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8. Sport

KARATE-HÍREK

Évzáró karate-buli

2005. december 30-án a Tápláni Karate
Sportegyesület tagjai és sportolói családi évzáró
összejövetelt tartottak: több mint ötven ember
gyûlt össze a Jókai Mór Mûvelõdési Házban.

Németh Ferencné, Babi, a TKSE elnöke pár
perces köszöntõjében összefoglalta az egyesület
féléves munkáját és elõrevetítette közös célkitûzé-
seinket is. Különösen azt hangsúlyozta ki, hogy
azért mûködõképes ez az egyesület, mert nem
egy ember viszi a vállán, hanem a közös csapat-
munka az, amely átsegíti a nehézségeken. Köszö-
netét fejezte ki az egyesület tagjainak a sok mun-
káért, a karatés gyerekeknek, hogy komolyan ve-
szik a sportot, valamint a szülõknek, hogy támogat-
ják az egyesületet. Külön megköszönte Németh
András edzõnek, hogy egyetemi tanulmányai
mellett szinte minden szabadidejét Táplánszent-
kereszten tölti.

A köszöntõ után kezdetét vette a buli! Játékos
elméleti, ügyességi és gyorsasági feladatokkal ver-
senyzett három csapat, melyekben az óvodások,
iskolások, középiskolások és szülõk is helyet kap-
tak. Minden korcsoportra külön gondoltak szerve-
zõk, hisz az volt a szándékuk, hogy mindenki jól
érezze magát. Volt elméleti totó az egyesület-ala-
pításról a felnõtteknek, karate-totó, karateruha-
hajtogatás a gyerekeknek, puzzle a kicsiknek. Táv-
irányítós autót kellett kezelniük az anyukáknak,
gombot varrni az apukáknak, golflabdát egyensú-
lyozni a gyerekeknek és még számos érdekes,
vicces feladat várt a résztvevõkre. Az eredmény-
hirdetés és az ajándékosztás után a beszélgetésé és
még több játéké lett a fõszerep.

Mindenki jól érezte magát és úgy váltunk el,
hogy már a nyári összejövetelt várjuk...

***

Karate-köszönet

A Tápláni Karate Sportegyesület megala-
kulása óta sok segítséget kapott, melyet ezúton
szeretnénk megköszönni.

Az egyesületté válás rögös útjain dr. Kovács
László alpolgármester segített eligazodni. Az ön-
kormányzat az erkölcsi segítségen túl anyagi támo-
gatást is nyújtott, köszönjük ifj. Perl János pol-
gármester úrnak, hogy bátorított bennünket.

Köszönjük az anyagi támogatást a Vasi Flott
Kft.-nek (Németh Csaba), Légler Ferenc-
nének, valamint a Jabil Circuit Magyarország
Kft.-nek (Pajor Károly).

Nélkülük nehezebb lett volna, köszönjük.

***

Magyar bajnokság

2005. november 12-én Budapesten ren-
dezték meg a nyílt ippon shobu – korosztályos
egyéni kata és kumite – karate magyar bajnoksá-
got. A Tápláni Karate Sportegyesület verseny-

zõi a több száz fõs rendkívül erõs mezõnyben jól
megállták a helyüket. Kassai Csaba az V. korcso-
portban kata versenyszámban negyedik helyezést
ért el. Németh Marcell korcsoportjában a forma-
gyakorlatban nem talált legyõzõre, így a dobogó
legmagasabb fokára állhatott, míg a kumitében
ezüstérmet szerzett. Bebizonyította, hogy méltán
jutott be a magyar válogatottba.

Gratulálunk mindannyiuknak!

***

Övvizsga Táplánszentkereszten

2005. december 17-e a TKSE történetének
igen fontos dátuma: az elsõ övvizsgát tartottuk az új
egyesület színeiben!

Míg a szombathelyi klubnál sportoltak a gye-
rekek évente háromszor tartottak övvizsgát Kõsze-
gen. Minden alkalommal nekünk kellett utaz-
nunk, ez azt jelentette, hogy évente három hétvé-
gét kellett a kisvárosban töltenünk, hiszen a vizs-
gát megelõzõ kétnapos edzõtábor is ott volt. Ez
nem kis költségébe került a szülõknek, a fáradság-
ról nem is beszélve.

A TKSE sikerének könyvelhetjük el, hogy
már az elsõ övvizsgát Táplánszentkereszten tart-
hattuk: Schwarz Péter 4 danos mester Budapest-
rõl jött el községünkbe és a Jókai Mór Mûvelõdési
Házban vizsgáztatta a gyerekeket. 10-en jelentkez-
tek vizsgára és mindannyian sikeresen szerepel-
tek, pedig a legtöbben csak szeptemberben kezd-
ték el a karatét.

Gratulálunk nekik!

***

Tatami-avató

2005. december 11-én a szombathelyi Sakura
Karate Egyesület tatami-avató karateversenyt tartott,
melyre többek között a Tápláni Karate Sportegyesü-
let versenyzõit is meghívták. Ez a meghívás nagy
jelentõséggel bír az egyesületünk életében, hiszen
sikerült olyan rangot kivívnunk magunknak Vas me-
gye sportéletében, hogy ha rangos megyei versenyt
szeretnének rendezni, akkor a TKSE versenyzõit is
az elsõk között meghívják.

