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Sikert aratott iskolásaink Rock-Passió elôadása
Zsúfolásig megtelt hétfőn délután a
művelődési ház nagyterme, amikor az
Apáczai Csere János Általános Iskola
diákjai színpadra állították a Rock-Passiót. Aki nem először látta iskolásaink
eme produkcióját az most sem csalódott, aki pedig először szembesült vele,
nos az csodálkozhatott. Nem is a darab
művészi értékei miatt – bár ennek sem
volt hiányában a produkció –, hanem
amiatt ahogyan gyerekeink részt vettek
ebben a nagyon is komoly munkában.
Hihetetlenül fegyelmezetten, a profikat
megszégyenítő pontos dallam- és szö-

vegtudással, a parányi színpadon egymást segítő mozgásokkal.
Kit zavart vajon az a néhány, a kamaszkori mutálás miatt elcsúszott
hang? Láthatóan senkit. Sőt a Jézust
alakító főszereplő bátor kiállása inkább
hozzátett, mint levont volna az előadás
művészi értékéből.
Nem csoda, hogy az előadás végén büszke szülők és rokonok, szomszédok és ismerősök hagyták el a termet. Az ilyen alkalmak erősíthetnek meg minket abban,
hogy érdemes Táplánszentkereszten élni,
hogy ez a falu, amelynek ilyen gyerekei

vannak több lehet mint lakóhely. Talán
közösséggé is érhet egyszer…
Mindenképp szót kell ejteni a gyerekek felkészítőiről, az általános iskola tanárairól, pedagógusairól is, akik nemcsak megtanították a gyerekekkel, de láthatóan meg is értették velük a szenvedéstörténet, a Passió lényegét. Nemcsak tanították őket, de végig velük voltak, ha
kellett a szintetizátor, a gitár mellől erősítették el-elbicsakló hangjukat.
De nem is kellene talán tovább szaporítani a szót. Szép volt! Jó volt akkor és ott
táplánszentkeresztinek lenni…. Csala
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Jegyzôi rovat
Változnak a rendeletek, a szociális ellátások és az egészségügy területén végrehajtásra kerülő reformok
hatásai érződnek a gyakorlatban. A
hivatal tennivalói megsokasodnak a
következő időszakban, mert a vizitdíj visszatérítésén túl két újabb ellátási formáról is tájékoztatást kívánok adni.

Járulékfizetés
alapjának igazolása
Amint a fentiekben is említettem, aki
eddig eltartottként volt biztosított, április
1-jétől járulékot kell fizetnie.
Ehhez kapcsolódik a járulékfizetés
alapjának igazolása. Abban az esetben,
ha a család egy főre jövedelme több mint
a nyugdíjminimum (jelenleg 27.130 Ft),
de nem éri el a minimálbér összegét (jelenleg 65.4500 Ft), az ügyfél kérheti a
hivatalban, hogy állapítsuk meg a járulékfizetés alapját.
Mégpedig az alábbiak szerint:
A települési önkormányzat polgármestere a járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre hatósági
bizonyítványt állít ki – a kérelmező saját
és családtagjai jövedelmére vonatkozó
igazolás alapján – annak a személynek,
akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori legkisebb összegét.
Például: ha a becsatolt igazolások
alapján az egy főre jutó jövedelem 35.000
Ft, akkor ezen összeg után kell a 9 % járulékot megfizetni annak, aki nem minősül semmilyen jogcímen sem biztosítottnak.
A bizonyítványt egy év időtartamra állítjuk ki, bejelentési kötelezettségünk
lesz a társadalombiztosítási igazgatási
szerv és az állami adóhatóság felé.
Az eljárás kérelemre indul, a kérelemhez formanyomtatványt biztosítunk.
A kérelemhez mellékelni kell:
– jövedelemnyilatkozatot,
– a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratot (kereseti igazolás, nyugdíjszelvény,
adóigazolás stb.)
– vagyonnyilatkozatot.
A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:
2007. április 26.

Vizitdíj visszaigénylése
Az egyes, az egészségügyet érintő
törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosítása alapján, a
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
18/A § (14) bekezdése értelmében,
amennyiben a biztosított a háziorvos,
ill. szakorvos által kiállított nyugtával,
illetve számlával igazolja, hogy a naptári évben általa igénybevett háziorvosi (fogászati) ellátásért, illetve járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat legalább
20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom
feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét a lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél
visszaigényelheti.
A visszaigényléshez csatolni kell:
– az adott naptári évben igénybe vett
ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított,
a vizitdíj visszaigénylésére feljogosító
nyugtát, illetve számlát (20 db) valamint.
– a visszaigényelt vizitdíjak befizetését
igazoló nyugtát illetve számlát.
A kérelmező személyazonosságát bizonyító igazolványt és a TAJ kártyát be
kell mutatni.
A vizitdíj-visszafizetés alapjául a nem
emelt összegű vizitdíj fizetését igazoló
nyugták, ill. számlák szolgálnak. A 20
alkalmat a háziorvosi ellátások és a
járóbeteg-szakellátások tekintetében külön-külön kell érteni.
A vizitdíj-visszafizetés iránti kérelmet
legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon
belül lehet benyújtani.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Többen kaptak levelet mostanában a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól,

