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Gólt lőtt a Tottenhamnek és a Bayernnek is  Részletek a 9. oldalon

Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2017. december 1-én 
közmeghallgatást tartott a Jókai 
Mór Művelődési Házban. Perl 
János polgármester tájékoztatta 
a lakosságot az önkormányzat 
2017-ben elvégzett munkájáról, 
és az aktuális pályázatokról is. A 
fórumon ismertették a Települési 
Arculati Kézikönyvet és a tele-
pülésképi rendelet tervezetét is. 

Perl János polgármester ös�-
s�efoglalta a Települési Arculati 
Ké�ikönyv és a települési rendelet 
megalkotásának törvényi, jogi 
elő�ményeit. A helyi önkormány-
�atoknak kell megalkotni és elfo-
gadni a rendeletet, a terve�ethe� 
kérik a lakosság és�revételeit, ja-
vaslatait. Vetített képekkel illus�t-
rálta mondandóját. A� arculati ké-

�ikönyv rés�letesen feltárja a falu 
földraj�i, geográfiai környe�etét, 
termés�eti adottságait, s�ámba 
ves�i építés�eti értékeit (mű-
emlékek, védett helyi értékek). 
Útmutatót, ajánlást fogalma�nak 

meg a� építés�ek, hogy a kö�ség 
továbbra is őri�hesse lakókörnye-
�ete értékeit, kultúráját. 

S�akemberek segítettek ab-
ban, hogy jó példákat néps�e-

rűsítsenek a faluban épített új 
há�ak, régebbi épületek, vagy 
tarto�ékaik felújítása során.

Gyönyörű fotókkal s�embesül-
hettek a kö�meghallgatás rés�t-
vevői, s�ép tornácos há�ak, a 

mai kor elvárásaiho� iga�ított 
egykori pajták kapnak új s�ere-
pet. A családi há�ak körül tágas 
a tér, a falut áts�elő Gyöngyös 
és a sok �öld felület, nagy fák, 

virágos előkertek tes�ik von�óvá 
a települést. 

Ga�dag épített örökség, a 
kastélyok, templomok, kőke-
res�tek, síremlékek, a� inté�-
mények udvarán és más kö�te-
rületen található s�obrok meg-
óvása minden nem�edéknek ad 
feladatot. 

A s�ép környe�et a� itt lakók 
érdekét s�olgálja, de aki távo-
labbról érke�ik, annak is ü�en-
het, ebben a faluban jó lakni, 
s�eretnek itt élni. 

Török István fels�ólalására 
válas�olva a polgármester el-
mondta, hogy a� 1848-as em-
lékmű fényképét pótolni fogják 
a� arculati ké�ikönyvben.  A� 
emlékmű környékét 2018 tava-
s�án újra parkosítják, hogy mél-
tóbb környe�etben állhasson. 

Folytatás a 3. oldalon

Közmeghallgatást tartottak decemberben

Mesél a múlt: helytörténeti kiállítás az Erdődy-kastélyban
Gondos gazdája a településnek 
az önkormányzat, amely nem 
hagyja értékeit ebek harmincad-
jára jutni, mi több, igyekszik a 
múlt értékeit összegyűjteni, be-
mutatni, és megőrizni a jövő szá-
mára. Jó példája ennek az a hely-
történeti gyűjtemény, amely a 
2004-ben a táplánszentkereszti 
önkormányzat által felújíttatott 
Erdődy-kastély emeletén várja 
az érdeklődőket. 

A 2009-től látható állandó 
kiállítással négy, s�épen rend-
be ho�ott helyiséget ga�dag 
anyaggal töltötték meg. Tele-
pülési térképek a korabeli fa-

lurés�ekkel, a raj�ok a kö�ség 
mai elrende�ését, arculatát 
vetítik elénk, s ahogy haladunk 
befelé a termekben, úgy ismer-
hetjük meg egyre mélyebben 
Tápláns�entkeres�t múltját, 
életét, értékeit. Sok régi írá-
sos dokumentum, még több 
fénykép, helyi kép�őművés�eti, 
építés�eti, népművés�eti alko-
tásokról, értékekről. A paras�ti 
múlt egykori has�nálati tárgyai, 
a falakon festmények, tablók, 
írásos relikviák, a vitrinekben 
életképek a� egyhá�, a kö�ös-
ségek, egyesületek életéből, a 
kastélyok, malmok történeté-
ről, funkcióiról. A� egyik sarok-

ban hajdani pianínó, amely a 
S�écsen-kastélyból s�árma�ik, 
és Wiktora Antal vásárolta meg 
gyermekeinek S�écsen gróftól. 
A� egyik vitrinben háborús em-
lékek, kitüntetések. A has�nálati 
es�kö�ök nemcsak a�t mutatják 

meg a� érdeklődőknek, hogy 
mivel dolgo�tak, hogyan éltek 
egykoron, de a�t is es�ükbe 
juttatja, hogy milyen óriási fejlő-
dés történt már néhány évti�ed 
alatt is. 

Folytatás az 5. oldalon

Perl János, Családi Anita, Tőke Monika, Babolcs Ottóné

Fotók, dokumentumok a tárlókban
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Táplánszentkereszten az idén 
rendhagyó helyszínen, az Erdődy-
kastélyban tartották a magyar 
kultúra napját január 22-én. Az 
önkormányzat és a faluban mű-
ködő civil szervezetek képviselői, 
a közintézmények vezetői talál-
koztak és beszélgettek a kastély 
emeleti részén. 

A tápláns�entkeres�ti ön-
kormány�at által s�erve�ett 
találko�ó ke�dete előtt a civil 
s�erve�etek képviselői bejár-

ták a kastély emeleti s�obáit, 
megné�ték a helytörténeti 
kiál l í tást és Forrai Katal in 
óvodapedagógus emléks�o-
báját is. 

A magyar kultúra napját a 
foltvarró-klub által has�nált 
teremben tartották. Perl Já-
nos polgármester kös�öntötte 
a rés�tvevőket. Elmondta, a 
művelődési há� korábbi ve�e-
tője távo�ott, e�ért új hely�et 
alakult ki, és s�ükségs�erűvé 
vált, hogy a civil s�erve�e-

tek nagyobb öss�efogásával 
s�erve��enek programokat, 
„nem adhatjuk ki egy ember-
nek a feladatot, minél több 
embert kellene bevonni a kö-
�össégből”. Tápláns�entke-
res�ten havonta legalább egy 
kö�össégi programot továbbra 
is meg kellene valósítani, a 
polgármester jele�te, hogy 
át kellene tekinteni, melyek 
a�ok, amiket érdemes tovább 
folytatni, esetleg újabbakat is 
terve�hetnének. A jól bevált 
és „meghonosodott”, a falu 
lakóinak érdeklődését felkeltő 
rende�vényeket továbbra is 
s�eretnék megtartani, vannak 
a�onban olyanok, amelyeket 
talán időlegesen s�üneteltetni 
kellene. 

A polgármester hangsú-
lyo�ta, ahogy eddig, e�után 
is s�ámíthatnak a� önkor-
mány�at támogatására. A Táp-
láns�entkeres�t Kultúrájáért 
Egyesület civil s�erve�etei és 
a sportegyesületek eddig is 
kivették rés�üket a falu életé-
ből, lehetett rájuk s�ámítani a 
kulturális és sportprogramok 
s�erve�ésekor. 

A polgármester bes�éde 
után dr. Kovács Lás�ló alpol-
gármester vette át a s�ót. A 
magyar kultúra napjáho� kap-
csolódva a Himnus� s�ületé-
sének körülményeiről bes�élt. 
A verset 1823. január 22-én 
feje�te be Kölcsey Ferenc, öt 
év elteltével jelent meg elő-
s�ör nyomtatásban, a� Auróra 
című lapban. Kölcsey Ferenc 
jogás�, költő, S�atmár megye 
ors�ággyűlési követe is volt. A 
Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, latinul, franciául, 
görögül is tudott. 

1989 óta ünnepeljük a ma-
gyar kultúra napját, a Himnus� 
s�ületését. 

Dr.  Kovács Lás�ló Dsida 
Jenő: Arany és kék s�avakkal 
című versének előadásával 
feje�te be mondandóját. A kö-
�önség nagy tapssal kös�önte 
a megemléke�ést. 

A továbbiakban Perl János 
polgármester elmondta, a 
tápláns�entkeres�ti önkor-
mány�at döntést ho�ott arról, 
hogy a kulturális és sportbi-
�ottság működését aktívabbá 
tes�ik, Molnár Istvánt, a bi�ott-
ság elnökét kérték fel a feladat 
koordinálására. A polgármes-
ter kérte a civil s�erve�etek és 
kö�inté�mények ve�etőit, hogy 
együtt tekintsék át a 2018-as 
évre terve�ett programokat, 
melyek a�ok, amelyeket ők 
vállalnak. (A rönkhú�ás elma-
rad, a Vas-Film programjait 
Vépre „költö�tették” a korábbi 
s�erve�ők). A� önkormány�at 
a� iskolával karöltve s�erve�i 
továbbra is a nem�eti ünnepe-
ket és megemléke�éseket, a 
s�eptemberi falunapot, a� ok-
tóberi faluegyesítési ünnepet, 
a novemberi s�épkorúak nap-
ját. A� adventi programokat 
majd ugyanúgy fölos�tják egy-
más kö�ött a civil s�erve�e-
tekkel, mint tavaly. Megmarad 
a� Olvasókör havi programja, 
nőnapi kös�öntő, fiatal csalá-
dok napja, húsvéti játs�óhá� 
is les�. A hagyományokho� 
híven megtartják a medve-
hagymáho� kötődő progra-
mokat, a májusfa-állítást és 
kitáncolást, és a pünkösdi fú-
vóskoncertet, a Németh Lajos-
emléknapot. Pályá�atokkal és 
önkormány�ati támogatással 
s�eretnék elérni, hogy s�ínvo-
nalas kulturális és s�órako�-
tató programokkal s�ínesítsék 
Tápláns�entkeres�t lakóinak 
életét. 

