Tápláni
Fórum
2007. február

VIII. évfolyam 1. szám

2007. február

Két kiállítás nyílt
a Magyar Kultúra Napján

Beszámoló az Alapítvány
Táplánszentkereszt Egészségügyéért
közhasznú alapítvány 2006. évi munkájáról

Tartalom
Vizitdíj 2007. 02. 15-tõl ......... 2. o.
Egészségügyi reform ................ 3. o.

2006. dec.16-án az orvosi rendelõben tartotta
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Beszámoló
Folytatás az 1. oldalról
Dr. Nagy László kuratóriumi tag kiemelte,
hogy a nevezett épület funkciójánál fogva is, a
falu fõ utcáján elhelyezkedése miatt is a faluba
betérõknek szembe tûnõ helyen van és illõnek
tartja az egész épület egységét megõrizni a megosztott tulajdon ellenére. Illés Lívia kuratóriumi
tag (az Idõsek Otthona igazgatója) a jövõ év
egészségügyi finanszírozási kondícióinak kiszámíthatatlanságára tekintettel arra tett javaslatot, hogy az összegyûlt pénzt ez évben ne használjuk fel, mert a 2007-es év várhatóan rendkívüli helyzet elé állít minden vállalkozást! Családi Anita jegyzõ asszony megerõsítette, hogy a
következõ év januárjában és májusában újabb
gázáremelés várható, melynek mértéke még
nem ismert. Dr. Teleki György is jóváhagyta,
hogy van mitõl tartani, mert az Empátia Kft.
már most 68.000 Ft felett fizetett a novemberi
gázszámláért és 4200 m3 a rendelõ éves átlagfogyasztása. Továbbá 6. éve az egészségügyi alapellátás 1 kártyapontért (1 fõ 15-34 év közötti lakos ellátásáért) 162,40 Ft-ot kap az Egészségbiztosítási Pénztártól 1 hónapra, és tervezetben
van még e csekély finanszírozásnak a csökkentése is a februártól beszedendõ 300 Ft vizitdíjra
tekintettel!! Dr. Nagy László szerint az épület
rendelõ részének ablakcseréje (a régi épületrészen), vakolatának színezése, esetleges tetõcseréje jóval meg fogja haladni az Alapítvány anyagi
lehetõségeit!
Dr. Teleki György arra tett javaslatot a kuratóriumnak, hogy 1,5 millió Ft-ig vállaljon az Alapítvány kezességet az épület felújításában, ekkora
összeget majd az alapítványnak számlázzanak
2007-ben. A javaslatot a kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták. Az alapítvány pénzébõl az év
során személyi kifizetés nem történt. A könyvelést
társadalmi munkában vállalta a Tóth Könyvelõ
Bt. Ifj. Perl János polgármester úr a falu közös felelõsségének nyilvánította, hogy a falu keresõ
polgárai éljenek az egyháznak és valamilyen alapítványnak adható 1-1% adórész juttatásával,
hiszen ez nem kerül senkinek plusz pénzbe, csak
az elszámolást végzõ könyvelõ cégnek oda kell
adni borítékban a kitöltött ajánlást!
A 2007-es évre mindenkinek kívánunk jó
egészséget és sikeres gazdasági évet!
Az Alapítvány Kuratóriuma
Kérjük 2007-ben adója 1%-át az
orvosi rendelõ felújítására!

2.

Egészségügy

Vizitdíj 2007. 02. 15-tõl
A Parlament 2006. évi CXV. törvénye értelmében az egészségügy különbözõ szintjeinek igénybevételéért valamennyien vizitdíjat vagyunk kötelesek fizetni! A törvény megszületését nem a 2005ben 390 milliárd Ft-tal a bevételein túlnyújtózó
egészségügyi kiadás motiválta – hiszen a vizitdíjból
éves szinten mindössze 30 milliárd Ft bevételt remélnek – hanem a sok indokolatlan orvoshoz fordulás. Annak a tudatosítása, hogy az egészségügy
mûködtetése sok pénzbe kerül, ezért csak tényleg
indokolt esetben vegyék a betegek igénybe. Az ingyenesség, vagyis a szocializmus február 14-én véget
ér!!! Ezentúl az egészségügyben is az igénybevételért, a szolgáltatásért fizetnünk kell.
A háziorvosnál, a fogásznál, a szakrendelõben
a beutalóval igénybevett orvosi vizitért 300 Ft a díj
nyugta ellenében. Az esetleg beutaló nélkül igénybevett szakrendelésért 600 Ft-ot kérnek. Ugyancsak 600 Ft, ha a családorvost a munkaidejében 816 óráig házhoz hívják. Ügyeleti idõben minden
ellátásért, ami nem súlyos, életet veszélyeztetõ állapot, 1000 Ft-ot
kell fizetni. Ha a kórház
a neki tételesen felsorolt, eszméletlen állapottal járó eseteket kivéve nem találja beteg
ügyeleti idõben történõ
beutalását indokoltnak,
a kórház kér 1000 Ft-ot. A kórházba felvett betegek napidíjat fizetnek, 300 Ft-ot naponként, a
naptári évben 20 nap összegyûltéig. A 21. naptól a
kórházi kezelésért nem kell fizetni. A szakrendelõkben és a háziorvosnál + fogásznál összegyûjtött
nyugtákat külön-külön kell összegezni. A 21. vizittõl a díjat az önkormányzat jegyzõjétõl vissza lehet
igényelni!
Nem kell vizitdíjat fizetni a 18 év alattiaknak, a terhesgondozáson, szülés és gyermekágyi
ellátás kapcsán. Nem kell fizetni a szûrõvizsgálatokért, EKG készítéséért, vérvételért, a járványügyi okból végzett vizsgálatokért,
katasztrófaellátásért, az eszméletlen állapotokban
nyújtott ellátásért, a halálesettel kapcsolatos ellátásért. A hajléktalanokat erre kijelölt orvos látja
el ingyen. Nem fizetnek a háziorvosi rendelõkben
az insulinos cukorbetegek a havi gyógyszereik felírásáért, de ha más betegséggel jelentkeznek, pl.
akut légúti betegséggel, nekik is fizetniük kell.
Nem kell a kórházban fizetniük a daganatos betegeknek a kezelésekért. A mûvese kezelésekért sem
kell fizetni.