Településrendezési terv
módosításának
közszemlére tétele
Táplánszentkereszt község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/
2006. (IV. 20.) sz. határozatában döntött
a község Településszerkezeti Terve, a
Szabályozási Terve, illetve a Helyi Építési Szabályzata felülvizsgálatának elrendeléséről.

amelyben arról tájékoztatták az érintetteket, hogy egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságuk ellátottként állt fenn.
Aki eddig családtagja jogán volt biztosított, mostantól járulékot (a minimálbér
9 százalékát) kell fizetnie, de aki az alábbiakban közölt jövedelmi viszonyok
alapján rászorultnak minősül, kérheti a
hatósági bizonyítványt.
A települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben az
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele
céljából annak a személynek állapítja
meg szociális rászorultságát,
a) akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át
nem haladja meg, és nem rendelkezik
vagyonnal.
A szociális rászorultság igazolásáról a
polgármester hatósági bizonyítványt állít
ki. A bizonyítvány érvényességi ideje
legfeljebb 1 év. A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság tényét,
az igazolás érvényességi idejét. Amenynyiben a jogosultsági feltételek fennállnak, a bizonyítvány az 1 év letelte után
ismételten kiállítható.
Az ellátást kérelmezni kell, a kérelemhez mellékelni szükséges:
– jövedelemnyilatkozatot,
– a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratot,
– vagyonnyilatkozatot.
A szükséges formanyomtatványok a
Polgármesteri Hivatalban kérhetők.

A felülvizsgálat
befejezôdött
A felülvizsgált és módosításra előkészített, szakhatóságok által véleményezett terv a Polgármesteri Hivatalban
2007. április 5-től 30 nap időtartamban
megtekinthető.
Várjuk véleményüket, észrevételeiket.
Ifj. Perl János polgármester

Tápláni Fórum – Táplánszentkereszti havilap.
Felelős kiadó: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata.
Szerkesztő: Meskó Krisztián művelődésszervező.
Felelős kiadó: ifj. Perl János polgármester
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Húsvétváró
Mindannyian örömmel várjuk (idén)
április nyolcadikát és kilencedikét, vagyis
húsvétot. Miért is? A legkisebbek az ajándékok, piros tojások, csokinyuszik miatt.
A kicsit idősebbek kitörő örömmel, lelkesedéssel fogadják a nagy hírt: tanítási
szünet lesz! A felnőttek, apukák, anyukák
is gondolhatnak a pihenésre, végre egy kis
időt családjukkal tölthetnek. Talán csak
az idősebb korosztály – nagyszüleink,
dédszüleink – érzik még az ünnep valódi
jelentőségét. Sok helyen őrzik, ápolják a
húsvéti hagyományokat. De mik is ezek a
szokások? Hogyan alakultak ki? S egyáltalán, mi a húsvéti ünnepkör üzenete?
Tojások, nyúl, bárány, ételszentelés,
locsolás – hogy csak a legnagyobb, legismertebb hagyományokat, szimbólumokat említsem. Mindenki ismeri a hozzá-

Születés és feltámadás

juk fűződő tréfás-tanító népi hiedelmeket. Sokaknak azonban csak felszínes
csillogást jelent a húsvét (is): díszítsük
sok festett tojással a lakásunkat, hiszen
ez ilyenkor így szokás. A húsvét valójában a keresztények egyik legfontosabb
ünnepe, emellett a tavaszvárás, a tavasz
eljövetelének időszaka is. Gondolom,
sokan ismerik a kapcsolódó szimbólumokat, népszokásokat, hagyományokat,
s felesleges lenne ezeket részletezni.
Így, húsvét közeledtével ne csak a jelképek fényében éljünk, hanem próbáljuk
megtalálni az ünnep valódi mélységét,
üzenetét. Ez az üzenet mindenkinek
mást és mást hordozhat, de csak akkor
lesz igazán boldog, tartalmas az együttlét, ha mindenki a maga módján ünnepli
a húsvétját.
Horváth Lilla

Egy megnyitó margójára
Múltam és jelenem – ezzel a címmel
hirdette meg a Művelődési Ház Marosits József szobrász, grafikus és költő estjét. Őszintén bevallom, a szokásos, sablonos megnyitóra számítottam, de kellemesen csalódtam. Már maga az elrende-

jelenig. Magával ragadó előadása alatt
ráébredtem, hogy nem csak egy tehetséges költőt, hanem egy nagyszerű előadót is megismerhettem. Élmény volt
hallgatni! S éppen ez az, ami miatt tollat ragadtam. A mai, rohanó világunkban értékelni, becsülni kellene, ha a
kultúra „házhoz”
jön, s nekünk csak
magunkba kellene
szívni. Érdemes
lenne ezen mindnyájunknak elgondolkodni, s megragadni a kínálkozó
lehetőségeket, mert
a kultúra érték,
ápolandó érték!
Horváth Lajosné

zés, elhelyezés is ízléses és
profi volt. Az alaphangulatot az ifjúsági fúvószenekar adta meg.
A megszokott bemutatásra és méltatásra számítottam, ehelyett miután
Meskó Krisztián művelődésszervező pár szóval bemutatta a művészt, Marosi
József maga folytatta az
előadást. Ami ezután következett, az volt a következő meglepetés. A művész úr saját maga mesélte
el tragédiákban és fordulatokban gazdag életét, az
első vers megszületésétől a