A tatami: mûanyag küzdõtér. Ára: hatszázezer
és másfél millió forint között van, minõségtõl,
márkától függõen. A Sakura SE különbözõ pályáza-
tok, szponzori támogatások és saját erõ (tagdíjak)
felhasználásával, több év alatt tudott vásárolni egy
versenyméretû tatamit, ami Szombathelyen az elsõ
és egyetlen. A tápláni gyerekek Sárvárra járnak
edzõtáborba, ahol ilyen tatamin edzhetnek, hiszen
az országos és nemzetközi versenyeket mind ilyen
küzdõtéren tartják. A TKSE hosszú távú tervei között
is szerepel, hogy tatamit vásároljunk a tápláni kara-
tésok számára.

A versenyen a tápláni gyerekek szépen szere-
peltek: 6 arany, 2 ezüst, 7 bronz és 2 negyedik
helyezés a mérlegük.

név kata  kumite
                    (formagyakorlat)     (küzdelem)

Lovranics Alexandra 3 1
Koós Nóra 3 3
Kassai László 4 3
Koós Viktor 1 1
Németh Marcell 1      nem indult
Kassai Gergely 4 3
Kassai Csaba 3 2
Németh Bence 2 1
Horváth Benjamin 1 3

2006. évi szabadidõ-
sport rendezvények:

• Április: HÚSVÉT KUPA
asztalitenisz, sakk, kispályás
labdarúgás

• Május:  KIHÍVÁS NAPJA
egész napos program – Óvoda,
Iskola, Idõsek Otthona,
a község lakossága

• Július:  MOLNÁR KUPA
kispályás labdarúgóverseny
KOVÁCS LÁSZLÓ EMLÉK-
TORNA
labdarúgás

• Augusztus: ERÕS EMBEREK
Országos versenye DÖNTÕ

A kistelepülések 2006. évi Vas me-
gyei versenysorozatára az alábbi
sportágakban neveztünk:

Asztalitenisz: 2 férfi   –   1 nõi csapat
Sakk: 1 – 1
Kosárlabda: 1 – 1
Lövészet: 2 – 2
Atlétika: 1
Kispályás labdarúgás: 1 – 1
Tenisz: 1 – 1
Röplabda: 1
Teke: 3 – 1
Kézilabda:  1

 Jelentkezéseket még elfogadunk
Meskó Krisztiánnál: 577 - 072,

06/30/659 -0275
Molnár Istvánnál: 06/20/3890-058,

06/20/4245-635

A verseny eredményei:
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2. Hírek

Egy hónap

A Tápláni Fórum olvasóinak

és rendszeres cikkíróinak
A következõ szám lapzártája 2006. február

24.  Kérem, hogy eddig az idõpontig juttassák
el hozzám írásaikat, hirdetéseiket.

A polgárõrség

elérhetõségei
A Polgárõrség telefonszámai:
Kajcsos Lajos 06-30/621-0689
Gombkötõ László 06-30/621-0688

Ha jõ a tavasz – márpedig elõbb vagy
utóbb jönnie kell – jön az adóbevallás ideje
is. Van olyan ember, aki minél elõbb le akar-
ja tudni az adóbevallást és olyan is akad, aki
az utolsó napra fogja halasztani a bevallás
kitöltését.

Minden aktív keresõnek lehetõsége
van arra, hogy az általa megfizetett éves
adójának 1 + 1%-áról rendelkezzen, azt
valamely szer vezet, illetve egyház részére
felajánlja.

Az elsõ egy százalékot valamely bejegy-
zett egyház részére adhatjuk. Úgy gondo-
lom, nem kell senkinek sem bizonygatni,
hogy a nagy történelmi egyházak milyen
fontos és hasznos szerepet vállalnak a ma-
gyar társadalom, tehát mindannyiunk érde-
kében. Ne mulasszuk el tehát, hogy rendel-
kezzünk adónk eme 1%-a felett.

A második 1%-ot valamilyen közalapít-
vány támogatására fordíthatjuk. Nem kell
messze keresgélnünk, szerencsére közsé-
günkben is vannak már ilyen szervezetek.
Ezeket az alapítványokat olyan nagyszerû
emberek gondozzák, akik felelõsséget érez-
nek a község ifjúságáért, egészségéért. Szív-
ügyüknek tekintik a mozgást, a sportot vagy
éppen az idõs emberek idejének tartalmas
eltöltését.

Õk mind folyamatosan dacolnak az
anyagi források hiányával. Nem reményked-
hetnek másban, mint esetleges pályázatok-
ban vagy a szóban forgó 1% adó felajánlásá-
ban. Mindnyájan tele vannak elképzelések-
kel, jobbnál jobb ötletekkel. Ezek megvaló-
sításához természetesen pénz kell. Akara-
tuk, elszántságuk sokszor nem elég. Az ötle-
tek megvalósítását mi is nagyban elõsegít-
hetjük, ha támogatjuk e szervezeteket.

Gondoljunk arra, hogy az alapítványo-
kat minden táplánszentkereszti polgár érde-
kében hívták életre. Szépen kérek minden
érintett adófizetõ polgárt, adóbevallásának
készítésekor ezt ne felejtse el senki. Létezik
egy mód arra, hogyan segíthetünk lakótár-

sainkon úgy, hogy az nekünk plusz kiadá-
sunkba nem kerül.

Ha mindannyian rendelkeznénk, akkor
a helybéli alapítványok több százezer forint-
hoz jutnának hozzá. S ezt a pénzt a község
lakosainak érdekében használnák fel az ala-
pítványok.

