
2008. március

IX. évfolyam 2. szám
2008. március

Tartalom
Jegyzői 2. oldal
Nemzeti ünnepünk 3. oldal
Iskolai hírek 4. oldal
Hírek 5. oldal
Idősek napi köszöntő 6. oldal
Ildikó konyhája 7. oldal
Sport 8. oldal

Húsvét

Nemzeti színû lobogó, kokárda, Petõfi  Sándor, Tizenkét pont, 
Nemzeti Dal, 1848, forradalom és szabadságharc. Március 15-e 
nemzeti ünnep. Ekkor emlékezünk az 1848-as forradalom és 
szabadságharcra, történelmi pillanataira, szereplõire. Emlé-
kezni szép!

2008 a „Reneszánsz Éve” 
hazánkban. Mátyás király 
trónra kerülésének 550. 
évfordulóját ünnepeljük. 
Ezen alkalomból ország-
szerte kerülnek megrende-
zésre a reneszánszhoz és 
Mátyás király személyéhez, 
életéhez kapcsolódó ren-
dezvények. Ebbõl Táplán-
szentkereszt sem maradt 
ki, hiszen februárban egy 
egész hetes programsoro-
zat keretében mutattuk be 
Mátyás király életét, udva-
rát, a korabeli zenét, táncot 
és a reneszánsz kultúrát.

Eljött húsvét reggel,

feltámadásunk édes ünnepe.

Ünneplõ ruhákba öltöztek a fák,

Pattognak a rügyek, s virít a virág.

A harang zúgása hirdet ünnepet.

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.

Tündérország rózsái közt 

gyöngyharmatot szedtem,

akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.

Az illatos rózsavíztõl megnõnek a lányok,

zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

Szabad-e locsolni?

Éljen, éljen! 2008 –
„Reneszánsz Éve”

Boldog, örömteli húsvéti ünnepeket 
kívánunk minden kedves olvasónknak!
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Jegyzôi rovat

Segítség nyújtása az idõs, beteg embe-
reknek, akiknek messze lakik a családjuk 
és nem akarják itt hagyni az otthonukat, 
hiszen Táplánszentkereszten élték le 
az életüket. Megoldást jelenthet olyan 
családoknak, ahol a rokonok, fiatalok nap-
közben dolgoznak, s az idõsek nap közbeni 
ellátása nem biztosított. Községünkben 
erre a célra mûködtetjük a házi segítség-
nyújtást. 

A házi segítségnyújtás célja: olyan gon-
dozás megteremtése, amely az igénybevevõ 
önálló életvitelének fenntartását – szükség-
leteinek megfelelõen – lakásán, lakókörnye-
zetében biztosítja életkorának, élethelyze-
tének és egészségi állapotának megfelelõen 
a meglévõ képességeinek fenntartásával és 
felhasználásával. 

Jelenleg a feladatot 2 házi gondozó látja 
el községünkben. Feladatuk kiterjed a fizi-
kai, egészségügyi ellátáson kívül a mentális 
gondozásra, foglalkoztatásra. A szolgáltatás 
rendszerességét, módját, formáját és gyako-
riságát ez idáig a háziorvosi szakvélemény 
és a kliens jogos igényei alapján határoztuk 
meg. 2008. január 1-jétõl jogszabályi válto-
zások miatt a gondozási igény megállapítása 
a gondozási idõszükséglet meghatározásá-
val történik.

Az ellátás 4 fõ területet foglal magába:
1./ Fizikai ellátás: közremûködés a ház-

tartás vitelében /takarítás/, bevásárlás, 
mosás, vasalás, meleg étel házhoz szállítása, 
ágyazás, ágynemûcsere, személyi higiéné 
biztosítása /tisztálkodásban segítségnyújtás/, 
tüzelõ beszerzése, bekészítése, csekkek 
feladása, hivatalos ügyintézésben segítség 
nyújtása.

2./ Egészségügyi ellátás: az orvos elõírása 
szerinti ápolási, gondozási feladatok el-
látása, rendszeres vérnyomásmérés, vér-
cukormérés, gyógyszeríratás, -kiváltás, 
szakrendelésre elõjegyzés kérése, kíséret 
biztosítása, kórházba kísérés.

3./ Mentális gondozás: az elmagányoso-
dás veszélyének elkerülése /segítõ beszél-
getés/, segítségnyújtás a környezettel való 
kapcsolattartásban, kapcsolat ápolása a 
családdal.

4./ Foglalkoztatás: Az egészséges életmód 
része a rendszeres tevékenység. Az ellátott 
személy állapotának, érdeklõdési körének 
megfelelõ elfoglaltság megtalálása: felolvasás 
újságokból, televíziós mûsorokról vélemény-
csere, szabadban való séta, ismerõsökkel való 
találkozás segítése.

Természetesen a felsorolás minden ellá-
tási, gondozási lehetõséget nem merít ki, 

a szolgáltatást igénylõ elvárásai, igényei 
más területet is érinthetnek. 

