2008. május

Tartalom
Polgárőr Érdemkereszt
Van élet... II.
„Vas-film”
Kultúra
Iskolai hírek
Egészségügy
Sport

IX. évfolyam 5. szám
2008. május

2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal

A tápláni VAS már nagyon erôs

2008. április 19-én és 20-án ismét megrendezésre került a VAS-FILM – Vas megyei filmfesztivál a táplánszentkereszti Jókai Mór Mûvelõdési Házban – immár negyedik alkalommal. Idén 54 alkotást tekinthettek meg az
érdeklõdõk.

Kitüntetésben
részesült
Kajcsos Lajos
kiemelkedõ
polgárõri tevékenységét
az Országos Polgárõr
Szövetség a
„Polgárõr Érdemkereszt”
arany fokozatú
kitüntetésével jutalmazta.

Szeretettel köszöntjük
az édesanyákat!
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel,
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
(Dsida Jenõ: Hálaadás részlet)
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Polgárôr Érdemkereszt, arany fokozat
Kajcsos Lajost kiemelkedõ polgárõri tevékenységéért az Országos Polgárõr Szövetség a
„Polgárõr Érdemkereszt”
arany fokozatában részesítette. Kitüntetését
az április 12-i megyei
közgyûlésen vehette át.
A Megyei Polgárõr
Szövetség választja ki
azokat a polgárõröket,
akiket érdemesnek
tartanak díjazásra. A
neveket továbbítják
az országos szervhez,
és ott döntik el, ki kap
bronz, ezüst vagy – mint
a jelen esetben – arany fokozatot. Az elbírálás során figyelembe veszik többek között
az aktivitást, a megyei hivatallal való kap-

csolattartást, az elvégzett
munka minõségét, az addig elért eredményeket,
a helyi szervekkel való
együttmûködést.
Kajcsos Lajos kiemelte:
ugyan a kitüntetést õ kapta, de ezzel az egész táplánszentkereszti polgárõrség
munkáját elismerték, hiszen megfelelõ háttér nélkül ez nem valósulhatott
volna meg.
Kajcsos Lajos szerint a
szervezet mûködése jónak mondható, a tagok
megbízhatóak. Jelenleg a
helyi polgárõrség szervezete 28 aktív tagot számlál,
valamint hozzájuk csatlakozik még a 6 ifjú
polgárõr. Közülük kb. 14-16 fõ bármikor
mozgósítható. Összességében elmondható,

Közmeghallgatás
Március 28-án polgármesterünk közmeghallgatást tartott a Mûvelõdési Házban.
Ifj. Perl János köszöntõjében kifejezte
abbéli sajnálatát, hogy csak kevesen (kb. 20
fõ) jöttek el a meghallgatásra, ugyanakkor
nem kívánta keresni az okot, hogy a falu
lakosai miért nem jelennek meg azon a
programon, ahol bárki szólhat, javaslatot
tehet, és választ kaphat kérdéseire.
A polgármester beszámolójának elsõ
részében a 2007-es év költségvetési
eseményeirõl beszélt. Kiemelte, hogy a
mérleg bevételi oldalán 367.545 ezer Ft
jelent meg, míg a kiadási oldalt 355.083
ezer Ft terhelte. A sikeres gazdálkodás
eredménye, hogy pozitív szaldóval zárták
az évet.
Negatívumként említette meg, hogy
a várva várt és megígért nagy uniós pályázatok kiírását húzzák-halasztják, így a
belõlük származó lehetséges elõnyök is
elmaradnak.
Természetesen az embereket elsõsorban
az érdekli, hogy a befolyt pénzeket mire
fordítják. A jelenlévõk részletes kimutatásokon követhették végig, hogy mennyit
költött a falu az elmúlt évben felújítási munkálatokra, mennyit a községgazdálkodásra,
valamint a helyi utak fenntartására. Itt a
sokak által érdekelt kerékpárútról elmondta, hogy már két pályázatot is elutasítottak
forráshiány miatt, de az idén valószínûleg
megtörténik a Petõfi utca és a Széll Kálmán
utca közötti rész megépítése.
A másik sarkalatos pont a Táncsics utca
ügye. Tervbe van véve, hogy meghosszab-