Tegye meg hát minden érintett a hely-
béliekért, Táplánszentkereszt lakosaiért,
hogy nem felejti el az adóbevallása mellé
csatolni egy borítékban az 1+1% adójáról
rendelkezõ nyilatkozatot.

Községünk minden lakója nevében
megköszönöm az adakozók jóságát és segí-
tõkészségét.

Táplánszentkereszti Iskoláért
Közalapítvány

9761 Táplánszentkereszt
Fõ út 12.

Adószám: 18892918-1-18
Számlaszám: 10300002-28004000-

00003285

Táplánszentkereszt Közösségének
Sportjáért és Egészségéért

Alapítvány
9761 Táplánszentkereszt, Rét u. 9.

Adószám: 18891106-1-18
Számlaszám: 11747006-20198156

Táplánszentkereszt
Egészségügyéért Közhasznú

Alapítvány
9761 Táplánszentkereszt

Széll K. u. 10.
Adószám: 18892932-1-18

Számlaszám: 72300224-10015720

Tevékenység Szép Öregség
Alapítvány

9761 Táplánszentkereszt
Táncsics u. 22.

Adószám: 18892626-1-18
Számlaszám: 11747006-20200491

Vigyázz!
Plakátzabálók!

Más településeken már régóta ismert ször-
nyek jelentek meg községünkben. Az úgyneve-
zett Plakátzabálók minden papír alapú plakátot
magukévá tesznek, különös tekintettel a Táplán
Mozi színes, nagy alapú hirdetéseit részesítik
elõnyben.

Mindenkit megkérek arra, hogy járjon nyi-
tott szemmel és védje községünk hirdetéseit,
amúgy is nehezen talál utat a polgárokhoz egy-
egy rendezvény híre.

Fegyverbe a dühödt vad ellen!
Meskó Krisztián

mûvelõdésszervezõ

FELHÍVÁS
Kérem községünk adózó lakóit, hogy a

2006-os évi adóbevallás során adójuk 1%-ának
felajánlásával támogassák szabadidõsportunkat. A
mellékelt rendelkezõ nyilatkozaton a
TÁPLÁNSZENTKERESZT KÖZÖSSÉGÉ-
NEK SPORTJÁÉRT ÉS EGÉSZSÉGÉÉRT
ALAPÍTVÁNY adószáma található. Ezen mellék-
let adóbevallásukhoz történõ leadásával az Önök-
tõl levont személyi jövedelemadó 1%-át az APEH
Alapítványunk folyószámlájára utalja.

Ezzel hozzájárulnak községünk sportolni
szeretõ lakóinak még eredményesebb, színvona-
lasabb szerepléséhez. (Kistelepülések Vas megyei
Versenysorozat, labdarúgás, Erõs Emberek ver-
senye és egyéb helyi rendezvény.)

Megértésüket, támogatásukat köszönjük.
Molnár István

Mesefigurák falra festését,
gyermekszobák festett dekorálását vállalom.

Tel.: 06-70/709-9824

Hirdetés
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Recept 7.

Ildikó konyhája
Bár az András

napkor elkezdõdõ
disznóölések ideje
lassan lejár, az év
leghidegebb hó-
napjaiban azért
még idõszerû en-
nek az ételnek az
elkészítése.

Az eredeti er-
délyi recept sze-

rint készített töltött káposzta fenséges íze leg-
jobban az általunk feldolgozott állat húsából
érvényesül.

Erdélyi disznótoros káposzta
Hozzávalók:
60 dkg disznóhús
1 kg savanyú káposzta levél
2 kg savanyú káposzta
10 dkg rizs
20 dkg zsír
1 fej hagyma
2 gerezd fokhagyma
3 egész tojás
1 dl tejföl

5 dkg liszt
70 dkg sertésborda
50 dkg kolbász
30 dkg tokaszalonna
2 dkg õrölt pirospaprika
só, bors, majoranna (ízlés szerint)

Készítési mód:
A húst ledaráljuk, majd a félig párolt rizzsel

együtt egy tálba tesszük. Pirított vöröshagymá-
val, sóval, paprikával, õrölt borssal, majoran-
nával, zúzott fokhagymával fûszerezzük, s az egé-
szet a tojással összegyúrjuk.

Kb. 23-25 savanyú káposzta levélbe tölt-
jük, henger alakúra formázzuk, majd a két végét
ujjunkkal benyomjuk.

A savanyú káposzta felét az edény aljára
tesszük, majd szorosan egymás mellé rakjuk a
töltelékeket és befedjük a megmaradt savanyú
káposztával, végül ráhelyezzük a tokaszalonnát.

A hagymát zsírban megpirítjuk, paprikával
megszórjuk, vízzel felengedjük, sózzuk és a ká-
posztára öntjük. Fedõvel letakarjuk, majd taka-
rékon kb. 1 óráig fõzzük.

Zsírból és lisztbõl világos rántást készítünk,
hideg vízzel felengedjük.

A szalonnát és a megfõtt tölteléket ki-
vesszük a káposztából és tálalásig forrón tart-
juk. A megfõtt szálas káposztát berántjuk, jól
kiforraljuk, s szükség szerint utánízesítjük, a tej-
fölt is hozzáadjuk. Végül a tölteléket visszahe-
lyezzük a kész káposztára.

A feltálalt töltött káposztára helyezünk egy-
egy szelet tokaszalonnát is.

