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Közmeghallgatást tartottak decemberben
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete 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 településképi rendelet tervezetét is.
Perl János polgármester ös�szefoglalta a Települési Arculati
Kézikönyv és a települési rendelet
megalkotásának törvényi, jogi
előzményeit. A helyi önkormányzatoknak kell megalkotni és elfogadni a rendeletet, a tervezethez
kérik a lakosság észrevételeit, javaslatait. Vetített képekkel illusztrálta mondandóját. Az arculati ké-

zikönyv részletesen feltárja a falu
földrajzi, geográfiai környezetét,
természeti adottságait, számba
veszi építészeti értékeit (műemlékek, védett helyi értékek).
Útmutatót, ajánlást fogalmaznak

rűsítsenek a faluban épített új
házak, régebbi épületek, vagy
tartozékaik felújítása során.
Gyönyörű fotókkal szembesülhettek a közmeghallgatás résztvevői, szép tornácos házak, a

Perl János, Családi Anita, Tőke Monika, Babolcs Ottóné
meg az építészek, hogy a község
továbbra is őrizhesse lakókörnyezete értékeit, kultúráját.
Szakemberek segítettek abban, hogy jó példákat népsze-

mai kor elvárásaihoz igazított
egykori pajták kapnak új szerepet. A családi házak körül tágas
a tér, a falut átszelő Gyöngyös
és a sok zöld felület, nagy fák,

virágos előkertek teszik vonzóvá
a települést.
Gazdag épített örökség, a
kastélyok, templomok, kőkeresztek, síremlékek, az intézmények udvarán és más közterületen található szobrok megóvása minden nemzedéknek ad
feladatot.
A szép környezet az itt lakók
érdekét szolgálja, de aki távolabbról érkezik, annak is üzenhet, ebben a faluban jó lakni,
szeretnek itt élni.
Török István felszólalására
válaszolva a polgármester elmondta, hogy az 1848-as emlékmű fényképét pótolni fogják
az arculati kézikönyvben. Az
emlékmű környékét 2018 tavaszán újra parkosítják, hogy méltóbb környezetben állhasson.
Folytatás a 3. oldalon

Mesél a múlt: helytörténeti kiállítás az Erdődy-kastélyban
Gondos gazdája a településnek
az önkormányzat, amely nem
hagyja értékeit ebek harmincadjára jutni, mi több, igyekszik a
múlt értékeit összegyűjteni, bemutatni, és megőrizni a jövő számára. Jó példája ennek az a helytörténeti gyűjtemény, amely a
2004-ben a táplánszentkereszti
önkormányzat által felújíttatott
Erdődy-kastély emeletén várja
az érdeklődőket.
A 2009-től látható állandó
kiállítással négy, szépen rendbe hozott helyiséget gazdag
anyaggal töltötték meg. Települési térképek a korabeli fa-

lurészekkel, a rajzok a község
mai elrendezését, arculatát
vetítik elénk, s ahogy haladunk
befelé a termekben, úgy ismerhetjük meg egyre mélyebben
Táplánszentkereszt múltját,
életét, értékeit. Sok régi írásos dokumentum, még több
fénykép, helyi képzőművészeti,
építészeti, népművészeti alkotásokról, értékekről. A paraszti
múlt egykori használati tárgyai,
a falakon festmények, tablók,
írásos relikviák, a vitrinekben
életképek az egyház, a közösségek, egyesületek életéből, a
kastélyok, malmok történetéről, funkcióiról. Az egyik sarok-

Fotók, dokumentumok a tárlókban
ban hajdani pianínó, amely a
Szécsen-kastélyból származik,
és Wiktora Antal vásárolta meg
gyermekeinek Szécsen gróftól.
Az egyik vitrinben háborús emlékek, kitüntetések. A használati
eszközök nemcsak azt mutatják

meg az érdeklődőknek, hogy
mivel dolgoztak, hogyan éltek
egykoron, de azt is eszükbe
juttatja, hogy milyen óriási fejlődés történt már néhány évtized
alatt is.
Folytatás az 5. oldalon

Gólt lőtt a Tottenhamnek és a Bayernnek is

Részletek a 9. oldalon
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A magyar kultúra napja a kastélyban
Táplánszentkereszten az idén
rendhagyó helyszínen, az Erdődykastélyban tartották a magyar
kultúra napját január 22-én. Az
önkormányzat és a faluban működő civil szervezetek képviselői,
a közintézmények vezetői találkoztak és beszélgettek a kastély
emeleti részén.
A táplánszentkereszti önkormányzat által szervezett
találkozó kezdete előtt a civil
szervezetek képviselői bejár-

ták a kastély emeleti szobáit,
megnézték a helytörténeti
kiállítást és Forrai Katalin
óvodapedagógus emlékszobáját is.
A magyar kultúra napját a
foltvarró-klub által használt
teremben tartották. Perl János polgármester köszöntötte
a résztvevőket. Elmondta, a
művelődési ház korábbi vezetője távozott, ezért új helyzet
alakult ki, és szükségszerűvé
vált, hogy a civil szerveze-

Az SZJA 1%-a a kultúra
támogatására
A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesület köszöni, hogy
a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásakor az egyesületet választották!
A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesületnél több
kulturális csoport is működik: a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar, a Tavaszi Szél Citerazenekar, a Tápláni
Gyöngyvirág Dalkör, a Foltvarró Kör -Sárkány Klubja, az
Olvasókör. Az egyesületnek közel 50 állandó tagja van,
tevékeny részt vállal a falu életének kulturális életében, a
hagyományok őrzésében.
Ha továbbra is szeretné támogatni a táplánszentkereszti
kulturális életet, és szívesen részt vesz a felkínált programokon, akkor kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a
Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesületet.
Adószámunk: 18899733-1-18
Köszönjük!

Új elnöke van a helyi
polgárőr egyesületnek
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület korábbi elnöke
leköszönt tisztségéről. Január 27-én tartotta közgyűlését az
egyesület, amelyen elnöknek választották Halvax Ágnest. A
polgárőrök továbbra is vállalnak szolgálatot a községben.
Tavaly összesen 1036 órát teljesítettek, ebből 105 órát a
rendőrökkel közösen. Halvax Ágnes elmondta, a polgárőrség
továbbra is ellátja azokat a feladatokat, amiket korábban
(rendezvények, temetések biztosítása, forgalomirányítás a
gyermekintézmények környékén stb.). Szeretnék bővíteni az
egyesület tagjainak számát, aki kedvet és elhivatottságot
érez, jelentkezhet a következő telefonszámon: 30/ 271-7542.
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület kéri, hogy
adójuk 1%-át ajánlják fel mükődésére.
Adószámuk: 18892839-1-18.

tek nagyobb összefogásával
szervezzenek programokat,
„nem adhatjuk ki egy embernek a feladatot, minél több
embert kellene bevonni a közösségből”. Táplánszentkereszten havonta legalább egy
közösségi programot továbbra
is meg kellene valósítani, a
polgármester jelezte, hogy
át kellene tekinteni, melyek
azok, amiket érdemes tovább
folytatni, esetleg újabbakat is
tervezhetnének. A jól bevált
és „meghonosodott”, a falu
lakóinak érdeklődését felkeltő
rendezvényeket továbbra is
szeretnék megtartani, vannak
azonban olyanok, amelyeket
talán időlegesen szüneteltetni
kellene.
A polgármester hangsú lyozta, ahogy eddig, ezután
is számíthatnak az önkormányzat támogatására. A Táplánszentkereszt Kultúrájáért
Egyesület civil szervezetei és
a sportegyesületek eddig is
kivették részüket a falu életéből, lehetett rájuk számítani a
kulturális és sportprogramok
szervezésekor.
A polgármester beszéde
után dr. Kovács László alpolgármester vette át a szót. A
magyar kultúra napjához kapcsolódva a Himnusz születésének körülményeiről beszélt.
A verset 1823. január 22-én
fejezte be Kölcsey Ferenc, öt
év elteltével jelent meg először nyomtatásban, az Auróra
című lapban. Kölcsey Ferenc
jogász, költő, Szatmár megye
országgyűlési követe is volt. A
Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, latinul, franciául,
görögül is tudott.
1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra napját, a Himnusz
születését.