(t. m.)

Felelős kiadó:  
Tápláns�entkeres�t Kö�ség Önkormány�ata, Rákóc�i út 1.
Felelős kiadó: Perl János • Felelős szerkesztő: Treiber Mária

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

Táplánszentkereszt
Önkormány�ati havilap

A magyar kultúra napja a kastélyban

Új elnöke van a helyi 
polgárőr egyesületnek

A Tápláns�entkeres�ti Polgárőr Egyesület korábbi elnöke 
lekös�önt tis�tségéről. Január 27-én tartotta kö�gyűlését a� 
egyesület, amelyen elnöknek válas�tották Halvax Ágnest. A 
polgárőrök továbbra is vállalnak s�olgálatot a kö�ségben. 
Tavaly öss�esen 1036 órát teljesítettek, ebből 105 órát a 
rendőrökkel kö�ösen. Halvax Ágnes elmondta, a polgárőrség 
továbbra is ellátja a�okat a feladatokat, amiket korábban 
(rende�vények, temetések bi�tosítása, forgalomirányítás a 
gyermekinté�mények környékén stb.). S�eretnék bővíteni a� 
egyesület tagjainak s�ámát, aki kedvet és elhivatottságot 
ére�, jelentke�het a követke�ő telefons�ámon: 30/ 271-7542.

A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület kéri, hogy 
adójuk 1%-át ajánlják fel mükődésére. 

Adószámuk: 18892839-1-18.

Az SZJA 1%-a a kultúra 
támogatására

A Tápláns�entkeres�t Kultúrájáért Egyesület kös�öni, hogy 
a s�emélyi jövedelemadó 1%-os felajánlásakor a� egyesü-
letet válas�tották!

A Tápláns�entkeres�t Kultúrájáért Egyesületnél több 
kulturális csoport is működik: a Tápláns�entkeres�ti Ifjú-
sági Fúvós�enekar, a Tavas�i S�él Citera�enekar, a Tápláni 
Gyöngyvirág Dalkör, a Foltvarró Kör -Sárkány Klubja, a� 
Olvasókör. A� egyesületnek kö�el 50 állandó tagja van, 
tevékeny rés�t vállal a falu életének kulturális életében, a 
hagyományok őr�ésében. 

Ha továbbra is s�eretné támogatni a tápláns�entkeres�ti 
kulturális életet, és s�ívesen rés�t ves� a felkínált prog-
ramokon, akkor kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a 
Tápláns�entkeres�t Kultúrájáért Egyesületet. 

Adószámunk: 18899733-1-18
Köszönjük!



2018. FEBRUÁR 3

Folytatás az 1. oldalról
A kö�meghallgatáson körbe-

adták a Települési Arculati Ké-
�ikönyvet, amit a falu honlapján 
(www.taplans�entkeres�t.hu) is 
megtalálhatnak a� érdeklődők. 

A továbbiakban a� aktuális 
pályá�atokat ismertette Perl 
János. A� ors�ágban és a me-
gyében 2016-tól felpörgették a 
pályá�atokat, a kö�ség 5 pályá-
�atot nyújtott be, ebből 4 nyert. 
A Jókai Mór Művelődési Há� 
felújítására a Vidékfejles�tési 
pályá�aton 75 s�á�alékos támo-
gatásho� jutottak, 25 s�á�alékot 
a� önkormány�at finans�íro�. 
A pályá�attal 38 millió forintot 
nyert a� önkormány�at, 13,3 

millió a� önrés�, de e� még vál-
to�hat. Új oldals�árnyat kap a� 
épület, a régit teljesen felújítják 
(tetőcsere, új ajtók, ablakok, 
hős�ivattyú, napelemek stb.) A 
projekt kö�bes�er�ése folya-
matban van. 

A� önkormány-
�at két éve vis�-
s�avásárolta a� 
Empátia Kft.-től a� 
orvosi rendelőt.  A 
Belügyminis�téri-
um által meghir-
detett pályá�aton 
a� orvosi rendelő 
épületének külső 
s�igetelésére és 
homlok�atának, 
tetejének felújítására, valamint 
fűtéskors�erűsítésre és aka-
dálymentesítésre sikerrel pá-
lyá�tak, erre 23 millió 620 e�er 
forintot nyertek, 11,4 millió fo-
rinttal járul ho��á a felújításho� 
a� önkormány�at. A rendelő-
hö� a bejutás nehé�kes volt, 
a mogáskorláto�ottaknak és a 
babakocsival kö�lekedőknek 

jelentett akadályt a meredek 
lépcső. Pihenős�obát, �uhany-
�ót is kialakítanak majd. A pá-
lyá�atra öt vállalko�ó nyújtotta 
be ajánlatát.

A polgármester megemlítette, 
hogy 2016-tól a� építőiparban 
meglehetősen emelkedtek a� 
árak, a� anyagköltség és a mun-
kabérek is nőttek.   

A� önkormány�ati konyha 
megújítását s�olgálja a másik 
pályá�at: új tetőt kap a� épület 
és a homlok�atot is fölújítják, a 
lépcsőket kicserélik. A konyhai 
es�kö�öket, gépeket is kors�e-
rűbbekkel váltják föl, e��el is 
javítják a munkakörülménye-
ket és a� ellátás s�ínvonalát.  

A pályá�attal 24 millió 784 e�er 
forintot nyertek, a� önkormány-
�at 11,4 millió forintos önréss�el 
egés�íti ki a költségeket. 

A negyedik sikeres projektre 
91 milliós támogatást nyertek, 
a� önrés� mértéke még nem 

ismert. Új épületet hú�nak fel a� 
önkormány�ati hivatal udvarán. 
Lebontják a régi műhelyt és a 
kerítést a temető felé. Térköve-
�ett parkolót alakítanak ki. A� 
épületben nagyobb tárgyalóte-
rem les�, amely alkalmanként 
há�asságkötő teremként is s�ol-
gálhat, s�ociális helyiségek, iro-
dák is helyet kapnak. A falusias 

stílusjegyeket megőr�ő épületet 
terve�tek, hős�ivattyús fűtéssel. 

A pályá�atok ismertetése 
után Perl János bes�ámolt arról 
is, hogy 9 s�emélyes kisbus�t 

rendelt a� önkormány�at (a 
nagyobb bus�t eladták, ü�emel-
tetése nem volt ga�daságos, és 
a� iskolát átvevő Klebelsberg In-
té�ményfenntartó Kö�pont nem 
járult ho��á a fenntartásho�). 
A kisbus�t has�nálhatják a� 
óvodások, iskolások, idősebbek 
S�ombathelyre s�állításáho� is. 

A kö�meghallgatás a továb-
biakban a lakosság kérdéseivel 
folytatódott. A� iskola és óvoda 

körüli reggeli és délutáni kö�leke-
dési anomáliákról, a temető körüli 
parkolásról, a Fő utca felújításá-
ról, valamint a Rosenberg-Rác�-
kastély felújításáról, jövőbeni 

sorsáról kérde�ték a helyhatóság 
képviselőit. A kö�meghallgatáson 
megtudhatták a lakók, hogy a 
falu kö�pontjában lévő posta-
épület felújításáho� ho��ájárulna 
a� önkormány�at (megépítése 
óta nem költöttek rá!), a�onban  
a� állami cég nem kívánja igény-
be venni a tápláns�entkeres�ti 
önkormány�at segítségét… 

 (t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Közmeghallgatást tartottak decemberben

A képviselő-testület tagjai a közmeghallgatáson

A falu lakói hallgatják a beszámolót

Cserkuti Veronika, dr. Nagy László
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 „Winter is coming...” 
(Trónok Harca: 

A Stark Há� jelmondata)
Bi�onyára sokan látták (olvas-

ták) a filmet/könyvet és ismerős 
nekik a soro�atban legtöbbet 
hango�tatott családi mottó: 
Kö�eleg a Tél! 

Most a�onban nem egy hát-
bor�ongató, többértelmű figyel-
me�tetésről, hanem egy reális 
meteorológiai előrejel�ésről 
van s�ó – a tél valóban meg-
érke�ett, felkés�ültünk rá, de 
sajnos a hóeltakarítás nem 
vará�ss�óra történik. Időbe 
telik, míg a település mind a  
24 utcájába odaérnek a hótolók. 
Elős�ör a főutakat, a fontosabb 
gyűjtőutakat takarítják le, ahol 
a legnagyobb forgalomra lehet 
s�ámítani.  A napokban nem-
csak a lehullott hó, hanem a 
s�él is megnehe�ítette a mun-
kavég�ést. Vannak a települé-
sen olyan védtelen helyek, ahol 
a s�él, akadály nélkül hordja 
a lakott területekre viss�a a 
havat. Nagyon jó példa erre 
a Dó�sa György utcában lévő 
beépítetlen telkekkel s�embeni  

úts�akas�.  Többs�ör is fel-
s�abadították a területet, csak 
nem bi�tos, hogy éppen akkor, 
amikor néhányan arra jártak.  
Igyeke�tünk a telefonon érke�ő 
reklamációkra inté�kedni, de a 
s�éllel s�emben nem iga�án 
vehettük fel a versenyt. 

Ugyane� a hely�et tapas�tal-
ható a volt Tanga�dasági bus�-
megállónál is. A mögötte lévő 
üres területről a bus�megálló 
mellé hordja a havat, hóban 
lehetett megkö�elíteni  egy te-
lefonos jel�és s�erint még a 
bus� sem ment be. Nem iga�, 

hogy nem tolták el a havat a 
kanyarulatból. Eltolták, csak  
a s�él viss�ahordta. Igyeks�ünk 
eltakarítani, hogy olvadáskor ne 
kelljen ví�tócsákon keres�tül 
átkelni a bus�megállóho�. Türe-
lem kell ilyenkor, tudomásul kell 
vennünk a téllel járó kényelmet-
lenségeket. 