Álljon itt egy versike is Erdélybõl a „Ká-
poszta dícséretére”

„Paradicsomkertbõl éppen most érkeztem,
A gyönyörû kertnek gyümölcsébõl ettem,
S mivel hogy ottan sokat kertészkedtem,
Jóféle káposztát sokat termesztettem.
Az országnak én nagy részét bejártam,
De ilyen jó káposztát sehol se találtam.

De én nem dícsérem, dicsérje meg magát
Mert én belevágtam tizenkét szalonnát.
Tizenkét disznónak elejit, hátulját,
Keresse mindenki ki fülit, ki farkát!”

Jó étvágyat hozzá!
Pozsgai Ildikó

Levegõt!

Tudta-e, hogy a magyarországi statisztikák szerint
minden 17. haláleset és minden 24. rokkantság a
légszennyezés következménye? Ez talán köszönhetõ
annak, hogy keveset tudunk a vegyi anyagokról, mi
szennyezõ, s mi nem és hát sajnos az érdektelenség
is közrejátszik. Egészen addig, míg nem mi kerü-
lünk orvoshoz, allergiával, asztmával, rákkal.

Délutánonként, esténként végigsétálva a falun,
bizony érezhetjük, milyen vegyi anyagok halmozód-
tak fel a háztartásokban elégetendõ szemét formájá-
ban. Egy-két mûanyag flakon, mûanyag csomagoló-
anyagok, gumi. Ezen anyagok égetése az egészséget
súlyosan károsítja. Az égetés során keletkezõ anya-
gok amellett, hogy irritálják a szemet, a nyálkahár-
tyát és a légzõrendszer károsodását okozhatják, akár
elõsegíthetik a rák kialakulását is.

Személy szerint azért nem értem a falu lakói-
nak „égetési mániáját”, mert kukája mindenkinek
van, a szemétdíj nem tetemes összeg, és falunk-
ban több helyen is meg lehet szabadulni a mû-
anyagtól, lévén a szelektív szemétgyûjtõk használata
ingyenes.

Én mindig azt hittem a falusi ember kényes a
környezetére, ismeri, vigyáz rá. Sajnos, mióta itt
élek, nem ez a tapasztalatom. Nem csak a téli fûtési
idõszakban jelentkezik ez a probléma, de az építke-
zések, egyéb munkák során felgyülemlett hulladék-
tól is ezúton szabadulnak meg.

Mikor valakinek említem ezt a problémát, a válasz
szinte mindig egy elnézõ mosoly. Hisz az a pár flakon...
Ugyan már! De ha mindenki így gondolkodik, az hány
flakon? Nem az én kedvemért kérem Önöket, hanem
mindannyiunk egészségéért, hisz az ahhoz való jogot
még az alkotmány is kimondja. S ha magukra nem is
gondolnak, gondoljanak gyermekeikre.

Hirdetés
Diófát, körtefát, vadcseresznyefát vásárolok

fakivágással is.

Gergácz Róbert
Táplánszentkereszt, Kisfaludy S. u. 20/a

Tel.: 94/377-288

Német nyelvtanfolyam
indul

Továbbra is várjuk az alapfokú német
nyelvtanfolyam iránt érdeklõdõk megkeresé-
sét. Jutányos áron házhoz jön – a Könyvtárba
– a német oktatás.

Februári indulás – az angol után lódulás.

 § (4) „A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a
fejlõdésére ártalmas környezeti és társadalmi hatá-
sok, valamint az egészségére káros szerek ellen vé-
delemben részesüljön.”

A gyermekek védelmérõl szóló 1997. évi
XXXI. törvény

Kiss Adrienn

Teljes körû biztonság
családjának, otthonának, autójának.

• lakásbiztosítások,
• életbiztosítások és
• gépjármûbiztosítások.

Allianz-MKB lakás- és  magánhitel-
program:

• lakásvásárlásra,
• építésre és
• felújításra.

Hívja biztosítási és hiteltanácsadóját:
Molnár Istvánné
Táplánszentkereszt, Rét u. 9.
Tel.: 06/20/389-0058

Allianz. A legjobb szó a biztonságra.
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6. Iskola

Informatikai
eszközfejlesztés

Az Oktatási Minisztériumhoz benyújtott
sikeres pályázat és a Szlovén–magyar testvér-
iskolai pályázat révén nagy értékû informati-
kai berendezésekkel bõvült iskolánk eszköz-
állománya. Három új számítógép, nyomtató,

Márkus Emília-bérlet
• 2006. február 6-7. Spiró György:

Csirkefej – Szabadkai Népszínház
• 2006. március 13. Molnár István:

Üvegcipõ – Örkény Színház, Budapest
• 2006. április 10. Tasnádi István:

Magyar zombi – Hevesi Sándor Színház,
Zalaegerszeg

• 2006. május 9. (?)  A. P. Csehov:
Csehov-egyfelvonásosok – Beregszászi
Illyés Gyula Nemzeti Színház

• 2006. május 25. (?) A. P. Csehov:
Lakodalom – Figura Stúdiószínház,
Gyergyószentmiklós

A bérletek ára: 7000 Ft, a jegyek ára elõa-
dásonként 1500 Ft.

A bérletigényeket január 15-ig kellett jelezni,
de elõadásonkénti jegyvásárlásra is van mód.
Jegyvásárlási igényét kérjük idõben jelezni a je-
gyek korlátozott száma miatt.

A két utolsó elõadás dátuma még nem végle-
ges. Kérjük figyelje a Tápláni Fórumot, a hirde-
tõket, valamint a www.taplanszentkereszt.hu-t.