Az Egészségbiztosítási Pénztár az orvosoknak
már januárban csökkentette 10 Ft-tal az egy kártyapontra adott juttatást és eltörölte az eddig eszközökre és az épületre adott 25-25 ezer Ft amortizációs díjat! (Ebbõl történt a meghibásodott eszközök javítása, üzemeltetési költségük fedezése, a
tisztasági festések, apróbb épületbeli javítások.) A
vizitdíj az eü. szolgáltatónál marad, mint egyfajta
teljesítménydíj, ennek kellene ellensúlyoznia a már
megtörtént elvonásokat!
Az orvosoknak kötelessége beszedni a vizitdíjat, mert az az Egészségbiztosítási Alap részére történik, amit az egészségbiztosító ellenõriz.
Amennyiben az egészségügyi szolgáltatónál az ellenõrzés kideríti a díj beszedésének elmaradását, a díjat az orvossal megfizetteti. A félreértések elkerülésére az orvos elõre kell, hogy tájékoztassa a beteget
a díjról! Ha a beteg megtagadja a díjfizetést, csak
életveszély elhárítása esetén kell õt ellátni!
A betegek ellátása a területileg illetékes rendelõintézetekben, ill.
kórházban kell, hogy
történjen! Aki nem a
területileg illetékes
kórházba megy, nem
kaphat útiköltség-térítést és a választott
kórházban meg kell,
hogy fizesse a TB által
az õ ellátására kifizetett
összeg 30%-át!!! (egy csípõprotézis mûtét TB térítési díja meghaladja az 1 millió Ft-ot.)
2007. 02. 15-tõl megemelik 300 Ft-tal az ezt
a dátumot megelõzõ idõponttól megállapított sajátjogú nyugellátást, a rendszeres szociális segélyt,
rokkantsági járadékot, ha a jogosult részére folyósított ellátások együttes havi összege nem haladja
meg az 54.260 Ft-ot.
A leggyakoribb kérdések voltak:
– Ha egy hónapban 3x megy valaki orvoshoz, 3x
fizet 300 Ft-ot? Igen
– Kell-e a közgyógyellátásban részesülõknek is fizetni? Igen, a fent felsoroltak kivételével mindenkinek kell fizetni.
– Kell-e fizetni a fizikoterápiás kezelésekért naponta? Nem.
– Miért nem elég a munkáltató által befizetett és a
munkavállalótól levont egészségbiztosítási járadék? Azért,
mert csak 3,1 millió munkavállaló fizet és 10,5
millió embert kell belõle ellátni. A 3,1 millió fizetõbõl is 960.000 ember minimálbérre van bejelentve, tehát kevés pénzt fizet be.
Folytatás az 1. oldalról
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Egészségügyi reform
– Azt olvastam, hogy fõorvos úr Szombathely
Megyei Jogú Város Egészségügyi Bizottságának –
egyetlen háziorvosként – tagja lett?!
– Igen, ez a megtiszteltetés ért. Ez egyszerre kihívás, felelõsség és erkölcsi elismerés! A
közismerten sok elfoglaltságom ellenére elfogadtam a felkérést! Valamelyest részt próbálok
vállalni a tényleg elindult egészségügyi reform
szombathelyi végrehajtásában.
– Mit takar a kifejezés: Egészségügyi reform?
– Változtatásokat, melynek célja, hogy a
szolgáltatók versenyezzenek, változást abban,
hogy megjelenik az önrész a vizitdíj, illetve kórházi napidíj formájában, változást a szemléletben, amelyben tudatosodik az ellátást igénybe
vevõben, hogy Õ egészségügyi szolgáltatást vásárol, továbbá remélik az indokolatlan igénybevételek számának csökkenését is.
– Miért éppen most vált szükségessé, az egészségügyi ellátórendszer reformja?
– Az Európai Unió minden tagország részére kötelezõen elõírta a konvergencia törvény
betartását! Ilyen áron kaphatunk a következõ
években 8000 milliárd euró támogatást! (nem
kölcsönt, amit vissza kellene fizetni)
Ennek megfelelõen a bevezetés nem kormányfüggõ, a reformokat bármelyik hatalomra
kerülõ pártnak meg kellett volna kezdenie.
– Mi a reform közvetlen célja?
– Már 1990 márciusában a néhai Antall József miniszterelnök úr a parlamentben elmondta, hogy az egészségügyet költséghatékonyabbá
kell tenni és hogy a piacgazdasági rendszert az
egészségügyben is érvényesíteni kell. Már Õ elmondta, hogy az egyénnek felelõsséget kell vállalnia saját egészsége megtartásában és a kollektív teherviselésnek határokat kell szabni! A
nálunk sokkalta gazdagabb USA-ban a GDP
16%-át fordítják az egészségügyre, mégsem
elég. Az egészségügy tudományos kutatásainak
eredményeit csak töredékesen lehet a gyakorlatban hasznosítani az anyagi korlátok miatt.
Magyarországon a GDP kevesebb, mint 5%-át
tudjuk csak az egészségügyre fordítani és hol
van a magyar GDP az amerikaitól, vagy akár az
osztráktól!
– Ezek szerint keveset fizetünk be egészségügyi
járadékként? Pedig mi dolgozók soknak találjuk a
bruttó bérbõl történõ levonásokat!
– Igen, egyénenként nézve sok. De 2005
decemberében csak 3 millió egyszázezer ember
fizetett egészségügyi hozzájárulást, nyugdíjjáradékot. A 3 millióból is 960.000 ember minimálbérre volt bejelentve és igen kicsi járadékot
fizetett. A 13 havi éves nyugdíjkifizetésbõl ez
mindössze 8 havi fedezetét biztosítja. Az egész-