Az igénybevétel feltétele: a házi segítség-
nyújtás keretein belül gondoskodni kell a 
településen élõ, életvitelszerûen tartóz-
kodó lakosok közül azokról az idõskorú 
személyekrõl, akik otthonukban élnek, 
de önmaguk és környezetük ellátására 
saját erõbõl nem képesek, és róluk nem 
gondoskodnak, azokról a pszichiátriai- és 
szenvedélybetegekrõl, valamint fogyaték-
kal élõkrõl, akik állapotukból adódóan az 
önálló életvitellel kapcsolatos feladataik 
ellátásához segítséget igényelnek.

Az ellátás igénybevételének módja: 
önkéntes, az igénylõ vagy törvényes 
képviselõjének kérelmére történik. A 
szükséges nyomtatvány beszerezhetõ a Pol-
gármesteri Hivatalban.  A kérelem benyúj-
tását követõen a jegyzõ felkéri a szakértõi 
bizottságot a gondozási idõszükséglet meg-
állapítására. Ennek ismeretében történik 
az ellátás megállapítása a segítségnyújtás 
formájáról, idõtartamáról. 

Részletes felvi lágosítás a Polgár-
mesteri Hivatal jegyzõjétõl, szociális 
ügyintézõjétõl és a családgondozótól 
kérhetõ. 

Forduljanak hozzánk bizalommal.

A házi segítségnyújtásról

Az illatok már deja vu-t okoznak, no meg ha 
még a fák is lomboznak, az már végképp nem 
lomboz le minket. Halandókat, haladókat az 
élet sûrûjében, vagy éppen az éterben, épp 
ebben a világban, oly sok könny és könnyû 
élethelyzet belénk plántált viszonyában.

Viszonylag már a viszonylatok is oda érnek 
a kedvünk mezsgyéjére, hogy nem kevesek 
örömére zendüljön az ének. Az a mennybéli, 
mi mindenkibõl felszakad, ha a napsugarak 
adják a vitamint, nyomják a meleget és a 
radiátor szemétdombra kerülhetne. Menne 
vele más is, mások is, de maradjon a jókedv, 
ami holmi kacatok között fel-felbukkan, 
kikukkant a szennybõl és a kedveszegett 
bánatot odébbtaszítja, bennünk a virtust 
feljebb javítja, hogy a tavaszköszöntõ virágok 
ne csak a mezõnek ékeskedjenek, hanem a 
lélekhúrok is pattanásig feszüljenek.

Kevés érzés teheti olyan mássá a minden-
napokat, mint a melengetõ napfény okozta 

derültség, a mosolyfakasztó utcai köszönés, 
ami még mindig a legrövidebb út két ember 
között. Kell is az a bánattalan, fogyasztói 
létünket elûzõ szeretetteljes viszony köz-
ted és köztem, ami nem viszony, maximum 
iszony-ellenes érzület.

Keblünkre a mát, a tegnapot és a holnap 
netovábbját, hogy a neotavaszias hangulat 
kitartson nyárig, amikor meg már úgyis az 
agyunk kívül-belül vizes lesz, mert a verej-
ték-mérték még kétrét hajtva is nyugodtab-
bá tesz, mint a fagyasztó humorú tél. Ami 
homorú, szomorú is, a nyár meg domború, 
fõleg ha a hölgyekre gondolok. 

Summa summarum, éltünk tavasza ra-
vaszra helyezi ujjunkat, hogy a startpisztoly 
immár mással sem dörrentsen közénk, 
mint a vicces feliratú játékpisztolyok fel-
irata, rajta: TAVASZ! Rajta! Legalábbis 
a lelkünk.

Meskó Krisztián

Jön a tavasz Meddig még

Meddig szól még a rege,
Melytõl sokaknak kedve el ment-e,

Legalább kettõt tudok,
Ha akarok még többet adok,
Nektek, kik virtussal viseltek

Minden kulturális mozzanatot,
Kevesen, de erõvel mozdítva vonatot,

El az útból, a posvány mocsarából,
A karrierek hamvából,

Hogy Táplán dicsõn viruljon,
Csendben, nyugiban induljon,

Diadalmeneteire, körbe-körbe,
Legfõképpen az agyakba be,
Otthonteremtõ olvasással,

Ha mással nem, így, hát MÁSSAL,
Valakivel, aki még akarja a jobbat,

Ha nem, adjatok jobbat,
Aki majd bólogat és közben zabál,

A sznobizmussal elkokettál,
Dicshimnuszt ír egyes ünnepekre,

Feküdjetek már a nyugiba le.
Maradok.

Meskó Krisztián
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„Európa közepén élt valahol egy nép,
hol felszántva a határ, hol végtelen az éj,
nem kívánt mást, csak saját hazát,
hol övé a dal a szó, hol aranyló sárból
születik majd tudós és álmodó...”

               (Kormorán: A költõ visszatér)

„Korán reggel az ifjak kávéházába siet-
tem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, 
mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, 
s ott várjanak meg együtt engemet. A 
kávéházban még csak néhány fiatalember 
volt, kik búsan politizáltak. Bulyovszki 
Gyulát, ki közöttük volt, meghíttam Jó-
kaihoz, a többieknek meghagytam, hogy 
az érkezõket tartsák itt, míg vissza nem 
jövünk.

