
Szofi.
4. évfolyam: 1. helyezett: Mikos
Lara Koltai Kata és Kónya Brigitta. 2. helyezett: Fekete Bianka
és Wittinger Vanda, Kovács
Anna, Mikos Lara és Gáspár
Máté. 3. helyezett: Berta Kiara,
Cserkuti Renáta, Nyári Krisztofer
és Varga Hanna, Bezdi Tamás,

Barna, Simon Zoltán Tóth Mátyás és Váradi Csongor. Különdíj:
Horváth Helka, Badics Hanna,
Pomper Emily.
Köszönetet szeretnék mondani a verseny szervezőinek,
Leginszky Ágnes és Kutosné
Tóth Hajnalka tanárnőknek és
az azt lebonyolító pedagógusoknak.
Remélem, a gyerekek alkotókedve a továbbiakban sem
lanyhul, az adventi időszakban
az iskolát, az osztálytermeket
díszítgetik majd.
Kissné Nagy Ilona
igazgató

Régmúlt karácsonyokról kérdezték nagyszüleiket
Déri Eliza 7. osztályos tanuló a következőket tudta meg
nagyanyájától:
A nagymama gyerekkorában
már volt karácsonyfa, amit a
mennyezethez erősítettek egy
kampóval. A fenyő díszei házilag
készített szaloncukrok, vagy
papírba csomagolt diók voltak.
Ajándékként apróságot kaptak:
füzetet, csekély édességet vagy
ruhát. Templomba is elmentek

a családdal és a szomszédokkal. A mise után következett a
fadíszítés, a karácsonyi énekek
éneklése és az imádkozás.
Látogatóba hozzájuk a rokonok, nagyszülők, keresztszülők
érkeztek. Jellegzetes karácsonyi
ételeket fogyasztottak: töltött
káposztát és kalácsféléket.
Tóth Lászlóné nagymama azt
is elmondja, hogy a legnagyobb
örömöt gyerekkorában kará-

csonykor egy kézzel készített
szánkó okozta neki.
Sövegjártó Anna a dédmamá
ját (86 éves), és a nagyszüleit
(72 és 60 évesek) kérdezte régi
karácsonyokról, akik nagyon
örültek annak, hogy mesélhetnek a régmúltról:
Mindhárman arra emlékeznek, hogy gyermekkorukban élő
fenyőből volt a karácsonyfájuk.
Akkor még nem léteztek üveg

díszek, hanem diót festettek
be aranyra és ezüstre, továbbá
fából készült díszek ékesítették
a fát. Igazi csiptetős gyertyával
díszítették még a fenyőt. Mindhárman szívesen emlékeznek
vissza a csillagszórókra. Vattadarabokat is szórtak a fára,
hogy a hópelyheket idézzék.
A szaloncukor-kínálat akkoriban nem volt olyan változatos,
mint manapság, Konzum néven
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lehetett kapni 3 féle ízben. Ez is
díszítőeleme volt a karácsonyfának a habkarikákkal együtt.
Ajándékba csupa hasznos dolgot kaptak: ruhaneműt, könyvet, társasjátékot. Dédmamája
megemlíti kedves emlékként,
hogy apukája az ünnepen mindig egy verset mondott el, de
sajnos a címére már nem emlékezik.
A templombajárás és az éjféli
mise fontos szerepet játszott
akkoriban is, a család közösen vett részt ezeken az eseményeken. Egyébként ilyenkor
decemberben nagy családi

összejövetelek voltak, ahol diósés mákoskalácsot, hatlapost és
zserbót fogyasztottak.
Horváth Helka írása:
A nagymamája elmondása
szerint régen a legnagyobb
örömet jelentette az ádventi
készülődés és a karácsony.
Jézus születése örömünnepet
jelentett, melynek fénypontja
az éjféli mise volt. Minden családban állítottak karácsonyfát,
néhol felkötötték a gerendára,
hogy ne foglaljon sok helyet. A
lányok, asszonyok előre elkészítették, amik a fára kerültek: saját
főzésű szaloncukrot, aszalt

gyümölcsöt, almát, mogyorót,
mézes süteményt. Színes füzéreket, papírangyalokat és fémcsipeszre erősített gyertyákat
tettek a fenyőre. Közös vacsora volt, ahol töltött káposztát,
rumos-diós kalácsot is ettek.
Közös időtöltésként énekeltek
és imádkoztak a karácsonyfa
körül. Az ünnep erősen kötődött
a valláshoz, a templomhoz, és a
Jézuskaváráshoz.
Ajándékként fából készített
játékot, babát, kockát, ólomkatonát, diavetítőt, labdát kaptak. Az
ajándékok egy részét a közeli
városban szerezték be.

Apáczais
sikerek
A XXVIII. Kaán Károly
Országos Természet - és
Környezetismereti Verseny
megyei fordulóján Nagy
Mira 7. évfolyamos tanulónk
az előkelő 2., míg Balassa Georgina, ugyancsak 7.
osztályos diákunk 5. helyezést érte el.
Felkészítőjük: Leginszky
Ágnes tanárnő
Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk!