Az elõadások színhelye: MMIK színházter-
me, kezdési idõpont 19.00.

Az alkalmankénti INGYENES SZÍNHÁZ-
BUSZ az elõadás napján 18.20-kor indul a Jó-
kai Mór Mûvelõdési Ház elõl.

A színházbérlettel kapcsolatban információk
beszerezhetõk Meskó Krisztián mûvelõdés-
szervezõnél, illetve 06/30-659-02-75-ös
telefonszámon.

A színházbusz megállóinak
menetrendje a tavaszra

Iskolai hírek

Köszönetek
Az iskola tanulói és nevelõtestülete nevé-

ben köszönetet mondunk Babolcs
Ottónénak, valamint Horváth Istvánnak és
feleségének az iskolai alapítvány számlájára
utalt támogatásukért.

Alapítványi hírek:

Szlovén hét a tanításban
Testvériskolai pályázatunk keretében feb-

ruár 13-tól indul a „Szlovén hét a tanításban”
elnevezést viselõ programsorozat, melynek cél-
ja, hogy tanítási órákon ismerkedjenek meg ta-
nulóink déli szomszédunk gazdaságával, kultú-
rájával.

Szlovénia földrajzáról, állat- és növényvi-
lágáról, népi kultúrájáról, dalairól, meséirõl,
költészetérõl, történelmérõl nyújtanak ízelítõt
nevelõink egy-egy tantárgyi órán.

Ezt az alkalmat szeretnénk felhasználni
arra, hogy a szülõk is betekintést nyerjenek az
iskolánkban folyó oktató-nevelõ munkáról,
ezért e tanórákat nyitottá tesszük. Szeretettel
várunk minden érdeklõdõt.

A nyílt órák pontos idõpontját az iskola
hirdetõtábláján közöljük.

Február 4-én 14 órai kezdettel rendez-
zük meg iskolánk aulájában a farsangi mulat-
ságot. A jelmezes felvonuláson kívül vidám je-
lenetekkel, sok-sok zenével várjuk nemcsak a
gyerekeket, a felnõtteket is. Különlegessége
lesz az idei farsangnak az a verseny, amelynek
nyertesét  „A legfinomabb sütit sütõ nagyma-
ma” címmel jutalmazzák a gyerekek.

A felnõttek – ezúttal nemcsak a szülõk,
hanem a község lakói is – farsangi mulatságá-
ra február 11-én 17 órakor kerül sor a
Mûvelõdési Házban. Az iskola szülõi szerveze-
te által rendezett programon fellép iskolánk
fúvószenekara. Mûvészeti Körünk ez alkalom-
mal szeretné meglepni a falu lakóit legújabb
produkciójával, a Légy jó mindhalálig c. re-
gény musical feldolgozásának részleteivel.

A mulatságra mindenkit szeretettel vá-
runk.

Iskolai fúvós együttesünk dobfelszerelésének
szállításához és védelméhez borító huzattal járult
hozzá Horváth László, a szombathelyi
PIANHO hangszerbolt tulajdonosa. Felajánlását
ezúton is köszönjük.

Az elmúlt év során községünk lakói és a
szülõk jövedelemadójának 1%-ból 261.586 Ft-tal gyarapodott isko-
lánk alapítványának számlája. A befolyt összeget a kuratórium dön-
tésének értelmében az iskolai táborok támogatására és a tanórán kí-
vüli foglalkozások tárgyi feltételeinek javítására használtuk fel. A fel-
ajánlóknak köszönjük a támogatást.

Kérjük mindazokat, akiknek lehetõségük és módjuk van arra,
hogy tanulóink színvonalasabb oktatásához és neveléséhez ily módon
tudnak hozzájárulni, segítsék alapítványunk mûködését. Az alapítvány
számlaszáma: 10300002-28004000-00003285.  Az utalványokat az is-
kola titkárságán szerezhetik be.

 Szíves támogatásukat elõre is köszönjük.

digitális fényképezõgép, projektor állt az oktató munka szolgálatába.
Iskolánk hosszabb távú céljai között szerepel, hogy ne csak az in-

formatika tantárgy keretén belül ismerkedjenek tanulóink a számítás-
technika felhasználási területeivel, hanem a többi tantárgyi órán is ren-
delkezésre álljanak a legkorszerûbb eszközök.

Az eszközállomány fokozatos fejlesztése mellett nevelõtestületünk
tagjai közül heten vállalkoztak az ECDL képzésen való részvételre is.

Február 7. – Dave Borthwick – Jean
Duval – Frank Passing-
ham:
A bûvös körhinta
angol –francia animációs film

Február 14. – Andrew Adamson:
Narnia krónikái
amerikai kalandfilm

Február 21. – Terry Gilliam:
Grimm cseh–amerikai
fantáziafilm

Február 28. – Goda Krisztina:
Csak szex és más semmi
magyar vígjáték

A Táplán Mozi
februári mûsora

Farsang

A Magyar Kultúra Napján
vendégeink voltak

     Hangraforgó együttes
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Beszámolók 3.

Beszámoló
az egészségügyi szolgálat és a védõnõ együttmûködésérõl

a gyermekjóléti alapellátás érdekében 2005-ben

A Gyermekjóléti Szolgálat meghatározó sze-
mélyisége Tõke Monika védõnõ. Õ kapcsolatot
tart a szülõkkel, fõként az édesanyákkal a teher-
beeséstõl a gyermek nagykorúvá válásáig, amíg a
18. életévét betölti.

