
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma pályázatán 4 millió forin-
tot nyert el a Táplánszentkeresz-
ti Egyházközség a Szent Lőrinc 
templom plébániaépületének 
megújítására. Horváthné Palágyi 
Líviától, az egyházközség pénz-
ügyi felelősétől megtudtuk, hogy 
az 1970-ben épült plébánia igen 
lerobbant állapotba került, ráfért 
a felújítás, amelynek keretében 
a tetőt már korábban lecserél-
ték. A mostani pályázati pénzt 
a külső szigetelésre és az alsó 
nyílászárók cseréjére fordítják. 

A belső felújításra kértek és 
kaptak a püspökségtől is támo-
gatást. A plébánia megújulása 
után már csak az kellene, hogy 
saját, helyben székelő plébáno-
sa legyen egy ilyen nagy telepü-
lésnek, s bíznak abban, hogy ez 
meg is fog valósulni. 

(l. e.)
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Két napra beköltöztek a filmek a faluba Részletek a 7. oldalon

Tartalom
Helyi értékek 5. oldal
Páfrányfenyő 6. oldal
Sport 12. oldal

Március 14-én emlékeztek meg 
az 1848-as forradalom és sza-
badságharc évfordulójáról és 
hőseiről Táplánszentkereszten 
a sportcsarnokban. Az Apáczai 
Csere János Általános iskola 
negyedikes tanulóinak műso-
ra után Melkovics Tamás, az 
Országgyűlési Múzeum tör-
ténésze mondott ünnepi be-
szédet, majd megkoszorúzták 
a faluban található 1848-as 
emlékművet. 

Folytatás a 2. oldalon

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 
169. évfordulóján

Sikerült! A 2600 lakosú Táplán-
szentkereszten április 30-án 
hivatalosan is rekord szüle-
tett, az „Együtténeklés fúvós-
zenekari kísérettel” magyar 
rekordja. 

A futballpályán egyszerre 
1596-an énekeltek himnuszo-
kat és könnyedebb dalokat 
a Táplánszentkereszti Ifjúsá-
gi Fúvószenekar kíséretével 
Janászek Ferenc karnagy veze-

tésével. A faluban élők alapo-
san kitettek magukért, idősek 
és fiatalok mind eljöttek, hogy 
részesei legyenek a fölemelő 
élménynek.  

Folytatás a 3. oldalon

Túlszárnyalták az elképzelést, 
másfél ezren énekeltek együtt

Folytatódhat 
a plébánia-

épület 
megújulása
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Folytatás az 1. oldalról
A hagyományokat követve 

az  iskola tanulói készültek föl 
az 1848-as forradalom és sza-
badságharc 169. évfordulójának 
megünneplésére. A negyedik 
osztályos tanulók a színpadon 
megelevenítették a Pilvax ká-
véházban történteket, Petőfi 
Sándor és Jókai Mór, Battyhány, 
Kossuth és Széchenyi szerepét, 
fölidézték a 12 pont követeléseit, 
fölolvastak Petőfi naplójából is. A 
színvonalas ünnepi műsort Hor-
váthné Péntek Veronika osztály-
főnök vezetésével mutatták be. 

Az est szónoka a csepregi 
születésű Melkovics Tamás, az 
Országgyűlési Múzeum törté-
nésze volt. Beszédét európai 
kitekintéssel kezdte: 1848-ban, 
a Népek tavaszán forradalmak 
söpörtek végig Európán, már-
cius 15-ike magyar ünnep, de 
jelentőségét tekintve európai 
értékekről szólt, szabadságról, 
egyenlőségről, testvériségről, 

ahogy azt a 12 pont vagy az 
áprilisi törvények is megfogal-
mazzák. Büszkék lehetünk arra 
is, hogy vér nélküli, törvényes 
forradalom volt, azon ritka pil-
lanata a magyar történelem-
nek, amely a fennálló politikai 
osztály támogatásával és az 

alul lévők erősítésével jöhetett 
létre. 1848 előtt az ország la-
kosainak 90 százaléka másod-

rendű állampolgár volt, csak a 
nemeseknek voltak jogaik. Az 
áprilisi törvények, 800 éves 
feudális berendezkedés után, 
megnyitották az utat a reform-
kori Magyarország két fő célja: a 
polgári társadalom és a modern 
nemzet megteremtése előtt. Ha-
zánkban nem volt erős polgár-

ság, a nemesség kényszerült 
arra, hogy önként lemondjon 
saját kiváltságairól. Kivételes 
korszak volt, kivételes gene-
rációval (Kossuth, Széche nyi, 
Wesselényi, Battyhány, Eötvös, 
Deák, Kölcsey és még hosszan 
sorolhatnánk), amely fölismerte 

és vállalta a sorsfordító vál-
toztatást. Se azelőtt, se azóta 
nem született hasonló, politikai 

generáció. Hangsúlyozta, 1848 
tavasza, március idusa azon-
ban nem csupán egy egyedi 

és megismételhetetlen pillanat 
volt a nemzet életében, hanem 
egy hosszabb folyamat része 
is. Része annak a folyamatnak, 
amely a reformkorban kezdő-

dött, s amely lényegében csak 
az osztrák–magyar kiegyezés 
utáni időkben zárult le. A tét 
Magyarország polgárosodása 

és függetlensége volt, s ekkor 
született meg a modern polgári 
Magyarország. 

A forradalom és a szabad-
ságharc idején állt föl az önálló 
magyar honvédség, a lakosság 
bizalmát jelezte az is, hogy az 
emberek adták össze azt a 
pénzt, amivel felfegyverezhették 
és elláthatták a honvédeket. 
A szabadságharc nem bukott 
el, hanem kétszeres túlerővel, 
idegen hatalmak verték le. Noha 
a világosi fegyverletétel után 
megkezdődött a megtorlás, de 
az idő kerekét már nem lehetett 
visszafordítani, a polgári értékek 
továbbéltek. 

A forradalom és szabadság-
harc eredménye volt a kiegye-
zés, amely új, gazdag és fejlődő 

korszakot nyitott meg hazánk 
történelmében – fejezte be be-
szédét Melkovics Tamás. 

Az ünnepség után a résztve-
vők átvonultak a helyi 1848-as 

emlékműhöz, az önkormányzat 
és a civil szervezetek nevében 
helyezték el koszorúikat

(t. m.)

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

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

Táplánszentkereszt
Önkormányzati havilap

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 
169. évfordulóján

Fotó: Kálmán Zsolt
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Folytatás az 1. oldalról
A különleges program ötlet-

gazdája Janászek Ferenc, a Táp-
lánszentkereszti Fúvószenekar 
karnagya volt, az idén 15 éves 
az ifjúsági zenekar, 50 tagjuk 
van, és Kodály-emlékév van, 
ezért 1000 önkéntest szeretett 
volna egyszerre megénekeltetni. 
Az együtténeklést retro felvonu-
lás és májusfa-állítás, kulturális 
műsor (Tápláni Gyöngyvirág 
Dalkör, Tavaszi Szél Citerazene-
kar, Pink Panter Rock and Roll, 
Acoustic Brand és Szombathely 
Szent Márton Városi Kórusa) 
előzte meg.

Szép napsütésben délután 
négy órától regisztráltak az érke-
zők, az előadások között Meskó 
Krisztián, a művelődési ház veze-
tője többször bemondta a rész-
vevők számát. Öt óra után meg-
lódult a tömeg, lassan megtelt a 

futballpálya negyede. A helyieken 
kívül Szombathelyről és távolabb-
ról is érkeztek szimpatizánsok.  
Jó hangulatban készülődtek az 
emberek, a himnuszok szöve-
gét és kottáját regisztráció után 
megkaphatták. A karnagy olyan 
zeneszámokat tervezett, amiknek 
a dallamát szinte mindenki jól is-
meri. Himnuszok: Boldogasszony 
anyánk (Magyarország koráb-
bi himnusza volt), Beethoven: 
Örömóda (az Unió himnusza), 
a Székely Himnusz, a Magyar 
Himnusz. A fennkölt és komoly 
himnuszok után a könnyedebb 
műfajú és jól ismert dalok kö-
vetkeztek: a  Nyisd ki babám az 
ajtót (népdal), a Honvéd banda 
szól a Stefánián (katonanóta),  a 
Sej, haj Rozi (polka).