Nem tudunk úgy kö�lekedni 
a hóesésben, mint egy átlagos 
hétkö�napon. Talán ettől tél 
a tél. A� idén sem ette meg  
a kutya, pedig már a�t hihettük, 
megús�tuk. 

Segítsük elviselhetőbbé tenni 
a kényelmetlenséget, segít-
sük eltakarítani a� idős, beteg, 
egyedül élő lakótársaink előtti 
járdáról a havat, né��ünk rájuk, 
figyeljünk egymásra a kemény 
hidegekbe.  Láthattunk példákat 
arra, hogy e� a vis�onylag kevés 
hó a megyében több helyen 
útle�árásokat vont maga után, 
településeket �árt el a� elmúlt 
hétvégén, sokkal nagyobb ké-
nyelmetlenséget oko�va a� ott 
élőknek.

Épp a Dó�sa utcában pa-
nas�kodott valaki – még a hó 
előtt – arra, hogy a lakók a� ut-
cán parkolnak gépkocsijaikkal.  
E� nehe�íti a kö�lekedést, a 
hótolók munkáját is. 

Többs�ör hangot adtunk már 
annak a felhívásnak, hogy a� 
gépkocsi-tulajdonosok autóikat 
a saját területükön tárolják.  
A Petőfi utca, a Dó�sa utca de 
a Vörösmarty utca is vis�onylag 
s�űk, a� úts�élén történő par-
kolás, főleg nagyobb autókkal, 
sok esetben kisteherautók-
kal, vagy munkagépekkel nem 

helyénvaló. A� önkormány�at 
keresi a megoldást, hogy e�t 
a kaotikus hely�etet rende��e.  
A� út és a ho��á tarto�ó út-
padka a kö�út területét képe�i, 
ott gépkocsit tárolni nem lehet. 
Megállni, parkolni a� élet ter-
més�etes velejárója, de állandó 
tárolásra nem hivatott.

E kitérő után engedjék meg, 
hogy viss�atérjünk a télre, 
lássuk tehát a has�nos téli 
tudnivalókat.  A ví�ve�etékek 
és a ví�órák fagy elleni vé-
delmének fontosságára hívja 
fel a figyelmet a Vasiví� Zrt.  
A� akna fedőlap belső felületét 
megfelelő s�igeteléssel lássuk 
el (pld. hungarocellel), a ví�óra 
műanyag fedelét tartsuk le-
hajtott állapotban a� elfagyás 
elkerülése érdekében. Tavas�-
s�al, a tartós fagyok elmúltával 
céls�erű megvi�sgálni a� ivó-
ví�mérő-akna állapotát, né��ük 
meg a ví�órát. 

Ha a fagy mellé hava�ás is 
párosul a� önkormány�at  vég-
�i a� utakon, kerékpárutakon, 
járdákon, bus�megállókban 
a hóeltakarítást, ha kell hét-
végén és ünnepnapokon is. 
A�onban nem mindenütt a� ön-
kormány�at  feladata a járdák 
síkosságának megs�üntetése! 
A� ingatlanokkal, épületekkel, 
építései telkekkel kö�vetlenül 
érintke�ő járdas�akas� tis�-
tántartása – ide értve a hó és 
síkosság elleni védeke�ést 
is – a� ingatlan has�nálójának 
(tulajdonosnak, birtokosnak) 
a kötelessége! E� a� ü�le-
tekre (bolt, posta, vendéglátó 
egységek, stb.) is vonatko�ik.  
A� ingatlanok előtti, melletti jár-
das�akas�t le kell letis�títani, 
majd napkö�ben s�ükség s�e-
rint újra gondoskodni kell arról, 
hogy lehesen rajta kö�lekedni. 
Országgyűlési választás

A� ors�ággyűlési képviselők 
2018. április 8. napjára kitű�ött 
válas�tásával kapcsolatban a� 
alábbiakról tájéko�tatom a Tis�-
telt Válas�tópolgárokat. S�ava�ni 
2018. április 8-án (vasárnap) a 
s�ava�ásról s�óló értesítőben 
megjelölt s�ava�óhelyiségben  
6 órától 19 óráig lehet. A s�a-

A táplánszentkereszti önkormányzati hivatal tájékoztatója

Tisztelt Faluközösség! 
„Az ünnep legyen ünnepies,
legyen benne valami a régi rendtartásból, 
a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolódásból.
Legyen benne áhítat és föltétlenség.
Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. 
Készülj fel rá testben és lélekben.”      
 (Márai Sándor) 

A húsvét a�on túl, hogy egyetemes, keres�tény értékeket 
hordo�, a mai emberek többségének mást is jelent, mint 
Jé�us feltámadását. A húsvéti ünnepek mást jelentenek a 
kisebb gyermekeknek, mást a fiatal felnőtteknek, és mást 
a� idősebbeknek. A gyerekek várják a� iskolai s�ünetet, 
amikor játs�hatnak, pihenhetnek, kikapcsolódhatnak, de 
várják a� ünnepet is, amikor találko�hatnak rokonaikkal.  
A há�iass�onyok sütnek-fő�nek, kés�ülnek a vendégek 
fogadására.Van akinek e� a hoss�ú hétvége a tavas�i fá-
radtság elű�ésére wellnessel telik. A régi locsolkodás ma 
már többnyire néhány csepp kölnit, parfümöt jelent, me-
lyért cserébe csokitojást, vagy egyéb apró figyelmességet 
kapunk a hölgyektől. Minde�ektől függetlenül kés�üljünk 
a� ünnepre régi s�okásainkat is megőri�ve, felelevenítve!  
Ne feledjük el, hogy hamarosan itt a tavas� és vele együtt a 
megújulás, a termés�et újjáéledése. Áldott húsvéti ünnepe-
ket kívánok mindenkinek, a magam, munkatársaim, valamint 
Tápláns�entkeres�t kö�ség képviselő-testülete nevében! 

Perl János 
polgármester
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Folytatás az 1. oldalról
Nagy munka volt a� anyagot 

öss�egyűjteni, rende�ni, s eb-
ben komoly s�erep jutott 
a�oknak, akik megőri�-
ték a múlt darabjait, em-
lékeit, s lehetővé tették 
a kö�össég érdekében 
annak felhas�nálását , 
has�nosítását. Amit látni 
kell, a�t leírni nem lehet, 
e�ért csak ajánlani tud-
juk, hogy minél többen 
ismerjék meg lakóhelyük 
múltját, értékeit, látogas-
sanak el akár egyedül, 
akár társaságban, vagy 
csoportosan a� Erdődy-
kastélyba, és tekintsék 

meg a� emeleten található 
helytörténet i gyűjteményt . 
Mivel nincs állandó jelenlét a 

kiállításon, jó, ha elő�etesen 
a� önkormány�attal ves�ik 
fel a kapcsolatot, elő�etesen 

bejelentik, hogy s�eretnék 
megné�ni a kiállítást. 

(l. e.)

Mesél a múlt: 
helytörténeti kiállítás az Erdődy-kastélyban

va�ásra feltétlenül ho��ák ma-
gukkal érvényes, s�emélya�o-
nosításra alkalmas okmányu-
kat (s�emélyi iga�olvány, vagy 
útlevél, vagy 2001. január 1-jét 
követően kiállított ve�etői en-
gedély) és a lakcímkártyájukat. 
A� a s�ava�óköri névjegy�ék-
ben s�ereplő válas�tópolgár, aki 
mo�gásában egés�ségi állapota, 
vagy fogyatékossága miatt gátolt 
mo�góurnát igényelhet. Mo�-
góurnát a s�ava�ást megelő�ő 
második napon 2018. április 
6-án (pénteken)16:00 óráig a 
helyi válas�tási irodától, a s�a-
va�ás napján 2018. április 8-án 
(vasárnap) 15:00 óráig pedig 
attól a s�ava�ats�ámláló bi�ott-
ságtól lehet igényelni, ahol a vá-
las�tópolgár a névjegy�ékében 
s�erepel. A fogyatékossággal 
élő válas�tópolgárokat tájéko�-
tatom, hogy a település mindkét 
s�ava�óköre akadálymentes. 

S�ava�óhelyiségeink címe: 9761 
Tápláns�entkeres�t, Táncsics 
Mihály utca 22. – Idősek Ott-
hona, 9761 Tápláns�entkeres�t, 
Főút 12 – Általános Iskola. Vá-
las�tással kapcsolatos további 
kérdéseikkel forduljanak bi�a-
lommal a helyi válas�tási iroda 
munkatársaiho�, s�emélyesen a 
Helyi Válas�tási Irodában a Táp-
láns�entkeres�t, Rákóc�i utca 
l. s�ám alatt, illetve telefonon a 
06-94-577-048 telefons�ámon. 

Tatsanak velünk!
Tápláns�entkeres�t Kö�ség 

Önkormány�ata a „Humán s�ol-
gáltatások fejles�tése térségi 
s�emléletben” megneve�ésű, 
EFOP 1.5.2-16 kóds�ámú felhí-
vásra pályá�atot nyújtott be és 
nyert „Önbecsülés, teljesség, 
egység, avagy humán kö�s�ol-
gáltatások fejles�tése Vas és 
Ves�prém megyében” címmel. 

A pályá�atban Balatonhenye, 
Kővágóőrs, Sorkifalud, Sorok-
polány és Tápláns�entkeres�t 
kö�ség önkormány�atai ves�-
nek rés�t.