ségügy pedig 390 milliárd Ft-tal többet költött a 2005-ben befizetett összegnél! Ez óriási
különbség, amit a mindenkori kormányok hitelbõl és adóátcsoportosításból fedeztek. Az
Európai Unió konvergencia törvénye azt írja
elõ, hogy az egyes népgazdasági ágakban, így az
egészségügyben is a bevételek és a kiadások
kerüljenek egyensúlyba és az ország szintjén az
adott év bevételeit a kiadások legfeljebb 3%kal haladhatják meg. Ezért van szükség az
egészségügyben is reformra, átalakításokra,
gyógyszer térítési díj emelésre és az egészségügyi szolgáltató igénybevételekor némi jelképes saját hozzájárulás fizetésére is. A kiadási
oldalt 1-2 év alatt jelentõsen fogja csökkenteni az aktív kórházi ágyak számának lefaragása.
Az aktív ágy fenntartása drága, évi 5 millió Ftot is meghalad! Lényegesen olcsóbb az utókezelést, rehabilitációt célzó ágyak mûködtetése,
ennél is olcsóbb az idõs otthoni helyek napi
költsége. A kórházi ágyak abszolút számát is
csökkentették, illetve a fenntartó önkormányzatoknak költségfedezet híján nem lesz más
választása, mint az ágy funkciójának átalakítása vagy az ágylétszám csökkentése.
– Eddig is hosszú sorban állás, várakozás volt az
elõjegyzéses mûtétekre. Nekem nem tûntek a kórházi ágyak kihasználatlannak, sõt soknak sem?!
– Szerencsére nem egészen így van. A betegek döntõ többsége több idõt töltött a kórházban az indokoltnál. Amint a krízishelyzeten
túl van valaki, már nem indokolt aktív kórházi ágyon kezelni! Vagy utókezelõbe, vagy haza
kell kerülnie. Otthon erre specializálódott
szakápolói gárda is el tudja látni a kórházihoz
képest töredék áron. Jelenleg hazánkban a
betegek nagyobbik része magasabb szinten
kap ellátást, mint ahogy azt az állapota indokolja! Amit a háziorvosnak kellene megoldani,
az szakrendelõbe kerül, amit pedig meg tudna
a szakrendelõ oldani, eddig azért került kórházba, hogy a kórház ágykihasználtságát fokozza. (A szakrendelõk többségében kórházi
orvosok dolgoznak 4 hetes váltással!)
A mesterségesen felfokozott kórházi ágyigény ellenére, az ország kórházi ágyainak egynegyede kihasználatlan volt. Sajnos, sokszor
szociális indok, vagy a hozzátartozók hálapénzzel alátámasztott igénye miatt, az indokoltnál lényegesen tovább kórházban tartottak betegeket.
Ami az elõjegyzési listákat illeti, a szakrendelõkben eddig is mûködtek, a kórházak vonatkozásában viszont új lesz, hogy nyilvános
várólisták lesznek. Így hálapénzzel a soron kívüli mûtét nem lesz elérhetõ. Természetesen