Az ifjúsági fúvószenekar indu-
lókkal alapozta meg a rekordkí-
sérlet jó hangulatát. Az esemé-
nyen részt vettek országgyűlési 

képviselők, dr. Hende Csaba volt 
honvédelmi miniszter, V. Németh 
Zsolt államtitkár és Majthényi 
László, a Vas megyei közgyűlés 
elnöke, valamint Fodor István 

szombathelyi tankerületi igaz-
gató, őket külön köszöntötte a 
színpadról Janászek Ferenc. 

Perl János, Táplánszentke-
reszt polgármestere üdvözölte 
a résztvevőket, remélte, hogy 

sikeres lesz a rekordkísérlet, és 
a falu beírathatja magát a rekor-
dok könyvébe. Majd a polgár-
mester bemutatta Gál Gábort, a 

Magyar Rekordiroda vezetőjét, 
aki csaknem két évtizede azzal 
foglalkozik, hogy hitelesítse a 
rekordokat. Gál Gábor bevallotta, 
himnuszéneklési rekordkísér-
lettel még nem volt dolga, így 
akárhányan is énekelnek, több 
lesz, mint korábban bármikor. 

Hat óra után pár perccel kez-
dődött a kísérlet. A zenekar 
kíséretében az emberek ajkán 
egyszerre csendült föl a Boldog-
asszony anyánk, majd sorban a 

többi himnusz. A résztvevőket 
megindította és magával ragad-
ta a hangulat, a közös éneklés 
összekapcsolt mindenkit. 

A Magyar Himnusz elhang-
zása után Majthényi László, a 
megyei közgyűlés elnöke lé-
pett a mikrofonhoz. Elmondta, 
a közös éneklés hírére azonnal 
eszébe jutott Fűzfa Balázs iroda-
lomtörténész és Jordán Tamás 
szombathelyi színházigazgató 
kezdeményezése, a diákok kö-
zös versmondása az irodalmi 
helyszíneken. Reményét fejezte 

ki, hogy a táplánszentkereszti 
közös himnuszéneklés hasonló 
kezdeményezést indíthat el a 
Kárpát-medencében. – Olyan 
szellemi kalandban lehetett ré-
szünk most április utolsó napján, 
amit még sokáig meg fogunk 
őrizni az emlékezetünkben – 
hangsúlyozta. Lesznek követői a 
táplánszentkeresztieknek, majd 
így folytatta: irodalomtörténé-
szek kiderítették, hogy Kölcsey 
annak idején a Himnuszt egy 
kanásztánc dallamára írta, ami 
egyáltalán nem olyan szomorú, 
mint ahogyan most ismerjük – 
folytatta, majd el is énekelt két 
sort a Himnuszból, ezúttal az 
eredeti, kanásztáncos dallammal. 
Rögtönzése nagy sikert aratott. 

A rekordkísérlet eredmény-
hirdetése előtt Janászek Ferenc 
karnagy megköszönte a zene-
karnak, a szülőknek, az általános 
iskolának, az önkormányzatnak, 
művelődési háznak és mind-
azoknak a segítségét, akik köz-
reműködtek abban, hogy ennyi 
ember egyszerre énekelhetett. 

A rekordállítás eredményét 
Gál Gábor jelentette be: 1596-
an regisztráltak és énekeltek 

együtt, közülük 550-en nem 
voltak táplánszentkeresztiek. 
A táplánszentkereszti önkor-
mányzat diplomát kap a rekord-
kísérletről. 

Az est a szombathelyi Capito 
Gitárklub műsorával és PNR 
koncerttel zárult. 

Pajor Attila Zoltán videóra 
vette a rekordkísérletet, amely 
a következő linken érhető el: 
https://www.youtube.com/
watch?v=UW0lyqwoGRI.

(t. m.)
Pajor Zoltán Attila

Túlszárnyalták az elképzelést, másfél ezren énekeltek együtt

A futballpályán együtt énekeltek

Mathényi László a Himnusz régi változatát adta elő

Janászek Ferenc karnagy

A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar a színpadon
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A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

A belépés ingyenes!

Szelektív hulladékgyűjtő – Tán-
csics Mihály utca

Sajnálattal tapasztal juk, 
hogy a Táncsics Mihály utcá-
ban, az idősek otthona mellé 
elhelyezett szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetet valaki/va-
lakik saját szemétdombjának 
tekinti. Szinte minden nap a 
konténerek mellé kerül minden 
elképzelhető fajta szemét. TV, 
háztartási hulladék, pelenka, 
nyesedék, stb. csomagolva és 
ömlesztve egyaránt. 

Szombathelyen sorba szün-
tetik meg ezeket a szelektív 
hulladéklerakókat, éppen a 

körülöttük uralkodó rendetlen-
ség miatt. 

Hetente ürítik a kukákat, ha-
vonta egyszer zsákos szállítás 
biztosított a házaktól, évente 
lomtalanítás van, két szelektív 
hulladéksziget működik. Emel-
lett mégis mindig szemétre 
lelünk. Kérjük, aki érintett és 
olvassa, fejezze be a szemét-
lerakást. Aki pedig látja a ren-
detlenkedőket, kérem, jelezze 
a hivatalnak. 

A szelektív sárga zsákok 
elszállítása a II. félévben még 
május 18-án és június 15-én 
történik. 

Kérjük, aki teheti kísérje fi-
gyelemmel a www.szomhull.
hu  o lda l t  és  önko rmány-
za tunk  hon lap já t  a  www.
taplanszentkereszt.hu oldalt, 
ahol igyekszünk a legfonto-
sabb és legfrissebb informá-
ciókat közzétenni.

Lomtalanítás: 2017. május 27. 
– mindkét falurészen

 A SZOMHULL Kft. az akció 
során elszállítja a háztartá-
sokban feleslegessé váló, a 
rendszeresített hulladékgyűjtő 
edényben méretük miatt el 
nem helyezhető holmikat, ha 
azokat az akció napján reggel 
7,30 óráig szállító járművel 
megközelíthető közterületre 
kihelyezik. 

Az érvényben lévő 2012. évi 
CLXXXV. Hulladékgazdálkodási 
törvény értelmében a lomta-
lanítási akcióba a következő 
hulladéktípusok nem tartoznak 
bele, s ezért elszállításra sem 
kerülnek: 

– kerti hulladék, nyesedék, 
(zöld hulladék) 

– állati tetem, 
– trágya, 
– bontásból származó au-

tóalkatrész (kárpit, szélvédő, 
lökhárító stb.), 

– építési törmelék (mosdó-
kagyló, csempe stb.), 

– lapátos hulladék, 
– veszélyes hulladék (pl. 

permetezőszer göngyöleg 
-maradék, festék, festékes 
göngyöleg, 

– gumiabroncs, akkumulátor, 
neoncső, hullámpala, gyógy-

szer, fáradt olaj, olajos-üzem-
anyagos göngyöleg stb.), 

Nyári gyermekfelügyelet – tá-
bor

Kedves Gyerekek! Kedves 
Szülők!

Táplánszentkereszt község 
Önkormányzata – intézmé-
nye útján – az idei nyáron 
is biztosítja kétszer egy hét 
időtartamban a gyermekek 
felügyeletét. Az igényfelmé-
rés hamarosan elkezdődik, 
a családsegítő munkatársak 

közreműködésével. Ismerete-
ink szerint több tábor is szer-
veződik, az időpontokat igyek-
szünk ezekhez, illetve a szülői 
igényekhez igazítani. 