Marosits József-kiállítás nyílt
a Jókai Mór Művelődési Házban 2007. március 24-én

Történt egyszer, hogy az anyaméhben
fiúikrek fogantak. Teltek a hetek, és a fiúcskák növekedtek. Ahogy növekedett
a tudatuk, úgy nőtt az örömük is:
– Mondd, nem nagyszerű, hogy fogantattunk? Nem csodálatos, hogy
élünk?
Az ikrek elkezdték felfedezni világukat. Amikor megtalálták a magzatzsinórt, amely összekötötte őket anyjukkal, és eljuttatta hozzájuk a táplálékot, énekeltek az örömtől:
– Milyen nagy anyánk szeretete,
hogy megosztja velünk saját életét!
Ahogy azonban telt-múlt az idő, és
a hetekből hónapok lettek, az ikrek
hirtelen észlelték, mennyire megváltoztak:
– Mit jelentsen ez? – kérdezte az
egyik.
– Ez azt jelenti – felelt a másik –,
hogy tartózkodásunk ebben a világban a végéhez közeledik.
– De én egyáltalán nem akarok elmenni innen – viszonozta az első –,
szeretnék mindig itt maradni!
– Csakhogy nincs más választásunk
– felelte a másik. – Talán van élet a
születés után is!
– Milyen lehet az? – kérdezte kétkedve az első. – El fogjuk veszíteni az
életet jelentő magzatzsinórt, és anélkül hogyan élhetnénk? Azonkívül
mások is elhagyták már ezt az anyaméhet, és senki sem tért ide vissza,
hogy megmondja nekünk, van-e élet a
születés után. Nem, a születés a vég!
Egyikük mély bánatba merült, és
így szólt:
– Ha a fogantatás a születéssel végződik, mi értelme van az életnek az
anyaméhben? Értelmetlen az egész.
Talán még anya sem létezik.
– De kell, hogy legyen! – tiltakozott
a másik. – Különben hogyan kerültünk volna ide? És hogyan maradhattunk volna másképpen életben?
– Láttad-e valaha anyánkat? – kérdezte az első. – Talán csak a képzeletünkben létezik! Mi gondoljuk ki
magunknak, mert így jobban megérthetjük életünket.
Így teltek az utolsó napok az anyaméhben, telve kérdések özönével és
nagy félelemmel. Végül is elérkezett
a születés pillanata, amikor az ikrek
elhagyták addigi világukat, és kinyílt
a szemük. Tele tüdőből felordítottak.
Amit láttak, meghaladta legmerészebb elképzelésüket is.
Kovács György, plébános
30/548-0770
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Helyi portrék
Név: Tornai Árpád
Születési hely: Sárvár
Születési idő: 1957. 03. 31.
Iskolái: Táplánszentkereszti Általános Iskola, 405. Szakmunkásképző és
Szakközépiskola, Szombathely
– Nagyon sokrétű ember vagy, rengeteg mindenben részt veszel. Te vagy a
falu kántora, önkormányzati képviselő,
játszol a helyi fúvószenekarban. Hogyan tudod mindezt egy életbe beletömöríteni?
– Szorosan. Állandó időhiánnyal
küzdök, nagyon nehéz összeegyeztetni
az elfoglaltságaimat, szeretném, ha
sokkal több időm lenne.
– Úgy látom mélyen vallásos vagy a
családoddal együtt.
– Nekem természetes, hogy templomba járunk: gyermekkoromban is
mindig ott voltunk a szüleimmel a
miséken. El sem tudom képzelni a vasárnapot istentisztelet nélkül.
– Mesélj a munkádról!
– A Puskás Tivadar Fém- és
Villamosipari Szakképző Iskolában,
– mely hazánk első szoláriskolája –
dolgozom oktatástechnológusként.
A GLOBE környezetvédelmi szakkört koordinálom, aminek az a lényege, hogy 15 percenként időjárási

méréseket végzünk –
hőmérséklet, páratartalom, csapadék, légnyomás –, amit számítógépen gyűjtünk, majd az
USA-ba küldjük. Ott
összevetik a NASA által készített műholdas
képekkel, így kialakul
az igazán hiteles mérés.
Más
gyakorisággal
egyéb méréseket is végzünk, pl. a talaj, növényzet és vizeink fizikai és kémiai tulajdonságait kutatva. Érdekes, sokrétű munka, ami egyben a hobbim is. Régebben
rajzoltam, fotóztam és a festészettel is
szívesen foglalkoztam, de ma már elsősorban a környezetvédelem érdekel. A
megújuló energia beillesztése a mindennapjainkba: a napenergia, a biomassza és szélmotorok. Foglalkoztat a
hidrogén közvetítésű energetika, a
környezetszennyezés csökkentése, villanymeghajtású járművek stb. Álláspontom szerint a jelenlegi kapitalista,
természetet kizsákmányoló értékrend,
globalizáció, már rövid távon is fenntarthatatlan, ezért rossz irányba viszi
világunkat. Szívesen beszélgetek bárkivel, akit ez érdekel, keressen meg.