ezek a várólisták, csak a halasztható, krónikus
betegségek mûtéti megoldása esetén kerülnek
bevezetésre.
– Várható-e színvonaljavulás az egészségügyi ellátásban a 300 Ft-os vizitdíj, illetve napidíj bevezetésétõl, rövid vagy hosszú távon?
– A 300 Ft-os díj éves szinten az egészségügynek várhatóan 30 milliárd Ft-os bevételt
jelent. (2005-ben 390 milliárd hiányzott)
Az egyes intézmények bevételei helyben
maradnak, és egyfajta teljesítménydíjazást fognak jelenteni. Csak hosszú távon várható tõlük színvonal-emelkedés, az eszközök korszerûsítése.
– Kapnak-e ellátást azok, akiknek nincs egészségbiztosítási díj fizetve?
– Várhatóan 2007 májusától, minden
egészségügyi szolgáltató tudni fogja, hogy adott
TAJ szám mögött, van-e biztosítási jogviszony,
fizet-e valaki egészségügyi hozzájárulást. Akinek a munkáltató nem fizet (feketemunkás),
módja van az évenként meghatározott havi
összeg befizetésére. (2006-ban valamivel kevesebb mint 6000 Ft havonta)
Akinek nincs biztosítása, csak életmentõ
elsõsegélyt kap. Részére TB hozzájárulással
gyógyszer nem írható fel, illetve kórházi kezelésért teljes árat kell fizetnie.
– Kiknek nem kell majd fizetni a kórházban?
– Az onkológiai, és dialízis kezelésre járóknak, a 18 év alattiaknak, a hajléktalanoknak, a
terhesgondozás és szülés miatt kórházba kerülõknek, szakrendelésre járóknak.
– Kiknek nem kell fizetni a háziorvosnál?
– A 18 év alattiaknak, és a terhesgondozásra járóknak nem kell majd fizetni, mindenki másnak igen.
A GYES-en levõk, a közgyógyellátottak, a
rendszeres szociális segélyben részesülõk, a
nyugdíjminimumot kapók 200, illetve 300 Ftot kapnak havonta a havi járandóságukhoz
kapcsoltan a vizitdíj céljára.
– Táplánszentkereszten az Egészségügyi Szolgálat
mire tervezi hasznosítani a vizitdíjból befolyt összeget?
– Az Egészségügyi Minisztérium az eszközök korszerûsítésére és béremelésre javasolja
felhasználni.
Táplánszentkereszten több millió forintos
épületrekonstrukciót ter vezünk az Önkormányzattal közösen. Ehhez az Egészségügyi
Alapítvány pénze mellé hitelfelvételre is szükség lesz. Ennek a törlesztésére kívánjuk a pénzt
hosszú távon felhasználni.
Kovácsné Bognár Mónika
Oszt. Vez. Ápoló
Idõsek Otthona Táplánszentkereszt
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Vizitdíj
Közel 1,1 millió feketemunkás van, aki fizethetne, de nem fizet. Õk és azok a felnõtt korúak,
akik után senki nem fizet egészségbiztosítási díjat,
májustól az ellátásukért a teljes bekerülési díjat
meg kell fizetniük és a receptjeikre nincs semmilyen kedvezmény.
– Ki fizet dobozdíjat? Az, aki eddig teljesen ingyen kapta a gyógyszert. Fizet minden doboz után
pl. az insulint kapó beteg.
– A közgyógyellátottaknak 3 havi járandóságukat
egyszerre teszik rá a kártyájukra. Mi van, ha két hónap
alatt elfogyott az ingyenes gyógyszerkeret? Éppen annyit
kell fizetnie a harmadik hónapban, mint akinek
nincs közgyógyigazolványa.
– Kérhetem-e 2 vagy 3 havi gyógyszeremet egyszerre
és akkor csak 1 vizitdíjat fizetek? Igen, de egy recepten
és akkor a 3 havi gyógyszert egyszerre kell a patikában kifizetni.
– Mikortól lesz az Algopyrin, Quarelin, Demalgon,
Germicid receptköteles? Febr. 15-tõl.
– Kell-e fizetni azért, ha valaki csak a táppénzes
papírjáért megy, de gyógyszert nem írat? Igen, mert orvos-beteg találkozás történt, amit a számítógép
könyörtelenül könyvel és a letelt hónap után jelent
az OEP-nek.
– Kikerülhetõ-e a számítógép azzal, ha az orvos
kézzel írja a receptet? Nem, mert a beváltó patika
dátum szerint közli az OEP felé a felírást. Így a
csalás az orvos részérõl kiderül, amiért egy figyelmeztetés után megvonják a receptírás jogát!
Úgy tûnik, nem kerülhetõ meg a vizitdíj és a
kórházi napidíj. Mindez legrosszabb esetben 6000
Ft kórházi napidíj, 6000 Ft rendelõintézeti díj és
6000 Ft családorvosi és fogorvosi díj naptári évenként. Ezzel az összeggel ajánlatos felkészülni!

Köszönet
Tisztelettel megköszönjük azon adózó
személyeknek, akik a 2005. évi adóbevallásuk során 2006-ban személyi jövedelemadójuk 1%- át a Táplánszentkereszt Közösségének Sportjáért és Egészségéért
Alapítvány részére ajánlották fel.
Megragadjuk az alkalmat, hogy ismételten kérjük Önöket, hogy ne feledkezzenek
meg Alapítványunkról, és adójuk 1%-ának
felajánlásával járuljanak hozzá az egészséges
életmód anyagi támogatásához (sport, egészség, kultúra).
ADÓSZÁMUNK: 18891106-1-18
A mellékelt „Rendelkezõ nyilatkozat befizetett adó egy százalékáról” nyomtatvány
felhasználásával ezt megtehetik.
Köszönettel:
Molnár István
Kuratórium elnöke

Egyház

Miserend 2007. jan. 30. – febr. 25.
plébánia: 577-060
06209763100
gyuriplebi@freemail.hu

○

○

○

○

○

○

○

○

hétköznap 18.00
vasárnap 8.30

Szent Lõrinc-templom
jan. 31.
febr. 1.
febr. 3.
febr. 7.
febr. 11.
febr. 14.
febr. 15.
febr. 17.
febr. 21.
febr. 22.
febr. 25.
○

○

○

○

○

szerda
csütörtök
szombat
szerda
vasárnap
szerda
csütörtök
szombat
szerda
csütörtök
vasárnap
○

○

○

○

○

○

○

jószándékra
Margit és József szülõk
Mária és szülõk (Borbás család)
jószándékra
szülõk (Gersei család)
jószándékra
jószándékra
Kálmán és Veronika szülõk
jószándékra Hamvazószerda
jószándékra
jószándékra Nagyböjt 1. vasárnapja
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Szent Kereszt-templom
jan. 30.
febr. 4.
febr. 6.
febr. 10.
febr. 13.
febr. 18.
febr. 20.
febr. 24.

kedd
vasárnap
kedd
szombat
kedd
vasárnap
kedd
szombat

hétköznap 18.00
ad intentionem ordinarii vasárnap 9.45
pro populo
jószándékra
ad intentionem ordinarii
jószándékra
jószándékra
jószándékra
Lajos és Terézia szülõk és fiúk Árpád

Hirdetések
febr. 3-4.
szentmisék után Balázs-áldás
febr. 4. vasárnap 14.00 rózsafûzértársulati titok-csere (Szent Lõrinc-templom)
febr. 7. szerda
szentmise után rövid szentségimádás (Szent Lõrinc-templom)
febr. 8. csütörtök
szentmise után Jézus Szíve litánia (Szent Lõrinc-templom)
febr. 13. kedd
szentmise után litánia, körmenet és engesztelés (Szent Lõrinc-templom)
febr. 21. hamvazószerda szentmise végén hamvazás (Szent Lõrinc-templom)
febr. 25. vasárnap 14.00 keresztút Szent Lõrinc templomban
Február 21. HAMVAZÓSZERDA, vége a farsangnak, kezdõdik a nagyböjt.