Önkéntes segítők jelentkezé-
sét is várjuk!

Családi Anita 
jegyző

Közérdekű telefonszámok
Mentők: 104

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107

Szombathelyi orvosi ügyelet (Szelestey utca 8.): 94/345-300

ENKSZ (Első Nemzeti Közműszolgáltató) Észak-Dél Regionális 

Földgázszolgáltató Zrt.

Ügyfélszolgálat: 06/40/ 474-474,

gázszivárgás-bejelentés éjjel-nappal: 06/80/440-141.

Vasivíz Zrt. 0-24 óráig hívható hibabejelentés: 94/500-245, 

06/30/827-4849.

Ingyenesen hívható zöld szám: 06/80/201-232

E-ON Energiaszolgáltató Kft. ügyfélszolgálat: 06/40/220-220.

Hibabejelentés: 06/80/533-533.

Telefonos Lelkisegély-szolgálat: 19 órától másnap 7 óráig, 

körzetszám nélkül, mobiltelefonról is ingyenesen hívható 

a 116-123-as számon.

Táplánszentkereszti telefonszámok
Önkormányzati Hivatal: 94/577-046

Orvosi Rendelő: 94/577-042

Gyógyszertár: 94/377-264

Apáczai Csere János Általános Iskola: 94/577-055

Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde: 94/377-260

Jókai Mór Művelődési Ház: 94/577-072

Polgárőrség: 06/30/621-0689

Tűzoltóság: 06/30/969-3664
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Táplánszentkereszt egykori 
szentkereszti (Szent-Kereszt) 
részén, a Gyöngyös patak-
tól nem messze, évszázados 
fák karéjában búvik meg a 
Draskovich-kastély. Eredeti fő-
bejárata a Rumi út felől volt, 
gyönyörű angolparkon át lehe-
tett megközelíteni. Noha mind-
máig ez a falu leginkább lakott 
és látogatott kastélya (hiszen a 
gondozottak hozzátartozói akár 
naponta is jöhetnek!), érkezé-
sünkkor nem nyújt túl szívderítő 
látványt. Kívülről nagy foltokban 
hámló vakolat kiáltana segít-
ségért, ha tudna. De nem tud! 
Az újabb ablakok és ajtók, és a 
belső berendezések is, mégis 
arról tanúskodnak, hogy szeret-
nének méltóbb körülményeket 
teremteni az itt lakóknak.  

A műemlék kastélyt az 1830-
as években építtette gróf Szé-
chenyi János. Az egyemeletes, a 
klasszicista, neoreneszánsz ele-
meket is őrző épületet négy ne-
mesi család is birtokolta, több-
ször bővítették, reneszánsz stílu-
súvá a Sigray-Saint-Marsan csa-
lád alakíttatta át a XIX. század 
végén. Legtovább a trakostyáni, 

gróf Draskovich-családé volt, 
1919-ben a 34 szobás kastély tu-
lajdonosa gróf Draskovich Pálné 
lett, aki haláláig itt élt. Az épüle-
tet többször használták katonai 
célokra is, az I. Világháborúban 
orosz hadifogoly tiszteket szállá-

soltak el benne, a II. Világháború 
végén pedig az akkori magyar 
kormány honvédelmi tárcájának 
adott helyet. 

Több mint 60 éve szociális 
célokra használják, levéltári 
adatok szerint 1949. szeptem-
ber 19-én, délután 17. órakor, 
Szombathelyen, a városi kultúr-
házban írták alá azt az okiratot, 
amely a táplánszentkereszti 
Draskovich-kastélyt Vas-Vár-
megye tulajdonába juttatta – 
mondta Illés Lívia, a Vas Megyei 
Szakosított Szociális Intézmény 
telephelyének részlegvezetője.  
Az intézmény méretes, regiszt-
rációs iratából azt is megtudtuk, 
hogy 1950. április 1-jén fogadták 
be az első lakót a Vas Megyei 
Szociális Otthonban, mégpedig 

egy kőszegfalvi napszámost, 
aki 1895-ben született, a férfi 
pontosan 55 éves volt, amikor 
Táplánszentkeresztre került. 
Bogarászva az irdatlan nagy 
füzetet, az is kiderült, hogy azok 
az ellátottak, akiknek nem volt 

jövedelmük (háztartásbeliek, 
napszámosok stb. akkor ők vol-
tak többségben), nem fizettek az 
ellátásért, ellenben akiknek volt 

esetleg nyugdíjuk, vagy más be-
vételük, azok igen. Meg is akadt 
a szemünk egy érdekes soron, 
egy férfinak 500 forint volt a 
nyugdíja, és 400 forintot vontak 
le ebből az ellátására… Az intéz-
mény fenntartója a Vas Megyei 
Tanács, a rendszerváltozás után 
–1990-től, mint jogutód – a Vas 
Megyei Önkormányzat volt, Vas 
Megye Önkormányzatá-
nak Időskorúak Szociá-
lis Otthona működött az 
épületben. 2011-ig tar-
tozott a megyei önkor-
mányzat fennhatósága 
alá, majd a Szociális 
és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság fenntar-
tása alá került, 2016. 
november 1-jétől pedig 
a Vas Megyei Szakosí-
tott Szociális Intézmény 
táplánszentkereszti telephelye. 
Illés Lívia 30 éve dolgozik a szo-
ciális otthonban, 2005-től veze-
tője az intézménynek, jelenleg 
a telephely részlegvezetője. 
Már édesanyja (tápláni lakos) 
is az idősek gondozásával fog-
lalkozott Táplánszentkereszten. 
Illés Lívia egészen fiatal korától 
megtapasztalta a szakma szép-
ségeit és árnyoldalát. 

2017 áprilisában 110 gondo-
zott tölti napjait az otthonban, 
46 dolgozó felügyelete mellett.  
A kastélyhoz a hetvenes évek-
ben építettek még egy szárnyat, 
de így is szűkösnek bizonyul, 
többen várnak arra, hogy be-

kerüljenek. Főleg Vas megye-
iek érkeznek, hozzávetőleg 10 
százalékuk lehet megyén kívüli. 
Kétágyastól ötágyas szobáig 
tudják elhelyezni az idős em-
bereket, az ellátásukért havonta 
térítési díjat fizetnek.

Illés Lívia elmondta, korábban 
rácsodálkoztak arra a gondo-
zottra, aki 80 vagy 90 évesen 
került az otthonba, ma megnőtt 
a korhatár, és ezzel párhuzamo-
san csökkent a szociális otthon-
ban eltöltött idő is. Vannak évek, 
amikor a gondozottak közel fele 
cserélődik… 

A kastély szerkezete alkal-
mas lenne modernebb idősott-
hon megteremtéséhez, 2007-
ben voltak is kidolgozott tervek 
erre, de nem valósultak meg. 
Nagyon hiányzik egy lift, és a 
fűtés is régen rászolgálna a 
korszerűsítésre.  

Kérdésünkre, hogy őriznek-e 

valamilyen tárgyat a kastély 
régmúltjából, Illés Lívia egy hi-
ányos étkészletet mutatott, az 
emeleti följáró márványlépcső-
jét és a főbejárat fölötti címert. 

A háború után ezt a kastélyt is 
kifosztották, Virág Zsolt: Magyar 
Kastélylexikona szerint, „A II. 
Világháború után a Honvédelmi 
Minisztérium itt hagyott irat-
anyagát és irodafelszerelését a 
szovjet hadsereg a kastély előtt 
fölrobbantotta. Az üresen álló, 
még padlózatától és nyílászá-
róitól is megfosztott épületet 
az Országos Földbirtokrendező 
Tanács kapta meg.” 