D r. Ková c s L á s z l ó D s i d a
Jenő: Arany és kék szavakkal
című versének előadásával
fejezte be mondandóját. A közönség nagy tapssal köszönte
a megemlékezést.
A továbbiakban Perl János
polgármester elmondta, a
táplánszentkereszti önkormányzat döntést hozott arról,
hogy a kulturális és sportbizottság működését aktívabbá
teszik, Molnár Istvánt, a bizottság elnökét kérték fel a feladat
koordinálására. A polgármester kérte a civil szervezetek és
közintézmények vezetőit, hogy
együtt tekintsék át a 2018-as
évre tervezett programokat,
melyek azok, amelyeket ők
vállalnak. (A rönkhúzás elmarad, a Vas-Film programjait
Vépre „költöztették” a korábbi
szervezők). Az önkormányzat
az iskolával karöltve szervezi
továbbra is a nemzeti ünnepeket és megemlékezéseket, a
szeptemberi falunapot, az októberi faluegyesítési ünnepet,
a novemberi szépkorúak napját. Az adventi programokat
majd ugyanúgy fölosztják egymás között a civil szervezetekkel, mint tavaly. Megmarad
az Olvasókör havi programja,
nőnapi köszöntő, fiatal családok napja, húsvéti játszóház
is lesz. A hagyományokhoz
híven megtartják a medvehagymához kötődő programokat, a májusfa-állítást és
kitáncolást, és a pünkösdi fúvóskoncertet, a Németh Lajosemléknapot. Pályázatokkal és
önkormányzati támogatással
szeretnék elérni, hogy színvonalas kulturális és szórakoztató programokkal színesítsék
Táplánszentkereszt lakóinak
életét.
(t. m.)

Táplánszentkereszt

Önkormányzati havilap
Felelős kiadó:
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: Perl János • Felelős szerkesztő: Treiber Mária
E-mail: taplanujsag@gmail.com
Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely
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Közmeghallgatást tartottak decemberben
Folytatás az 1. oldalról
A közmeghallgatáson körbeadták a Települési Arculati Kézikönyvet, amit a falu honlapján
(www.taplanszentkereszt.hu) is
megtalálhatnak az érdeklődők.
A továbbiakban az aktuális
pályázatokat ismertette Perl
János. Az országban és a megyében 2016-tól felpörgették a
pályázatokat, a község 5 pályázatot nyújtott be, ebből 4 nyert.
A Jókai Mór Művelődési Ház
felújítására a Vidékfejlesztési
pályázaton 75 százalékos támogatáshoz jutottak, 25 százalékot
az önkormányzat finanszíroz.
A pályázattal 38 millió forintot
nyert az önkormányzat, 13,3

jelentett akadályt a meredek
lépcső. Pihenőszobát, zuhanyzót is kialakítanak majd. A pályázatra öt vállalkozó nyújtotta
be ajánlatát.
A polgármester megemlítette,
hogy 2016-tól az építőiparban
meglehetősen emelkedtek az
árak, az anyagköltség és a munkabérek is nőttek.
Az önkormányzati konyha
megújítását szolgálja a másik
pályázat: új tetőt kap az épület
és a homlokzatot is fölújítják, a
lépcsőket kicserélik. A konyhai
eszközöket, gépeket is korszerűbbekkel váltják föl, ezzel is
javítják a munkakörülményeket és az ellátás színvonalát.

A képviselő-testület tagjai a közmeghallgatáson

millió az önrész, de ez még vál- A pályázattal 24 millió 784 ezer
tozhat. Új oldalszárnyat kap az forintot nyertek, az önkormányépület, a régit teljesen felújítják zat 11,4 millió forintos önrésszel
(tetőcsere, új ajtók, ablakok, egészíti ki a költségeket.
hőszivattyú, napelemek stb.) A
A negyedik sikeres projektre
projekt közbeszerzése folya- 91 milliós támogatást nyertek,
matban van.
az önrész mértéke még nem
Az önkormányzat két éve vis�szavásárolta az
Empátia Kft.-től az
orvosi rendelőt. A
Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton
az orvosi rendelő
épületének külső
szigetelésére és
Cserkuti Veronika, dr. Nagy László
homlokzatának,
tetejének felújítására, valamint ismert. Új épületet húznak fel az
fűtéskorszerűsítésre és aka- önkormányzati hivatal udvarán.
dálymentesítésre sikerrel pá- Lebontják a régi műhelyt és a
lyáztak, erre 23 millió 620 ezer kerítést a temető felé. Térköveforintot nyertek, 11,4 millió fo- zett parkolót alakítanak ki. Az
rinttal járul hozzá a felújításhoz épületben nagyobb tárgyalóteaz önkormányzat. A rendelő- rem lesz, amely alkalmanként
höz a bejutás nehézkes volt, házasságkötő teremként is szola mogáskorlátozottaknak és a gálhat, szociális helyiségek, irobabakocsival közlekedőknek dák is helyet kapnak. A falusias

stílusjegyeket megőrző épületet
terveztek, hőszivattyús fűtéssel.
A pályázatok ismertetése
után Perl János beszámolt arról
is, hogy 9 személyes kisbuszt

körüli reggeli és délutáni közlekedési anomáliákról, a temető körüli
parkolásról, a Fő utca felújításáról, valamint a Rosenberg-Ráczkastély felújításáról, jövőbeni

A falu lakói hallgatják a beszámolót

rendelt az önkormányzat (a
nagyobb buszt eladták, üzemeltetése nem volt gazdaságos, és
az iskolát átvevő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem
járult hozzá a fenntartáshoz).
A kisbuszt használhatják az
óvodások, iskolások, idősebbek
Szombathelyre szállításához is.
A közmeghallgatás a továbbiakban a lakosság kérdéseivel
folytatódott. Az iskola és óvoda

sorsáról kérdezték a helyhatóság
képviselőit. A közmeghallgatáson
megtudhatták a lakók, hogy a
falu központjában lévő postaépület felújításához hozzájárulna
az önkormányzat (megépítése
óta nem költöttek rá!), azonban
az állami cég nem kívánja igénybe venni a táplánszentkereszti
önkormányzat segítségét…
(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc
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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 azon túl, hogy egyetemes, keresztény értékeket
hordoz, a mai emberek többségének mást is jelent, mint
Jézus feltámadását. A húsvéti ünnepek mást jelentenek a
kisebb gyermekeknek, mást a fiatal felnőtteknek, és mást
az idősebbeknek. A gyerekek várják az iskolai szünetet,
amikor játszhatnak, pihenhetnek, kikapcsolódhatnak, de
várják az ünnepet is, amikor találkozhatnak rokonaikkal.
A háziasszonyok sütnek-főznek, készülnek a vendégek
fogadására.Van akinek ez a hosszú hétvége a tavaszi fáradtság elűzésére wellnessel telik. A régi locsolkodás ma
már többnyire néhány csepp kölnit, parfümöt jelent, melyért cserébe csokitojást, vagy egyéb apró figyelmességet
kapunk a hölgyektől. Mindezektől függetlenül készüljünk
az ünnepre régi szokásainkat is megőrizve, felelevenítve!
Ne feledjük el, hogy hamarosan itt a tavasz és vele együtt a
megújulás, a természet újjáéledése. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, a magam, munkatársaim, valamint
Táplánszentkereszt község képviselő-testülete nevében!
Perl János
polgármester
„Winter is coming...”
(Trónok Harca:
A Stark Ház jelmondata)
Bizonyára sokan látták (olvasták) a filmet/könyvet és ismerős
nekik a sorozatban legtöbbet
hangoztatott családi mottó:
Közeleg a Tél!
Most azonban nem egy hátborzongató, többértelmű figyelmeztetésről, hanem egy reális
meteorológiai előrejelzésről
van szó – a tél valóban megérkezett, felkészültünk rá, de
sajnos a hóeltakarítás nem
varázsszóra történik. Időbe
telik, míg a település mind a
24 utcájába odaérnek a hótolók.
Először a főutakat, a fontosabb
gyűjtőutakat takarítják le, ahol
a legnagyobb forgalomra lehet
számítani. A napokban nemcsak a lehullott hó, hanem a
szél is megnehezítette a munkavégzést. Vannak a településen olyan védtelen helyek, ahol
a szél, akadály nélkül hordja
a lakott területekre vissza a
havat. Nagyon jó példa erre
a Dózsa György utcában lévő
beépítetlen telkekkel szembeni