Tájékoztató
• Fontosabb címek és telefonszámok
Kovács György plébános Vasszécseny, Táncsics u. 10., tel.: 94/577-060, mobil: 06-20/97
63-100, e-mail: gyuriplebi@freemail.hu
Dr. Rátkai László kerületi esperes Ják, Apátnép út 27., tel.: 94/356-014, Püspöki Hivatal
Szombathely, Berzsenyi tér 3., tel.: 94/312-056
Bármilyen ügyben keresed, legbiztosabban a
szentmisék elõtt és után, legkevésbé pedig vasárnap délelõtt és a hétfõi napon találod otthon a plébánost Vasszécsenyben!
• Fontosabb idõpontok
– Szentmisék: lásd a részletes tájékoztatón
– Búcsú: Szent Lõrinc-templom aug. 10.
utáni vasárnap, Szent Kereszt-templom szept.
14. utáni vasárnap
– Szentségimádás: Szent Lõrinc-templom
június 22., Szent Kereszt-templom október 27.
– A plébánia többi templomának vasárnapi miserendje:
amikor a Szent Lõrinc-templomban nincs vasárnap szentmise: Szent Kereszt-templom 9.45,

szécsenyi templom 8.30, Nemeskolta 12.00,
Tanakajd 11.00
amikor a Szent Kereszt-templomban nincs vasárnap szentmise: Szent Lõrinc-templom 8.30,
lipárti templom 9.45, Csempeszkopács 11.00
– Sürgõs betegellátás: bármikor, a nap 24
órájában
– Gyóntatás: Szentmisék elõtt, a kihirdetett
idõpontokban, külön kérésre bármikor
Ne felejtsd el, hogy a legfontosabb egyházi ünnepeken részt kell venned szentmisén, s köztük 3 olyan van, amely nem
biztos, hogy vasárnapra esik:
december 25. – Karácsony
január 1.
– Mária Istenanyasága
augusztus 15. – Mária mennybevétele
(Nagyboldogasszony)
Aki gyermekét szeretné megkereszteltetni, a tervezett idõpont elõtt legalább 3
héttel, aki pedig egyházi házasságkötést
szeretne, legalább 3 hónappal elõre keresse fel a plébánost!

Kultúra
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Két kiállítás nyílt a Magyar Kultúra Napján
Községünk rövid
ideig két kiállítással is
büszkélkedhet(ett) –
egy a szépség, egy pedig a hely történetének oltárán áldoz(ott).

A helyi Foltvarró
Kör és a rumi Szövõ
Szakkör közös megmozdulása immáron egy
képzõmûvészeti ínyencség megnyilvánulása –

bár e sorok olvasásakor már nem tekinthetõ meg
–, aki lemaradt annak megtekintésétõl, csak magára vethet, hiszen a kultúra ütõerének elengedése hasonló sérüléseket okozhat. Felgyorsult világunk felgyorsult reakciókat követel. Nekik íme
pár fotó a jó hangulatú január 19-i megnyitóról.
Ugyanezen a napon 17 órakor kinyitotta
kapuit a Helytörténeti Kiállítás is, tovább
gazdagítva Táplánszentkereszt község kincseinek tárházát. Megtekintése minden helyi lakosnak kötelezõ. Mivel állandóan nem tudunk ott
foglalkoztatni egy teremõrt sem, ezért kulturálódási igényeiket a Polgármesteri Hivatalban
vagy a könyvtárban Meskó Krisztiánnál jelezzék.
A megnyitón bemutatót láthattunk a készülõ
Táplánszentkereszti Digitális Archívumból is. Ízelítõnek pár fotó a kiállításról:

Az ünnepnap megvalósulásához, a kivitelezéshez, a sok-sok segítséghez külön köszönetünket fejezzük ki Kovács Leventének, Kozmor Barbarának, Kustos Annának és Móricz Eszternek.
Szeretettel várunk mindenkit az Erdõdy-kastélyba, a Helytörténeti Kiállítás megtekintésére.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Tápláni2007.Fórum
február
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Iskolai hírek
A Rumi Rajki Istvánról elnevezett
komplex kistérségi versenyen 1. helyezést
szerzett iskolánk 8. osztályosai. A Czeczeli
Vivien, Németh Alexandra, Hor váth Dominika és Cserkuti Milán összeállítású csa-

pat a 9 induló iskola közül bizonyult legjobbnak.
A verseny a matematika, magyar nyelv,
német nyelv, történelem és természetismeret
tantárgyak ismereteit ölelte fel.

Szép sikerrel szerepeltek Leginszky Ágnes
tanárnõ tanítványai a csepregi regionális rajzversenyen. Az indulók közül Cserkuti Dominika és
Vadász Katalin munkáját tartotta díjazásra méltónak a szakmai zsûri.

A boldog herceg címû dramatizált játékkal és ünnepi mûsorral indult a karácsonyi ünnepség iskolánkban. Fúvósaink a Jézuska-váráson és
az éjféli misén köszöntötték a Megváltó születését.

Nevelõtestületünk az idei tanévben a
legújabb kooperatív módszerek megismerését tûzte ki szakmai célként. Januárban az
alsó tagozatban Dávid Adél, Németh
Józsefné és Perlné Lakatos Ildikó tanárnõk
tartottak bemutató órákat. A szakmai tapasztalatokat nevelési értekezleten vitatta
meg a tantestület.