-treiber-

Táplánszentkereszt helyi értékei (3.)
Draskovich-kastély (Széchenyi, Inkey, Sigray-Saint-Marsan) 

Táncsics Mihály utca 22.  

Az egyik legrégebbi kép a kastélyról

A déli homlokzaton a címer felirata: 
NIL INANE (Semmi sem hiábavaló)

A mai Draskovich-kastély
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Nem fogadta kegyeibe az időjá-
rás az idei medvehagyma napot 
Táplánszentkereszten, így április 
8-án a szabadtérről a művelődé-
si házba kényszerült bevonulni a 
rendezvény. 

Délelőtt már szorgos mun-
kát láthattak az érdeklődők 
a „tábori konyhán”. Egy profi 
szakács finomabbnál finomabb, 
medvehagymával ízesített éte-

lek (például rakott krumpli, 
körözött, krémleves) készíté-
sébe engedett bepillantást. Idő-
közben érkeztek a változatos 
ételek a főzőverseny zsűrizé-
sére, ezeket számokkal látták 
el. A kicsik ügyeskedhettek 
a kézműves foglalkozáson, a 
nagyobbak a Vasi Gombfoci 
Egyesület jóvoltából a hajdan a 
gyerekek és a fiatalok körében 
is nagyon népszerű gombfoci-
val ismerkedtek, próbálták ki 
képességeiket. 

Meskó Krisztián, a Jókai Mű-
velődési Ház vezetője, a rendez-
vény főszervezője mutatta be dr. 
habil Skribanek Annát, az ELTE 
(SEK) főiskolai tanárát, aki vetí-
tett képes előadásában elmond-
ta, hogy törzsével és magassá-
gával is kiemelkedik a tápláni 
sportpályával szemközti, nagy-
részt medvehagymával benőtt 
parkban a sajátos levelű ginkgo 
biloba (páfrányfenyő), amely a 
világ egyik legérdekesebb és a 
leghosszabb életű fája. Ez a fa 
akár 2000 évig is elélhet (ebben 
a vonatkozásban a Magyaror-
szágon őshonos tiszafa követi). 
Kutatóként foglalkozott ezzel az 
őshonos fával, amelynek törzse 
évente nagyjából 2-3 centit nő. 

A tápláni fa 180-200 éves lehet, 
tehát még fiatalnak mondható. 
Amúgy ez a fa a jégkorszakban 
ugyan kipusztult, de csodával 
határos módon Kínában még 
maradt belőlük, s onnan terjed-
tek el a világba, így hazánkba 
is. A Távol-Keleten ez jelképes 
növény, igen nagy a tisztelet 
iránta. Van belőle „fiú” és „leány” 
is, de egy fáról csak akkor derül 
ki, hogy milyen lett, ha megnő, 

és elkezd virágozni. A ginkgo 
biloba életképességét mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy Hi-
rosimában az atomcsapás után 
szinte elszenesedtek ezek a fák, 
hat közülük mégis életre kelt, 
újból kihajtott. Nem meglepő 
tehát, hogy antibakteriális védő-
anyaggal rendelkeznek, kiváló a 
regenerálódó képességük. Bár 
van mérgező tulajdonságuk is, 
Kínában és Japánban ételeket is 
készítenek a magjából, egyebek 

mellett konzervet is. Több fontos 
egészségügyi, gyógyító hatása 
ismert. A levele hajszálértágító 
és vérrögképződés-gátló, az 

agyi vérellátásban is pozitív 
szerepe van. A magja izomla-
zító, gyulladáscsökkentő, kö-
högéscsillapító hatású, de po-

tencianövelő szerként is forgal-
mazzák. Igaz, a készítmények 
árai meglehetősen borsosak. 
Teát is lehet főzni a leveleiből, 

ami erősíti az immunrendszert. 
(Az előadás utáni szemlén az is 
bebizonyosodott, hogy a park-
ban lévő páfrányfenyő törzse az 

elmúlt tizenhét év alatt több tíz 
centit vastagodott.) 

Az idei tápláni medvehagyma-
virágzás ünnepen minden eddi-

ginél több medvehagymás étel-
féleséget készítettek a helyiek, 
bőven lehetett kóstolni. Nem volt 
könnyű dolga a zsűrinek, hiszen 

49 étel szállt versenybe, ame-
lyek „mesterszakácsait” a díját-
adó ünnepségen jutalmazták. S 
persze kulturális-gasztronómiai 
rendezvényről lévén szó, dél-
után kulturális műsor színesítet-
te a napot. Nagy tetszést váltott 
ki a helyi Tavaszi Szél Citeraze-
nekar, a Regös Együttes, és a 
Szent Márton Kórus is, amely „A 
pösei sárkány legendáját” adta 
elő. A medvehagymás finomsá-
gok iránt nagy volt a kereslet, s 
szívesen forgatták a résztvevők 
a Medvehagymás Finomságok 
Gyűjteménye kiadványt, amely 
fényképekkel illusztrálva tar-
talmaz recepteket. S persze 
voltak, akik a parkban gyűjtöttek 
is maguknak az alapanyagból. 

L.E.

Páfrányfenyő is található a medvehagymás parkban

Kiemelkedik a többi fa 
közül a páfrányfenyő 

(ginkgo biloba)

Meskó Krisztián, a program főszervezője 
mutatja be az előadót

Tessék, csak tessék, van miből válogatni!

Nagy tetszést váltott ki a Regös Együttes műsora is
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Ötvenkét versenyfilmet, és ver-
senyen kívül 27 információs 
filmet mutattak be az április 
22-23-án Táplánszentkereszten 
13-ik alkalommal megrendezett 
VAS-FILM Függetlenfilmes Fesz-
tiválon. A megnyitón dr. Kovács 
László alpolgármester képviselte 
az önkormányzatot. 

A függetlenfi lmes feszti-
vál népszerűségét jelzi, hogy 
az idén is az ország számos 
városából, Pécs, Budapest, 
Eger, Dunaújváros, Gyömrő, 
Tatabánya és a Vajdaságból, 
a Felvidékről is küldtek pálya-
munkákat. A szokásokhoz hí-
ven vasi filmesek, köztük egy 
táplánszentkereszti is részesei 
voltak az eseménynek. Három 
filmműhely is felsorakozott (a 
Bolyai Filmműhely Zentáról, 
Rum-Kastély Médiaszakkör és a 
budapesti Mozgásjavító EGYMI). 

Szombaton délelőtt Meskó 
Krisztián, a VAS-FILM Függet-

lenfilmes Fesztivál főszervezője, 
ötletgazdája, a Jókai Mór Műve-
lődési Ház vezetője nyitotta meg 
a programot. Bemutatta a zsűri 
tagjait: Kulcsár Tamás rendezőt, 
a zsűri elnökét, Oroszy Csaba 
képzőművészt, Bors Eszter ze-
nei menedzsert és Büki László 
főszerkesztő-fotóriportert. 

A filmesek között sokan visz-
szatérő ismerősként üdvözöl-
hették egymást, az értékelé-
seken a zsűritől és egymástól 
is tanulhattak. A Vas-Film Füg-
getlenfilm Fesztivál oldott és 
derűs hangulatához mindig is 
hozzátartozott, hogy az alkotók 
előtt értékelnek a zsűri tagjai, és 
párbeszédet folytathatnak. 

Az idén is bőséges volt a 
kínálat, változatos műfajú alko-
tások születtek. Láthattunk do-
kumentumfilmeket, animációs 

filmeket, filmetűdöket, krimit, 
horrort, groteszket.

Az alkotóknak – mint a be-
szélgetéseken hallhattuk – 
rendre meg kellett küzdeniük a 
pénztelenséggel, a helyszínek 

és szereplők kiválasztásával, a 
technikai akadályokkal. A filmek 
közül sok mégis magas színvo-
nalat képviselt. 