Hazamenvén elõadtam szándékomat a 
sajtó rögtöni fölszabadításáról. Társaim 
beleegyeztek. Bulyovszki és Jókai prok-
lamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl 
s alá jártunk a szobában. Vasvári az én 
botommal hadonászott, nem tudva, hogy 

szurony van benne: Egyszerre kiröpül 
a szurony, egyenesen Bécs felé anélkül, 
hogy valamelyikünket megsértett volna. 
– Jó jel! Kiáltánk föl egyhangúlag.”

„A Pi lvax 
kávéházban 
azt határoz-
tuk, hogy sor-
ra járjuk az 
egyetemi ifjú-
ságot. Elõször 
az orvosok-
hoz mentünk. 
S z a k a d t  a z 
esõ, amint az 
utcára léptünk, s ez egész késõ estig 
tartott, de a lelkesedés olyan, mint a 
görögtûz: a víz nem olthatja el. 

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a 
jogászokhoz vonult a számban és lelke-
sedésben egyaránt percenként növekedõ 
sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és a 
12 pontot, s énvelem elszavaltatták a 
„Nemzeti-dal”-t. Mindkettõt kitörõ 
lelkesedéssel fogadták, s a refrénben 
elõjövõ „esküszünk”-öt mindannyiszor 
visszaharsogta az egész sereg, mely a 
téren állt.

Landerer nyomdájához mentünk, 
amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 
pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni 
kezdték. Délfelé elkészültek a nyom-
tatványok, s ezrenként osztották szét a 
nép között, mely azokat részeg örömmel 
kapkodta. Délután három órára gyûlést 
hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság 
eloszlott. 

A szakadó esõ dacára mintegy 10000 
ember gyûlt össze a múzeum elé, onnan 
a városházához mentünk. A tanácsterem 
megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanács-
kozás után a polgármester aláírta a 12 
pontot. Óriási lelkesedés tört ki!...

– Budára! Budára! Nyitassuk meg 
Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép 
leginkább és legtöbbször hallható kiál-
tásai. A választmány legalább húszezer 
ember kíséretében fölment Budára a 
helytartó tanácshoz és elõadta kívánatait. 
A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt 
vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi 
tanácskozás után mindenbe beleegyezett. 
A katonaságnak kiadatott a tétlenségi 
rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics 
börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal 
hozta át a töméntelen sokaság Pestre.” 

(Részletek Petõfi Sándor naplójából)

Március 15., nemzeti ünnepünk

Üdvözlök minden kedves olvasót. 
Eseményekkel teli év elé nézünk 
ismét. A rendszeres nappali és éjsza-
kai járõrözés mellett, lehetõségünk 
adódik majd különbözõ kulturális 
eseményeken meghívott „vendég 
rendezõként” részt venni. A tavasz 
beköszöntével tovább folytatódnak 
belsõ képzéseink is. Vezetõink rend-
szeres képzése mellett lehetõségünk 
adódott a megyei szövetség segít-
ségével polgárõreink képzésére is: 
számítástechnika, angol és német 
nyelv terén. Érdekünk, hogy minden 
polgárõrünk megfelelõ felkészültségi 
szinten a legjobb elméleti és gyakorla-
ti tudással végezhesse a munkáját.

Továbbra is várunk újabb jelent-
kezõket az egyesületünkbe, ahol egy 
kötetlen vezetõi elbeszélgetés, pár 
órás felkészítési képzés és az alap-

szabályzatban leírt kritériumoknak 
megfelelve aktív tagok lehetnek.

A tavalyi évben sokan támogattak 
minket adójuk 1%-ával. Az ebbõl 
befolyt összeget az egyesület ruház-
kodásra fordította. Ebbõl kerültek új 
láthatósági mellények, kabátok.

Ezúton szeretném megkérni min-
den kedves eddigi és leendõ támoga-
tónkat, hogy újra ajánlja fel nekünk 
adója egy százalékát, hiszen ami nekik 
észrevehetetlen az nekünk rengeteg 
segítség.
Az egyesület adószáma:  18892839-
1-18

Elõre is köszönjük támogatásukat.

A szülõk figyelmébe
Szomorúan vettem tudomásul, hogy 

az iskolakezdéskor lezajlott cikkezés-
nek csak ideig-óráig volt haszna. A 

szülõk továbbra sem veszik tudomá-
sul, hogy ifjú polgárõreink a forgalom 
segítésére vannak kint reggelente, 
nem az õ bosszantásukra. Nem ér-
tem miért kell minden szülõnek arra 
törekedni, hogy az iskola kapujában 
állhasson meg. Itt már rég nem a 
gyermekek kényelmérõl van szó, ha-
nem az õ kényelmükrõl. Sajnos a saját 
szememmel látom, mikor kikerülik a 
tárcsával integetõ polgárõrt. Van, aki 
már csak azért is ott áll meg, ahol nem 
lehetne. Ilyenkor nem veszik észre, 
hogy más gyermekek veszélyezteté-
se mellett az õ gyermekeik sincse-
nek biztonságban. Megkérek minden 
gépjármûvel az iskolához érkezõ szülõt, 
hogy könnyítse, ne pedig nehezítse a 
reggeli „csúcsforgalmat”.

Köszönöm szíves megértésüket. 