Hozzá kell, hogy befussanak az információk
akár ifjúságvédelmi kérdésrõl, akár szociális
problémáról van szó. Neki kell arról tudnia, ha
nincs pénz megfelelõ ruházatra, élelemre,
gyógyszerre, ha nincs pénz fûtésre. Neki kell
megtudnia, ha bármilyen korú gyermeket sú-
lyosan bántalmazzák, ha szülõi agresszió éri a
gyermeket az apa, ritkábban az anya italozása
miatt. Neki jelez az óvoda, az iskola, a szülõ, az
egészségügyi szolgálat.

Mivel jól ismeri a családokat, az orvossal
és a védõnõ-gyermekjóléti felelõs véleményét
is kikéri a gyámügy, a bíróság gyermekelhelye-
zésnél, a gyermek láthatása körüli problémák
esetén.

Õ tudatja a szülõkkel, ha felemelt családi
pótlékra, közgyógyellátott igazolványra jogosult
a szülõ, ill. a gyermek. Õ intézi a nevelési támo-
gatást. Õ ad javaslatot az önkormányzatnak az
óvodás korú gyermek étkezési díjának mérséklé-
sére. Az önkormányzat nagy súllyal veszi figye-
lembe a gyermekjóléti szolgálat javaslatait, segít
a jogi lehetõségek megtalálásában, és segíteni
igyekszik a rászorulókon!

A viselkedési zavaros vagy italozó, vagy ká-
bítószerhez folyamodó gyermekkel a védõnõ
négyszemközt a tanácsadóban elbeszélget. A
problémás gyermekekkel – fõként serdülõkkel
– rendszeresen megbeszéli problémáikat és

többnyire a szülõknél hatékonyabban érvel és
tudja befolyásolni szemléletüket, viselkedésü-
ket. Az intim légkör miatt errõl a szülõ sem tud,
ha a gyermek érdeke ezt kívánja.

Tõke Monika a gyermekjóléti szolgálatot
talán nem is erre szóló második diplomájának
köszönhetõen, hanem empatikus személyiségé-
bõl, a problémák iránti fokozott érzékenységé-

bõl és a segítség elkötelezett nyújtásából adódó-
an teszi, szerintem magas színvonalon!

A tudomására jutó problémákat rendszere-
sen megkonzultáljuk! De nem csak orvosként
jelzek én problémát a védõnõnek, õ is jelez ne-
kem, kikéri a véleményemet minden lényeges
esetben.

Megbeszéljük, ha a gyermekek túl korai
dohányzása, illetéktelen gépkocsivezetése, kábí-
tószerezése a tudomásomra jut. Jelezzük egy-
másnak a nem egyensúlyban levõ és nem egyen-
rangú párkapcsolatokat.

Idõnként a pályaválasztásban is segítséget,
tanácsot próbál adni a védõnõ, mint
„gyermekjólétis”.

Mivel a problémákat jelezzük egymásnak,
a problémákról tudunk és megbeszéljük. A vé-
dõnõ azt is felvállalta, hogy a kinõtt kis ruhá-
kat, cipõket begyûjti és felajánlja a rászorulók-
nak. Így sértõdés nélkül, az érzékenység figye-
lembe vételével kerül újra használatba a kinõtt
babaruha.

Az oda-visszajelzés, a konzultáció és az elért
eredmények alapján úgy érzem, Táplánszent-

kereszten a gyermekjóléti szolgálatot az Önkor-

mányzat, az óvoda, az iskola, az egészségügyi

szolgálat és a szülõk egyaránt támogatják, az

eredményes mûködés ezért is jöhetett létre!

Dr. Teleki György

Beszámoló
az Alapítvány Táplánszentkereszt Egészségügyéért közhasznú alapítvány

2005-ös évi munkájáról

Az alapítvány fõ tevékenysége a
Táplánszentkereszten élõ és egészségügyi ellátá-
sukat az Empátia Kft. orvosától váró polgárok
egészségmegõrzése, betegségmegelõzése, a gyó-
gyítás és az egészségügyi rehabilitáció során
használt eszközök, berendezések beszerzése, to-
vábbá az orvosi rendelõ épületének karbantar-
tása, felújítása, betörésvédelmi berendezések
vásárlása és üzemeltetése. Mindazon eszközök,
berendezések, folyóiratok és könyvek beszerzé-
se, melyek a fenti közösség egészségügyi ellátá-
sát szolgálják.

Az Alapítvány 2002. év végén kezdte el az
adománygyûjtést, melyet 2005. év folyamán is
folytatott. 2005. nov. 30-ig 1.082.022 Ft ado-

mány gyûlt össze. Ennek 53%-a társas vállal-
kozásoktól, 20%-a magánszemélyek befizetése-
ibõl, 27%-a a lakosság adójának 1%-ából szár-
mazó bevétel. Ez utóbbi 290.322 Ft volt
2005-ben, amikor is elsõ alkalommal volt az
Alapítvány jogosult az 1% elfogadására.

Az adományokról az adományozók részére
az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges
igazolások készítése folyamatban van, 2006.
január végéig tervezzük postázni.