útszakasz. Többször is felszabadították a területet, csak
nem biztos, hogy éppen akkor,
amikor néhányan arra jártak.
Igyekeztünk a telefonon érkező
reklamációkra intézkedni, de a
széllel szemben nem igazán
vehettük fel a versenyt.
Ugyanez a helyzet tapasztalható a volt Tangazdasági buszmegállónál is. A mögötte lévő
üres területről a buszmegálló
mellé hordja a havat, hóban
lehetett megközelíteni egy telefonos jelzés szerint még a
busz sem ment be. Nem igaz,

hogy nem tolták el a havat a
kanyarulatból. Eltolták, csak
a szél visszahordta. Igyekszünk
eltakarítani, hogy olvadáskor ne
kelljen víztócsákon keresztül
átkelni a buszmegállóhoz. Türelem kell ilyenkor, tudomásul kell
vennünk a téllel járó kényelmetlenségeket.
Nem tudunk úgy közlekedni
a hóesésben, mint egy átlagos
hétköznapon. Talán ettől tél
a tél. Az idén sem ette meg
a kutya, pedig már azt hihettük,
megúsztuk.
Segítsük elviselhetőbbé tenni
a kényelmetlenséget, segítsük eltakarítani az idős, beteg,
egyedül élő lakótársaink előtti
járdáról a havat, nézzünk rájuk,
figyeljünk egymásra a kemény
hidegekbe. Láthattunk példákat
arra, hogy ez a viszonylag kevés
hó a megyében több helyen
útlezárásokat vont maga után,
településeket zárt el az elmúlt
hétvégén, sokkal nagyobb kényelmetlenséget okozva az ott
élőknek.
Épp a Dózsa utcában panaszkodott valaki – még a hó
előtt – arra, hogy a lakók az utcán parkolnak gépkocsijaikkal.
Ez nehezíti a közlekedést, a
hótolók munkáját is.
Többször hangot adtunk már
annak a felhívásnak, hogy az
gépkocsi-tulajdonosok autóikat
a saját területükön tárolják.
A Petőfi utca, a Dózsa utca de
a Vörösmarty utca is viszonylag
szűk, az útszélén történő parkolás, főleg nagyobb autókkal,
sok esetben kisteherautókkal, vagy munkagépekkel nem

helyénvaló. Az önkormányzat
keresi a megoldást, hogy ezt
a kaotikus helyzetet rendezze.
Az út és a hozzá tartozó útpadka a közút területét képezi,
ott gépkocsit tárolni nem lehet.
Megállni, parkolni az élet természetes velejárója, de állandó
tárolásra nem hivatott.
E kitérő után engedjék meg,
hogy visszatérjünk a télre,
lássuk tehát a hasznos téli
tudnivalókat. A vízvezetékek
és a vízórák fagy elleni védelmének fontosságára hívja
fel a figyelmet a Vasivíz Zrt.
Az akna fedőlap belső felületét
megfelelő szigeteléssel lássuk
el (pld. hungarocellel), a vízóra
műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az elfagyás
elkerülése érdekében. Tavas�szal, a tartós fagyok elmúltával
célszerű megvizsgálni az ivóvízmérő-akna állapotát, nézzük
meg a vízórát.
Ha a fagy mellé havazás is
párosul az önkormányzat végzi az utakon, kerékpárutakon,
járdákon, buszmegállókban
a hóeltakarítást, ha kell hétvégén és ünnepnapokon is.
Azonban nem mindenütt az önkormányzat feladata a járdák
síkosságának megszüntetése!
Az ingatlanokkal, épületekkel,
építései telkekkel közvetlenül
érintkező járdaszakasz tisztántartása – ide értve a hó és
síkosság elleni védekezést
is – az ingatlan használójának
(tulajdonosnak, birtokosnak)
a kötelessége! Ez az üzletekre (bolt, posta, vendéglátó
egységek, stb.) is vonatkozik.
Az ingatlanok előtti, melletti járdaszakaszt le kell letisztítani,
majd napközben szükség szerint újra gondoskodni kell arról,
hogy lehesen rajta közlekedni.
Országgyűlési választás
Az országgyűlési képviselők
2018. április 8. napjára kitűzött
választásával kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat. Szavazni
2018. április 8-án (vasárnap) a
szavazásról szóló értesítőben
megjelölt szavazóhelyiségben
6 órától 19 óráig lehet. A sza-
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vazásra feltétlenül hozzák magukkal érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányukat (személyi igazolvány, vagy
útlevél, vagy 2001. január 1-jét
követően kiállított vezetői engedély) és a lakcímkártyájukat.
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki
mozgásában egészségi állapota,
vagy fogyatékossága miatt gátolt
mozgóurnát igényelhet. Mozgóurnát a szavazást megelőző
második napon 2018. április
6-án (pénteken)16:00 óráig a
helyi választási irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án
(vasárnap) 15:00 óráig pedig
attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékében
szerepel. A fogyatékossággal
élő választópolgárokat tájékoztatom, hogy a település mindkét
szavazóköre akadálymentes.

Szavazóhelyiségeink címe: 9761
Táplánszentkereszt, Táncsics
Mihály utca 22. – Idősek Otthona, 9761 Táplánszentkereszt,
Főút 12 – Általános Iskola. Választással kapcsolatos további
kérdéseikkel forduljanak bizalommal a helyi választási iroda
munkatársaihoz, személyesen a
Helyi Választási Irodában a Táplánszentkereszt, Rákóczi utca
l. szám alatt, illetve telefonon a
06-94-577-048 telefonszámon.
Tatsanak velünk!
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” megnevezésű,
EFOP 1.5.2-16 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtott be és
nyert „Önbecsülés, teljesség,
egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és
Veszprém megyében” címmel.

A pályázatban Balatonhenye,
Kővágóőrs, Sorkifalud, Sorokpolány és Táplánszentkereszt
község önkormányzatai vesznek részt.
A nagyszabású program célja
a humán szolgáltatások fejlesztése. Ezen belül az egyik kiemelt
terület a hátrányos helyzetű
személyek, gyesről, gyedről
visszatérők, fiatalok, pályakezdők segítése. Ennek érdekében mentorokat képeznek ki,
akik felkarolják a rászorulókat,
segítik őket életmódtanácsokkal, illetve képzésekkel, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy
vissza (vagy oda)találjanak a

munka világába. Ezen kívül erősítenék a vidék megtartó erejét
és a kisközösségek társadalomszervező képességét. Ez a
gyakorlatban egyebek között
családi napok, készségfejlesztő
foglalkozások, egészségügyi és
prevenciós előadások, tréningek
szervezését jelenti. A programban öt konzorciumi partner van,
a konzorciumi vezető Balatonhenye. Táplánszentkereszt
72.3 millió forintot használhat
fel az összesen 220 milliós támogatásból. A két éven át tartó
projekt, február 1-én kezdődött.
Családi Anita
jegyző

Fúvóskoncert Szombathelyen
Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt
2018. április 14-én 18:00 órakor Szombathelyre a Bartók Terembe a Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar és a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar közös koncertjére.