Neválovics Tibor alelnök

Polgárôrség Hírek
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Iskolai hírek

Félévi értekezlet
Az Apáczai Csere János Általános Iskola 

tantestülete 2008. február 4-én tartotta 
félévi értekezletét. A félév eredményei a 
minõségbiztosítási rendszer alapján let-
tek értékelve. Az értekezlet keretében a 
minõségbiztosítási csoport beszámolt azokról 
a mérésekrõl, amelyet a szülõk, valamint a 
4.-8. osztályos diákok körében végzett. A 
kérdõívek alapján a csoport kiemelte azokat 
a területeket, ahol a közeljövõben változásra 
van szükség a nevelés és oktatás területén.

A 2007/2008-as tanév elsõ félévében 3 ta-
nuló lett kitûnõ, s 20 tanuló kapott tantárgyi 
dicséretet. A statisztikai adatok alapján az 
egyes tantárgyakból a következõ osztályok 
emelkedtek ki: magyar nyelv 8. osztály, 
magyar irodalom 8. osztály, történelem 7. 
osztály, német 7. osztály, informatika 6. 
a. osztály, természetismeret 6. b. osztály, 
földrajz 8. osztály. Örvendetes, hogy intéz-
ményükben alacsony a hiányzások száma, 
a tanulók szeretnek ebbe az iskolába járni, 
amit az iskolahasználók visszajelzései is 
alátámasztanak.

A fogadóórák új rendje
A szülõk részérõl több észrevétel is érkezett a fogadóórák rendjével kapcsolatban: kevésnek 
tartják, és azt szeretnék, ha korlátoznánk egy-egy szülõnek az osztályfõnökkel, a szakta-
nárral folytatott megbeszélésének idejét. Tantestületünk ezt a gondot rögtön orvosolni is 
próbálta, ezért az eddigi alkalmakon túl minden pedagógus kijelölt egy-egy fogadóórát 
havonta a szülõkkel való találkozásra, a párbeszédre.
 

Fogadóórák minden hónap elsõ hétfõ, kedd, szerda, csütörtök és péntekén
2007/2008-as tanév

Név Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Németh Józsefné  15.00-16.00
Dávid Adél   14.15-15.15
Perlné Lakatos Ildikó     14.00-15.00
Leginszky Ágnes 14.15-15.15
Horváth Laura 15.00-16.00
Gõcze Balázs 16.00-17.00
Németh Ferencné  14.00-15.00
Góczán József   14.00-15.30
Goeth Imréné  14.00-15.00
Kovács Jenõné    15.00-16.00
Mándl Józsefné   14.00-15.00
Kissné Nagy Ilona 15.00-16.00
Tancsics Krisztián   16.00-17.00
Babinszkiné Kozma Teréz  14.30-15.30
Janászek Ferenc 14.15-15.00
Móricz Eszter 16.30-17.30
Miletits Katalin 16.30-17.30
Süléné Bólya Virgínia 16.30-17.30
Zag Lajosné 16.30-17.30

A 2007/2008. tanév I. félévének statisztikája

Tanulók létszáma: 233 fõ • Magatartás átlag: 4,26 • Szorgalom átlag: 3,91

 5. o. 6. a. o. 6. b. o. 7. o. 8. o.
Tanulmányi átlag: 3,24 3,55 3,22 3,48 3,69

 1. o. 2. o. 3. a. o. 3. b. o.  4. o.
Kiválóan megfelelt: 3 tanuló 3 tanuló 2 tanuló 1 tanuló 3 tanuló
Jól megfelelt: 13 tanuló 14 tanuló 7 tanuló 6 tanuló 13 tanuló
Megfelelt: 7 tanuló 10 tanuló 5 tanuló 7 tanuló 7 tanuló
Gyengén megfelelt: 1 tanuló 3 tanuló 2 tanuló 1 tanuló 2 tanuló

„Jövô iskolája”
Tantestületünk 2008. február 26-án elláto-
gatott a „Jövõ iskolája” körút szombathelyi 
rendezvényére. Az országos programsorozat 
célja az oktatás területén megvalósuló és 
megvalósult fejlesztések széles körû bemuta-
tása. Az egész napos rendezvény keretében 
tanáraink megismerkedhettek a legkorszerûbb 
oktatástechnológiai eszközökkel. A kiállítás 
nagy hangsúlyt fektetett a digitális taneszközök 
bemutatására, amely külön kedvezõ volt peda-
gógusaink számára, hiszen iskolánk eszköztára 
a közeljövõben bõvült két digitális táblával. 
Ezáltal lehetõvé vált az, hogy tanulóink a 
legkorszerûbb módszerek és eszközök alkalma-
zásával sajátíthassák el a tananyagot.

Sport
Az Apáczai Csere 
János Általános 
Iskola III. kor-
csoportos (5.-6. 
osztály) tanulói 
Vépen a Takács 
János labdarúgó 
emléktornán har-
madik helyezést 
értek el! Gratu-
lálunk nekik!