Az Alapítvány kuratóriuma az Empátia
Kft. Táplánszentkereszt és vonzáskörzete házi-
orvosi tevékenységének ellátása kapcsán fel-
merült költséghelyek kiadásainak egy részét
vállalta finanszírozni az alábbi megoszlásban:

Támogatott jogcím    Átvállalt költség összege

Gyógyszerköltség 200 000 Ft
Orvosi rendelõ
     energiaköltsége 200 000 Ft
Telefonköltség                     100 000 Ft
Érdoppler vásárlása 400 000 Ft
Mindösszesen            900 000 Ft

Köszönjük a támogatók személyes befizeté-
seit és köszönjük az aktív keresõknek, hogy a
tõlük mindenképpen levont adó 1%-át a község
egészségügyének szolgálatára ajánlották fel!

Nekik kiemelten, de természetesen a falu
minden lakójának jó egészséget kívánunk a
2006-os évben!

 Dr. Teleki György
  a kuratórium elnöke
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4. Egészség

Nagy sikerû szûrés az Orvosi Rendelõben

Január 14-én – szombaton – 9 órától 13
óráig tartott a nagy érdeklõdés mellett rendezett
szûrõakció a falu érdeklõdõi részére! Az Országos
Alapellátási Intézet felhívására Vas megyében el-
sõként került sor Táplánszentkereszten az Egész-
ségnap az egészségesebb faluért rendezvényre. Ifj.
Perl János polgármester örömmel üdvözölte a
nagyszámú érdeklõdõt. Hangsúlyozta a betegsé-
gek megelõzésének fontosságát. Elmondta, hogy
az egészséges életmód és étrend kialakítása még
nem jellemzõje egészségkultúránknak. Ahhoz,
hogy eredményesen elõzhessük meg a leggyako-
ribb halálokot jelentõ érkatasztrófákat, szívinfark-
tust, agyvérzést, ismernünk kell az éregészséget
veszélyeztetõ rizikófaktorokat. Dr. Teleki György
háziorvos ismertette a rizikófaktorokat, annak a
szûrõakcióban való felmérését, számítógépes fel-
dolgozását, amelyben az EGIS Gyógyszergyár RT.
6 orvosa is részt vett. Elmondta, hogy az óvodás-
kortól kell kezdõdnie az étrend, a sokmozgásos
életmód kialakításának. A Hét Kastély Kertje
Mûvészeti Óvoda vezetõje – Padosné Kiszela
Edit – elmondta, hogy tudatában vannak az
óvodáskorúak életszemléletét, étkezési- és moz-
gáskultúráját befolyásoló, sõt meghatározó szere-
püknek. Nagy figyelmet fordítanak a sok tejter-
mék, a rostdús, zsírszegény ízletes ételválaszték
összeállítására. Mindennapos a torna, elsõsorban

a harmonikus mozgások fejlesztése. Különös fi-
gyelmet fordítanak a környezeti színharmóniára.
Egyedi látásmódot tükröz, hogy vegyes csopor-
tokban vélik megtalálni legeredményesebben a
képességfejlesztést, az egyéni adottságok haté-
kony kibontakozását. Ezután Mándli Józsefné, az
Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója
vette át a szót. Ismertette, hogy bevezették a
mindennapos testnevelést, elmondta, hogy a ta-

nulóik 1/5-e különféle sportszakkörökben vesz
részt és egyre jobb eredményeket érnek el a kü-
lönbözõ versenyeken. Szülõi értekezleten felhív-
ták a szülõk figyelmét az egészséges otthoni étke-
zési kultúra kialakításának fontosságára, a sok
mozgás szükségességére, a TV-reklámok némelyi-
kének (chips és cukrozott üdítõital reklámok)
káros voltára. Terveik között szerepel, hogy
ÖKO-iskola legyenek, de ez komoly anyagi felté-

teleket támaszt, amit döntõen pályázatokból
szeretnének megszerezni. Minden évben ismerte-
tik a 8. osztályosoknak a DADA-program kere-
tében a drogokkal, alkohollal, dohányzással és az
AIDS-cel kapcsolatos ismereteket. Ezután ismét
Dr. Teleki György szólt arról, hogy a szûréssel fény
derül ugyan az egészséget veszélyeztetõ rizikófak-
torokra, de ez nem mindig váltja ki a veszélyezte-
tett részérõl az elvárható együttmûködést. Sokan
csak akkor értékelik (a korábban volt) egészséget,
amikor már elvesztették. A szûrés végén értékelõ
lapot kaptak a résztvevõk, amelyen a mért érté-
kek mellett találták a kívánatos értékeket, to-
vábbá %-ban is kifejezve annak a valószínûségét,
hogy 10 éven belül milyen esélyük van agyi, vagy
szívérrendszeri történésre. Az Orvosi Rendelõ
ápolónõi és védõnõje is aktív résztvevõi voltak a
szûrésnek, amelyen 68-an vettek részt.

A szombathelyi GEERS Halláslaboratórium
dolgozói is kapcsolódtak a rendezvényhez.
Szabóné Tibold Gabriella vezetõ elmondta, hogy
30 ember jelentkezett hallásszûrésre. Közülük 20
fõnél találtak 30 dB feletti halláscsökkenést, ami
már korrekciót igényel. Reméljük, hogy a kam-
pányszûrés fokozza valamennyi lakos együttmû-
ködését mind a további szûrésben, mind az
együttmûködési készséget a szûrési eredmények
felhasználásában!                 Dr. Teleki György

Ötödik születésnapját ünnepel-
te a Baba-Mama klub. A rendezvény
megtartására szûk körben került sor,
azoknak akik rendszeresen látogatói
a klubnak. Vendégeim voltak egy
szelet tortára, mert nem csináltam
nagy hír verést a dolognak. Ilyen
egyszerû módon köszöntem meg
Badics Virágnak, Takács Fanninak,
Kovács Robikának, Ersching Alex-

Születésnap

nek, Purgai Matyinak,
Gáspár Marcinak,
Borbás Lindának, Mó-
ricz Marcellnek, Nemes
Jázminnak és szüleinek,
hogy kitartotttak mel-
lettem és nem enged-
tek csüggedni és nem
hagyták, hogy a Baba-
Mama klub bezárja ka-
puit.