– Játszol a helyi fúvószenekarban. Janászek
tanár úr két évig „fűzött”, míg igent mondtál. Miért kéretted eddig
magad?
– Túl sokat nem kellett kapacitálni, de amikor először felmerült,
hogy belépjek a zenekarba, más elfoglaltságaim voltak, nem tudtam volna a próbákra
eljárni. Aztán, amikor
már konkrét lett a dolog és a hangszert is megkaptam, akkor már egyértelmű volt, hogy én is
tag leszek. Jól érzem magam köztük,
szeretek velük zenélni, a két lányom
is ott játszik.
– Nagycsaládban élsz…
– Feleségem, Ági a helyi és a szentkirályi iskolában hitoktató. Kálmán
fiam negyedéves a Pázmány Egyetemen, informatikusnak készül. Kis Ági
Sopronban óvodapedagógusnak tanul,
most elsőéves. Katinka Szombathelyen a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban harmadikos, és színművész szeretne lenni.
– Köszönöm, hogy időt szakítottál
rám.

Bôvíteni szeretné tagságát a foltvarró csoport
tól állandó helyet és
támogatást is kapunk. Ha bárki érdeklődését felkeltettük, szívesen látjuk
szerdánként fél 6-tól
a Petőfi utcai Erdődy kastélyban.
Természetesen bármilyen más kézimunka szerelmeseit
szívesen látjuk, hisz
mi sem csak varrótűvel dolgozunk.

Amikor az újrafelhasználás, és hasznosítás korában élünk egyre népszerűbb az Angliában és Amerikában jól ismert patchwork, azaz foltvarrás.
Kényszerűségből kialakult kézimunkáról van szó,
hisz az angol telepes asszonyoknak a legapróbb
anyagmaradékot is hasznosan kellett felhasználniuk.
Ez „nőtte ki magát” idővel
egy teljesen új egyedi textilművészetté az Egyesült
Államokban. Az első ilyen
ismert takaró az 1730-as évekből maradt fenn. Az 1980-as években újra felfedezték ezt a kézimunka fajtát. Magyarországra késve érkezett, de nagyon
gyorsan tért hódított.
A mi kis településünkön, 1997 őszén
két óvónő kezdeményezésére az óvodában gyűltek össze az anyukák és tanul-

Kustos Ervinné
gatták ezt a technikát, melynek nagyon
sokféle ága létezik. A foltvarró csoport
tagsága azóta szinte folyamatosan változik, bár egy apró mag azóta is szorgalmasan varrogat. A falu rendezvényein is
valamilyen formában jelen vagyunk.
Hol kiállítás, hol pedig tombolatárgyak
készítésével. Pár éve az önkormányzat-

Felhívás!
Ismét szükség van véradóink segítségére. Várjuk Önöket április 13án, pénteken 1600-1900 óra között az
iskolában.
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Bemutattuk iskolánkat a nyílt napon
Iskola-bemutatás
Nem a megszokott módon került sor március 1jén a beiratkozásokat megelőző iskola-bemutatásra.
Ezúttal a főépület zsúfolásig megtelt aulájában
Mándl Józsefné igazgatónő ismertette az intézmény pedagógiai programját, tevékenységét, céljait.
A rendhagyó – prezentációval és videófelvétellel
összekötött – bemutatóra
azért került sor, mert a
szentkirályi szülők és tanulók részéről
fokozott érdeklődés mutatkozott iskolánk iránt.
Az előzetes felmérések szerint a következő tanévben 220 fölé emelkedik iskolánk tanulólétszáma, s ebből közel 50
Versenyeredményeink
Kiemelkedő sikert ért el – a 3. helyen
végzett – a Zrínyi megyei matematikaversenyen Cserkuti Milán 8. osztályos
tanulónk. Könczöl Tamás a 7. osztályból a 18. helyen végzett a megye legkiválóbbjai között. Felkészítőik: Németh
Ferencné és Gueth Imréné.
A „Kis illusztrátorok” elnevezésű
képzőművészeti pályázaton 686 beérkezett pályamű közül Hajmás Martin

Iskolajelentés
Március első napjaiban kaptuk kézhez
az OKÉV által végzett országos kompetenciamérés eredményeit. Az alábbi adatok – az eddigiekhez hasonlóan – iskolánk kiváló szakmai eredményeiről tanúskodnak.

tanuló a környező településekről jár
hozzánk. (Az elmúlt 5 évben ez 40%-os
létszámemelkedést jelent.)
Iskolánk elismertségét jelzi az is, hogy
a hónap folyamán 9 főiskolai hallgató
végezte nálunk szakmai gyakorlatát.
1. b. osztályos tanuló munkáját díjazták, Horváth Dániel. 1. b. munkáját
kiállításra érdemesnek találta a szakértő zsűri. Felkészítő tanár: Leginszky
Ágnes.
Az országos német nyelvi verseny
megyei írásbeli fordulóján Vadász Katalin 7. osztályos tanuló 9. helyezést
ért el, s ezzel jogot szerzett a szóbeli
fordulón való részvételre. Felkészítője: Gueth Imréné.
Tagiskolák a megyében
Eddig 5 település önkormányzata
írt alá szándéknyilatkozatot közös
intézmény-fenntartási társulás létrehozására Táplánszentkereszt község önkormányzatával. Ennek értelmében a jövőben 5 tagiskola
összehangolt pedagógiai munkájának irányítását látja el iskolánk.