A filmszemle minden alka-
lommal tükre annak is, hogy a fi-
atalabb és idősebb rendezőket, 

operatőröket mi foglalkoztatja, 
mi érdekli. Számos humoros 
jelenet késztette nevetésre a 
zsűrit és a nézőket, szembe-

sülhettek tragikus emberi sor-
sokkal, és ötletes, „csavaros” 
történetekkel. Megrázó élmény 
volt mozgássérült fiatalok filmje 
önmagukról és a Gulágot meg-
járt idős vasi férfi története. A 
horror filmek félelmet keltettek, 
két film is a furcsa bezártságról, 
szabadulásról szólt, s érdekes 
módon mindkettő álomból éb-
redéssel oldotta fel a helyzetet. 

A zsűri a filmblokkok után 
értékelte az alkotásokat, majd 
vasárnap este közösen döntött 
a díjakról (a kategóriákat is az 
ítészek állították fel). Kulcsár 
Tamás rendező, a zsűri elnöke 
összegezte a két nap eredmé-
nyét: rengeteg jó film született, az 
alkotók mindent bele tettek. Kérte, 
ne adják föl, folytassák tovább 
a filmek készítését, fejlődjenek, 
tanuljanak. Majd átadták a díjakat. 

Tizennégy díj talált gazdára. 
A legjobb forgatókönyvért járó 
díj Héder Éva és Ungvár Tibor 
filmje, a Figyelj rám!, a legjobb 

női főszereplő Héder Éva és 
Ungvár Tibor filmjében, a Ját-
szunk szerelmest címűben, a 
legjobb férfi főszereplő Pintér 

Bálint filmjében, a Heten a vi-
lág ellen címűben, a legjobban 
kidolgozott geg: Lakatos Kata 
Lubickolás című alkotása.

Kiemelkedő báb-animációs 
filmjeiért (A tolvaj, Holdraszállás, 
Márton köpenye) a zalaegersze-
gi Mészáros T. Lászlót díjazták.

Az etűd kategória: 1. helye-
zettje: Palkovics Eszter Tükör 
című műve, 2. helyezettje: Bara-
nyi Janka, Gombás Szonja, Né-
meth Ingrid, Séfer Evelin és Var-
ga Gábor: Off-grid 3. helyezettje: 
Keresztes Ádám: BOOBSAVARIA 
című filmje.

Animáció kategóriában a leg-
ígéretesebb alkotó Szabados 
Petra: The beast és Az én vilá-
gom című filmjei, animációban a 
legjobb: a pécsi Helstáb Martin 
Hurut című műve. 

Meskó Krisztián zárta a 13. 
táplánszentkereszti VAS-FILM 
Függetlenfilmes Fesztivált.

(t. m.)
Fotó: Pajor Zoltán Attila

Két napra beköltöztek a filmek és a filmesek a faluba

Mészáros T. László báb-animációkkal érkezett

A zsűri: Kulcsár Tamás, Oroszy Csaba, Büki László, Bors Eszter

A filmfesztivál alkotói a zsűritagokkal és a rendezőkkel
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Táplánszentkereszten az idősek 
otthona mellé, a kastély parkjában 
építenének fel négy családi házat 
fogyatékkal élőknek. Az integráció 
a cél. A tervekről március 20-
án tartott lakossági fórumot dr. 
Huszár Lilla, a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság Vas 
Megyei Kirendeltsége igazgatója. 

Szombathelyen két otthon 
épülne, Táplánszentkeresz-
ten négy. A megyeszékhelyen 
látássérültek és pszichiátriai 
gondozottak, a tápláni házakban 
látás- és mozgássérültek élhet-
nek majd – ismertette a pályá-
zati terveket dr. Huszár Lilla, a 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Vas Megyei Ki-
rendeltsége igazgatója. Tervük 
szerint hat, egyenként kétszáz 
négyzetméteres, amerikai kony-
hás, hat hálószobás családi 
házat építenének 630 millió 
forintos pályázati támogatásból; 
kettőt Szombathelyen, négyet 
pedig Táplánszentkereszten, 
a Vas Megyei Idősek Otthona 
kastélykertjében.

A Táplánszentkereszten fel-
építeni tervezett négy házban 

28 látássérült és 20 mozgássé-
rült lakhatását oldanák meg, de 
2018 végéig megépülne terveik 
szerint egy szolgáltató központ 
is, amelyben a bentlakók nap-
pali ellátását és foglalkoztatását 
is megoldanák. A kastélypark 
északi oldalán lesznek a házak, 

a Táncsics Mihály utca másik 
oldalán a munkahely. A fórumon 
a lakók utcai, biztonságos átke-
léséről érdeklődött Perl János, 
Táplánszentkereszt polgármes-
tere. Átkísérik az ellátottakat 
– ezt válaszolta dr. Huszár Lilla. 

Az új ellátási formával nyolc-tíz 
embernek új munkahelyet te-
remtenek, idősgondozókra, ápo-
lókra lesz szükségük, akiknek 
képzésére is lehetőség nyílik. 
Ha nincs elég szakképzett ápo-
ló, akkor segédápolónak veszik 
fel a jelentkezőket, aztán majd 

beiskolázzák őket – ismertette 
a terveket az igazgató. 

Gyakorlatilag a szombathelyi 
Gagarin úti otthont „ürítenék 
ki”, ha nyer a pályázatuk. Eu-
rópai uniós elvárás, hogy ne a 
megszokott, hagyományos in-

tézményi keretek között éljenek 
az ellátottak. Inkább családi há-
zakban, kisebb közösségekben, 
és legyen „külön munkahelyük”, 
hogy kimozduljanak, integrálód-
janak – ez a cél Táplánszentke-
reszten. Ilyen ellátási forma még 
nincs Vas megyében, a megva-
lósításhoz, a pályázathoz 630 
millió forintot remélnek. Március 
végén beadják a terveket, legké-
sőbb a nyár elején lesz döntés 
a támogatásról. Ha nyernek, 
akkor 2018 végére felépülnek 
az egyszintes, akadálymentes 
családi házak, és a mostani-
nál családiasabb körülmények 
között élhetnek a fogyatékkal 
élők. A munkájukat is ajánlotta 
dr. Huszár Lilla: az ellátottak jó 
része munkaképes, és ha a te-
lepülésen van cég, amely meg-
változott munkaképességűeket 
foglalkoztatna, akkor bevonhatja 
az ide költözőket. A tervezett 
szolgáltató központ nyitott lesz 
a táplánszentkeresztiek előtt: 
az étkeztetéssel, a nappali el-
látással a tényleges integrációt 
valósítaná meg a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Vas Megyei Kirendeltsége.

Neválovitsné Polgár Adrienn, 
a Táplánszentkereszti Polgár-
őr Egyesület elnöke elmondta, 
február 27-én megbeszélésen 
vettek részt a táplánszentkereszti 
önkormányzatnál, arról egyeztet-
tek, hogy a gyermekvédelemmel 
összefüggő munkát miként se-
gíthetnék az egyesület tagjai is. 

Március 14-én az 1848-as forra-
dalom évfordulóján tartott ünnep-
ségen a közlekedést segítették, 
és az egyesület nevében koszo-
rúztak a 48-as emlékműnél. 

Április 6-án a táplánszent-
kereszti polgárőr egyesület tagjai 
is részt vettek Szombathelyen 
azon a katasztrófavédelmigya-
korlaton, ahol az Agora-Savaria 
Sportcsarnok kiürítését gyako-
rolták. 

Április 8-án  részt vettek a 
medvehagyma ünnepségen, 
medvehagymás pogácsával ne-
veztek a főzőversenyre. 

Április 15-én biztosították a 
húsvéti körmenetet, a helyi foci-
mérkőzések rendjét is felügyel-
ték, minden alkalommal, amikor 
itthon mérkőzött a csapat. 

A hagyományokat követve, 
segítenek a Herényi virágútnál is. 