Minden reggel
Ifjú polgárõreink továbbra is lelkiismeretesen és kitar-
tóan végzik munkájukat. Reggel fél nyolctól kint vannak 
az iskola elõtt és irányítják a forgalmat. Figyelnek az 
autóval, biciklivel vagy gyalogosan iskolába igyekvõ 
gyerekekre, valamint az õket kísérõ felnõttekre, hogy 
mindegyikük biztonságban elérje úti célját. Az iskolabusz 
megérkezésekor fokozottan ügyelnek arra, hogy a bizton-
ságos közlekedés feltételeit megteremtsék. Természete-
sen ehhez a közlekedõk kölcsönös együttmûködésére is 
szükségük van.
Jelenleg 7 nyolcadik osztályos diákunk látja el ezeket 
a feladatokat, amit ezúton is szeretnénk megköszönni 
nekik, ugyanakkor az utánpótlásra gondolva várják azon 
új tanulók jelentkezését, akik megfelelõ elszántsággal 
rendelkeznek a polgárõri feladatok ellátásához.
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Iskolai hírek

Állandó
telefonszámok:

Községi Önkormányzat: 
577-048

Polgárőrség: 
06-30/621-0689
Tűzoltóság: 105

Orvosi rendelő: 577-042
Perger Gyula, Plébános Úr:

06-70/332-1327
Gyepmester: 70/362-2655

Próbálja ki a 
fényterápiát és a 
méregtelenítést
Lehet fájdalom nélkül élni!
Minden betegségra ajánlott! 

Ingyenes kipróbálás!
Fényterápia: 3 alkalommal.

Méregtelenítés: 1 alkalommal.
Ingyenes vérnyomás- és cukormérés.

Bejelentkezés: 
mindennap 14-15 óra között.
Jöjjön el, hogy segíthessek!

Házhoz megyek!
Telefon: 94/377-943

Cím: Táplánszentkereszt,
 Posta utca 10.

Kérjük a lejárt 
kölcsönzési határidejû 

könyveket vissza!
Újra felütötte fejét a renitens viselkedés 

az olvasóközönség köreiben. Rengeteg 

könyv nem került vissza a mai napig sem 

a könyvtár állományába. Nem ritka a több 

hónapos elmaradás sem!
Kérem, hogy a vállalt kötelezettségnek 

eleget téve, szolgáltassák vissza a köny-

veket.

Ui.: Már ácsolják a szégyentáblát.

Meskó Krisztián

Aerobik
Kedves Hölgyek!
Még várjuk a jelentkezõket aerobik 

edzésekre a Jókai Mór Mûvelõdési 
Házba heti 2 alkalommal – hétfõ 18.45 
és csütörtök 18.30-kor.

Az edzéseket Mühl Renáta edzõ 
vezeti, aki 1998 óta oktat ebben a 
sportágban.

Aki úgy gondolja, hogy mozogni 
szeretne, Renáta az alábbi telefonszámon 
elérhetõ: 06-30/332-5488, illetve a 
Mûvelõdési Házban is lehet jelentkezni 
a 06-30/659-0275-ös telefonszámon.

Hajrá nyugdíjasok!
Várjuk még a nyugdíjba, de a közélettõl 

el nem vonult „ifjakat” havi egyszeri 
légyottunkra a Mûvelõdési Házba. Egyre 
kevesebben vagyunk, viruljon az élet, az 
idõ nekünk dolgozik.

A tavasz Nyugdíjas Klubjainak 
idõpontjai: 2008. március 14. 

2008. április 11. • 2008. május 16.
Mindig 14 óra.

Meskó Krisztián

Reneszánsz hét
Az idei évben ünnepeljük Mátyás király 
megkoronázásának 550. évfordulóját. 
Ezen alkalomból iskolánk reneszánsz 
hetet szervezett tanulói számára. A prog-
ramsorozatot rajzverseny nyitotta meg, 
melynek témája természe-
tesen Mátyás király volt. 
Színes programok keretében 
ismerkedhettek meg diákja-
ink Mátyás király életével, 
jelképeivel, környezetével, a 
reneszánsz udvarral. Többek 
között készíthettek iniciálét, 
könyvjelzõt. Az elkészült 
munkákból kiállítást szer-
veztünk az iskola aulájában 
és folyosóján. Korabeli receptek alapján 
tanulóink ételt készíthettek. A programból 
nem hiányozhatott a reneszánsz zene és 
tánc sem, sõt a lakomák hangulatát is az 
ebédlõbe varázsoltuk.

Hirdetés
Palatetõ bontás nélküli szigetelése 

bitumenes lemezzel, hódfarkú, cse-
répmintázatú mintával.

Vállalunk: tetõfedést, új és régi 
tetõk részleges felújítását, habar-
csolást, bádogos munkát, lapostetõ 
szigetelést, kémény átrakást, mohás 
tetõk tisztítását, hullámpala tetõk 
szigetelése bitumenes lemezzel.

Érdeklõdni: 
Kleé István – tetõfedõ mester 
30/214-6809; 94/326-145
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves 
Ünnepeltek! 

Nagy örömmel köszöntöm valameny-
nyiüket!  Bízom abban, hogy kortársa-
ikkal találkozva és a mûsort halgatva 
jól fogják érezni magukat és mód nyílik 
egy kis tereferére, a régi emlékek fel-
elevenítésére! 