A nagys�abású program célja 
a humán s�olgáltatások fejles�-
tése. E�en belül a� egyik kiemelt 
terület a hátrányos hely�etű 
s�emélyek, gyesről, gyedről 
viss�atérők, fiatalok, pályake�-
dők segítése. Ennek érdeké-
ben mentorokat képe�nek ki, 
akik felkarolják a rás�orulókat, 
segítik őket életmódtanácsok-
kal, illetve kép�ésekkel, ame-
lyek ho��ájárulnak ahho�, hogy 
viss�a (vagy oda)találjanak a 

munka világába. E�en kívül erő-
sítenék a vidék megtartó erejét 
és a kiskö�össégek társada-
loms�erve�ő képességét. E� a 
gyakorlatban egyebek kö�ött 
családi napok, kés�ségfejles�tő 
foglalko�ások, egés�ségügyi és 
prevenciós előadások, tréningek 
s�erve�ését jelenti. A program-
ban öt kon�orciumi partner van, 
a kon�orciumi ve�ető Bala-
tonhenye.  Tápláns�entkeres�t 
72.3 millió forintot has�nálhat 
fel a� öss�esen 220 milliós tá-
mogatásból. A két éven át tartó 
projekt, február 1-én ke�dődött.

Családi Anita
jegy�ő

Fúvóskoncert Szombathelyen
Sok s�eretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 

2018. április 14-én 18:00 órakor S�ombathelyre a Bartók Terem-
be a S�ombathelyi Ifjúsági Fúvós�enekar és a Tápláns�entke-
res�ti Ifjúsági Fúvós�enekar kö�ös koncertjére.



2018. FEBRUÁR6

Táplánszentkereszten, az iskola 
sportcsarnokában január 14-én 
mutatták be az Anno Domi-
ni, avagy nekünk 8száz! című 
háromfelvonásos komédiát, 
amelyet Vasszécseny fennál-
lásának 800. évfordulójára írt 
Anduska Katalin pedagógus és 
Merkli Ferenc plébános. 

Anduska Katalin elmondta, 
2016 ős�én került a� amatőr 
társulat kö�elébe. A tí�tagú tár-
sulat tagjai a kö�eli falvakból 
verbuválódtak, 14 évestől 65 

éves korig gyűltek öss�e a� 
amatőr s�ínjáts�ók, (Sorkifalud-
ról, Tanakajdról, Vass�écsenyből 
és Tápláns�entkeres�tről).

 Merkli Ferenc plébános ve�e-
tésével egyhá�i témájú darabo-
kat tanultak be és adtak elő. A� 
egyik a� Auschwit�ban meghalt 
Kolbe atyáról s�ólt, a másik Abai 
Imre: A halál me�sgyéjén jártam 
című drámája volt.

„Ott voltam a� egyik próbán, 
s a bírót játs�ó tag egymás 
után már többs�ör hiány�ott, így 
felajánlottam, hogy el tudnák-e 
a�t kép�elni, hogy én lépjek a 
helyére. Pár mondatos s�erepe 
volt, megkértek és elvállaltam” 
– így ke�dődött. 

Vass�écseny tavaly ünne-
pelte megalapításának 800. 
évfordulóját. Anduska Katalin 
és Merkli Ferenc plébános a� 

évfordulóra együtt írták meg 
a háromfelvonásos komédiát 
a falu történetéből. Időkö�ben 
a� amatőr s�ínjáts�ó társaság, 

amelynek nem volt külön neve, 
fölvette a� Egy vérből társu-
lat nevet, tagjai: Pungor Lás�-
ló, Oláh Miklós, Varga Gergely, 
Németh Arnold, S�alay Jó�sef, 
Cserkés� Viktor, Horváth Ildikó, 
Magyar Vivienn, Varga Gábor 
és Anduska Katalin. Külön em-
lítést érdemel Antal Lás�ló, aki 
a csapat lelkes technikusa és 
fényképés�e is lett.

A� Anno Domini, avagy ne-
künk 8s�á�! ősbemutatóját 
2017. november 5-én tartották 
Vass�écsenyben, és mivel a 

környe�ő falvakban is érdeklő-
désre tarthatott s�ámot, sorra 
bemutatták a többi faluban is 
(decemberben Tanakajdon). 

Tápláns�entkeres�tre 2018. 
január 14-én érke�tek, a� iskola 
sportcsarnokában játs�ották el 
a különös időuta�ást és falube-
mutatást, amely napjainkban 
ke�dődött, a második jelenetben 
pedig a� 1800-as években a� 
Ebergényi grófi család s�a-
lonjában folytatódott (ahová a 
kocsmaalagúton keres�tül jut 
el a faluga�da és a történe-
lemprofess�or, meg a bukott 
tanítványa), majd a harmadik 
felvonásban viss�amentik a mai 
valóságba…

Anduska Katalin tanító-vi�u-
ális nevelés és egés�ségtanta-
nár s�akon vég�ett, négy évig 
S�ombathelyen a Waldorf is-
kolában dolgo�ott, innen került 
a tápláns�entkeres�ti Apác�ai 
iskolába. A társulattal s�inte 
együtt rende�ték a komédiát 
(időkö�ben a plébános úr sok 
egyéb elfoglaltsága miatt már 
nem tudta tovább vállalni a 
feladatot).

A kis társulatra Tápláns�ent-
keres�ten több mint hatvanan 
voltak kíváncsiak, aki eljött, jól 
s�órako�hatott a történelmi is-
mereteket se nélkülö�ő, mégis 
mai, 35 perces komédián. 

Február 24-én Őris�entpéte-
ren is bemutatják, a�tán Sorkifa-
ludra kés�ülnek menni, valamint 
bi�tatást és támogatást kaptak 
a nyári Nem�etkö�i S�ínjáts�ó 
Fes�tiválon való rés�vételre, 
Vasvárra is.  

(t. m.)

Időutazás Vasszécseny 800 évébe



2018. FEBRUÁR 7

Micheller Józsi bácsi idén május-
ban lesz 90 éves, kertészkedik, 
kisállatokat gondoz, és eljár az 
ebédért is. Sose gondolta volna, 
hogy ilyen magas kort ér meg. 

A falukö�pontban, a focipá-
lya kö�elében, kilencven éve 
él a családi há�ában Micheller 
Jó�sef, Tápláns�entkeres�t leg-
idősebb férfi polgára. Ép-
pen indulna a� ebédért, 
amikor feltartom. Lánya 
társaságában elbes�él-
getünk. 

– Panas�ra van is 
okom, meg nincs is 
– ke�di mondandóját. 
Kilenc évti�edet értem 
meg ebben a há�ban, 
nem vagyok magatehe-
tetlen, naponta én járok 
a� ebédért, de már volt 
egy infarktusom is. Saj-
nos a feleségem tí� éve meghalt, 
de mikor betegeskedett, már 
akkor is én fő�tem egés�en 

idén januárig. Most a� iskolából 
hordom a kos�tot nekem és a 
lányomnak is. 

A�tán elmeséli, hogy 84 éves 
koráig s�inte semmi baja sem 
volt, nemigen ismert orvost 
és gyógys�ert. Ekkor a�onban 
s�ívinfarktust kapott. Kihívták a 
mentőt, a s�ombathelyi kórhá�-
ban másnap hajnalban meg is 

katétere�ték. Két év múlva meg-
dagadtak a lábai, ismét ross�ul 
lett, jött a mentő, megint kórhá�, 

megint megkatétere�ték, de mint 
kiderült, e� nem infarktus volt. 

– Negyvenkét évet dolgo�-
tam 1950-től a S�ombathelyi 
Tanga�daságnál, nagyrés�t itt 
a Rangut majori telepen, 1980-
tól a nyugdíja�ásig fejőként, de 
s�ámomra ismeretlen volt a 
táppén�. Iga�, meged�ődtem a 
fi�ikai munkában, his�en már 12 

éves koromban, aratás 
idején maroks�edőnek 
s�egődtem el, később 
kertés�eti munkás is vol-
tam. A tanga�daságnál 
még négy évet lehú�tam 
a nyugdíj után. Öten vol-
tunk testvérek, kö�ülünk 
már csak én élek. 1957-
ben há�asodtam meg, 
és 51 évig voltunk há-
�asok. Egy lányom van, 
akivel most egy há�tar-
tásban élek – meséli. 

Előkerül a S�ombathelyi Állami 
Tanga�daság megalapításának 
40. évfordulójára kés�ült kiad-
vány, amelyből kiderül, hogy a 
Kiváló Dolgo�ó elismerésben is 
rés�esült Jóska bácsi olyan meg-
becsült tagja volt a kollektívának, 
hogy külön oldalakat s�enteltek 
bemutatásának. 

– Mivel telnek a napjai? 
– Reggel megis�om a kávé-

mat, elolvasom a� újságot, este 
tévé�em, de tí� órakor már vil-
lanyoltás van. Imádom a kertet, 
alig várom már, hogy kitavas�od-
jon, és kicsit munkálkodhassak 
odakinn. Tyúkokkal is foglalko-

�om, no meg délelőtt rendre 
elsétálok a� ebédért. Nem hi-

ány�om a� idősek napi ünnep-
ségekről sem, ahol jó ér�és, ha 
kös�önt a falu ve�etősége. Ha 
nekem valaki a�t mondta volna 
gyermek- és fiatalkoromban, 
hogy 90 évet is megérek, kine-
vettem volna. 

– Táplánfai születésűként hogyan 
látja a mai Táplánszentkeresztet? 

– Rengeteget fejlődött a falu, 
olyan, akár egy kisváros. Most 
már sok embert nem is ismerek, 
his�en sokan beköltö�tek ide a� 
elmúlt évti�edekben. Helyben is 
felnőtt már egy-két új generá-
ció, akik kö�ül a�ért rám-rám 
kös�önnek a� utcán, esetleg 
megkérde�ik, hogy vagyok. Nem 
tudom, mennyi van még hátra, 
de jó volna legalább a mostani 
egés�ségi állapotban eljárni a� 
ebédért, kertés�kedni, s együtt 
lenni kortársaimmal a� idősek 
napi ünnepségen.  L. E.