Sõt, megleptek egy egész évre szóló aján-
dékkal, egy naptárral, melyen az Õ fényképük
díszíti a védõnõi tanácsadót.

A Baba-Mama klub minden szerdán 10-12-
ig várja az érdeklõdõket.

2006. február 15-én Balogh Jácinta, a Nest-
lé képviselõje tart kóstolóval egybekötött is-
mertetõt bébiételekbõl. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!!!

Tõke Monika
   védõnõ



Tápláni Fórum
2006.  február

Óvoda 5.

Együtt karácsonyoztunk

A 2005-ös év utolsó hónapja az ünne-
pé volt. Óvodánkban is lázas készülõdéssel
teltek a napok, fõként a karácsony elõtti
héten.

A szülõkkel együtt öltöztettük ünnep-
lõbe az óvodát, velük együtt sütöttük a
mézeskalácsot egy egész délelõttön át.
Együtt készítettük a karácsonyi asztaldí-

Megszülettünk!!!

Ezúton kéretik Táplánszentkereszt legif-
jabb polgárai közé érkezésünket bejegyezni.

Érkeztem:

December 28-án. Nevem: Németh Csongor

Apukám: Németh Imre
Anyukám: Kocsis Tímea

Január 10-én. Nevem: Tóth Ágoston

Apukám: Tóth Zoltán
Anyukám: Wiktora Viktória

Január 11-én. Nevem: Horváth Adrián

Apukám: Horváth Gábor
Anyukám: Galambos Krisztina

Január 12-én. Nevem: Lovranics Bálint

Apukám: Lovranics Péter
Anyukám: Szarvas Zsuzsanna

Január 19-én. Nevem: Farkas Máté Dániel

Apukám: Farkas Mihály
Anyukám: Polgár Tünde

• Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig 8-13, ill. 14-18 óráig.
• Tevékenységi kör :
– Személygépkocsik és kishaszonjármûvek

(3,5 t megengedett össztömegig) szervi-
   zelése, idõszakos átvizsgálása

– munkadíjmentes olajcserék a
VALVOLINE teljes termékpalettájával

– futómûvek, fékberendezések teljes körû
javítása, szerelése;

– futómûbeállítás
– fékhatásmérés
– lengéscsillapítottság vizsgálat
– felkészítés idõszakos mûszaki vizsgára,

vizsga-ügyintézéssel       
– gumiabroncs szakszerû javítása, vulkani-

zálása, tömlõjavítás
– kerékkiegyensúlyozás
– robogó, valamint motorkerékpár gumi-

abroncsok szerelése, egyensúlyozása

– acél, alu, valamint off-road keréktárcsák
forgalmazása

– fényszóró-beállítás
– CITROËN típusú gépkocsik hydropneu-

matikus felfüggesztésének szakszerû javí-
tása, rugóelemeinek, nyomástárolóinak
NITROGÉN gázzal való feltöltése a gyári
nyomás értékre

– új gumiabroncsok értékesítése, szerelése;
pneus - expert teljes garancia szolgálta-
tással

Kiemelkedõen fontos számunkra, hogy mûhe-
lyünkbõl minden Ügyfelünk elégedetten tá-
vozzon, ezért ügyelünk a szakszerû munka-
végzés mellett a tisztaságra, pontosságra,
hogy a javítás-beállítás a lehetõ legkevesebb,
csak a mindenképpen szükséges „állásidõvel”
járjon.
www.sek-auto.hu

A Sék Autó Futómû- és Gumiszerviz várja tisztelt megrendelõit
Táplánszentkereszten, a Táncsics M. u. 24. szám alatt.

szeket ,  a j tódí-
szeket.

Ö r ö m m e l
töltött  e l  ben-
nünket, hogy na-
gyon sokan jöttek
el ezen a napon,
és elmondásuk

szerint,  ekkor
érezték meg, hogy
a programunk mit
je lent óvodás
gyermekeik szá-
mára.

Megnyitottuk
ov i g a l é r i ánka t ,

amelyben mézeskalácsból készített kará-
csonyi díszeket láthattak az érdeklõdõk.

December 24-én délután pedig ünnep-
lõbe öltözve együtt vártuk a szentestét a
templomban, ahol szívvel-lélekkel mutat-
ták meg a legkisebbek is azt a mûsort, ami-
vel az ünnepet várták.

Az óvoda nevelõtestülete

Óvodai hírek

2006. február 12-én, vasárnap dél-
után tartjuk az óvodások farsangi mulatságát
a Mûvelõdési Házban!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

III. Tápláni Rockbuli

2006. február 17-én, pénteken
20.00-tól újra dübörög a rock a Mûvelõ-
dési Házban. Három együttes csap a húrok
közé: a Revans, az Anonim Együttes, és
a Másnap.

Belépõdíj: 300 Ft

Minden igényes rockszeretõt szeretettel
várunk!