Színházi Esték
Megkezdõdnek a Tápláni Színházi Esték,
elsõként a szombathelyi Ferrum Színházi
Társulás hozza községünkbe Dürrenmatt mûvét,
a Pillanatkép(ek) egy bolygóról címû komédiát.
Ideje: 2007. február 24. 18 óra
Helye: Jókai Mór Mûvelõdési Ház
A „PILLANATKÉPek EGY BOLYGÓRÓL”
egészen különös alkotás. Dürrenmatt – bizonyára egy kis polgárpukkasztó célzattal – komédiának nevezi saját apokaliptikus vízióját,
melyben a földi világ pusztulását részben az
emberiség, másrészt egy kozmikus katasztrófa
idézi elõ.
Fontos kérdés, hogy a dürrenmatti víziót
egy pillanat kitágításaként vagy az egyes pillanatképek szekvenciákká összeálló folyamataként értelmezik-e majd a nézõk. A mozaikos
tagolás a biblikus nevû, de minden epizódban
más szerepet játszó „szent” alakok révén ötvözõdik kör-körös szerkezetû, egységes egésszé.
Ádám, Éva és társaik a (poszt)modern kor
emberének azokat a stációit járják végig, melyekben a leglényegesebb közös motívum az
élet értelmetlensége.
Dürrenmatt inspirációjára a jubiláló Ferrum
Színházi Társulás is kaotikus képeket „rajzol” a
kaotikus világról. Hitvallásunk szerint Földünk az eddigiek során kínált nagyszerû lehetõségeket is lakói kibontakozására, de az emberek egyáltalán nem sáfárkodtak jól a felkínált lehetõségekkel.
Nagy kérdés tehát, hogy a XXI. század
emberarcú élõlényei okulnak-e az erkölcsi
célzatú történelmi példázatból annyit, hogy a
jövõben ne kövessék el ugyanazokat a súlyos
hibákat, mint az elõdeik. Mert ha eleink gyarlóságai ismétlõdnek, akkor bizony elkerülhetetlenül bekövetkezik a „nagy bumm” avagy a
„nagy placcs!”

A Táplán Mozi
februári mûsora

Bécsben, egy öregek otthonában
adott karácsonyi koncertet a Janászek
Ferenc tanár úr vezette fúvós zenekar.
A nagy sikerû koncertet városnézés koronázta meg.

6. – Stefen Fangmeier: Eragon
13. – Tony Scott: Deja vu
20. – David Bowers–Sam Fell: Elvitte a víz
27. – Martin Campbell: Casino Royale

A táplánszentkereszti Idõsek Napjához
Magam és azok az idõsebb emberek nevében szeretnék köszönetet mondani, akik
ott voltak és jól érezték magukat 2006 novemberében.
Ezért a szép estéért köszönet mindenkinek, akik szebbé tették ezt az ünnepet.

Iskola

Elõször is a falu önkormányzati vezetõjének, Perl Jánosnak, s a többi önkormányzati
dolgozónak, akik hozzájárultak munkájukkal,
szervezésükkel, hozzászólásukkal, énekeikkel e
szép este megrendezéséhez.
Köszönettel:
Id. Balogh József

Recept
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Ildikó konyhája
Most egy olyan receptet szeretnék Veletek
megosztani, ami a 19-20 éves koromban elkezdett, szakadozott receptes füzetemben az elsõ
oldalon az elsõ recept.
Talán ezt a sütit sütöttem meg legelõször
életemben. Sikerült!!!
Kedves kezdõ és leendõ Háziasszonyok!
Nektek is fog… sõt elõször el ne mondjátok,
hogy ebben eztán egy gramm méz sincs ám!
Hisz’ a neve is:
HAMIS MÉZES
• Hozzávalók:
50 dkg kristálycukor
2dl víz
4 egész tojás
50 dkg liszt

Szilveszter Kupa
tekeverseny

1 sütõpor
1 kávéskanál „Kotányi” mézessütemény fûszerkeverék
1 marék vágott dió
1 citrom reszelt héja
• Elkészítési mód:
A cukorból 6 evõkanállal elveszünk egy lábosba és barnára pirítjuk, majd a vízzel felengedjük és megforraljuk, s hûlni tesszük.
A tojásokat kettévesszük. A sárgákat a maradék cukorral habosra verjük. A fehérjéket
úgyszintén. A turmixgépet félretesszük és a lisztet a belekevert sütõport, a habot, a cukros
tojássárgákat, a citromhéjat, a fûszerkeveréket
és a cukros vizet összevegyítjük.
Zsírozott, lisztezett tepsibe tesszük, tetejét
megszórjuk vágott dióval.

Felhívás!

A képen Jantosné Bobay Katalin, és
Mágedli József (Öcsi bácsi 70 éves) látható.

Felhívom a sportolni szeretõ, akaró községlakók figyelmét, hogy a 2007. évi KISTELEPÜLÉSEK VAS MEGYEI VERSENYSOROZATÁBAN való részvételünkhöz az alábbi sportágakra lehet jelentkezni nõi – férfi csapatokban:
1. Asztalitenisz, 2. Sakk, 3. Atlétika, 4. Kispályás labdarúgás, 5. Kosárlabda, 6. Kézilabda, 7. Röplabda, 8. Tenisz, 9. Teke, 10. Kispuskás lövészet
Jelentkezni lehet:
Molnár István Táplánszentkereszt , Rét u.
9., Tel.: 06/20/424-5635, 06/20/389-0058
Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõnél,
Jókai Mór Mûvelõdési Ház, Tel.: 06/94/577072, 06/30/659-0275
Annak reményében, hogy eredményeink még
jobbak legyenek, megkezdtük a felkészüléseket a
2007. évi asztalitenisz és sakk sportágakban. Helye: Mûv. Ház. Ideje: Péntek 18-20 óráig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A versenysorozat elsõ megmérettetése
2007. január 27-én lesz asztalitenisz sportágban.
Molnár István
Felelõs szervezõ

Nõnapi köszöntõ

Kiállítás

Ebben az esztendõben sem feledkezünk meg
a köztünk élõ szép hölgyekrõl, s szeretettel várjuk
õket nõnapi köszöntés alkalmából a Jókai Mór
Mûvelõdési Házba 2007. március 11-én 15 órára.
A verses hangulatteremtés után messzi földön híres mûvészek érkeznek, hogy komédiázzanak nekünk egy keveset.