Májusban lesz 90 éves a település doyenje

Január 19-én, Szombathelyen a 
Megyeháza dísztermében adták 
át a Közösségi Kultúráért Díjat, 
melyet a Dr. Kiss Gyula Kulturális 
Egyesület vezetősége ítélt oda az 
arra érdemes kulturális közössé-
gek és kultúrában tevékenykedő 
személyek számára. A díjazot-
tak között volt Pintér Anikó, a 
táplánszentkereszti Tavaszi Szél 
Citerazenekar szakmai vezetője is. 

A díj átadására a magyar 
kultúra napjáho� kötődően, im-
már 24. alkalommal került sor. 

A� egyesület éves bes�ámoló 
kö�gyűlésén döntöttek a megye 
aktív és nyugdíjas népművelői 
a díj odaítéléséről, amit a s�ép-
s�ámú jelölt kö�ül 7 s�emély és 
4 kö�össég kapott meg. A Dr. 
Kiss Gyula Kulturális Egyesület 
Kö�össégi Kultúráért Díjakat 
Horváth György, a� egyesület 
elnöke és Kiss Virág, a neves 
népművelő és főiskolai oktató 
lánya adta át a� ünnepségen.

Pintér Anikó e�er s�állal kötő-
dik Tápláns�entkeres�the�, hat-
éves volt, amikor s�ülei a faluba 

költö�tek és beíratták Németh 
Lajos citeraiskolájába. A� ének 
és �ene s�eretete végigkíséri 

életét, Tápláns�entkeres�t Ta-
vas�i S�él Citera�enekarának 
tagja, jelenleg s�akmai ve�e-
tője, férjével, Hujber Ferenc-
cel együtt. Korábban ve�ette 
a tápláns�entkeres�ti Rutafa 
együttest, jelenleg a büki Keltike 
és Napvirág Énekegyüttesek 
ve�etője, és népdalénekes. 

Bükön tanít, tanító s�akon 
vég�ett, de angoltanárként is 
dolgo�ik. A Megyehá�án tartott 
ünnepségen is fellépett, férje 
citerakíséretében népdalokat 
énekelt.  (t.m.)

Közösségi Kultúráért Díjat kapott Pintér Anikó

Pintér Anikó a díjátadón

Kozmor Istvánné és Micheller József 
a szépkorúak ünnepségén 2017-ben

Perl János és Családi Anita köszöntötte 
a falu legidősebb férfi lakosát

Több oldalon is méltatják 
a munkahelyi kiadványban 
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Tavaly október óta dr. Zsoldos Gréta háziorvosi rezidenssel is ta-
lálkozhattak a betegek a táplánszentkereszti orvosi rendelőben. 
A szombathelyi születésű rezidens a Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Karán végzett, háziorvos szeretne lenni. 
Októberben és novemberben Táplánszentkereszten dr. Teleki György 
háziorvos irányításával vett részt gyakorlati képzésen, tervei között 
szerepel a táplánszentkereszti háziorvosi praxis átvétele. 

Dr. Zsoldos Gréta S�ombat-
helyen s�ületett, a Nagy Lajos 
Gimná�iumban érettségi�ett. 
A Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Ka-
rán vég�ett 2017-ben. Pécsi 
egyetemi évei alatt több tudo-
mányos konferencián is rés�t 
vett, a pécsi klinika gyermek-
sebés�etén s�er�ett tapas�-
talatai alapján írt tudományos 
dolgo�atot a gyermekkori lá-
gyéksérvekről, e��el a dolgo-
�attal első helye�ést ért el a 
TDK konferencián.

Kifeje�etten célul tű�te ki, 
hogy Vas megyében ves� rés�t 
re�idenskép�ésen, a há�iorvosi 
s�akirány von�otta. Két nyelven 
bes�él, angol és német nyelvtu-

dása ellenére sem terve�i, hogy 
külföldön gyógyítson. 

Már korábbról ismerte dr. Te-
leki György há�iorvost, tets�ett 
neki a� a holis�tikus s�emlélet, 
ahogy a betegeket ellátja, nagy 
kihívásnak tekinti a�t is, hogy a 
tápláns�entkeres�ti praxisban 
négys�á� gyermek egés�ségé-
ért is felelnek. 

Döntésében kö�rejáts�ott, 
hogy férje is s�ombathelyi, a Pé-
csi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Karán vég�ett, 
a s�ombathelyi Markusovs�ky 
kórhá� urológiai os�tályán ka-
pott állást. A há�iorvosi mun-
kával is együtt jár a� ügyeleti 
s�olgálat, de korántsem olyan 
soks�or, mint a kórhá�ban. 

Dr. Zsoldos Gréta elmondta, 
kedvesen fogadták a betegek, 
dr. Teleki György cím�etes főor-
vos irányításával dolgo�hatott. 

Aránylag nagy a praxis, és a 
faluban lévő idősotthon lakóit 
is ellátják. A rendelőben jó a 
csapatmunka, naprakés� infor-
mációkat kapott a� ass�is�ten-
sektől és a védőnőtől. A betegek 
viss�ajel�ése is nagyon fontos 
s�ámukra. A két hónap alatt a�t 
tapas�talta, olyan légkört alakí-
tottak ki, hogy még a gyerme-

kek sem lépnek félve a� orvosi 
rendelőbe…

A doktornő két hónap után 
S�ombathelyen a megyei kór-

há�ban folytatja a felkés�ülést, a 
belgyógyás�ati, a sürgősségi és 
a többi os�tályon kell eltöltenie 
meghatáro�ott időt, és a� előírt 
vi�sgák után válhat s�akorvos-
sá. S�ámítása s�erint 2020 
s�eptemberében lehet kés� 
arra, hogy a tápláns�entkeres�ti 
há�iorvosi praxist átvegye dr. 
Teleki Györgytől. (t. m.)

Dr. Zsoldos Gréta Táplánszentkereszten szeretne gyógyítani

Dr. Zsoldos Gréta 
háziorvosi rezidens

A Táplánszentkereszti ÖTE legfontosabb történései 2017. év során
Legfontosabb tevékenységünk, 
feladatunk volt az év során a 
2016. év végén beszerzett Steyr 
TLF-2000 gépjármű fecskendő 
megismerése, kezelésének, 
vezetésének elsajátítása, jármű 
minden részére kiterjedő kar-
bantartások elvégzése, állapo-
tának további feljavítása. 

További főbb történések cím-
s�avakban:

– Rés�vétel a� alábbi telepü-
lési rende�vényeken:

1. Májusfaállítás
2. Majális felvonulás
3. S�ent Flórián mise és gép-

jármű fecskendő fels�entelés
4. Balatongyörök tű�oltó napi 

rés�vétel
5. III. Vas Megyei Tű�oltó ta-

lálko�ón rés�vétel
– Rés�t vettünk a helyi óvoda, 

valamint általános iskola éves 
tű�riadó terv gyakorlatának vég-
rehajtásán, és�revételeinket meg-
tettük a� inté�ményve�ető felé.

– Rés�t vettünk 5 db tű�eset 
fels�ámolásában

– Rés�t vettünk 7 db műs�aki 
mentésben

– Továbbá tömeges esemény-
ként augus�tus 10. napján tör-
tént viharkárok miatt további 
33 esetben vége�tünk műs�aki 
mentési tevékenységet.

– Laktanyas�olgálatra 2 eset-
ben mentünk a S�ombathely 
Hivatásos Tű�oltó Parancsnok-
ságra városvédelem, valamint 
S�ent Iván éji tű�ijáték bi�tosí-
tása céljából (első esetben a 
velemi erdőtű�, második eset-
ben a kemenesmagasi tű�eset 
ideje alatt)

– S�ombathely Hivatásos Tű�-
oltó-parancsnokság a� egye-
sület működésének s�akmai 
ellenőr�ését vége�te egy al-
kalommal, melynek során a� 
egyesület s�akmai tevékeny-
ségét és dokumentációját teljes 
körűen ellenőri�te.

Főbb események a legutóbbi 
cikk megjelenése óta:

2017. november 29-én s�e-
mélygépkocsi és tehergépkocsi 
ütkö�ött frontálisan a 87-es s�á-

mú főúton Tápláns�entkeres�t 
területén. A műs�aki mentést a 
helyi, valamint a s�ombathelyi 
tű�oltóság kö�ösen vége�te. 

2018. január 27-én Csepre-
gen ví�ből mentési gyakorlat 
került lebonyolításra, melyen 
a tápláns�entkeres�ti tű�oltók 
3 fővel vettek rés�t. A gyakor-
lat feltétele�ése s�erint jeges 
ví�ben lévő s�emélyt kellett 

kimenteni, majd a parton a men-
tős�olgálat rés�ére átadni. 

2018. február 16-án Táplán-
s�entkeres�t területén tű�eset-

he� vonultak a helyi, valamint 
s�ombathelyi erők. A késő esti 
órákban egy belterületi égetés 
oko�ta tű� fels�ámolása miatt 
kellett vonulni. 

Tancsics József
tű�oltóparancsnok
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Bertók Istvánné

Az e-recept rendszer a háziorvos szemével

Már öt és fél éves korában egy élet-
re szóló barátságot kötött a labda-
rúgással a táplánszentkereszti 
Apáczai Csere János Általános 
Iskola nyolcadikos tanulója, Szabó 
Bence. 2017-ben az Illés Akadé-
mia legjobb U14-es korosztályú 
játékosa volt. 

– Elős�ör csak a tápláns�ent-
keres�ti iskola kölyökcsapatába 
kerültem be – emléke�ik arra 
a� idős�akra a� Illés Akadémia 
tehetséges játékosa. – A�tán már 
a VAFA-ban (Vasi Foci Akadémia) 
találtam magamat. Aus�triában 
s�erepeltek magyar csapatként 
egy koros�tályos bajnokságban. 
Mivel én U10-es és nem U14-es 
koros�tályú voltam, e�ért itt nem 
játs�hattam. Akkor kerültem át a 
Lurkóba, ahol már s�erepelhet-
tem a koros�tályomban, majd a� 
Illés Akadémia különbö�ő koros�-
tályú csapataiban játs�hattam. 