A mai délután célja az Önök elõtti 
tisztelgés, a közös ünneplés, egy kis 
öröm szerzése! Együtt jobban tudunk 
örülni! Egyikünk jókedve átragad a 
másikra. Azt szeretnénk, ha a mai dél-
után az öröm és a jókedv délutánja len-
ne! Önkormányzatunk e rendezvény-
nyel is figyelmességét, megbecsülését 
kívánja kifejezni Önök iránt! 

Közeledik az év vége. Ilyenkor egy 
kicsit megállunk és visszatekintünk. Én 
most nem csak a mögöttünk álló évre, 
de a közösen megélt 29 évre szeretnék 
emlékezni. 

Az ember egész életén át elõre sze-
gezi a szemét, kitûz célokat, és azt 

igyekszik megvalósítani. A megvaló-
sítás útja hasonló a hegymászáshoz! 
Nem minden lépés, nem minden év 
visz közelebb a csúcshoz, a célhoz. 
Elõfordulnak kis visszacsúszások, egy-
helyben topogás, vagy éppen kisebb-
nagyobb kerülõk. 

Ha azonban az Önök sok évtizednyi 
munkájára tekintünk vissza és lené-
zünk a völgybe, ahonnan indultak, lát-
hatjuk, hogy óriási a haladás. Ha a falu 
29 évvel ezelõtti helyzetét tekintem, 29 
éve nem volt a faluban portalanított út, 
összesen 6 kurblis telefon mûködött, 
volt sok-sok háziállat, a kertben levõ 
kút vizét ittuk. Nem volt csatorna, gáz, 
kábel TV, nem volt kukás, sõt most már 
szelektív hulladékgyûjtés. Nem volt a 
sok-sok szép családi ház, alig volt autó 
és az emberek az éppen megszûnt vas-
utat siratták. 

 
A 29 évvel ezelõtti tegnap és a ma, 

minõségi  különbség.  Ez az  ór iás i 
fejlõdés, változás az Önök szorgos, 

kitartó munkájának a gyümölcse, fára-
dozásának eredménye. Önök jól látták, 
hogy a magasabb iskolát végzettek 
könnyebb munkával több jövedelem-
hez jutnak, ezért gyermekeiket egyre 
magasabb végzettséget adó iskolákba 
küldték, hogy az õ életük könnyebb 
legyen. A fizikailag könnyebb munka-
végzés meg is valósult, bár ez mérhe-
tetlenül több stresszt hozott magával a 
ma fiataljai számára!

Ma azért gyûltünk össze, hogy meg-
ünnepeljük a tegnap munkavégzõit, 
hogy megköszönjük az Önök szorgal-
mát és példamutatását az élet minden 
terén és különösen hálásak legyünk 
azért a sok szeretetért, amit gyerme-
keikre, unokáikra sugároztak és sugá-
roznak ma is. Köszönjük a kitartást, 
az idõnkénti nélkülözést és a lemon-
dást, a hitet, amit átadtak nekünk, a 
következõ generációnak, és amit most 
már nekünk kell továbbadnunk a mi 
gyermekeinknek, az Önök unokáinak, 
dédunokáinak.   

Dr. Teleki György: IDÔSEK NAPI KÖSZÖNTÔ 2007.
Reményeink szerint a tavasz közeledik, de azért kacsintsunk vissza egy kellemes novemberi napra!

Decemberi lapunkban beszámoltunk az Idõsek Napi rendezvényrõl. 
Közöltük Polgármester Úr és Plébános Úr melegszívû, köszöntõ szavait. 

Köszöntötte az idõseket Dr. Teleki György háziorvos is, 
akinek ünnepi beszéde technikai okok miatt akkor kimaradt. 

A hiányt most pótoljuk, hiszen a tõle megszokott lelkesítõ, jó tanácsokkal átszõtt mondanivaló 
az év minden napján megszívlelendõ. 

Ez a húsvét olyan ünnep,
fák, virágok megzsendülnek,
mintha húznák-vonnák õket,
oly sebesen, gyorsan nõnek.
 
Ez a húsvét olyan ünnep,
fiatalok megszédülnek,
összebújnak, sugdolóznak,
szavakból szép jövõt fonnak.
 
Ez a húsvét olyan ünnep,
Szelek, vizek megperdülnek,
Hol a napfény, hol a zápor
Nyes nagyobb részt a határból.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Sírás és bánat, elülnek.
Minden örül, hogy létezhet,
Hogy nagy lélegzetet vehet.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Bocsánata van a bûnnek
Fönt a hegyen az a Kereszt
Új élet útjára ereszt.
 
A tél szennyét mind lemosva
Készülõdünk a holnapra,
A pünkösdre, szép pünkösdre,
Lángos csodák jövésére.
 
Szirmos jövõnk féltve, óva
Készülõdünk még nagyobbra,
El nem érhetõ csodára:
Örökös harmóniára.

/Bíró András: Ez a húsvét/

                    

Húsvéti köszöntô
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Ildikó konyhája
Padlizsánkrém 

Hajnalkától
Mindenkinek megvan a maga padli-

zsánkrém receptje. Benkõ Hajnalkának 
is. Sokfélét olvastam már: görögöset jog-
hurttal, észak-afrikai ihletésût, olaszosat, 
erdélyit. Nálunk a majonézes erdélyi a 
nyerõ (amit Tõle kaptam), bár egyszer 
majd kipróbálom a joghurtosat is. Szerin-
tem a padlizsán az a fajta zöldség, aminek 
annyira fantasztikusan jó az íze sülve, hogy 
érdemesebb hagyni a „kevesebb-több” 
elvet érvényesülni: kevés, de jó minõségû 
hozzávaló = remek végeredmény!