2007. március 24-tõl április 4-ig rendhagyó kiállítás nyílik a Jókai Mór Mûvelõdési
Házban Marosit József grafikus és szobrászmûvész alkotásaiból.
A megnyitóra nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt márc. 24-én 17 órára, melynek
tevékeny közremûködõje maga a mûvész lesz.

A 2006. december 28-29-30-án megrendezett SZILVESZTER KUPA TEKEVERSENY
eredménye:
Nõi : I. Jantosné Bobay Katalin 20 fa
II. Dr. Skribanek Anna
17 fa
III. Horváthné Pintér Anita 17 fa
Férfi: I. Mágedli József
25 fa
II. Bödör Balázs
21 fa
III. Joó László
20 fa
Gratulálunk a nyerteseknek és minden
résztvevõnek!
Rendezõség

Forró sütõbe tesszük, s ha kihûlt, csak akkor szeleteljük.
Jó étvágyat hozzá!
E hónaptól szeretnék Veletek megosztani
nálam jól bevált házi praktikákat, fortélyokat is!
HÁTHA VALAKI NEM ISMERI:
1. A tintafoltot így távolítsuk el: a tisztítandó anyagot elõször áztassuk tejbe, majd pár
perc múlva csepegtessünk rá citromlevet, aztán
alaposan mossuk ki!
2. Ha nincs otthon tojás és fasírtot
akarunk készíteni, a húshoz reszeljünk egy
nyers burgonyát. A krumpli keményítõje összetartja a húst!
Pozsgai Ildikó

Gondolatok
a könyvtárban
Kulturális hivatásosként kötelességemnek
érzem, hogy bizonyos értelemben, még életemben, s azon belül is a tápláni „magányban” stílustörésként értelmezett gondolatokkal illessem a környezetem és vállalt büszkeséggel valljak fogalmazványaimról.
Kevés a hír, ami a szépre és jóra való törekvésre utalna, nehéz szemezgetni a jelenbõl, nehéz meglelni a kellemes kalandokat.
Mindig csak a köznapiság ünnepel, kellene
már elvonulni, elemelkedni a földtõl, hiúnak
lenni arra, hogy apró örömök is vannak életünkben.
Többet kellene örülni, nyitott szemmel
haladni és csodálkozni.

Farsangi Batyus-bál
Minden táplánszentkereszti polgárt bálba
hívunk, hogy ünnepelje
a tél végét, s mulasson
kivilágos kivirradtig
2007. február 16-án,
pénteken 17 órától a Jókai
Mór Mûvelõdési Házban.
Belépõ 200 Ft, no meg némi elemózsia,
itóka.
Zenél Németh Ferenc.
Jöjjenek, ne köhögjenek,
Lesz nemulass, dínom-dánom,
Poharamat földhöz vágom!

Tápláni2007.Fórum
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Karate hírek
Megyei évzáró gálaest
A Vas Megyei Sportigazgatóság és a Vas
Megyei Karate Szakszövetség felkérésére a
Tápláni Karate Sportegyesület rendezte meg 2006.
december 29-én a Jókai Mór Mûvelõdési Házban a
megyei karate szövetség évzáró díjkiosztó gálaestjét. A
megtisztelõ feladatnak igyekeztünk megfelelni: a
TKSE sportolói, a szülõk és a vezetõség egyaránt azon
fáradozott, hogy minden jól sikerüljön.
A szépen feldíszített mûvelõdési házban az érkezõ vendégeket az Apáczai Csere János Általános
Iskola Ifjúsági Fúvószenekara színvonalas mûsora
fogadta, ezzel megteremtve az ünnepi hangulatot.
A TKSE elnöke, Németh Ferencné Babi köszöntõ
szavai után Koós Nóra szavalta el az Óda a sporthoz
címû költeményt. Az iskola mûvészeti köre adott
elõ három zenés számot a Légy jó mindhalálig
címû musicalból, majd a kiwidó csapat látványos
elõadása következett.

Sportaktívák
A Vas Megyei Sportigazgatóság rendezésében
ünnepélyes keretek között kiadásra kerültek a megyei SPORTAKTÍVÁK díjak, melyet a 2006. évben kimagasló eredményeket elért sportolók,
edzõk, sportvezetõk kaphattak meg.
A Tápláni Karate Sportegyesület sportolója,
Németh Marcell is a díjazottak között volt.
Marci az országos versenyeken
elért eredményeivel és a két
Európa-bajnoki
aranyérmével
érdemelte ki ezt
a rangos elismerést.
A képen Németh Marcell, mellette Németh Lajos, a
Vas Megyei Karate Szakszövetség fõtitkára

Évzáró karate buli
December végén tartotta a Tápláni Karate
Sportegyesület a már hagyományosnak mondható
évzáró összejövetelét a Jókai Mór Mûvelõdési Házban. Németh Ferencné Babi köszöntõ szavai és évértékelése után játékos, vidám sorversenyekkel vette
kezdetét a mulatság. Három csapatban mérhették
össze tudásukat a karatésok: voltak feladatok kicsiknek, nagyoknak és persze a szülõknek is. Majdnem
két órán keresztül szurkolhatott, drukkolhatott, nevethetett a társaság, majd az eredményhirdetés következett. Mivel az összes gyerek „dobogóra állhatott” és a díjak is ugyanazok voltak a helyezetteknek, mindenki elégedett lehetett.
A tréfás évösszefoglaló és a „leg”-ek kiemelése
után jöhetett a zsíros kenyér, a sok finom süti elfogyasztása és a beszélgetés. Aki ott volt, mindenki jól
érezte magát.