Méltó módon ünnepeltünk március 15-én
Iskolánk tanulói és
nevelőtestülete idén is
méltóképpen emlékezett meg legjelentősebb
nemzeti ünnepünkről. A
színes műsort a ’48-as
emlékhely megkoszorúzása zárta.

Rocky
Február 24-én rendezték meg Zalalövőn az I. Salla Kupát, melyen a
táplánszentkereszti Pink Panther
Rock and roll csoport is részt vett. A
zalai város első alkalommal rendezte
meg a meghívásos rock and roll versenyt. A verseny szép eredményeket
hozott a csapatnak:
Hajmási Csenge–Both Viktória kislány kat. 1. helyezést
Németh Eszter–Perl Fanni kislány
kat. 2. helyezést

Gersei Petra–Gajári Henrietta kislány
kat. 5. helyezést
Gersei Katalin–Koósz Krisztina nagylány kat. 2. helyezést
Horváth Dominika–Stieber Alexandra
nagylány kat. 5. helyezést
Perl Bence–Kiss Noémi Gyermek 1.
kat. 2. helyezést
Süle Ádám–Cserkuti Dominika gyermek 2. kat. 2. helyezést
„Párducok” Junior kisformáció (Gersei Katalin–Németh Alexandra–Sipos
Kitti–Hábencius Dóra–Hábencius Ivett)
1. helyezést értek el.
A „Párducok” nevű kisformáció tagjai

egy lépcsőfokkal feljebb indulhatnak
már a Balatonfüreden rendezendő Területi Versenyen, ahonnan reményeink
szerint bejutnak majd az Országos
Versenyre is.
Jelenleg a páros kategóriákat felváltó formációk összeállításán dolgozik a
csapat. Egy 6 főből álló children kisformáció és egy újabb Junior kisformáció, mely szintén 6 főből áll majd.
Aki szeretné látni a gyerekeket versenyezni és szívesen szurkolna értük,
az megteheti ezt a csapat következő
megmérettetésén Vasváron április 7-én
szombaton.
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Évszaknyitó a táplánszentkereszti Hét Kastély Kertje Mûvészeti Óvodában
Március 6-án az óvoda művészeti programjának részeként Évszaknyitó Kiállítás nyílt Ovigalériánkban.
Cebula Anna művészettörténész nyitotta meg a szombathelyi Képtár „Mini
Textilek” című kiállítását. A műveket az
óvodáskorú gyermekek számára érthetően, szemléletesen mutatta be. A képtár
és a Művészeti Óvoda között már nem
újkeletű a kapcsolat, szívesen támogatják
a művészetek eszközeivel történő nevelésünket.
A megyében e programmal dolgozó
óvodák óvodapedagógusai számára is
mód nyílott a kiállítás megtekintésére,
hiszen 30 órás továbbképzés keretében (március 8-9-10-én) ismerkedhet-

tek az óvodáskorú gyermekek egyéni
fejlesztésének lehetőségeivel, módszereivel.
A nagy sikerű, színvonalas szakmai
anyagot a művészeti program írója, Nagy
Jenőné főiskolai docens prezentálta a
hallgatók számára.
A megyénkből számos helyről (Vép,
Pecöl, Sárvár, Kám, Hosszúpereszteg,
Vasszécseny, Gencsapáti, Narda, Felsőcsatár, Balogunyom, Gérce, Csákánydoroszló, Sárvár, Szombathely) érkeztek
hozzánk pedagógus kollégák, hogy meghallgassák Nagy Jenőné előadását.
A háromnapos szakmai programot
Padosné Kiszela Edit óvodavezető nyitotta meg.
Első nap betekintést kaptunk a prog-

Köszönetek
Ezúton szeretnénk megköszönni az óvodánkat
segítõ, támogató magánszemélyeknek, vállalatoknak, hogy 2006-ban hozzájárultak intézményünk
tárgyi feltételeinek javításához, korszerûsítéséhez.
Külön köszönetet mondunk dr. Kovács László alpolgármester úrnak, tiszteletdíjának felajánlásából
számítógépünket korszerûsítettük.
Köszönjük Bozzai Péter anyagi támogatását,
melybõl két csoportszobai polcot vásároltunk.
Szakály Ernõ társadalmi munkáját az óvodát
körülvevõ járda építése kapcsán.

Köszönet egy, faluban élõ fiatal házaspárnak, aki
100.000 Ft-tal támogatta óvodánkat, melybõl a Napraforgó csoportunk polcrendszerét tudtuk felújítani.
Böröndi Gábor kertésznek, aki 80.000 Ft értékû
dísznövénnyel és munkájával segített.
Krémin Imrének az udvarra szállított földért és
annak elmunkálásáért.
Végül, de nem utolsósorban köszönettel tartozunk Kiss László plébános úrnak, aki a plébániakert egy részének átadásával lehetõvé tette játszóudvarunk kibõvítését.