Nyílt tûzön sütöm meg õket, s a vég-
eredmény tökéletes!

Ekkor egy kanállal kikapargattam a 
padlizsánok belsejét, egy szûrõben kicsit 
lecsepegtettem és összeturmixoltam só-
val, borssal és egy kis fej nagyon apróra 
vágott lilahagymával. Nyúltam volna a 
bolti majonézért, amivel (gasztrociki!) 

igenis köszönõ viszonyban vagyok, de 
majonéz sehol! Még a titkos lerakat-
ban sem, ahol a biztonsági tartalék 
tanyázik! Nem volt más hátra, készült 
villámgyorsan a házi majonéz, ami igaz, 
hogy klasszisokkal jobb, mint a bolti, de 
el kell készíteni!

2 tojássárgájához nagyon vékony su-
gárban adtam hozzá kb. 1 dl olajat (nem 
olivát, ahogy a Stahltól tanultuk, mert 
azt nem tudnánk megenni, annyira tö-
mény!), kapott pár csepp citromlevet is.

Immár mixer nélkül, összekevertem a 
majonézt a padlizsánkrémmel, kapott még 
egy kis sót és fényképezkedés után szépen 
el is fogyott. Friss kenyérre kenve, paradi-
csommal és egy bögre tejjel az igazi! 

 Pozsgai Ildikó

A Táplán Mozi 
márciusi programja

• Március 4. 18 óra – Robert Zemeckis: 
Beowulf – Legendák lovagja
• Március 11. óra 18 óra – Michael Davis: 
Golyózápor
• Március 25. 18 óra – Colin Strause 
– Greg Strause: Alien vs. Predator 2.

2008. február 2-án került megrendezés-
re a Szülõi Szervezet bálja immár sokad-
szorra. De! Idén nem a Mûvelõdési Ház 
adott otthont eme rendezvénynek, hanem 
a Vilmos vendéglõ.

A mûsort most is az iskola diákjai szol-
gáltatták magas színvonalon. Az iskola 
mûvészeti körének legifjabbjai elõadásában 
reneszánsz táncot láthattunk, mulathattunk 
a 8. osztályosok farsangi mûsorán, élvez-
hettük a FreeStyl-os lányok mozgását, és 
nem maradhattak el a Fúvósok sem, akik 
„varázslójuk” vezényletére megnyitották a 
rendezvényt, és kellemes perceket szerez-
tek mindannyiunk számára. 

Ezúton szeretném megköszönni min-
denkinek, aki jelenlétével emelte a ren-
dezvény fényét és külön megköszönni 
minden szülõnek, aki a farsangon és a 
bálon is azért segített , hogy mind a gyer-
mekeink, mind pedig a vendégeink jól 
szórakozzanak. 

Köszönöm minden szülõnek, nagy-
mamának, hogy tombolatárgy, süte-
mény küldésével és tombolajegyek 
vásárlásával támogatta a rendezvé-
nyeket.

A rendezvényen befolyt összeget a gyer-
mekek javára fordítjuk.

Tõke Mónika

Változott a helyszín, 
de a jókedv maradt...

 Ahogy már korábban hirdettem Nektek, 
az egyházközségi képviselõ-testület januári 
gyûlésén kifejezte a táplánszentkereszti hívek 
azon szándékát, hogy ebben az évben szeretnék 
megvalósítani az egyházközség régi álmát:

a TÁPLÁNFAI templom tetõzetének 
újracserepezését,

a SZENTKERESZTI templomban 
bevezetni a padfûtést,

valamint elvégezni a szükséges 
tetõjavítást.

 Mivel az ezen munkákkal járó kiadások 
nagyon megterhelik az egyházközséget, ezért 
úgy döntött a képviselõ-testület, hogy Hozzá-
tok fordul segítségért, számítva áldozatkész 
adományaitokra, melyeket csekken lehet 
befizetni templomaink javára. A csekkeket a 

faluújságon keresztül juttatjuk el Hozzátok, 
illetve kérhetõ a sekrestyében is.

 Az adományozók nevei bekerülnek az 
adományozók könyvébe.

Kedves Hívek!
Mindannyiunk vágya, hogy Istendicsé-

retünket méltó helyen és körülmények 
között tehessük. Közös munkánkhoz – az 
egyházközségi képviselõ-testület nevében 
is – kérem és köszönöm nagylelkû és áldo-
zatkész segítségeteket.

Isten áldása és földi vándorlásunk útitár-
sa, a Boldogságos Szûzanya kísérje életete-
ket és munkátokat.

Dr. Perger Gyula
plébános

Felhívás
Kedves Táplánszentkereszti Egyházközséghez tartozók!

1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfek-
cióipari munkásnõ sztrájkolt a béregyenlõségért és munkaidõ 
csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában Koppen-
hágában Clara Zetkin javaslatára elhatározták, hogy NEM-
ZETKÖZI NÕNAPot tartanak. Magyarországon 1914-ben 
ünnepelték elõször.