Mesél a múlt:
helytörténeti kiállítás az Erdődy-kastélyban
Folytatás az 1. oldalról
Nagy munka volt az anyagot
összegyűjteni, rendezni, s ebben komoly szerep jutott
azoknak, akik megőrizték a múlt darabjait, emlékeit, s lehetővé tették
a közösség érdekében
annak felhasználását,
hasznosítását. Amit látni
kell, azt leírni nem lehet,
ezért csak ajánlani tudjuk, hogy minél többen
ismerjék meg lakóhelyük
múltját, értékeit, látogassanak el akár egyedül,
akár társaságban, vagy
csoportosan az Erdődykastélyba, és tekintsék

meg az emeleten található
h e l y t ö r t é n e t i g y ű j t e m é ny t .
Mivel nincs állandó jelenlét a

kiállításon, jó, ha előzetesen
az önkormányzattal veszik
fel a kapcsolatot, előzetesen

bejelentik, hogy szeretnék
megnézni a kiállítást.
(l. e.)
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Időutazás Vasszécseny 800 évébe
Táplánszentkereszten, az iskola
sportcsarnokában január 14-én
mutatták be az Anno Domini, avagy nekünk 8száz! című
háromfelvonásos komédiát,
amelyet Vasszécseny fennállásának 800. évfordulójára írt
Anduska Katalin pedagógus és
Merkli Ferenc plébános.
Anduska Katalin elmondta,
2016 őszén került az amatőr
társulat közelébe. A tíztagú társulat tagjai a közeli falvakból
verbuválódtak, 14 évestől 65

éves korig gyűltek össze az
amatőr színjátszók, (Sorkifaludról, Tanakajdról, Vasszécsenyből
és Táplánszentkeresztről).

Merkli Ferenc plébános vezetésével egyházi témájú darabokat tanultak be és adtak elő. Az
egyik az Auschwitzban meghalt
Kolbe atyáról szólt, a másik Abai
Imre: A halál mezsgyéjén jártam
című drámája volt.
„Ott voltam az egyik próbán,
s a bírót játszó tag egymás
után már többször hiányzott, így
felajánlottam, hogy el tudnák-e
azt képzelni, hogy én lépjek a
helyére. Pár mondatos szerepe
volt, megkértek és elvállaltam”
– így kezdődött.

Vasszécseny tavaly ünnepelte megalapításának 800.
évfordulóját. Anduska Katalin
és Merkli Ferenc plébános az

évfordulóra együtt írták meg
a háromfelvonásos komédiát
a falu történetéből. Időközben
az amatőr színjátszó társaság,

környező falvakban is érdeklődésre tarthatott számot, sorra
bemutatták a többi faluban is
(decemberben Tanakajdon).

amelynek nem volt külön neve,
fölvette az Egy vérből társulat nevet, tagjai: Pungor László, Oláh Miklós, Varga Gergely,
Németh Arnold, Szalay József,
Cserkész Viktor, Horváth Ildikó,
Magyar Vivienn, Varga Gábor
és Anduska Katalin. Külön említést érdemel Antal László, aki
a csapat lelkes technikusa és
fényképésze is lett.
Az Anno Domini, avagy nekünk 8száz! ősbemutatóját
2017. november 5-én tartották
Vasszécsenyben, és mivel a

Táplánszentkeresztre 2018.
január 14-én érkeztek, az iskola
sportcsarnokában játszották el
a különös időutazást és falubemutatást, amely napjainkban
kezdődött, a második jelenetben
pedig az 1800-as években az
Ebergényi grófi család szalonjában folytatódott (ahová a
kocsmaalagúton keresztül jut
el a falugazda és a történelemprofesszor, meg a bukott
tanítványa), majd a harmadik
felvonásban visszamentik a mai
valóságba…
Anduska Katalin tanító-vizuális nevelés és egészségtantanár szakon végzett, négy évig
Szombathelyen a Waldorf iskolában dolgozott, innen került
a táplánszentkereszti Apáczai
iskolába. A társulattal szinte
együtt rendezték a komédiát
(időközben a plébános úr sok
egyéb elfoglaltsága miatt már
nem tudta tovább vállalni a
feladatot).
A kis társulatra Táplánszentkereszten több mint hatvanan
voltak kíváncsiak, aki eljött, jól
szórakozhatott a történelmi ismereteket se nélkülöző, mégis
mai, 35 perces komédián.
Február 24-én Őriszentpéteren is bemutatják, aztán Sorkifaludra készülnek menni, valamint
biztatást és támogatást kaptak
a nyári Nemzetközi Színjátszó
Fesztiválon való részvételre,
Vasvárra is. 
(t. m.)
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Májusban lesz 90 éves a település doyenje
Micheller Józsi bácsi idén májusban lesz 90 éves, kertészkedik,
kisállatokat gondoz, és eljár az
ebédért is. Sose gondolta volna,
hogy ilyen magas kort ér meg.

idén januárig. Most az iskolából
hordom a kosztot nekem és a
lányomnak is.
Aztán elmeséli, hogy 84 éves
koráig szinte semmi baja sem
volt, nemigen ismert orvost
és gyógyszert. Ekkor azonban
szívinfarktust kapott. Kihívták a
mentőt, a szombathelyi kórházban másnap hajnalban meg is

megint megkatéterezték, de mint
kiderült, ez nem infarktus volt.
– Negyvenkét évet dolgoztam 1950-től a Szombathelyi
Tangazdaságnál, nagyrészt itt
a Rangut majori telepen, 1980A faluközpontban, a focipától a nyugdíjazásig fejőként, de
lya közelében, kilencven éve
számomra ismeretlen volt a
él a családi házában Micheller
táppénz. Igaz, megedződtem a
József, Táplánszentkereszt legfizikai munkában, hiszen már 12
idősebb férfi polgára. Épéves koromban, aratás
pen indulna az ebédért,
idején marokszedőnek
amikor feltartom. Lánya
szegődtem el, később
társaságában elbeszélkertészeti munkás is volgetünk.
tam. A tangazdaságnál
– Pa n a s z ra va n i s
még négy évet lehúztam
o ko m , m e g n i n c s i s
a nyugdíj után. Öten vol– kezdi mondandóját.
tunk testvérek, közülünk
Kilenc évtizedet értem
már csak én élek. 1957meg ebben a házban,
ben házasodtam meg,
nem vagyok magateheés 51 évig voltunk hátetlen, naponta én járok
zasok. Egy lányom van,
Kozmor Istvánné és Micheller József
az ebédért, de már volt
akivel most egy háztara szépkorúak ünnepségén 2017-ben
egy infarktusom is. Sajtásban élek – meséli.
nos a feleségem tíz éve meghalt, katéterezték. Két év múlva megElőkerül a Szombathelyi Állami
de mikor betegeskedett, már dagadtak a lábai, ismét rosszul Tangazdaság megalapításának
akkor is én főztem egészen lett, jött a mentő, megint kórház, 40. évfordulójára készült kiadvány, amelyből kiderül, hogy a
Perl János és Családi Anita köszöntötte
Kiváló Dolgozó elismerésben is
a falu legidősebb férfi lakosát
részesült Jóska bácsi olyan megbecsült tagja volt a kollektívának,
hogy külön oldalakat szenteltek
bemutatásának.
– Mivel telnek a napjai?
– Reggel megiszom a kávémat, elolvasom az újságot, este
tévézem, de tíz órakor már villanyoltás van. Imádom a kertet,
alig várom már, hogy kitavaszodjon, és kicsit munkálkodhassak
odakinn. Tyúkokkal is foglalko-

zom, no meg délelőtt rendre
elsétálok az ebédért. Nem hi-

Több oldalon is méltatják
a munkahelyi kiadványban
ányzom az idősek napi ünnepségekről sem, ahol jó érzés, ha
köszönt a falu vezetősége. Ha
nekem valaki azt mondta volna
gyermek- és fiatalkoromban,
hogy 90 évet is megérek, kinevettem volna.
– Táplánfai születésűként hogyan
látja a mai Táplánszentkeresztet?
– Rengeteget fejlődött a falu,
olyan, akár egy kisváros. Most
már sok embert nem is ismerek,
hiszen sokan beköltöztek ide az
elmúlt évtizedekben. Helyben is
felnőtt már egy-két új generáció, akik közül azért rám-rám
köszönnek az utcán, esetleg
megkérdezik, hogy vagyok. Nem
tudom, mennyi van még hátra,
de jó volna legalább a mostani
egészségi állapotban eljárni az
ebédért, kertészkedni, s együtt
lenni kortársaimmal az idősek
napi ünnepségen. 
L. E.