Karácsonyi dekoráció
A pandémiás helyzet sajnos nem teszi lehetővé iskolánkban sem, hogy az előző
évek gyakorlatát kövessük a
gyertyagyújtásban, a lucázás
megtartásánál vagy éppen a
karácsonyi ünnepély megszervezésében. Természetesen
készülünk a karácsonyi hagyományok megünneplésére, de
ezt a diáktársak és a szülők az
iskolai honlapról letöltött anyagok útján követhetik. Adventi
reggeleken az osztályok készülnek egy-egy meghitt ünnepi
gondolattal vagy művészeti

alkotással, hogy a lelkünket fel
tudjuk készíteni a karácsony
csodájára, majd karácsonyi

műsorunkat ajándékként nyújtjuk át a gyermekek, a szülők és
a falu közösségének.

Óvodai hírek
Tisztelettel köszöntöm Önöket!
Balázsyné Süle Ildikó vagyok. Szombathelyen születtem és ott is
élek. Négy fiam van és két kislány unokám, Luca és Léna.
Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem, majd a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Karán szereztem óvodapedagógus diplomát. Jelenleg a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Közoktatási
Vezető és Pedagógus Szakvizsga Szakirányú Továbbképzési Szak
végzős hallgatója vagyok.
Nagy örömömre szolgál, hogy egy ilyen lelkes közösség, mint
a táplánszentkereszti Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde vezetője lehetek.
Azért dolgozom, hogy az intézménybe járó kisgyermekek élményekben gazdag óvodáséveket éljenek meg, zökkenőmentes és
sikeres legyen az óvoda-iskola átmenet. Ehhez kérem az Önök
bizalmát és segítségét!
Hogy mit gondolok a gyermeknevelésről, a gyermekekkel való
foglalkozásról? Friedrich Fröbel szavaival:
„A gyermekek olyanok, mint a virágok.
Az egyiket sokat kell öntözni, a másikat csak ritkán szabad.

Az egyik a sok napot kedveli, a másik árnyékos helyen is virágzik.
Vannak könnyen alkalmazkodók és érzékenyebbek.
Ha mindegyikkel ugyanúgy bánok, az egyik kivirul, a másik elszárad.
Mindegyiknek van levele, szára, virága – hasonlóak, de mégis különbözőek.
Mindegyikük gondoskodásra éhezik, egyéni bánásmódra.
Nem attól fejlődnek, hogy mellettük ülök egész nap, hanem attól, hogy
a számukra megfelelő gondoskodást kapják.
Van köztük árvácska, petúnia, muskátli, leander, krókusz, kardvirág és
rózsa.
Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik később, de mindegyik különleges,
mindegyik egyedi.
Nem hasonlíthatom össze őket egymással.
Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az apró árvácska.
Csak más.
Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb a rózsa, hiszen az árvácska már rég kibújt, most már neki is itt lenne az ideje.
Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket,
rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a kertemben,
a nekik megfelelő, egyéni módon gondoskodom róluk,
és gyönyörködöm bennük, ahogyan nőnek, erősödnek, kivirágzanak.”
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Karatehírek

ÖVVIZSGA
A vírushelyzet miatt többszöri halasztás után október
4-én tudták megtartani az
edzőtábort és az övvizsgát.
A Tápláni Karate Sportegyesület karatésai közül hatan
adtak számot elméleti, gyakorlati és fizikai tudásukról Németh András (4.dan)
mester előtt. A felkészülés
a k ö r ü l m é ny e k m i a t t n e héz volt, de Kassai Gergely
(1.dan) edző tanítványainak

sikerült magasabb övfokozatot elérniük.
(A fotón balról, hátul: Kassai Gergely edző, Gerebics
Márton, Dénes Zaránd, Berta
Dániel, Németh András vizsgáztató, középen: Egervölgyi
Lilla, Lichtmann Flóra, Németh Nóra, elől: Egervölgyi
Álmos, Németh Botond, Németh László Nimród.)
(Információ: Tápláni
Karate Sportegyesület)

A 3. helyről vonulhatnak téli pihenőre
a tápláni felnőtt focisták
Véget ért a Megyei II. Felnőtt
és az U14 labdarúgó bajnokság.
A Tápláni SE felnőtt csapata a
3. helyen, az ifjúsági csapat a
4. helyen végzett és vonul téli
pihenőre.
Befejeződtek az utánpótlás és
a futsal versenyek is.
Fiataljaink a télen is szerepelnek három korosztályban és
a Megyei Futsal bajnokságon.

Az első csapat felkészülését
január közepén kezdik meg a
sportolók.
Molnár István önkormányzati képviselő, tiszteletdíjából
170 ezer forintot ajánlott fel a
Tápláni SE öltözőjének szigetelésére. Az egyesület köszöni
a támogatást.
Kovács Ferenc
Táplán SE elnök

Bozsik csoport

U15 futsal

A Tápláni SE felnőtt csapata

Bozsik csoport

Ifjúsági U19