Madách Imre: Az ember tragédiája
(részlet)
Nyolcadik szín
Minõ csodás kevercse rossz s nemesnek
A nõ, méregbõl s mézbõl összeszûrve.
Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja,
Míg bûne a koré, mely szülte õt.

Nemzetközi Nônap

BOLDOG NÕNAPOT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES HÖLGYOLVASÓNKNAK!
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Tápláni Fórum 
Táplánszentkereszti havilap. 

Felelős kiadó: Táplánszentkereszti Község Önkormányzata
Szerkesztõ: Móricz Eszter  Felelős kiadó: ifj. Perl János polgármester

A következő számhoz 
a cikkek leadási határideje:

2008. március 25.

Sport
Jó tanuló – Jó sportoló

A Vas Megyei Sportigazgatóság 2008. február 14-én rendezte 
meg a Berzsenyi Dániel Fõiskolán a „Jó tanuló – jó sportoló” díjak 
átadását. Ezt a megtisztelõ 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.

Táplánszentkeresztrõl négy fiatal kapta meg a díjat: Németh Mar-
cell (Apáczai Csere János Általános Iskola, Táplánszentkereszt), 
Németh Bence (Bolyai Gimnázium, Szombathely), Kassai Csaba 
(Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely) és Koós Viktor (Apáczai 
Csere János Általános Iskola, Táplánszentkereszt). Õk amellett, 
hogy jó tanulók, több országos és nemzetközi karateversenyen (Eu-
rópa Bajnokság, Világbajnokság) értek el jó helyezéseket, valamint 
tagjai a magyar válogatottnak.                                            Kassai Rita

A képen balról: Kassai Csaba, Németh Bence, Németh Marcell, 
Koós Viktor

Kistelepülési Sportverseny Sorozat

Önkormányzatunk nevében szeretném megköszönni, hogy a Vas 
megyei Sportigazgatóság szervezésében megrendezett Kistelepü-
lések Sportverseny sorozatán 2007-ben elért II. helyezésünkhöz 
hozzájárultak lelkiismeretes és odaadó felkészülésükkel, sportszerû 
versenyzésükkel.

FOLYTATJUK  2008-ban is!

Az alábbi sportágakba neveztünk be:
 Férfi       nõi csapat
 Asztalitenisz  1  1
 Sakk 1  1
 Kosárlabda 2  1
 Lövészet 1  1
 Tenisz 2  2
 Kispályás labdarúgás 1  1
 Atlétika 1  1
 Röplabda 1  1
 Teke 3  1
 Kézilabda 1  1

Szeretettel várom azon sportolni szeretõ nõket, lányokat, férfi-
akat, fiúkat, akik szeretnének hozzájárulni községünk hírnevének 
öregbítéséhez.

JELENTKEZNI  LEHET:          
Molnár István, Táplánszentkereszt, Rét u. 9.
Tel.: 06/20/424-5635, 06/20/389-0058

Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy akinek bármilyen sport-
élettel, sporteredménnyel kapcsolatos információja, közölnivalója 
van, juttassa el hozzám. Így biztosíthatjuk azt, hogy megkapja a neki 
kijáró nyilvánosságot.                                                       Molnár István

Sportélet

A Táplán SE labdarúgóklubban is elkezdõdött a felkészülés a 
tavaszi szezonra. Nagy öröm, hogy a legfiatalabb korosztályt ismét a 
tápláni gyerekek alkotják. A nehézkes kezdet után kitûnõre sikere-
dett az õszi szezon, amit a harmadik helyen zártak. Mindössze csak 
három ponttal maradtak le az elsõ helyezett Kõszeg mögött.

Sõt! Már túl vannak az elsõ felkészülési mérkõzésen, amit a Vép 
csapata ellen 3:1 arányban megnyertek!                        Gõcze Balázs     Felhívás!

A faluújság nemcsak nekünk, hanem rólunk is szól. Arra 
törekszünk, hogy minél több olyan témát jelentessünk meg, 
amelyek a falu lakói számára érdekesek, élvezetesek. Éppen 
ezért szívesen látunk minden olyan témajavaslatot, amelyrõl 
Önök úgy gondolják, hogy a falu lakosai szívesen olvasnának 
róla az újság hasábjain.

Azok részére pedig, akik a téma felvetése mellett ezeket a 
gondolatokat még szavakba is öntik, publikálási lehetõséget 
adunk.

Elérhetõség: Móricz Eszter moriczeszti@citromail.hu

Nônap
Nagyon nagy szeretettel várjuk Táplánszentkereszt királyi 
község hölgytársadalmát a Jókai Mór nevét viselõ uradalmi 

kastélyépület Mûvelõdési Ház névre keresztelt csodapalotájába 
egy gyönyörûséges NÕNAPI köszöntésre

 az Úr 2008. esztendeje március havának 9. napján 15.00 órára.

A köszöntés legyen meglepetés, de a jókedvet fokozni hivatott 
társaság most a költészet csodaszép erejét hívja segítségül.

Kérjük, tisztelje meg személyével rendezvényünket.