Február óta egy újabb taggal 
bővült a Táplánszentkereszti Pol-
gárőr Egyesület létszáma. 

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

Adószámuk:18892839-1-18
Bankszámlaszámuk: 11747006-

21370968 

Családi házakat építenének az idősek otthona mellé 
a kastélyparkban

Dr. Huszár Lilla igazgató ismertette 
az építési és integrációs terveket

Házhoz mennek 
a vasért a tűzoltók

A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 

az elmúlt időszakban egyszer hívták közúti balesethez. 

Április 5-én hajnalban történt baleset a 87-es úton, itt 

segédkeztek a táplánszentkereszti önkéntes tűzoltók 

is. Tancsics József tűzoltóparancsnok elmondta, idén is 

kérik a lakosságot, hogy május 27-én a lomtalanításkor 

ne rakják ki a feleslegessé vált vastárgyakat, mert te-

lefonhívásra az önkéntes tűzoltók házhoz mennek, és 

elszállítják a vasat. Két telefonszámon jelezhetik a lakók, 

mikor jöhetnek a tűzoltók. Tancsics József: 06/30/9693-

664, Mészáros György: 06/30/8963-078.

(A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

kéri, hogy adójuk 1%-ával támogassák a civil szervezetet.  

Adószámuk: 18888661-1-18)

A polgárőr egyesületnél 
történt
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Rózsafüzért morzsolgatva fogad 
a fiánál élő Mészáros Jánosné, 
Mariska néni, aki idén töltötte 
be a 90. életévét. A hűvösebb 
időben a mögötte működő hő-
sugárzó áraszt neki kellemes 
meleget. 

– Mostanában egyre többször 
végigvonul előttem álmom-
ban az élettörténetem, amiről 
akár egy érdekes könyvet is 
lehetne írni – jegyzi meg, az-
tán elárulja, hogy tősgyöke-
res táplánszentkereszti, már a 
nagyszülei is idevalósiak vol-
tak. – 70 éves koromban már 
meglepődtem azon, hogy idáig 
eléltem, s sosem hittem volna, 
hogy még húsz évet is ad rá a 
jó Isten. Koromnál fogva sajnos 
a lábammal már komoly ba-
jok vannak, de ha nem így vol-
na, úgy érezhetném magamat, 
hogy sok hatvanévessel sem 
cserélnék. 80 éves koromig 
legfeljebb a fájdalomcsillapítót 
ismertem a gyógyszerek közül, 
amit fogfájásra szedtem. Azóta 
sajnos meg kellett műteni epe-
kővel, és szemműtétem is volt. 

A nagyobb betűket azért még 
szemüveg nélkül is elolvasom. 

Mariska néni Vépen és a 
szülőfalujában végezte el az 
elemi iskolát, utána már nem 
tanult tovább, hanem keményen 
dolgozott. Cselédként szolgált 
Táplánfa környékén, Szentkirá-
lyon és Szombathelyen, tehetős 
családoknál. Ahol dolgozott, ott 
is lakott. Máig is mindennap 
hálát ad a szentkirályi igazgató-
tanítóéknak, olyan megbecsü-
lésben részesítették, szinte 
családtagként kezelték öt éven 
át. 

 – Sajnos az igazgató urat 
kidobták az állásából az akkori 
rendszerváltás után, mivel kán-
torkodott a templomban, utána 
nekem is mennem kellett – em-
lékszik vissza. 

1951-ben rendőrhöz ment 
férjhez, de már csaknem har-
minc éve megözvegyült. Két 
gyermekük, egy fiuk és egy lá-
nyuk született. Négy unokája és 
egy imádott dédunokája van, aki 
már hiányolja a dédit, ha nem 
találkozik vele. Férjhezmenetele 
után háztartásbeli lett, de azért 

elvállalt alkalmi munkákat is. 
Annak idején szezonális munkát 
végzett a táplánszentkereszti 

tartósító üzemben, ahonnan 
a szombathelyiek is kapták a 
savanyúságokat. Nem véletlen, 
hogy kezdetben igen kevés 
nyugdíjat kapott. 

A napjai jó részét rózsafüzér- 
morzsolgatással tölti, mert mé-
lyen vallásos. Amikor Szentki-
rályon szolgált, szombaton és 
vasárnap mindig az apácáknál 
múlatta az idejét. Minden mi-
sén részt szeretne venni, de a 
lába állapota megakadályozta 

a templomba járást. Egy ideig 
rendre a fia vitte el.

– Most már csak a rádió-
ban hallgatom meg a misét, 
hiszen a fiamnak is megvan a 
maga dolga, a munkája, nem 
kívánhatom tőle, hogy mindig 
elfuvarozzon a templomba. Az 
újságból igyekszem nyomon 
követni a világ dolgait, aggódom 
a menekültkérdés miatt. Nekik, 
és nekünk magyaroknak sem jó 
ez a helyzet. A menekülteknek 
inkább otthon kellene maradni-
uk, és hazájukban megtalálni 
a boldogulásukat. Minden este 
imádkozom Magyarországért, a 
magyar emberekért. 

– A család nagyon odafigyel 
rám, gondoskodnak rólam, és 
hálás vagyok a Teleki doktor 
úrnak is, aki mindent megtesz 
azért, hogy minél jobb állapot-
ban legyek. 

Mariska néni búcsúzóul még 
elmondta, hogy kellemes meg-
lepetés volt számára, hogy az 
ország kormánya és a helyi 
önkormányzat sem feledkezett 
meg a születésnapjáról. 

Lendvai Emil 

A jó Istennek köszöni a hosszú életet

Mészáros Jánosné, 
Mariska néni

Az Alapítvány alapítója Tóth 
Sándor, szombathelyi magán-
személy.

Az Alapítvány fő tevékenysé-
ge: A Táplánszentkereszten élő 
és egészségügyi ellátásukat az 
Empátia Kft orvosától váró pol-
gárok egészségmegőrzése, be-
tegségmegelőzése, a gyógyítás 
és egészségügyi rehabilitáció 
során használt eszközök, be-
rendezések beszerzése, továb-
bá az orvosi rendelő épületének 
belső karbantartása, felújítása, 
betörésvédelmi berendezések 
vásárlása és üzemeltetése. 
Mindazon eszközök, berende-
zések, folyóiratok és könyvek 
beszerzése, melyek a fenti kö-
zösség egészségügyi ellátását 
szolgálják.

2016-ban 1 317 963 Ft ado-
mányból származó bevétele volt 
az Alapítványnak.

Ennek 9,1%-a – 120 000,- Ft 
társas vállalkozásoktól,

34,7%-a - 457 000,- Ft ma-
gánszemélyek befizetéséből,

56,2%-a - 740 000,- Ft a la-
kosság adójának 1%-ából szár-
mazik. Összességében 

2016-ban 1 487 ezer Ft anyagi 
jellegű ráfordítása volt az Ala-
pítványnak:

Bankköltség 59 ezer Ft
Vakutenerek a vérvételekhez, 

tesztcsíkok, elektródák 44 ezer Ft
Postaköltség 59 ezer Ft
Tonerek a nyomtatókba, iro-

daszerek 817 ezer Ft
Tisztítószerek 238 ezer Ft
Boka-kar index mérő készü-

lék bérleti díja 197 ezer Ft
Karbantartási költség 34 ezer Ft
Szakkönyv 6 ezer Ft
Vas megyében a táplánszent-

keresztin kívül mindössze három 
körzet van, ahol az orvos mellett 

2 ápolónő dolgozik. Az OEP finan-
szírozás egy orvos egy ápolónő 
létszámra van beállítva. Emiatt 
az Empátia Kft működése 2016-
ben a magánorvosi tevékenység 
bevételét, a másodállásokat ill. 
az ügyeletért kapott bevételeket 
leszámítva ráfizetéses volt. Azt 
gondolom, senki számára nem 
kétséges, hogy mindkét szakápo-
lónő munkájára nagy szükség van. 