Közösségi Kultúráért Díjat kapott Pintér Anikó
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 közösségek és kultúrában tevékenykedő
személyek számára. A díjazottak között volt Pintér Anikó, a
táplánszentkereszti Tavaszi Szél
Citerazenekar szakmai vezetője is.
A díj átadására a magyar
kultúra napjához kötődően, immár 24. alkalommal került sor.

Az egyesület éves beszámoló
közgyűlésén döntöttek a megye
aktív és nyugdíjas népművelői
a díj odaítéléséről, amit a szépszámú jelölt közül 7 személy és
4 közösség kapott meg. A Dr.
Kiss Gyula Kulturális Egyesület
Közösségi Kultúráért Díjakat
Horváth György, az egyesület
elnöke és Kiss Virág, a neves
népművelő és főiskolai oktató
lánya adta át az ünnepségen.
Pintér Anikó ezer szállal kötődik Táplánszentkereszthez, hatéves volt, amikor szülei a faluba

költöztek és beíratták Németh
Lajos citeraiskolájába. Az ének
és zene szeretete végigkíséri

Pintér Anikó a díjátadón

életét, Táplánszentkereszt Tavaszi Szél Citerazenekarának
tagja, jelenleg szakmai vezetője, férjével, Hujber Ferenccel együtt. Korábban vezette
a táplánszentkereszti Rutafa
együttest, jelenleg a büki Keltike
és Napvirág Énekegyüttesek
vezetője, és népdalénekes.
Bükön tanít, tanító szakon
végzett, de angoltanárként is
dolgozik. A Megyeházán tartott
ünnepségen is fellépett, férje
citerakíséretében népdalokat
énekelt. 
(t.m.)
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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 karbantartások elvégzése, állapotának további feljavítása.
További főbb történések címszavakban:
– Részvétel az alábbi települési rendezvényeken:
1. Májusfaállítás
2. Majális felvonulás
3. Szent Flórián mise és gépjármű fecskendő felszentelés
4. Balatongyörök tűzoltó napi
részvétel
5. III. Vas Megyei Tűzoltó találkozón részvétel
– Részt vettünk a helyi óvoda,
valamint általános iskola éves
tűzriadó terv gyakorlatának végrehajtásán, észrevételeinket megtettük az intézményvezető felé.
– Részt vettünk 5 db tűzeset
felszámolásában

– Részt vettünk 7 db műszaki
mentésben
– Továbbá tömeges eseményként augusztus 10. napján történt viharkárok miatt további
33 esetben végeztünk műszaki
mentési tevékenységet.
– Laktanyaszolgálatra 2 esetben mentünk a Szombathely
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságra városvédelem, valamint
Szent Iván éji tűzijáték biztosítása céljából (első esetben a
velemi erdőtűz, második esetben a kemenesmagasi tűzeset
ideje alatt)
– Szombathely Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság az egyesület működésének szakmai
ellenőrzését végezte egy alkalommal, melynek során az
egyesület szakmai tevékenységét és dokumentációját teljes
körűen ellenőrizte.
Főbb események a legutóbbi
cikk megjelenése óta:
2017. november 29-én személygépkocsi és tehergépkocsi
ütközött frontálisan a 87-es szá-

mú főúton Táplánszentkereszt
területén. A műszaki mentést a
helyi, valamint a szombathelyi
tűzoltóság közösen végezte.

kimenteni, majd a parton a mentőszolgálat részére átadni.
2018. február 16-án Táplánszentkereszt területén tűzeset-

2018. január 27-én Csepregen vízből mentési gyakorlat
került lebonyolításra, melyen
a táplánszentkereszti tűzoltók
3 fővel vettek részt. A gyakorlat feltételezése szerint jeges
vízben lévő személyt kellett

hez vonultak a helyi, valamint
szombathelyi erők. A késő esti
órákban egy belterületi égetés
okozta tűz felszámolása miatt
kellett vonulni.
Tancsics József
tűzoltóparancsnok

Dr. Zsoldos Gréta Táplánszentkereszten szeretne gyógyítani
Tavaly október óta dr. Zsoldos Gréta háziorvosi rezidenssel is találkozhattak 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 Szombathelyen született, a Nagy Lajos
Gimnáziumban érettségizett.
A Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Karán végzett 2017-ben. Pécsi
egyetemi évei alatt több tudományos konferencián is részt
vett, a pécsi klinika gyermeksebészetén szerzett tapasztalatai alapján írt tudományos
dolgozatot a gyermekkori lágyéksérvekről, ezzel a dolgozattal első helyezést ért el a
TDK konferencián.
Kifejezetten célul tűzte ki,
hogy Vas megyében vesz részt
rezidensképzésen, a háziorvosi
szakirány vonzotta. Két nyelven
beszél, angol és német nyelvtu-

dása ellenére sem tervezi, hogy
külföldön gyógyítson.
Már korábbról ismerte dr. Teleki György háziorvost, tetszett
neki az a holisztikus szemlélet,
ahogy a betegeket ellátja, nagy
kihívásnak tekinti azt is, hogy a
táplánszentkereszti praxisban
négyszáz gyermek egészségéért is felelnek.
Döntésében közrejátszott,
hogy férje is szombathelyi, a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Karán végzett,
a szombathelyi Markusovszky
kórház urológiai osztályán kapott állást. A háziorvosi munkával is együtt jár az ügyeleti
szolgálat, de korántsem olyan
sokszor, mint a kórházban.

Dr. Zsoldos Gréta elmondta,
kedvesen fogadták a betegek,
dr. Teleki György címzetes főorvos irányításával dolgozhatott.

kek sem lépnek félve az orvosi
rendelőbe…
A doktornő két hónap után
Szombathelyen a megyei kór-

Dr. Zsoldos Gréta
háziorvosi rezidens

Aránylag nagy a praxis, és a
faluban lévő idősotthon lakóit
is ellátják. A rendelőben jó a
csapatmunka, naprakész információkat kapott az asszisztensektől és a védőnőtől. A betegek
visszajelzése is nagyon fontos
számukra. A két hónap alatt azt
tapasztalta, olyan légkört alakítottak ki, hogy még a gyerme-

házban folytatja a felkészülést, a
belgyógyászati, a sürgősségi és
a többi osztályon kell eltöltenie
meghatározott időt, és az előírt
vizsgák után válhat szakorvossá. Számítása szerint 2020
szeptemberében lehet kész
arra, hogy a táplánszentkereszti
háziorvosi praxist átvegye dr.
Teleki Györgytől.
(t. m.)
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Az e-recept rendszer a háziorvos szemével
Tavaly november elsejétől kötelezően kellett minden háziorvosnak
csatlakozni az e-recept rendszerhez. A tapasztalatokat összegezte
a község háziorvosa.
Az e-recept alkalmazása azt
jelenti, hogy minden felírt recept
nyomtatási parancsa egy országos adatbázisba viszi a felírás
diagnózisát és a felírt gyógyszer
hatáserősségét és adagolási
utasítását. A kórházak, rendelőintézetek, magánorvosi-ellátás
receptjeit ugyanígy rögzítik. Ezt
egészíti ki a tervek szerint a
következő időkben készülő diagnosztikai lelet, pl. EKG, labor,
CT, MR, EEG stb. A rendszer célja
egyrészt a párhuzamos vizsgálatok elkerülése a különböző
intézményekben, másrészt, ha
baleset kapcsán esetleg eszméletlenül kórházba kerül a beteg,
ott látni fogják, milyen gyógyszert szedett rendszeresen,
mivel és hol kezelték az utóbbi
időben. Ha technikai okok miatt