Hogyan tovább?
Kisgyerekként még mindannyian pontosan tudjuk, mi lesz belőlünk felnőttként. Minden kislány fodrász, énekesnő,
filmsztár szeretne lenni. És a fiúk? Ők
pilóták, űrhajósok, focisták lennének,
természetesen a legjobbak.
Telnek-múlnak az évek, s az első, igazán
„éles” helyzetbe nyolcadik osztályosként
kerülünk. „Most fekteted le hátralévő életed alapjait!”– halljuk gyakran, s választani
kell (14 évesen!): melyik középiskolát,
gimnáziumot szeretnénk megjelölni a továbbtanulási „listánkon”. Izgalom, feszültség; s végre lezajlik a felvételis időszak.
Túl vagyunk két írásbeli tesztsoron, egy
szóbeli elbeszélgetésen. Néhány hónap
nyugalom, majd újra izgalom. Felvettek?
Ha igen, oda, ahol valóban tovább szeretnék tanulni? Ha nem, akkor mi lesz?
A tanév végére rendeződnek soraink,
elballagunk. Mazsolaként bekerülünk
egy teljesen új szférába, alkalmazkodni
kell. A szerencsésebbeknek ez hamar sikerül, másoknak esetleg csak néhány év
múlva. Majd egy szempillantás, és vége.
Nyakunkon az érettségi vizsgák, főisko-

lák, egyetemek… „Ez a legjobb hely,
arany élet vár, gyere ide!” Ilyen, és ehhez
hasonló plakátok már az utcákon is. S újból felmerül a kérdés: Hogyan tovább?
Talán már kialakult mindenkiben egyfajta elképzelés, esetleg szilárd világszemlélet. S újabb kihívásként megindul a számolgatás, kombinálás: a pontvadászat.
Egyszerű a képlet: az érettségin maximálisan teljesíteni, nyelvvizsgát szerezni,
versenyeredményeket produkálni…
Ennek is vége, több-kevesebb sikerrel egyetemistákká válunk. S ekkor újabb
kérdések merülhetnek fel bennünk: Biztosan jól döntöttem? Öt-tíz év múlva
tényleg szükség lesz rám, a tudásomra?
Elvégezzük az egyetemet, s utána? Utána
van, aki hamar el tud helyezkedni; ő már
hátradőlhet a fotelben: Jól döntöttem! S
mások? Vannak, akik nem ilyen szerencsések. Új szakmát tanulnak – hisz jó pap
holtig tanul –, igyekeznek, próbálkoznak
szüntelen. Sikertelen. Hogyan tovább?
Madách szavaival élve: „Mondottam
ember, küzdj, és bízva bízzál!”
Horváth Lilla

ram elméleti rendszerébe, melyhez számos kolléga a gyakorlati életből vett tapasztalatával, hozzáfűznivalójával tette
még életszerűbbé az általunk már jól ismert elveket.
A második napon kíváncsiságtól vezérelve vártuk az előadásokat. Milyenek
is a gyermeki szükségletek? Milyen feltételek szükségesek hozzá, hogy maradéktalanul tudjuk kielégíteni azokat? Többek
között ezekre, és még számos, a szakmaiságunkat érintő kérdésre kerestük, és kaptuk meg a választ. A nap befejezéseként
ellátogattunk Csákánydoroszlóra, ahol
szintén ezzel a művészeti programmal
dolgoznak. Tartalmasan, elméleti és szakmai tudásunkat felfrissítve töltöttük el ezt
a három napot.

Gyermekvédelmi
kedvezményrôl
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelhet a szülő gyermeke után
akkor, ha a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (27130 Ft) 120 százalékánál
(32.556 Ft) nem több. Ahol egyedülálló a
szülő, tartósan beteg, netán fogyatékos a
gyermek, ez a határ 130 százalék (35.269
Ft). Igényelni nyomtatványon kell, amit a
Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni.
Az igénylőnek magával kell hoznia az elmúlt hárohavi nettó jövedelemről szóló
igazolást és feltétel a táplánszentkereszti
lakcím is. Nem árt tudni, hogy a család
vagyoni helyzetét is megvizsgálja a hivatal; az egy főre jutó vagyoni érték (például hasznosítható ingatlan, autó értéke)
nem haladhatja meg a nyugdíjminimum
hússzorosát (542.600 Ft-ot).
Határidő nincs, folyamatosan benyújtható az igénylés. Ha a kedvezményt megállapítjuk, erről a szülőnek
értesíteni kell az iskolát, hiszen csak így
számíthat a tankönyv- és az étkezési díj
csökkentésére.
Ezenfelül évente kétszer automatikusan
pénzbeli segítséget is kap: júliusban és novemberben öt-ötezer forintot fizet ki számára az önkormányzat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt egy évre állapítjuk meg, ezután újra kell kérelmezni.
Ezúton hívom fel azok figyelmét, akik részére az ellátást már megállapítottuk, hogy a
határidő lejárta előtt legalább egy hónappal
korábban adják be kérelmüket. Sokan vannak, akik részére ez a határidő 2007. június
30-án lejár. Kérjük, hogy időben jelentkezzenek kérelmükkel, ha továbbra is igénybe
szeretnék venni a kedvezményt.
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Jó tanuló – Jó sportoló