bítják a körgyûrû irányába, gondolva arra,
hogy a falu határában megy majd a Szombathely–Egyházasrádóc elkerülõ.
Az utakkal kapcsolatban elmondta még,
hogy az idei évben folytatódik a Fõ út
felújítása, valamint a Petõfi Sándor utca
megjavítása a bolttól a hídig.
A jelenlévõk közül többen is felvetették
a járdák felújításának, sõt néhány esetben
az elkészítésének ügyét, de erre a jelen állapotok között nincs lehetõség – tudhattuk
meg a polgármestertõl.
A második napirendi pont keretében elmondta, hogy a 2008-as év költségvetésének
tervezésénél kiemelt cél a kötelezõ feladatokat ellátó intézmények zökkenõmentes
mûködtetése, a meglévõ intézményhálózaton fenntartása, a szociális ellátórendszer
magas színvonalának megõrzése, a falu
infrastruktúrájának fejlesztése, a civil
szervezetek támogatása, a helyi közrend,
közbiztonság színvonalának emelése és a
község pénzügyi egyensúlyának megõrzése,
a költségek optimális szinten tartása, tartalékképzés.
A bevételeket tekintve elõreláthatólag
a központi bevételek csökkennek majd,
ugyanakkor az intézményfenntartó társulás
megalapítása miatt a normatíva igénylése
megnövekedik.
A 2008-as évre tervezett bevételi összeg
427.971 ezer Ft (a tavalyi elõre tervezett
279.779 ezer Ft volt, a tényleges pedig 367.
545 ezer Ft lett), míg a tervezett kiadási
oldal 379.692 ezer Ft.
Móricz Eszter

hogy lelkiismeretesen látják el a polgárõri
feladatokat. Mindig is arra törekedtek, hogy
a helyi szervekkel (önkormányzat, posta,
rendõrség, iskola) szoros kapcsolatot alakítsanak ki, és úgy érzi, hogy ezt mára sikerült
is megvalósítaniuk. Az iskola elsõsorban az
utánpótlás miatt fontos, hogy a kimenõ nyolcadik osztályosok helyére legyen ember.
Minden falubeli rendezvényen megjelennek, biztosítják azokat. Emellett nagy szerepet
kap az éjszakába nyúló járõrözés, valamint a
hétvégi felügyelet a helyi disco miatt.
Úgy veszi észre, hogy a 6 éve tartó kemény
munka meghozta gyümölcsét. A falu lakói
már bizalommal fordulnak hozzájuk, például egyszerre értesítik õket, ha idegen autót
látnak a faluban.
A közeljövõben történt pozitív
elõrelépésként emelte ki, hogy a múlt
hónapban pályázati pénzbõl sikerült egy
rendszám-azonosító gépet vásárolniuk.
Móricz Eszter

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.
Ezúttal is arra bátorítom Önöket, hogy
minden létezõ kommunikációs csatornán
„bombázzanak” minket észrevételeikkel,
kéréseikkel, ötleteikkel. Szívesen látunk
minden olyan témajavaslatot, amelyrõl
Önök úgy gondolják, hogy a falu lakosai
szívesen olvasnának róla az újság hasábjain,
és mi igyekszünk utánajárni.
Azok részére pedig, akik a téma felvetése
mellett ezeket a gondolatokat még szavakba
is öntik, publikálási lehetõséget adunk.
Elérhetõség: Móricz Eszter
moriczeszti@citromail.hu