– Mennyire sikerült ott a beillesz-
kedés?

– S�erencsére hamar be-
fogadtak, a beilles�kedést a� 
ed�ők is segítették. S�erepeltem 
a� U12-ben, a� U13-ban, jelenleg 
pedig a� U14-ben játs�om. 

Mégho��á nem is akárho-
gyan. Idén januárban Aus�t-

riában egy nem�etkö�i te-
remtornán s�erepeltek Illés 
Akadémia-Haladás néven, s a 
32 rés�t vevő csapatból a 14. 
helyen vége�tek. De nem is e� 
volt a� iga�i siker, hanem hogy 
megvertek két nem�etkö�i hírű 
csapatot, a� angol Tottenhamet 

és a német Bayern Münchent. 
Mi több, Bence mindkét csa-
patnak gólt rúgott, a� utóbbinak 
kettőt is. E� a torna további 
önbi�almat adott neki. E�ek után 
a� sem lehet meglepő, hogy a 
múlt évben, a� Illés Akadémia 
fennállásának 10. évfordulóján 
rende�ett ünnepségen átvehette 
2017. legjobb U14-es koros�tá-
lyú játékosa elismerést. 

– Mit szólnak az osztálytársaid a 
sikereidhez? 

– Nem irigykednek rám, inkább 
gratulálnak és bi�tatnak. 

 Bence is abban látja a focis 
jövőjét, hogy majd profi csapatba 
kerül, s egyre jobb teljesítmény-
nyel, egyre jobb csapatokho�, 

akár külföldre is. (Tréfásan a�t 
is megemlítettük, hogy esetleg 
kedvenc csapatába, a� angol 
Liverpoolba.) Ke�detként pers�e 
a Haladás jöhet s�óba, de nagy 
megmérettetés les� majd beke-
rülni a� első csapatba. A Nagy 
Lajos Gimná�iumban továbbta-
nuló fiú tis�tában van a��al is, 
hogy csak keveseknek adatik 
meg, hogy egy életen át meg 

tudjanak élni a labdarúgásból, 
e�ért egy másik jövőt is épít. 
Fontos s�ámára a tanulás, amit 
egyelőre kitűnően művel. Hogy 
majd milyen s�akmát ű�, a�t 
nem tudja, de mindenképpen a 
sportho� kötődőt s�eretne.

– Nem lehet könnyű a sporto-
lást és a tanulást összeegyeztetni, 
s a lehető legjobb teljesítményt 
nyújtani. Gondolom, ebben szük-
ség van a szülők segítségére is? 
– fordulok a� anyukáho�, aki a 
tápláns�entkeres�ti iskola pe-
dagógusa. 

– Örülünk neki, hogy Bence 
sportol, büs�kék vagyunk a si-
kereire. Elviss�ük a� ed�ésekre, 
s ott vagyunk a meccsein is. 
Egyikünk bi�tosan. 

 – Nem bánom, hogy a s�üle-
im figyelemmel kísérik a játéko-
mat, iga�, egy-egy meccs után 
apukámtól a�ért némi kritikát is 
kapok, amiért nem harags�om, 
inkább megs�ívlelem. 

A� apuka egyébként „testkö-
�elből” is figyelheti a fiát, his�en 
a� Illés Akadémia programko-
ordinátora. 

Bencétől úgy búcsú�om, hogy 
jó volna, ha minél több siker 
kapcsán bes�élgethetnénk. 

L. E. 

Gólt lőtt a Tottenhamnek és a Bayernnek is

Bence (balról a negyedik) 2017 legjobbjai között

Tavaly november elsejétől kötele-
zően kellett minden háziorvosnak 
csatlakozni az e-recept rendszer-
hez. A tapasztalatokat összegezte 
a község háziorvosa. 

A� e-recept alkalma�ása a�t 
jelenti, hogy minden felírt recept 
nyomtatási parancsa egy ors�á-
gos adatbá�isba vis�i a felírás 
diagnó�isát és a felírt gyógys�er 
hatáserősségét és adagolási 
utasítását. A kórhá�ak, rendelő-
inté�etek, magánorvosi-ellátás 
receptjeit ugyanígy rög�ítik. E�t 
egés�íti ki a tervek s�erint a 
követke�ő időkben kés�ülő di-
agnos�tikai lelet, pl. EKG, labor, 
CT, MR, EEG stb. A rends�er célja 
egyrés�t a párhu�amos vi�s-
gálatok elkerülése a különbö�ő 
inté�ményekben, másrés�t, ha 
baleset kapcsán esetleg es�mé-
letlenül kórhá�ba kerül a beteg, 
ott látni fogják, milyen gyógy-
s�ert s�edett rends�eresen, 
mivel és hol ke�elték a� utóbbi 
időben. Ha technikai okok miatt 

esetleg valaki nem csatlako�ik 
a felírás időpontjában a nagy 
kö�ponti s�erverhe�, a vény 
kiváltásakor a patikus bevis�i a 
rends�erbe a betegágynál, vagy 
magánorvosnál felírt recepte-
ket is. A „nagy testvér” tehát 
mindent lát! Termés�etesen a� 
egés�ségügyi dolgo�ók titoktar-
tási kötele�ettsége a� így nyert 
információkra is kiterjed. Hiba 
esetén perelhetők. 

Tápláns�entkeres�ten a� éves 
betegforgalomból kis�ámolt mun-
kanapi átlag 2017-ben 76 fő/nap 
volt. E� nem kevés. E�ért vált 
s�ükségessé két főállású ápo-
lónő foglalko�tatása, mikö�ben 
a� egés�ségbi�tosító egy ápoló-
nővel kalkulál. Járványok idején a 
napi forgalom a 120-140 beteget 
is elérheti. E� önmagában is 
nagyon megterhelő volt, ehhe� 
jött a� e-recept rends�er, amely 
átlagosan napi egy órával nyújtot-
ta meg a� ellátásho� s�ükséges 
időt! (A betegek 70 s�á�aléka 
receptfelírásra érke�ik.)

S�ámítógépeink a legkors�e-
rűbbek, igen gyorsak, a nyomtatók 
s�intén. 350/mbit sebességű a� 
internetünk. Sajnos a kö�ponti 
ors�ágos s�ámítógépig és viss�a 
15-18 másodperc alatt jut el, a 
nyomtatási parancs, ha valakinek 
sok receptje van, és három hó-
napra íratja fel, 7-8 perc is lehet, 
mire ké�be adhatjuk a vényeket. 
E� nagyon lelassítja a rendelést, 
de erről mi nem tehetünk. E� rend-
s�erhiba, ami tartós marad, és 
amihe� a� eddigi ellátási móds�e-
rünket módosítanunk s�ükséges. 

Más kör�etekhe� hasonlóan, 
kénytelenek vagyunk megs�ün-
tetni a rends�eresen s�edett 
gyógys�erek a�onnali felírását. 
Mindenkit kérek, hogy a gyógy-
s�ere elfogyása előtt egy héttel 
írja fel névvel, s�ületési dátummal 
egy papírlapra, milyen gyógys�ert 
kíván fölíratni és hány hónapra. 
E�t dobja be a rendelőben ki-
tett postaládába, a�nap délelőtt 
10:00 óráig, és két munkanap 
múlva jöjjön a receptért, akkorra 

megírjuk s�abad pillanatainkban, 
leginkább a rendelési idő után. A 
10:00 óra után bedobott kérése-
ket másnap dolgo��uk fel. 

 A megvi�sgálandó betegek 
rés�éről a továbbiakban nem 
tudom elfogadni a�t a jelenlegi 
gyakorlatot, hogyha sokan van-
nak a váróban, ha�amennek 
ebédelni, és 12:30 körül viss�a-
jönnek. Valós�ínűleg mi is �árni 
les�ünk kénytelenek a rendelési 
idő lejárása után (12:00 óra)  a 
bejárati ajtót. Termés�etesen 
minden bent lévő beteget ellátunk 
továbbra is. Jelenleg rends�ere-
sen előfordul, hogy 1-1,5 órával 
tovább rendelünk. Sajnos, a� 
e-recept rends�er nagyon lelas-
sítja a munkánkat, kénytelenek 
vagyunk a más kör�etekben már 
korábban beve�etett s�igorításo-
kat mi is alkalma�ni.

 Megértésüket és együttműkö-
désüket kös�önjük! 

Dr. Teleki György 
általános orvostan 

s�akorvos, oktató főorvos 
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Iskolai hírek

Inté�ményünkben a� idei 
tanévben is le�ajlott a nyol-
cadik os�tályosok kö�épfokú 
iskolákba történő jelentke�ése. 
Tapas�taljuk, hogy a s�ülők kö-
rében még mindig néps�erűek 
a gimná�iumok, noha a munka-
erő-piacon régóta bebi�onyo-
sodott, hogy a továbbtanulók 
jobb elhelye�kedési lehetőség-
gel, esélyekkel és magasabb 
fi�etéssel ke�dik munkájukat, 
ha van a� érettségi mellett 
s�akkép�ettségük is.