esetleg valaki nem csatlakozik
a felírás időpontjában a nagy
központi szerverhez, a vény
kiváltásakor a patikus beviszi a
rendszerbe a betegágynál, vagy
magánorvosnál felírt recepteket is. A „nagy testvér” tehát
mindent lát! Természetesen az
egészségügyi dolgozók titoktartási kötelezettsége az így nyert
információkra is kiterjed. Hiba
esetén perelhetők.
Táplánszentkereszten az éves
betegforgalomból kiszámolt munkanapi átlag 2017-ben 76 fő/nap
volt. Ez nem kevés. Ezért vált
szükségessé két főállású ápolónő foglalkoztatása, miközben
az egészségbiztosító egy ápolónővel kalkulál. Járványok idején a
napi forgalom a 120-140 beteget
is elérheti. Ez önmagában is
nagyon megterhelő volt, ehhez
jött az e-recept rendszer, amely
átlagosan napi egy órával nyújtotta meg az ellátáshoz szükséges
időt! (A betegek 70 százaléka
receptfelírásra érkezik.)

Számítógépeink a legkorszerűbbek, igen gyorsak, a nyomtatók
szintén. 350/mbit sebességű az
internetünk. Sajnos a központi
országos számítógépig és vissza
15-18 másodperc alatt jut el, a
nyomtatási parancs, ha valakinek
sok receptje van, és három hónapra íratja fel, 7-8 perc is lehet,
mire kézbe adhatjuk a vényeket.
Ez nagyon lelassítja a rendelést,
de erről mi nem tehetünk. Ez rendszerhiba, ami tartós marad, és
amihez az eddigi ellátási módszerünket módosítanunk szükséges.
Más körzetekhez hasonlóan,
kénytelenek vagyunk megszüntetni a rendszeresen szedett
gyógyszerek azonnali felírását.
Mindenkit kérek, hogy a gyógyszere elfogyása előtt egy héttel
írja fel névvel, születési dátummal
egy papírlapra, milyen gyógyszert
kíván fölíratni és hány hónapra.
Ezt dobja be a rendelőben kitett postaládába, aznap délelőtt
10:00 óráig, és két munkanap
múlva jöjjön a receptért, akkorra

megírjuk szabad pillanatainkban,
leginkább a rendelési idő után. A
10:00 óra után bedobott kéréseket másnap dolgozzuk fel.
A megvizsgálandó betegek
részéről a továbbiakban nem
tudom elfogadni azt a jelenlegi
gyakorlatot, hogyha sokan vannak a váróban, hazamennek
ebédelni, és 12:30 körül visszajönnek. Valószínűleg mi is zárni
leszünk kénytelenek a rendelési
idő lejárása után (12:00 óra) a
bejárati ajtót. Természetesen
minden bent lévő beteget ellátunk
továbbra is. Jelenleg rendszeresen előfordul, hogy 1-1,5 órával
tovább rendelünk. Sajnos, az
e-recept rendszer nagyon lelassítja a munkánkat, kénytelenek
vagyunk a más körzetekben már
korábban bevezetett szigorításokat mi is alkalmazni.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Dr. Teleki György
általános orvostan
szakorvos, oktató főorvos

Gólt lőtt a Tottenhamnek és a Bayernnek is
Már öt és fél éves korában egy életre szóló barátságot kötött a labdarúgással a táplánszentkereszti
Apáczai Csere János Általános
Iskola nyolcadikos tanulója, Szabó
Bence. 2017-ben az Illés Akadémia legjobb U14-es korosztályú
játékosa volt.
– Először csak a táplánszent
kereszti iskola kölyökcsapatába
kerültem be – emlékezik arra
az időszakra az Illés Akadémia
tehetséges játékosa. – Aztán már
a VAFA-ban (Vasi Foci Akadémia)
találtam magamat. Ausztriában
szerepeltek magyar csapatként
egy korosztályos bajnokságban.
Mivel én U10-es és nem U14-es
korosztályú voltam, ezért itt nem
játszhattam. Akkor kerültem át a
Lurkóba, ahol már szerepelhettem a korosztályomban, majd az
Illés Akadémia különböző korosztályú csapataiban játszhattam.
– Mennyire sikerült ott a beilleszkedés?
– Szerencsére hamar befogadtak, a beilleszkedést az
edzők is segítették. Szerepeltem
az U12-ben, az U13-ban, jelenleg
pedig az U14-ben játszom.
Méghozzá nem is akárhogyan. Idén januárban Auszt-

riában egy nemzetközi teremtornán szerepeltek Illés
Akadémia-Haladás néven, s a
32 részt vevő csapatból a 14.
helyen végeztek. De nem is ez
volt az igazi siker, hanem hogy
megvertek két nemzetközi hírű
csapatot, az angol Tottenhamet

– Mit szólnak az osztálytársaid a
sikereidhez?
– Nem irigykednek rám, inkább
gratulálnak és biztatnak.
Bence is abban látja a focis
jövőjét, hogy majd profi csapatba
kerül, s egyre jobb teljesítmén�nyel, egyre jobb csapatokhoz,

Bence (balról a negyedik) 2017 legjobbjai között
és a német Bayern Münchent.
Mi több, Bence mindkét csapatnak gólt rúgott, az utóbbinak
kettőt is. Ez a torna további
önbizalmat adott neki. Ezek után
az sem lehet meglepő, hogy a
múlt évben, az Illés Akadémia
fennállásának 10. évfordulóján
rendezett ünnepségen átvehette
2017. legjobb U14-es korosztályú játékosa elismerést.

akár külföldre is. (Tréfásan azt
is megemlítettük, hogy esetleg
kedvenc csapatába, az angol
Liverpoolba.) Kezdetként persze
a Haladás jöhet szóba, de nagy
megmérettetés lesz majd bekerülni az első csapatba. A Nagy
Lajos Gimnáziumban továbbtanuló fiú tisztában van azzal is,
hogy csak keveseknek adatik
meg, hogy egy életen át meg

tudjanak élni a labdarúgásból,
ezért egy másik jövőt is épít.
Fontos számára a tanulás, amit
egyelőre kitűnően művel. Hogy
majd milyen szakmát űz, azt
nem tudja, de mindenképpen a
sporthoz kötődőt szeretne.
– Nem lehet könnyű a sportolást és a tanulást összeegyeztetni,
s a lehető legjobb teljesítményt
nyújtani. Gondolom, ebben szükség van a szülők segítségére is?
– fordulok az anyukához, aki a
táplánszentkereszti iskola pedagógusa.
– Örülünk neki, hogy Bence
sportol, büszkék vagyunk a sikereire. Elvisszük az edzésekre,
s ott vagyunk a meccsein is.
Egyikünk biztosan.
– Nem bánom, hogy a szüleim figyelemmel kísérik a játékomat, igaz, egy-egy meccs után
apukámtól azért némi kritikát is
kapok, amiért nem haragszom,
inkább megszívlelem.
Az apuka egyébként „testközelből” is figyelheti a fiát, hiszen
az Illés Akadémia programkoordinátora.
Bencétől úgy búcsúzom, hogy
jó volna, ha minél több siker
kapcsán beszélgethetnénk.
L. E.
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Iskolai hírek