Kispuskás lövészet

A Vas Megyei Sportigazgatóság 2007. lett, hogy kitűnő tanulók, több országos
február 20-án már 40. alkalommal ren- és nemzetközi karateversenyen (Európa
dezte meg a Berzsenyi Dániel Főiskolán Bajnokság) értek el jó helyezéseket, valaa „Jó tanuló – Jó sportoló” díjak átadá- mint tagjai a magyar válogatottnak.
sát. Ezt a megtisztelő címet azok az általános és
középiskolás gyerekek
kapják, akik az iskolában jól teljesítenek (átlaguk legalább 4,5), valamint a sport területén is
kimagaslót nyújtanak.
Rendkívül szigorú feltételeknek kell megfelelni
és nagyon magasan van a
ponthatár: országos eredményekkel már nem lehet bekerülni, csak nemzetközi versenyeredményekkel.
Táplánszentkeresztről
három fiatal kapta meg a
díjat: Németh Marcell
(Apáczai Csere János
Általános Iskola, Táplánszentkereszt), Németh Bence (Bolyai
Gimnázium, Szombathely) és Kassai Csaba
A képen balról:
(Nagy Lajos GimnáziKassai Csaba, Németh Marcell és Németh Bence
um, Szombathely) amel-

Április 14-én kispuskás lövészeti verseny
lesz Szombathelyen, melyen női és férfi csapattal indulunk. Eredményéről a következő számban tájékoztatjuk községünk lakóit.
Felhívjuk figyelmüket, hogy aki a szabadidősport tevékenységben öregbíteni
szeretné községünk hírnevét, jelentkezhet. A versenysorozat hátra lévő sportágai: kispályás labdarúgás, kézilabda, tenisz, röplabda, teke. Női és férfi jelentkezőket egyaránt várunk.

FABRIKETT 10 kg
Alkalmazható: kandallóba, cserépkályhába és hagyományos tüzelésű fűtőberendezésekben.
– A tűzifához képest 50%-kal nagyobb a
fűtőértéke
– Nedvességtartalom 8-12%, ezért sokkal jobb hatásfokkal ég, mint a tűzifa
– Fűtőértéke 1819 MJ/kg, amely megegyezik a jó minőségű barnaszén fűtőértékével
– Faforgács, fűrészpor, illetve biomasszából készült
– Kötőanyagot nem tartalmaz
– Hamutartalom 1-2%, amely kiszórható
növényi tápanyagként
– Füstje környezetre káros kén-dioxidot
nem tartalmaz
– A tűzteret MAXIMUM 40-50%-ban szabad kitölteni!
Gyártó: PUMI-FA
Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 58.
Tel.: 06-30/913-9663
Táplánszentkereszt egész területén
ingyenes házhoz szállítás!

Asztalitenisz
A Kistelepülések 2007. évi versenysorozata januárban az asztalitenisz sportággal kezdődött, melyen női csapatunk
III. helyezést ért el.
Februárban sakkversenyen női csapatunk II. helyezett lett.
Márciusban kosárlabda-mérkőzésen
lányaink I. helyezést értek el.
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: 18891106-118
Molnár István
a Kuratórium elnöke

Diákolimpia
Sárváron rendezték meg a IV. Ippon
Shobu Diákolimpia nyugat-magyarországi elődöntőjét. 15 csapat 165 versenyzője között a TKSE karatékái is tatamira
léptek, ám ezúttal nem egyesületi színekben versenyeztek, hanem az iskoláikat
képviselték. Az országos döntőre – ami
áprilisban Dunakeszin lesz – az 1-4 helyezettek jutottak tovább.
Eredmények:
Lovranics Alexandra, Zrínyi, Szhely:
3 kata, 1 kumite. Németh Marcell, Apáczai, Táplán.: 1 kata, 1 kumite. Németh
Bence, Bolyai, Szhely: 1 kata, 1 kumite.
Koós Nóra, Jurisich, Kőszeg: 1 kata, 2
kumite. Kassai Csaba, Nagy Lajos,
Szhely: 2 kata, 2 kumite. Kassai Gergely, Hermann, Szhely: 2 kata, 3 kumite.
Habda Zsolt, Hatos, Vép: 2 kata, 2 kumite. Horváth Benjamin, Kereskedelmi,
Szhely: 2 kata, 2 kumite.

Labdarúgás
Csapatunk a Megyei I. osztályú bajnokságában játszik. A tavaszi fordulóra
felkészülési mérkőzéseit befejezte.
A csapatból távozott: Badics, Pados,
Hajmási, Horváth és Pogácsás.
Egy fő játékost igazoltunk, Boldizsár
István személyében.
Tavaszi szezon 1. mérkőzésének eredménye: Szentgotthárd–Táplán SE 0:0.
Ifjúsági: 3:1.
A következő mérkőzések időpontjai:
Április 7. (16 óra) Kőszeg–TÁPLÁN,
Április 15. (16.30 óra) TÁPLÁN–
Uraiújfalu, Április 22. (16.30 óra) Vép–
TÁPLÁN, Április 29. (16.30 óra)
TÁPLÁN–Vasszécseny, Május 6. (17
óra) Kemenesalja–TÁPLÁN.