A Tápláns�entkeres�ti Apá-
c�ai Csere János Általános 

Iskolában 11 tanuló (41%) vá-
las�totta első helyen a gim-
ná�iumot, ami a��al magya-
rá�ható, hogy a� iskola tanulói 
rendkívül jól teljesítettek a 
kö�ponti írásbeli vi�sgákon. 
Mindenképp dicséret illeti a 
rés�tvevőket. Míg matemati-
kából 18,3 pont (36%) volt a� 
átlag ors�ágosan (forrás: OH), 
addig a mi tanulóink 62%-ot 
teljesítettek. Magyarból 33,8 
pont (67%) volt a� átlag, a mi 
diákjaink itt is a� ors�ágos 
átlag fölött írták meg a felvé-
telit, átlagosan 40 pontot (80%) 

értek el. Bebi�onyosodott itt is, 
ha a fiatalokat a� erőfes�ítésü-
kért dicsérjük meg, vis�ont el 
is várjuk tőlük a teljesítményt 
és követke�etesek vagyunk, 
akkor a gyerekekből strapabí-
ró, nyitott és motivált tanulók 
les�nek, ami a későbbi sikerük 
kulcsa lehet. Bi�tosak vagyunk 
abban, hogy jelenlegi nyolca-
dikosaink is megtartják itteni 
tanulmányi eredményeiket, 
ugyanúgy, ahogy korábban 
kimaradt társaik. 

S�akgimná�iumot jelölt meg 
a� apác�ais diákok kö�ül 9 fő 

(33%). S�akkö�épiskolában pe-
dig 7 fő (26%) s�eretné folytatni 
tanulmányait.

Úgy véljük, hogy a 14 éves 
gyermekek s�ámára sikerült 
megtalálni a legmegfelelőbb, 
legjobb iskolát. Kös�önet érte 
Perlné Lakatos Ildikó és Góc�án 
Jó�sef os�tályfőnököknek és 
a felkés�ítő s�aktanároknak. 
Most már csak a felvételről 
s�óló értesítéseket kell várnunk 
nagy i�galommal, melyeket a 
tanulók 2018. április 27-ig kap-
nak meg otthonukban. 

(Információ: Apác�ai iskola)

Az idei évben február 3-án ren-
dezte meg a Szülői Szervezet a 
tantestület tagjainak közreműkö-
désével a farsangi mulatságot az 
apáczais tanulók számára.

A� alsós os�tályok diákjai 
dís�es, ötletes jelme�be öltö�ve 
vonultak fel a s�ínpadon a �sűri 
előtt os�tályfőnökük ve�etésé-
vel. Sok ötletes figurával talál-
ko�tunk: bemutatko�ott Yoda, 
Kukori és Kotkoda, egy körhinta, 
volt mosógép, Rubik-kocka, Sió 

dobo�os gyümölcslé, rák és 
még sok érdekes jelme�.

A �sűri csak hoss�as tanács-
ko�ás után tudta értékelni és 

rangsorolni a s�ebbnél s�ebb 
alkotásokat. Fő s�empontként 
a�t vették figyelembe, hogy 
saját kés�ítésű-e a jelme�.

A  f e l v onu l ás 
után a s�ülők tán-
cos produkcióját 
tekinthettük meg.

A délután a fel-
sős os�tályok mű-
soraival folytató-
dott. E�ek témája 
a� idei évben a� 
X-faktor volt. Min-
den csoport a saját 
í�lésének megfe-
lelően kö�elítet-
te meg a témát, 
válas�tott dalo-
kat, táncolt, vagy 
inkább humoros 

s�öveges rés�eket adott elő a 
televí�iós tehetségkutatóból. 
Minden műsornak más volt a� 
értéke, de a sok gyakorlás, a 

sok próba megláts�ott a pro-
dukciókon. A �sűri ismét nehé� 
döntés előtt állt, de megs�ületett 

a� eredmény. Első helye�ett a� 
5. B os�tály lett, második a 7. A 
os�tály, míg a harmadik hely a 
8. B os�tálynak jutott. Jutalom-
képpen pén�utalványt kaptak a� 
os�tályok.

A� eredményhirdetés után 
követke�ett a program egyik 

legi�galmasabb rés�e, a tombo-
lasorsolás. Kös�önjük s�épen a 
s�ülőknek a sok felajánlást és a 

finom süteményeket, a� üdítőket, 
a S�ülői S�erve�etnek a�t, hogy 
ismét iga�án emléke�etessé 
tették s�ámunkra e�t a délutánt! 
Külön kös�önjük Lakosi Miklós 
helyi vállalko�ónak a farsangi 
délutánho� nyújtott segítségét.

(Perlné Lakatos Ildikó) 

Továbbtanulás 2018: 
az írásbeli vizsgákat kiválóan teljesítették

„Farsangi fánk, pufóka, Teremben áll a móka”
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Az óvodás gyerekek fejlesztésé-
ről, a korosztályt érintő problé-
mákról indított sorozatot lapunk. 

A gyermekek hároméves ko-
rukra elég éretté válnak arra, 
hogy hoss�abb időt töltsenek 
édesanyjuk nélkül. Általában erre 
a korra tehető, hogy külön tudja 
válas�tani magát a� anyjától. E� 
a�onban nem minden gyermek 
esetében ugyanakkorra tehető, 
his�en különbö�ő temperamen-
tummal rendelke�nek. 

A� óvodába lépéssel megje-
lenik a beilles�kedési, leválási, 
elválási nehé�ség. Tünetei sok-
félék lehetnek, pl: sírás, s�ülővel 
s�embeni agress�ió, s�orongás, 
s�obatis�tasági problémák, 
folyamatos felső légúti megbe-
tegedés.

A gyerekek soks�or a� óvo-
dában találko�nak olyan s�a-
bályokkal, korlátokkal, alap-
vető érintke�ési s�abályokkal, 
melyek a s�ociális kés�ségek 
fejlődését, hiányait hivatottak 
pótolni.

Jellem�ő viselkedés lehet eb-
ben a� idős�akban a verekedés, 
agress�ív cselekedet, vagy a 
túl�ott viss�ahú�ódás.

De erre a kors�akra jellem�ő 
a „miért?” kors�ak is. Ilyenkor 
a gyermek mindenre kíváncsi, 
minden érdekli. Állandóan kér-
de�, néha többs�ör is ugyana�t. 

Kíváncsi, soks�or csapongó. 
Még nem tud különbséget tenni 
láts�at és valóság kö�ött.

A� óvodába kerülés idején 
ke�d a� én-tudatuk kialakulni. 
Úgy kell kialakítania s�emélyi-
ségét, hogy kö�ben alkalma�-
kodnia is kell a kö�össéghe� és 
annak s�abályaiho�.

A� óvodás gyermek cselek-
vését két motívum: a� után�ás 
és a� önállóságra törekvés ha-
táro��a meg. Hogy fejlődése 
kiegyensúlyo�ott legyen, meg-
felelő keretekre és követke�mé-
nyekre van s�ükség. Így tudja 
kialakítani a saját én határait, és 
tanulja meg, hogy a dolgoknak 
követke�ményei vannak. 

Leggyakoribb problémák:
Nem akar óvodába menni, ha 

beviszik sír, nem tud elszakadni 
az anyától

 E�ek a tünetek normálisak, 
időt kell hagyni a gyermeknek, 
hogy ho��ás�okjon a� új hely-

�ethe�. Ha elhú�ódik, akkor a 
háttérben s�eparációs s�oron-
gás állhat.

A� óvodába kerülés is egy 
s�eparációs hely�et, mert a 
gyermek nehe�en s�akad el 
a s�ülőtől, de e� egy normális 
viselkedés. A bes�oktatási idő 
után a s�eparációs s�orongás 

elmúlik. Ha mégis fennmarad, 
akkor segítséget kell kérni s�ak-
embertől.

Agresszív, verekszik a többi 
gyerekkel, állandó konfliktusai 
vannak, vagy túlzottan vissza-
húzódó.

A� agress�ió tulajdonképpen 
a s�orongás leve�etésének egy 
módja. A gyerek így kü�d meg 
a benne dúló fes�ültségekkel. 

Hisztizik.
A gyermek problémákkal 

s�embeni megkü�dési stratégi-
ái ke�detlegesek, a�t has�nálja, 
amit a környe�et megerősít. 
Ha a�t tapas�talja meg, hogy 

így megkapja, amit akar, akkor 
rátanul. A probléma gyökere 
elsősorban nevelési hiba.

Nem fogad szót, csúnyán be-
szél.

A gyerekeknek s�abályok-
ra, határokra, korlátokra van 
s�ükségük, hogy bi�tonságban 
ére��ék magukat. A kereteknek 
a�onban rugalmasnak kell len-
niük, mert minden gyerek fes�e-
geti a határokat, és e� normális.

Étkezési problémák (csak 
tésztát, csak kenyeret eszik).

A háttérben többnyire a s�ülő 
és a gyerek kö�ötti játs�mák 
állnak. A gyerek így tudja ér�el-
mileg manipulálni a s�ülőt. A 
gyerekek kevés dologban tudnak 
dönteni saját életükben, de a�, 
hogy mit es�nek meg, a� több-
nyire rajtuk múlik. A probléma 
hátterében nevelési hibák állnak. 
Fontos a�onban mindig orvosi-
lag is kivi�sgálni a gyereket!

Nem hajlandó részt venni fog-
lalkozáson.

A gyerekek alaptermés�etük-
nél fogva érdeklődőek, kíván-
csiak. Ha valamiből kihú��ák 
magukat, a� soks�or arról s�ól, 
hogy valamilyen kés�ségükben 
elmaradottabbak, a� a feladat 
nehé� s�ámukra, e�ért inkább 
kihátrálnak a hely�etből. 

Bővebben: Budai Ps�icholó-
gus Kö�pont

Fotónk illus�tráció

Gyermeknevelés: óvodai beszoktatás, az első próbatétel (5.)

A tanulók válto�atos fog-
lalko�tatásáho�, innovatív 
ötleteink megvalósításáho�, 
a Nyitott iskola, nyitott kapuk 
nyári tábor megvalósítá-
sáho� s�ámtalan kellékre, 
anyagra, belépőjegyekre 
és uta�ási lehetőségre volt 
s�ükségünk. Ehhe� segí-
tett bennünket a „Táplán-
szentkeresz t i  I sko láér t ” 
Közalapítványba 2017-ben 
befolyt öss�eg (117.849 Ft). 