„Farsangi fánk, pufóka, Teremben áll a móka”
Az idei évben február 3-án rendezte meg a Szülői Szervezet a
tantestület tagjainak közreműködésével a farsangi mulatságot az
apáczais tanulók számára.
Az alsós osztályok diákjai
díszes, ötletes jelmezbe öltözve
vonultak fel a színpadon a zsűri
előtt osztályfőnökük vezetésével. Sok ötletes figurával találkoztunk: bemutatkozott Yoda,
Kukori és Kotkoda, egy körhinta,
volt mosógép, Rubik-kocka, Sió

dobozos gyümölcslé, rák és
még sok érdekes jelmez.
A zsűri csak hosszas tanácskozás után tudta értékelni és

rangsorolni a szebbnél szebb
alkotásokat. Fő szempontként
azt vették figyelembe, hogy
saját készítésű-e a jelmez.
A felvonulás
után a szülők táncos produkcióját
tekinthettük meg.
A délután a felsős osztályok műsoraival folytatódott. Ezek témája
az idei évben az
X-faktor volt. Minden csoport a saját
ízlésének megfelelően közelítette meg a témát,
választott dalokat, táncolt, vagy
inkább humoros
szöveges részeket adott elő a
televíziós tehetségkutatóból.
Minden műsornak más volt az
értéke, de a sok gyakorlás, a

sok próba meglátszott a produkciókon. A zsűri ismét nehéz
döntés előtt állt, de megszületett

legizgalmasabb része, a tombolasorsolás. Köszönjük szépen a
szülőknek a sok felajánlást és a

az eredmény. Első helyezett az
5. B osztály lett, második a 7. A
osztály, míg a harmadik hely a
8. B osztálynak jutott. Jutalomképpen pénzutalványt kaptak az
osztályok.
Az eredményhirdetés után
következett a program egyik

finom süteményeket, az üdítőket,
a Szülői Szervezetnek azt, hogy
ismét igazán emlékezetessé
tették számunkra ezt a délutánt!
Külön köszönjük Lakosi Miklós
helyi vállalkozónak a farsangi
délutánhoz nyújtott segítségét.
(Perlné Lakatos Ildikó)

Továbbtanulás 2018:
az írásbeli vizsgákat kiválóan teljesítették
Intézményünkben az idei
tanévben is lezajlott a nyolcadik osztályosok középfokú
iskolákba történő jelentkezése.
Tapasztaljuk, hogy a szülők körében még mindig népszerűek
a gimnáziumok, noha a munkaerő-piacon régóta bebizonyosodott, hogy a továbbtanulók
jobb elhelyezkedési lehetőséggel, esélyekkel és magasabb
fizetéssel kezdik munkájukat,
ha van az érettségi mellett
szakképzettségük is.
A Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános

Iskolában 11 tanuló (41%) választotta első helyen a gimnáziumot, ami azzal magyarázható, hogy az iskola tanulói
rendkívül jól teljesítettek a
központi írásbeli vizsgákon.
Mindenképp dicséret illeti a
résztvevőket. Míg matematikából 18,3 pont (36%) volt az
átlag országosan (forrás: OH),
addig a mi tanulóink 62%-ot
teljesítettek. Magyarból 33,8
pont (67%) volt az átlag, a mi
diákjaink itt is az országos
átlag fölött írták meg a felvételit, átlagosan 40 pontot (80%)

értek el. Bebizonyosodott itt is,
ha a fiatalokat az erőfeszítésükért dicsérjük meg, viszont el
is várjuk tőlük a teljesítményt
és következetesek vagyunk,
akkor a gyerekekből strapabíró, nyitott és motivált tanulók
lesznek, ami a későbbi sikerük
kulcsa lehet. Biztosak vagyunk
abban, hogy jelenlegi nyolcadikosaink is megtartják itteni
tanulmányi eredményeiket,
ugyanúgy, ahogy korábban
kimaradt társaik.
Szakgimnáziumot jelölt meg
az apáczais diákok közül 9 fő

(33%). Szakközépiskolában pedig 7 fő (26%) szeretné folytatni
tanulmányait.
Úgy véljük, hogy a 14 éves
gyermekek számára sikerült
megtalálni a legmegfelelőbb,
legjobb iskolát. Köszönet érte
Perlné Lakatos Ildikó és Góczán
József osztályfőnököknek és
a felkészítő szaktanároknak.
Most már csak a felvételről
szóló értesítéseket kell várnunk
nagy izgalommal, melyeket a
tanulók 2018. április 27-ig kapnak meg otthonukban.
(Információ: Apáczai iskola)
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Köszönjük
a Táplánszentkereszti Iskoláért
Közalapítvány számára
felajánlott összeget!
A tanulók változatos foglalkoztatásához, innovatív
ötleteink megvalósításához,
a Nyitott iskola, nyitott kapuk
nyári tábor megvalósítá sához számtalan kellékre,
a nya g ra , b e l é p ő j e g y e k re
és utazási lehetőségre volt
szükségünk. Ehhez segített bennünket a „Táplánszentkereszti Iskoláért”
Közalapítványba 2017-ben
befolyt összeg (117.849 Ft).

A közalapítvány továbbra is
szívesen fogadja a felajánlott 1%-okat, melyeket az
alapítvány számlaszámán
lehet befizetni vagy utalni: 10300002-2800400000003285. Felajánlásaikat
kö s z ö n j ü k , t ová b b ra i s a
gyerekeket érintő programok
megvalósítására, személyiségük sokoldalú fejlesztésére, az esztétikus iskolai
környezetre fordítjuk.

Versenyek, győzelmek
Jól szerepeltek idén is diákjaink a Rumi Rajki Vizuális
Találékonyság versenyen. Az
1-2. évfolyamosok csoportjában
Mikos Lara 1., Szendrei Réka 5.
helyezett lett. A 3-4. évfolyamosok között Badics Hanna
Zoé 3. helyezést ért el. Az 5-6.
osztályos korcsoportban Biczó
Laura 4., míg Tóth Réka 5. lett. A
legnagyobbaknál (7-8. osztályos
korcsoport) Bezdi Bettina 3.,
Biczó Levente 4. helyezést ért el.
Az ugyancsak Rumban megrendezett komplex tanulmányi versenyen a 4. osztályos
„Okoskák” elnevezésű csapat
magyarból első helyezést, az

„Agymenők” nevű csoportunk
összesítettben 4. helyezést
ért el. Nyolcadikosaink közül
„Angol” nevezetű csapatunk
matematikából 1., összesítettben pedig 3., lett. „Német” elnevezésű csapatunk a 4. helyet
szerezte meg.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy tanulóink közül 4 főt idén
is behívtak a megyei eredményhirdetésre. Erős Dorián
és Gál Bence 5. osztályos, Kis
Bianka 7. osztályos és Bokor
Levente 8. osztályos diákunk
lehet ott a díjkiosztón. Gratulálunk, izgalommal várjuk
helyezésüket.

Gyermeknevelés: óvodai beszoktatás, az első próbatétel (5.)
Az óvodás gyerekek fejlesztéséről, a korosztályt érintő problémákról indított sorozatot lapunk.
A gyermekek hároméves korukra elég éretté válnak arra,
hogy hosszabb időt töltsenek
édesanyjuk nélkül. Általában erre
a korra tehető, hogy külön tudja
választani magát az anyjától. Ez
azonban nem minden gyermek
esetében ugyanakkorra tehető,
hiszen különböző temperamentummal rendelkeznek.
Az óvodába lépéssel megjelenik a beilleszkedési, leválási,
elválási nehézség. Tünetei sokfélék lehetnek, pl: sírás, szülővel
szembeni agresszió, szorongás,
szobatisztasági problémák,
folyamatos felső légúti megbetegedés.
A gyerekek sokszor az óvodában találkoznak olyan szabályokkal, korlátokkal, alapvető érintkezési szabályokkal,
melyek a szociális készségek
fejlődését, hiányait hivatottak
pótolni.
Jellemző viselkedés lehet ebben az időszakban a verekedés,
agresszív cselekedet, vagy a
túlzott visszahúzódás.
De erre a korszakra jellemző
a „miért?” korszak is. Ilyenkor
a gyermek mindenre kíváncsi,
minden érdekli. Állandóan kérdez, néha többször is ugyanazt.