Így is 1-1,5 órával a rendelési 
időn túl dolgozunk a 90-130 
fő/nap forgalmú időszakban, 
január-februárban az influenza 
járvány miatt.

Nagyon köszönöm az Önök 
megértését és az 1% számunk-
ra utalásában megnyilvánuló 
támogatásukat! Ismét hang-
súlyozom, hogy senkitől nem 
vonnak le 1 Ft-tal sem többet, 
mert bennünket jelölnek meg 
az 1% kedvezményezettjeként. 

A mindenképpen levont adóból 
kapjuk vissza a NAV-tól az 1%-
ot. Tartsunk össze továbbra is 
községünk szintjén, hiszen az 
egész közösséget segíti, aki az 
egészségügyi szolgálatot segíti! 

Személyi jellegű kifizetés sem 
az előző években, sem 2016-
ban nem volt az Alapítványból.

A könyvelési munkákat az 
alapító Tóth Sándor könyvelő 
irodája társadalmi munkában 
végezte.

Az adományozó cégek részé-
re az előírt igazolás kibocsátás-
ra került.

Köszönjük mindenkinek a tá-
mogatást, akár az 1%-on keresz-
tül, akár csekkes befizetéssel 
történt. Mindenkinek kívánunk 
eredményes gazdasági évet és 
jó egészséget!

Az Alapítvány kuratóriuma 
Táplánszentkereszt, 2017. febr. 21.

Beszámoló az Alapítvány Táplánszentkereszt Egészségügyéért 
Közhasznú Alapítvány 2016-os gazdasági évéről
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Szép eredménnyel tértek 
haza iskolánk tanulói a Bükön 
megrendezett tanulmányi ver-
senyről. Szabó Zoltán 3. osz-
tályos tanuló matematikából 
1. helyezett lett, Gál Bence 4. 
osztályos tanuló szintén ma-

tematikából 2. helyezést ért el. 
Felkészítő tanáraik: Törökné 
Ferencz Éva, Kámán Zsuzsa és 
Horváthné Péntek Veronika.

A XII. alkalommal megrende-
zett Ambrózy-Migazzi Istvánról 
elnevezett rajzversenyen Erdélyi 
Anna 8.a osztályos tanuló 2., Kiss 
Bianka 6.a osztályos diák 2., va-
lamint Fekete Anna 2. osztályos 
diák 1. helyezést ért el. Felkészítő 
tanáruk: Leginszky Ágnes.

A madarak, fák napja al-
kalmából rendezett országos 

verseny megyei fordulóján a 
Bokor Levente, Németh László 
és Sarkadi Máté 7.a osztályos 
tanulókból álló csapat 3., míg a 
Kovács Patrik, Lovranics Bálint 
és Purgai Mátyás 7. b osztályos 
diákokból álló csapat 1. helyen 

végzett. Utóbbi csapat egyben 
lehetőséget kapott az országos 
megmérettetésen való rész-
vételre.  Felkészítő tanáruk: 
Góczán József.

Ugyancsak lehetőséget ka-
pott a Bendegúz tanulmányi 

verseny országos fordulójában 
való részvételre Sarkadi Máté 7. 
a osztályos diák, aki a dobogó 
legfelső fokára állhatott fel a 
megyei biológia verseny 1. he-
lyezettjeként. Felkészítő tanára: 
Góczán József.

Iskolai hírek

Májusfa-kitáncolás
2017. május 31. 18:00

Közösségi futás az 
egészségmegőrzés jegyében
Szívesen futnál, de
– nem tudod, hogyan állj neki?
– egyedül nincs hozzá kedved?
– többször próbáltad, de sérülés lett a vége?

Szeretnél:
– jobb állóképességet szerezni?
– egészségesebbé és ellenállóbbá tenni a szervezetedet?
– közösségben sportolni, futni?
– vagy futóversenyre felkészülni?
– vagy csak leadni pár kilót?

Gyere el egy kötetlen beszélgetésre, megbeszélésre a  
táplánszentkereszti könyvtárba 2017. május 9-én, 18 órára!

Minden kérdésedre megkeressük a választ és a céljaidhoz 
vezető utat!

Fizetned semmiért sem kell, ez egy teljesen díjmentes szol-
gáltatás. Elérhetőség: 20/564-8186

A 2017–18-as tanévre 28 tanuló 
iratkozott be az első évfolyam-
ra. Örömteli, hogy ilyen sokan 
választották intézményünket, 
köszönjük bizalmukat.

Hisszük, hogy önmagában 
egyetlen módszer sem üd-
vözítő, csak tanító, szülő és 
gyermek közös munkája hoz-
hat sikeres iskolakezdést. 

Ezért az elkövetkező időszak-
ban a beiratkozott tanulók 
számára a tanító nénik majd 3 
alkalommal ismerkedő, előké-
szítő foglalkozásokat tartanak 
a diákoknak (május, június és 
augusztus hónapban), vala-
mint nyár elején szülői érte-
kezletet a szülők számára. 
Ezen alkalmak lehetőséget 
nyújtanak a gyermekeknek 

arra, hogy játékba ágyazva 
tapasztalatokat szerezze-
nek az iskolai életről, mesét 
hallgassanak, megismerjék 
társaikat. Arra törekszünk, 
hogy a kisgyermekeknek és 
szüleiknek megkönnyítsük az 
új életformához való alkalmaz-
kodást, zökkenők nélkül éljék 
meg az iskolakezdést.

(Apáczai iskola)

Apáczais sikerek

Első osztályosok beiratkozása

Szabó Zoltán, Gál Bence
Lovranics Dávid, Purgai Mátyás, 

Kovács Patrik
Németh László, Sarkadi Máté, 

Bokor Levente Sarkadi Máté
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Óvodai hírek

Március 15-ét ünnepelték 
a kicsik is

A költészet napján 
Meskó Krisztián olvasott fel 

verseket a gyerekeknek

Óvodai programok 
május-június

Május:

08. Anyák napja

09. Bábszínház

10. Szülői értekezlet

11. Látogatás az állomásra Kéknefelejcs csoport

15. Látogatás az állomásra Katica csoport

22-23. Fogadóórák

26. Kirándulás a Kámoni Arborétumba

30. Évzáró Napocska csoport

31. Évzáró Katica csoport

Június: 

01. Évzáró Napraforgó és Kéknefelejcs csoport

08. Bábszínház

09. Juniális 

Bölcsődei programok
Május:

08. Anyák napja

10. Nyílt nap

26. Gyermeknap

Június:

30. Óvodába menők búcsúztatása

Az óvodás gyerekek fejlesztésé-
ről, a korosztályt érintő problé-
mákról indított sorozatot lapunk 
a Táplánszentkereszti Hét Kas-
tély Kertje Művészeti Óvoda és 
Bölcsőde vezetőjének kérésére. 

Kikophatatlan mondat! Mond-
ták ezt nagyanyáink, anyáink 
és bizony, mi is. Megváltoztak 
a gyerekek, hiszen gyorsan 
változik környezetük is. Vannak 
azonban örökérvényű szabá-
lyok, amiket figyelembe kellene 
vennünk. Ilyen pl., hogy a pszi-
chológiai érésen minden gyer-
mek végigmegy, ilyen pl., hogy 
meg kell határozni a szabályo-
kat a közösségben és a családi 
nevelésben egyaránt. És ezeket 
a szabályokat következetesen 
be kell tartatni minden helyzet-
ben otthon is, a közösségben is. 