A kö�alapítvány továbbra is 
s�ívesen fogadja a felaján-
lott 1%-okat, melyeket a� 
alapítvány s�ámlas�ámán 
lehet befi�etni vagy utal-
ni : 10300002-28004000-
00003285. Felajánlásaikat 
kös�önjük, továbbra is a 
gyerekeket érintő programok 
megvalósítására, s�emélyi-
ségük sokoldalú fejles�té-
sére, a� es�tétikus iskolai 
környe�etre fordítjuk.

Köszönjük 
a Táplánszentkereszti Iskoláért 

Közalapítvány számára 
felajánlott összeget!

Jól s�erepeltek idén is di-
ákjaink a Rumi Rajki Vi�uális 
Találékonyság versenyen. A� 
1-2. évfolyamosok csoportjában 
Mikos Lara 1., S�endrei Réka 5. 
helye�ett lett. A 3-4. évfolya-
mosok kö�ött Badics Hanna 
Zoé 3. helye�ést ért el. A� 5-6. 
os�tályos korcsoportban Bic�ó 
Laura 4., míg Tóth Réka 5. lett. A 
legnagyobbaknál (7-8. os�tályos 
korcsoport) Be�di Bettina 3., 
Bic�ó Levente 4. helye�ést ért el.

A� ugyancsak Rumban meg-
rende�ett komplex tanulmá-
nyi versenyen a 4. os�tályos 
„Okoskák” elneve�ésű csapat 
magyarból első helye�ést, a� 

„Agymenők” nevű csoportunk 
öss�esítettben 4. helye�ést 
ért el. Nyolcadikosaink kö�ül 
„Angol” neve�etű csapatunk 
matematikából 1., öss�esített-
ben pedig 3., lett. „Német” el-
neve�ésű csapatunk a 4. helyet 
s�ere�te meg.

Nagy örömünkre s�olgál, 
hogy tanulóink kö�ül 4 főt idén 
is behívtak a megyei ered-
ményhirdetésre. Erős Dorián 
és Gál Bence 5. os�tályos, Kis 
Bianka 7. os�tályos és Bokor 
Levente 8. os�tályos diákunk 
lehet ott a díjkios�tón. Gra-
tulálunk, i�galommal várjuk 
helye�ésüket.

Versenyek, győzelmek
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Karatehírek

Február 17-én, S�ombathelyen, 
a Brenner János Általános Iskola 
sportcsarnokában 18. alkalom-
mal került megrende�ésre a 
Sakura Kupa nem�etkö�i verseny. 
A WKF s�abályrends�er s�erint 
lebonyolított megmérettetésre 
a Tápláni Karate Sportegyesület 
ed�ője, Kassai Gergely (1.dan) 10 
karatést neve�ett, akik kö�ül a 
többségnek e� volt a� első alka-
lom, hogy tatamira lépett verse-
nyen. A versenykiírás lehetőséget 
adott arra, hogy ne csak a saját 
korcsoportjukban induljanak, ha-
nem egy korcsoporttal feljebb is. 

A tápláni gyerekek mindany-
nyian éremmel, érmekkel tértek 
ha�a, öss�ességében 7 első, 6 
második és 5 harmadik helye-
�ést s�ere�tek!!

Gratulálunk!
Aranyérem: Anduska-Varga 

András 14-15 évesek, kata, Berta 
Dániel 18-20, kata, Berta Dá-
niel 21 felett, kumite, Gerebics 
Márton 12-13, kumite, Léránt 
Anna 10-11, kata, Léránt Anna 
12-13 kata, Várkonyi Csanád 
6-7, kumite.

Ezüstérem: Anduska-Varga 
András 12-13, kumite, Baranyai 
Benjamin 12-13, kata, Kalmár 
Zalán 8-9, kata, Kalmár Zalán 
10-11, kata, Lenkay Dorka 14-15, 
kata, Lenkay Dorka 14-15, kumite.

Bronzérem: Anduska-Varga 
András 12-13, kata, Baranyai 
Benjamin 10-11, kata, Dénes Za-
ránd 10-11, kata, Lendvai Tamás 
10-11, kumite, Várkonyi Csanád 
8-9, kata.

A Tápláni Karate SE február második hétvégéjén tartotta a� 
év első ed�őtáborát és övvi�sgáját. Németh András (4.dan) előtt 
14 karatéka adott s�ámot elméleti és gyakorlati tudásárából, 
valamint a� erőnlétéről.

A vi�sga mindenkinek sikerült, a sportolók magasabb övfo-
ko�atba léphetnek. 

Kedves Sportbarátok!
Idén se feledkezzetek meg az adó 1% felajánlásáról, mellyel 

sokat segíttetek a Tápláni Karate Sportegyesület gazdálkodásán. 
A támogatást, ahogy az előző években is, a gyerekek versenyekre 
utazására, nevezési díjakra, sportszerek vásárlására költjük. 

Köszönjük, ha gondolsz ránk!!
Az egyesület adószáma: 18895870-1-18

Edzőtábor és övvizsga

Felső sor balról: Léránt Anna, Kassai Gergely edző,  
Dénes Zaránd, Berta Dániel, Lenkay Dorka, Gerebics Márton, 

Anduska-Varga András. Elöl: Baranyai Benjamin, 
Lendvai Tamás, Kalmár Zalán, Várkonyi Csanád

Sakura Kupa

Felső sor balról: Németh András (4.dan) vizsgáztató, Kassai 
László, Lenkay Dorka, Koltai Tamás, Gerebics Márton, Kassai 

Gergely (1.dan) edző. Középen: Németh Bálint, Szommer Emma, 
Gombor Amanda, Dénes Zaránd, Koltai Márk. Elöl: Pungor Róza, 

Koltai Kata, Hering Enikő, Kalmár Zalán, Várkonyi Csanád, 
Baranyai Benjamin

Iskolánk 2017 ős�én értesült róla, 
hogy a júniusban beadott pályá�a-
tunk (Állj pályára!) kedve�ő elbírálás-
ban rés�esült. A pályá�at kapcsán 
lehetőséget látunk arra, hogy tanu-
lóinkat hatékonyan segítsük a pá-
lyaválas�tást megelő�ő idős�akban. 

 A pályá�ó a S�ombathelyi Tan-
kerületi Kö�pont, a pályá�atban 
együttműködő inté�mények a Táp-
láns�entkeres�ti Apác�ai Csere 
János Általános Iskola mellett a 
s�ombathelyi Dési Huber István 
Általános Iskola, a Gothard Jenő 
Általános Iskola, a Paragvári Utcai 
Általános Iskola, a S�entgotthárd 
és Térsége Iskola Vörösmarty Mi-
hály Gimná�iuma, és a Vas Megyei 
Pedagógiai S�aks�olgálat.

A projekt megvalósításának 
ke�dete 2017. 09. 30., terve�ett 
befeje�ése: 2020. 09. 30. 

A projekt időtartama 36 hónap. 
A� elnyert támogatás öss�ege 
a� öss�es inté�ményre: 149 921 
000 Ft. 

A� elnyert támogatásból a� 
iskolai ünnepségeken has�nált, 
már elavult hangosító berende�é-
sünket egy, a mai kor kívánalmai-
nak megfelelő, modern, komplett 
hangrends�erre cserélhetjük. 
E��el emeljük ünnepségeink s�ín-
vonalát, élve�hetőségét.

A programokho� anyagokat is 
igényelhettünk, melyet maximáli-
san ki is has�náltunk.

A pályá�at keretében megva-
lósuló programok kö�ött akad 
s�akkör, erdei iskola, tábor, bu-
s�os kirándulás, ü�emlátogatás, 
könyvtári foglalko�ás. A foglal-
ko�ások mindegyike tanulóink 
pályaválas�tásával kapcsolatos 

ismereteit bővíti.  Reményeink 
s�erint segíti a pályaválas�tás 
nehé� döntésének megho�atalát, 
úgy, hogy ké��el foghatóvá tes�i 
a� egyes s�akmákat.

A� idei tanévben néhány prog-
ramunk már meg is valósult.

Novemberben a 7/a, a 8/a és 
a 8/b os�tály tanulói S�ombathe-
lyen a Pályainfón  ismerkedhettek 
meg a régióban működő kö�épfo-
kú  oktatási inté�ményekkel.

Novemberben indult új s�akkö-
rünk „Élj együtt a termés�ettel!” 
néven, Góc�án Jó�sef tanár úr 
ve�etésével. Termés�ettudomá-
nyos s�akkör keretében a� erdő-
ben és a ví�parton élő állat- és 
növényfajokkal ismerkedhetnek 
tanulóink. Madárgyűrű�éssel is 
foglalatoskodhatnak, illetve ma-
dárvédelmi ismereteiket is bővít-

hetik. A s�akkörre járó gyerekek 
kipróbálhatnak erdés�eti és ví�-
parti munkákat is.

Januárban a „Mi a pálya?” című 
pályaorientációho� kapcsolódó 
műhelyfoglalko�áson vettek rés�t 
a felső tago�at tanulói os�tályon-
ként a könyvtárban, ahol S�akál 
S�ilvia, Molnárné Dávid Es�ter, 
Pappné Nagy Judit és Perlné La-
katos Ildikó pedagógusok i�gal-
mas feladatokkal várták őket. 

A 2017/18-as tanév még s�á-
mos, a témával kapcsolatos 
programot tartogat diákjainknak, 
akiknek a sok élmény mellett, re-
mélhetőleg tudunk segíteni, hogy 
mely pálya felé vegyék útjukat, 
amikor kikerülnek a Tápláns�ent-
keres�ti Apác�ai Csere János 
Általános Iskolából.

Borosné Pethő Gabriella

Állj pályára! – Pályaorientáció fejlesztése a Szombathelyi Tankerületi Központ intézményeiben 
EFOP-3.2.5-17-2017-00035