(A vendégek elismeréssel szóltak a helyi iskola
magas színvonalú mûvészeti és sport képzésérõl.)
A mûsorszámok után a Vas Megyei Sportigazgatóság részérõl Kiss Zoltán karate szakreferens, a
Vas Megyei Karate Szakszövetségtõl Katona Péter
elnök, a táplánszentkereszti önkormányzattól dr.
Kovács László alpolgármester mondott beszédet,
majd a díjkiosztás következett.
A megye öt karate egyesületébõl 26 fiatal kapott
emlékplakettet, ebbõl 8 a TKSE sportolója: Horváth Benjamin, Kassai Csaba, Kassai Gergely,
Koós Nóra, Koós Viktor, Lovranics Alexandra,
Németh Bence, Németh Marcell. A tápláni fiatalok megyei, területi, országos és nemzetközi versenyeken vettek részt és sok értékes helyezést értek
el, ezzel érdemelték ki az elismerést.
(Sajnos korlátozott volt a díjazottak száma, mert
még lehetett volna néhány TKSE sportolót jutalmaz-

ni a jó eredményei alapján. Még így is a táplániak
közül került ki a legtöbb elismerésben részesülõ.)
Az ünneplés után – a szponzorok és a karatés
szülõk jóvoltából – vendégül láthattuk a meghívottakat: hidegtállal, szendvicsekkel, süteményekkel
és üdítõkkel kínáltuk õket.
Nagyon tetszett mindenkinek a színvonalas
mûsor és a remek szer vezés, elégedetten, szép
emlékekkel távoztak Táplánszentkeresztrõl.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik segítségével létrejöhetett ez a
magas színvonalú megyei gálaest: a TKSE sportolóinak, a szülõknek, a fúvószenekarnak, a kiwidó
csapatnak, a mûvészeti körnek, felkészítõ tanáraiknak, segítõiknek, Molnár Istvánnak (Táplánszentkereszt Sportjáért Alapítvány), Koós Jánosnak (Villkász Kft.).
A TKSE vezetõsége

Mikulás-kupa
Szombathelyen, 2006. december 10-én rendezték meg a Mikulás-kupa megyei korosztályos
utánpótlás karateversenyt, melyen a Tápláni Karate
Sportegyesületet sportolói közül a kezdõ versenyzõk
vettek részt. Szépen szerepeltek: 5 aranyéremmel,
2 ezüstéremmel, 1 bronzéremmel és 4 negyedik
helyezéssel tértek haza.
A 12 versenyzõ közül többen most elõször álltak ki
a tatamira, így a többség csak a formagyakorlatát mutatta
be, küzdelemben még nem vettek részt. Új versenyzõink közül Berta Dániel a 7 évesek korcsoportjában
bátran mutatta be a kata-t és aranyérmet kapott. A 12
éves korcsoportban a szintén új Doncsecz Dániel
meggyõzõ fölénnyel nyerte meg a formagyakorlatot,
magasabb övfokozatú gyerekeket is maga mögé utasítva.
A már „tapasztalt” versenyzõink közül Sipos András, Sipos Balázs és Pajor Gergõ negyedik helyezést
ért el, Pajor Mártonnak, Tóth Dánielnek és Bertók Tamásnak nem kedvezett a sorsolás és a szerencse,
de szépen helytálltak, jól versenyeztek. Cserkuti Milán korcsoportjában egyértelmû fölénnyel aranyérmet
szerzett. Pajor Fruzsina és Schmolczer Eszter egy
korcsoportban versenyezve osztozott az érmeken, Eszter
második lett, Fruzsi pedig bronzérmes. Eszter
kumitében is versenyzett és ott aranyérmet szerzett. A
11 évesek népes mezõnyében Kassai László a kata
versenyszámot egyértelmûen nyerte, a kumitében pedig kemény küzdelemben ezüstérmes lett.

Eredmények:
név

kata
kumite
(formagyakorlat) (küzdelem)

Berta Dániel
Sipos András
Sipos Balázs
Kassai László
Doncsecz Dániel
Pajor Gergõ
Cserkuti Milán
Schmolczer Eszter
Pajor Fruzsina

1
4
4
1
1
4
1
2
3

nem indult
nem indult
nem indult
2
nem indult
nem indult
1
nem indult

Mikulás-kupán részt vevõ gyerekek:
Felsõ sor: Pajor Márton, Pajor Gergõ,
Schmolczer Eszter, Pajor Fruzsina, Doncsecz Dániel
Alsó sor: Cserkuti Milán, Kassai László, Sipos
Balázs, Sipos András

Övvizsga
A helyi mûvelõdési házban 2006. év végén
megtartott övvizsgán részt vevõ gyerekek. A hosszú
felkészülés után gyakorlati és elméleti tudásukat is
próbára tették. Mindannyian szépen szerepeltek:
egy kivétellel mindenkinek sikerült a következõ övfokozatot megszerezniük.
Bal oldalon az edzõ, Németh András 1 danos
mester, jobb oldalon a vizsgáztató Schwarz Péter 4
danos mester.