Egyre több az erős akaratú 
(néha már erőszakos), hisz-
tis gyerek. Hogy miért is? A 
gyermek-felnőtt kapcsolatban 
ma az a baj, hogy a gyerekek 
erősebbek, tovább bírják akarat- 
kinyilvánításukat, mint a felnőt-
tek. Nem bírjuk, vagy sajnáljuk, 
ha sírnak, inkább engedünk 
nekik, „hisz még gyerek, majd 
megtanulja” – mondják a felnőt-
tek. Pedig ezzel aztán csak erő-
sítjük akaratérvényesítő képes-
ségüket. A korai gyermekkorban 
kialakított reflexiók elkísérnek 
bennünket további életünkben 
is. Tehát nem később tanulja 
meg hogy mi a helyes, avagy 
helytelen, hanem ő azt tanulja 
meg, ha ráhagyunk mindent, 
hogy mindennek úgy kell lennie, 
ahogy én akarom. Ma nincsenek 
kijelölve a határok számukra, 
aminek a szocializáció folya-

mán következményei lehetnek. 
„Nem baj, ha határozott vagyok, 
ha meghatározom a kereteket. 
Ám ezek tág keretek legyenek, 
amiben ki tudja magát próbálni 
a gyerek, de a végén mégis-
csak én mondom meg, hogy 
eddig és ne tovább!” ( József 
István, gyermekpszichológus) 
Sok szeretettel, odafigyeléssel 
és főként beszélgetéssel, sok-
sok pozitív megerősítéssel, de 
határozottan kell őket a helyes 
irányba terelni. A megfelelő 
reagálás pedig, hogy a gyerek 
érezze: akkor is szeretlek, ha 
rosszat teszel, csak akkor mér-
ges vagyok rád. Ez biztonságot 
ad a gyereknek, és később a 
felnőtt iránti bizalom alapja is 
ez. „Követelek tőled, mert tisz-
tellek” – mondta Makarenkó. Ezt 
én a csoportban így szoktam 
mondani a gyerekeknek: ha nem 

szeretnélek, nem törődnék vele, 
hogyan viselkedsz, mit csinálsz. 
De mivel szeretlek, fontos ne-
kem, hogy te megtanuld, mi a 
jó és mi a rossz. 

„A gyermeknevelés egy hosz-
szú távú és életünk legnagyobb 
és legfontosabb projektje. Hát 
bánjunk vele ehhez méltóan!” 
(Pribránszki Marianna, viselke-
dés pedagógus, tehetséggon-
dozó) Gyermek nem születik 
eleve hisztisnek, akaratosnak 
vagy rossznak. Ezeket a tulaj-
donságokat sajnos a környeze-
tükben élő felnőttek alakítják ki, 
mert manapság nincs türelem 
arra, hogy megtanítsuk őket az 
önfegyelemre. Pedig lehetne. 
Sok közös élménnyel, játékkal, 
meghitt beszélgetéssel, érték-
rendünk átadásával. 

Kovacsics Györgyné
óvodavezető

Ha adójával is szeretné támogat-
ni a táplánszentkereszti kulturális 
életet és szívesen vesz részt a fel-
kínált programokon, akkor kérjük, 
hogy adója 1%-ával támogassa a 

Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesületet.
Adószámunk: 18899733-1-18

Köszönjük!

1%

Gyermeknevelés: Bezzeg a mi időnkben! (3.)
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Karatehírek

A labdarúgó megyei II. osztály Szombathelyi csoportjában szereplő 
Tápláni KSK az utolsó helyen szerénykedik, ami nem véletlen, hiszen 
az utóbbi nyolc (!) mérkőzésen mindössze egyetlen pontra voltak jók. 
A kiesés szempontjából a helyzet ugyan még nem reménytelen, de 
okot ad az aggodalomra. Hozni kellene a mérkőzéseket. 

Mélyrepülésben a Tápláni KSK

Eredmények: 
Tápláni KSK–Söpte 1-6
Gencsapáti–Tápláni KSK 3-3
Tápláni KSK–Balogunyom 1-3
Honvéd SÉ SE–Tápláni KSK 8-0

Tápláni KSK–Bozsok 1-3
Vasszécseny–Tápláni KSK 4-1
Torony–Tápláni KSK 4-2
Tápláni KSK–Szhelyi Spari 0-3

1%
A Tápláni Karate Sportegyesület kéri, hogy adójának egy 

százalékával támogassa a táplánszentkereszti sportolókat. A 

TKSE számára felajánlott pénzt az előző évekhez hasonlóan a 

gyerekek edzőtáboroztatására, a versenyekre való utazásra, 

illetve a nevezési díjakra fordítjuk.

Kedvezményezett adószáma:  18895870-1-18

2017. április 22-én Budapes-
ten rendezték meg az Ippon 
Shobu Karate Diákolimpiát. 
Kassai Gergely (1. dan) edző 5 
karatékát nevezett a megmé-
rettetésre. 

A 3. korcsoportben Kalmár 
Zalán (Zrínyi Ilona Általános 
Iskola, Szombathely) jól ver-
senyzett, de sajnos nem si-
került egyik versenyszámban 
sem a négyes döntőbe jutnia. 
Az 5. korcsoportban Lendvai 
Tamás (Apáczai-Csere János 
Ált. Iskola, Táplánszentkereszt) 
a formagyakorlatban nem ju-
tott tovább, de a küzdelemben 
a 32-es tábláról indulva két 
győzelemmel a 8 közé jutott, 
ott azonban bírói döntéssel az 
ellenfelét hozták ki győztesnek. 
Anduska-Varga András (Szom-
bathelyi Waldorf Általános Isko-
la) a 6. korcsoportban újoncként 

remekül helytállt, de nem jutott 
a nyolc közé.

A kadettoknál (12. kcs.) Berta 
Dániel (Szombathelyi Műszaki 
Szakképzési Centrum Gépipari 
és Informatikai Szakgimnáziu-
ma) kumitében indult, ahol már 
a négy közé jutva a döntőért 
folyó meccsen az ellenfele egy 
kontrolálatlan, erős ütést vitt be. 
Dani ellenfelét leléptették, így a 
tápláni fiú bejutott a döntőbe, 
ott azonban a sérülése miatt 
nem tudta vállalni a küzdelmet: 
második helyezést ért el.

A felsőoktatási korcsoportban 
a frissen igazolt Tóth Tamara 
(ELTE Savaria Egyetemi Köz-
pont) magabiztosan jutott a 
döntőig és ott az első wazarit 
is ő vitte be, ellenfele azonban 
rutinosabbnak bizonyult, így 
ezüstérmet vehetett át.

Gratulálunk a TKSE verseny-
zőinek.

Sárváron már 16. alkalommal 
rendezték meg gyermek, if-
júsági és felnőtt korosztály 
számára a nyílt Ippon Shobu 
Országos Bajnokságot.

A Tápláni Karate SE jól 
szerepelt a rangos megmé-
rettetésen. Anduska-Varga 
András élete első ver-
senyén bátran kiállt, a 
döntőbe azonban nem 
jutott be. Kalmár Za-
lán a korcsoportjában 
a formagyakorlat bemu-
tatása során nem talált 
legyőzőre, a dobogó 
legmagasabb fokára 
állhatott fel. Berta Dáni-
elt két korcsoportban is 
indította Kassai Gergely 
edző, a kadettoknál ma-
gabiztos versenyzés-
sel, három nyert meccs 
után a döntő is az övé 
lett. A versenykiírás le-
hetővé tette, hogy az 
idősebb juniorok között 
is induljon, itt is sikerült 

dobogós helyet szereznie, 
bronzérmes lett.

A felnőtteknél Habda Zsolt 
kiváló formában versenyezve 
jutott a négy közé, ott azon-

ban a bírók az ellenfelét látták 
jobbnak, így ő is harmadik 
helyezést ért el.

Diákolimpia Sárvár kupa

Balról: Kassai Gergely (1.dan) edző, Berta Dániel, Tóth Tamara, 
elöl: Anduska-Varga András, Kalmár Zalán, Lendvai Tamás

Kalmár Zalán

Balról: Berta Dániel, Kassai Gergely edző, Habda Zsolt