Kíváncsi, sokszor csapongó.
Még nem tud különbséget tenni
látszat és valóság között.
Az óvodába kerülés idején
kezd az én-tudatuk kialakulni.
Úgy kell kialakítania személyiségét, hogy közben alkalmazkodnia is kell a közösséghez és
annak szabályaihoz.

zethez. Ha elhúzódik, akkor a
háttérben szeparációs szorongás állhat.
Az óvodába kerülés is egy
szeparációs helyzet, mert a
gyermek nehezen szakad el
a szülőtől, de ez egy normális
viselkedés. A beszoktatási idő
után a szeparációs szorongás

Az óvodás gyermek cselekvését két motívum: az utánzás
és az önállóságra törekvés határozza meg. Hogy fejlődése
kiegyensúlyozott legyen, megfelelő keretekre és következményekre van szükség. Így tudja
kialakítani a saját én határait, és
tanulja meg, hogy a dolgoknak
következményei vannak.
Leggyakoribb problémák:
Nem akar óvodába menni, ha
beviszik sír, nem tud elszakadni
az anyától
Ezek a tünetek normálisak,
időt kell hagyni a gyermeknek,
hogy hozzászokjon az új hely-

elmúlik. Ha mégis fennmarad,
akkor segítséget kell kérni szakembertől.
Agresszív, verekszik a többi
gyerekkel, állandó konfliktusai
vannak, vagy túlzottan visszahúzódó.
Az agresszió tulajdonképpen
a szorongás levezetésének egy
módja. A gyerek így küzd meg
a benne dúló feszültségekkel.
Hisztizik.
A gyermek problémákkal
szembeni megküzdési stratégiái kezdetlegesek, azt használja,
amit a környezet megerősít.
Ha azt tapasztalja meg, hogy

így megkapja, amit akar, akkor
rátanul. A probléma gyökere
elsősorban nevelési hiba.
Nem fogad szót, csúnyán beszél.
A gyerekeknek szabályokra, határokra, korlátokra van
szükségük, hogy biztonságban
érezzék magukat. A kereteknek
azonban rugalmasnak kell lenniük, mert minden gyerek feszegeti a határokat, és ez normális.
Étkezési problémák (csak
tésztát, csak kenyeret eszik).
A háttérben többnyire a szülő
és a gyerek közötti játszmák
állnak. A gyerek így tudja érzelmileg manipulálni a szülőt. A
gyerekek kevés dologban tudnak
dönteni saját életükben, de az,
hogy mit esznek meg, az többnyire rajtuk múlik. A probléma
hátterében nevelési hibák állnak.
Fontos azonban mindig orvosilag is kivizsgálni a gyereket!
Nem hajlandó részt venni foglalkozáson.
A gyerekek alaptermészetüknél fogva érdeklődőek, kíváncsiak. Ha valamiből kihúzzák
magukat, az sokszor arról szól,
hogy valamilyen készségükben
elmaradottabbak, az a feladat
nehéz számukra, ezért inkább
kihátrálnak a helyzetből.
Bővebben: Budai Pszichológus Központ
Fotónk illusztráció
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Karatehírek

Sakura Kupa
Február 17-én, Szombathelyen,
a Brenner János Általános Iskola
sportcsarnokában 18. alkalommal került megrendezésre a
Sakura Kupa nemzetközi verseny.
A WKF szabályrendszer szerint
lebonyolított megmérettetésre
a Tápláni Karate Sportegyesület
edzője, Kassai Gergely (1.dan) 10
karatést nevezett, akik közül a
többségnek ez volt az első alkalom, hogy tatamira lépett versenyen. A versenykiírás lehetőséget
adott arra, hogy ne csak a saját
korcsoportjukban induljanak, hanem egy korcsoporttal feljebb is.
A tápláni gyerekek mindan�nyian éremmel, érmekkel tértek
haza, összességében 7 első, 6
második és 5 harmadik helyezést szereztek!!

Gratulálunk!
Aranyérem: Anduska-Varga
András 14-15 évesek, kata, Berta
Dániel 18-20, kata, Berta Dániel 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 Zaránd 10-11, kata, Lendvai Tamás
10-11, kumite, Várkonyi Csanád
8-9, kata.

Edzőtábor és övvizsga
A Tápláni Karate SE február második hétvégéjén tartotta az
év első edzőtáborát és övvizsgáját. Németh András (4.dan) előtt
14 karatéka adott számot elméleti és gyakorlati tudásárából,
valamint az erőnlétéről.
A vizsga mindenkinek sikerült, a sportolók magasabb övfokozatba léphetnek.

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

Kedves Sportbarátok!
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

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

Állj pályára! – Pályaorientáció fejlesztése a Szombathelyi Tankerületi Központ intézményeiben
EFOP-3.2.5-17-2017-00035
Iskolánk 2017 őszén értesült róla,
hogy a júniusban beadott pályázatunk (Állj pályára!) kedvező elbírálásban részesült. A pályázat kapcsán
lehetőséget látunk arra, hogy tanulóinkat hatékonyan segítsük a pályaválasztást megelőző időszakban.
A pályázó a Szombathelyi Tankerületi Központ, a pályázatban
együttműködő intézmények a Táplánszentkereszti Apáczai Csere
János Általános Iskola mellett a
szombathelyi Dési Huber István
Általános Iskola, a Gothard Jenő
Általános Iskola, a Paragvári Utcai
Általános Iskola, a Szentgotthárd
és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma, és a Vas Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat.
A projekt megvalósításának
kezdete 2017. 09. 30., tervezett
befejezése: 2020. 09. 30.

A projekt időtartama 36 hónap.
Az elnyert támogatás összege
az összes intézményre: 149 921
000 Ft.
Az elnyert támogatásból az
iskolai ünnepségeken használt,
már elavult hangosító berendezésünket egy, a mai kor kívánalmainak megfelelő, modern, komplett
hangrendszerre cserélhetjük.
Ezzel emeljük ünnepségeink színvonalát, élvezhetőségét.
A programokhoz anyagokat is
igényelhettünk, melyet maximálisan ki is használtunk.
A pályázat keretében megvalósuló programok között akad
szakkör, erdei iskola, tábor, buszos kirándulás, üzemlátogatás,
könyvtári foglalkozás. A foglalkozások mindegyike tanulóink
pályaválasztásával kapcsolatos

ismereteit bővíti. Reményeink
szerint segíti a pályaválasztás
nehéz döntésének meghozatalát,
úgy, hogy kézzel foghatóvá teszi
az egyes szakmákat.
Az idei tanévben néhány programunk már meg is valósult.
Novemberben a 7/a, a 8/a és
a 8/b osztály tanulói Szombathelyen a Pályainfón ismerkedhettek
meg a régióban működő középfokú oktatási intézményekkel.
Novemberben indult új szakkörünk „Élj együtt a természettel!”
néven, Góczán József tanár úr
vezetésével. Természettudományos szakkör keretében az erdőben és a vízparton élő állat- és
növényfajokkal ismerkedhetnek
tanulóink. Madárgyűrűzéssel is
foglalatoskodhatnak, illetve madárvédelmi ismereteiket is bővít-

hetik. A szakkörre járó gyerekek
kipróbálhatnak erdészeti és vízparti munkákat is.
Januárban a „Mi a pálya?” című
pályaorientációhoz kapcsolódó
műhelyfoglalkozáson vettek részt
a felső tagozat tanulói osztályonként a könyvtárban, ahol Szakál
Szilvia, Molnárné Dávid Eszter,
Pappné Nagy Judit és Perlné Lakatos Ildikó pedagógusok izgalmas feladatokkal várták őket.
A 2017/18-as tanév még számos, a témával kapcsolatos
programot tartogat diákjainknak,
akiknek a sok élmény mellett, remélhetőleg tudunk segíteni, hogy
mely pálya felé vegyék útjukat,
amikor kikerülnek a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János
Általános Iskolából.
Borosné Pethő Gabriella