Kihívás napja
Értesítjük Községünk lakosságát, hogy
2007. május 23-án ismét megrendezzük
a KIHÍVÁS NAPJÁT 0 óra 0 perctől –
21 óráig. Mindenkit szeretettel várunk!
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Tavaszi lomtalanítás
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata két ütemben tavaszi lomtalanítást szervez.
2007. április 14-én a község keleti részén.
Park, Gyöngyös, Kossuth, Hunyadi, Fő,
Kisfaludy, Petőfi, Ady, Rét, Széchenyi és
Széll Kálmán utcákban, a Szent Lőrinc
sétányon valamint a Sport téren és a
Rumi út Széll Kálmán utcáig eső részén.
2007. április 21-én a község nyugati részén. Vasút, Posta, Rákóczi, Táncsics,
Kölcsey, Deák, Vörösmarty, Jókai, József
Attila, Dózsa, Arany János, Malom utcákban, valamint a Rumi út Széll Kálmán utcától Szombathely felé eső részén.
Kérjük a lakosságot, hogy a feleslegessé vált holmikat a lomtalanítás napján
reggel fél 8 óráig az ingatlanuk elé, gép-

kocsival jól megközelíthető helyre szíveskedjenek elhelyezni.
A rakodás megkönnyítése érdekében
kérjük az apró holmikat dobozban,
zsákban helyezzék el.
Újságpapírt, könyvet, üveget és műanyag palackok elhelyezésére javasoljuk
a szelektív hulladékgyűjtők igénybe vételét.
Építési törmelék, veszélyes anyag, növényi nyesedék és lombozat kihelyezését
kérjük mellőzni. Az ilyen anyagok nem
kerülnek elszállításra.
A lomtalanítás gyors lebonyolítása érdekében várjuk helyi lakosok jelentkezését, akik a rakodásban közreműködnének. Részvételi szándékot a Polgármesteri Hivatalban lehet bejelenteni.
Polgármesteri Hivatal

Tancsics Krisztián kollégánk jóvoltából megújult iskolánk internetes
honlapja, így az érdeklődők részletes
tájékoztatást kaphatnak az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkáról, pedagógiai programunkról,
rendezvényeinkről. Az információkat gazdag képanyag egészíti ki.

Felhívás!

www.taplaniskola.atw.hu

Március 20-tól kiskecske eladó!
Húsvéti levágásra vagy tovább tartásra,
valamint kézzel fejt friss kecsketej van
eladó Czömpöly Ferencnél.
További információ:
94/377-240, 70/77-18-153

VII. Sakura kupa
Szombathelyen a Bolyai Gyakorló Iskola és Gimnázium tornatermében rendezték meg – immár hetedik alkalommal
– a Sakura Karate Kupa WKF meghívásos karateversenyt, ahol a megye egyesületeiből és a Dunántúl más részeiről is

érkeztek versenyzők. Jó szervezés és
többségében korrekt bírói döntések jellemezték a versenyt, ahol a Tápláni Karate
Sportegyesület 17 sportolója vett részt és
14 aranyéremmel, 10 ezüstéremmel, 11
bronzéremmel tértek haza.

Felső sor: Horváth Benjamin, Kassai Gergely, Koós Nóra, Pajor Fruzsina, Kassai
Csaba. Középen: Németh Bence, Pajor Gergő, Pajor Márton, Habda Zsolt, Doncsecz
Dániel, Koós Viktor, Németh Marcell. Alsó sor: Bertók Tamás, Kassai László, Berta
Dániel, Sipos Balázs, Sipos András

A Táplán Mozi
2007. áprilisi mûsora
Április 3. – Darren Lynn Bousman:
Fűrész 3.
Április 10. – Rohonyi Gábor: Konyec
Április 14. 18 óra– Zack Snyder: 300
Április 17. – Tom Tykwer: Parfüm
Április 24. – Edward Zwick: Véres
gyémánt
Április 28. 18 óra – Peter Webber:
Hannibál ébredése
Május 1. – Sas Tamás: S.O.S szerelem

III. „VAS-FILM”
Vas megyei filmfesztivál
Táplánszentkereszt
2007. április 21-22.
Újra eljött az amatőr filmesek hétvégéjének ideje, s megint Táplánszentkeresztre
figyel a filmes szakma.
Részletes programokat keresse a honlapon, a hirdetőkön, plakátokon.
Ha április, akkor VAS-FILM!

Locsolóbál
Locsolóbál lesz a Jókai Mór Művelődési Házban 2007. április 8-án 22 órától.
A kezdő sportolóink szépen szerepeltek,
Berta Dani élete második versenyén, népes
mezőnyben lett ezüstérmes. A legkellemesebb meglepetés Doncsecz Dániel kumitében nyújtott teljesítménye volt, ahol megérdemelten nyert. Új tagunk, Habda Zsolt végre – a hosszú átigazolási procedúra után – a
TKSE színeiben versenyezhetett és rögtön
egy aranyat és egy bronzérmet nyert. A csapat kata-k közben történt a másik meglepetés: a Németh Marcell, Kassai Gergely,
Habda Zsolt trió szoros versenyben, de legyőzte a „nagyfiúkat”, a Németh Bence, Kassai Csaba, Horváth Benjamin hármast.
Kassai Rita
Eredmények:
Berta Dániel
Pajor Fruzsina
Pajor Gergő
Pajor Márton
Sipos András
Sipos Balázs
Ber tók Tamás
Koós Nóra
Koós Viktor
Doncsecz Dániel
Kassai László
Habda Zsolt
Németh Marcell
Kassai Gergely
Németh Bence
Kassai Csaba
Horváth Benjamin
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