Községi Ki mit tud?
2008 õszén bárki megmutathatja, hogy
miben a legjobb. Ha van kellõ bátorsága
és természetesen valamilyen mûvészeti
ágban, sportban, bûvészkedésben, egészen extra dologban stb. kiemelkedõt
tud nyújtani, akkor bátran jelentkezzen a
könyvtárban személyesen vagy telefonon
Meskó Krisztián, mûvelõdésszervezõnél
a 06-30/659-0275-ös számon egészen
május végéig.
Most bárki megmutathatja, hogy miben
a legjobb, kiteljesítheti rejtett tulajdonságát, képességét.
Bátorság és jelentkezés! Értékes tárgyjutalmak találnak gazdára!
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Van jövô az emberi élet számára?
Gondolatok a fenntartható életvitelrôl… II. rész
Fenntarthatóság
Megfigyelések és komputeres szimulációk világszerte bizonyítják, hogy a jelenlegi
ütem, amellyel földünket kizsákmányoljuk és szennyezzük, pár évtized múltán
katasztrófához vezet. A jövõ generáció
életlehetõségeit bizony nem etikus elvenni,
ha másért nem is, akkor legalább saját gyermekeinkre, unokáinkra kellene tekintettel
lennünk. Olyan életviteli formákat kell
hát megvalósítanunk, amely a kimeríthetõ
anyag- és energiaforrások helyett a folyamatosan keletkezõ, újratermelõdõ, vagyis röviden a MEGÚJULÓKAT helyezi elõtérbe.
Az elõbbiek szerint az anyagok újrahasznosítása, a nap és szélenergia befogása
és felhasználása kell, hogy folyamatosan
kiszorítsa az ásványi és vegyi anyagokat,
fosszilis tüzelõanyagokat. Földünk ÉRTÉKÉT, lakhatóságát illene áthagyományozni
utódainkra.
DE SUSTIN
E B I L I TAT E =
fenntarthatóság.
A közgazdászok
nyelvezetében
már fenntartható
fejlõdéssé, fenntartható növekedéssé lényegült át,
s valami olyasmit
jelent, hogy növekedjünk, gazdagodjunk
erõsen, csak nagyobb válság vagy infláció
ne legyen belõle.
A Bruntland-jelentés szerinti fenntarthatóság ennél sokkal ésszerûbb fogalom. Nulla
növekedésrõl beszél, ahol az életszínvonal
minõségi alakulását attól várhatjuk, hogy a
technológiai fejlõdés révén kisebb szennyezéssel, pazarlással több kényelmet tudunk
biztosítani.
Számomra a fenntarthatóság alapvetõen
a következõ négy dolgot jelenti:
1.) Kevesebbet fogyasztani, mint amit a
természet adni tud. Kevesebb fát kivágni,
mint amennyit ültetünk, mint amennyit
az állomány vastagodik. Miért nem látjuk
be végre azt, hogy szénbõl, kõolajból,
földgázból, a legtöbb ércbõl többet hozunk felszínre, mint amennyi termelõdik?
Kõolajból például egészen konkrétan 5
milliószor többet.
2.) Több kárt tenni jóvá, mint amennyit a
létünkkel és igényeinkkel okoztunk. El kell
ismernünk, hogy máris létrehoztunk olyan
helyzeteket, amelyeket a Természet nem tud
orvosolni. Majd’ minden tevékenységünkkel
okozunk egy kis további fenntarthatatlanságot, és alig tudunk említeni olyan foglalkozásokat, olyan ismerõsünket, aki a károk
helyreállításával foglalkozna.

3.) Nem termelni több szennyezõdést, mint
amit a Természet fel tud dolgozni. Bár már
ezzel is azt deklaráljuk, hogy a Természetnek semmi egyéb dolga nincs, mint a mi
szennyezõdéseinket feldolgozni. Ebben a
szemléletben a folyó nem más, mint hosszú
szennyvíztisztító, az erdõ
porfogó, a
völgy lerakó, a tenger
szén-dioxid
szûrõ. Lehet,
hogy más
élõlényeknek
is szükségük
lenne a Természet tisztítókapacitására, bár ez nem
jellemzõ. A legtöbb növény, állat egyszerûen
táplálékot állít elõ egész életmûködése során más állatok, növények számára. Mi,
emberek azonban elõállítunk olyan fajtájú
anyagokat, szennyezéseket, hulladékokat, s
olyan mennyiségben, amelyeket a Természet
nem tud feldolgozni, tehát ezek csak halmozódnak rendesen. Ezekben az esetekben a
Természet méregtelenítõ képessége még le
is romlik, végül megszûnik, és akkor már
tényleg nincs más, mint a hulladék, meg a
rendelkezésre álló tér és idõ. Ezt bocsátjuk
ki mi, és ezt szívjuk mi. A megoldás a kibocsátásmentes technológia és/vagy a 100%ban újrahasznosított anyagok körforgása.
Ez utóbbi mondatot egy morbid viccel szeretném megvilágítani: „Miben különbözik
a keresztény autó a fenntartható autótól?
– A keresztény autónak a vezetõfülkében
van a kipufogócsöve, és rá van írva a végére,
hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat,
a fenntartható autónak
pedig a benzintankjában.
Na, ezt tessék 100%-ban
újrahasznosítani.”
4.) A fenntarthatóság
eszméjének fennmaradása. És végül arra is
gondolni kell, ha megvalósul a fenntarthatóság, ha az emberek
ismerik ezeket az egyszerû összefüggéseket, ha akarják is a fenntarthatóságot,
ha tanulják az iskolában a fenntartható
életmódot, akkor, és évezredek múlva
is ennek a tudatállapotnak folytonosan
fenn kell maradnia – tekintetbe véve az
emberi szabad akaratot, tömegmozgalmakat, forradalmakat, mint korlátozó
tényezõt. A fenntarthatóság eszméjét
nem elég, ha csak néhányan ismerik, ha

csak kevesen, kényszerûségbõl élnek így.
Egyre bõvülõ mértékben kell eljutnia
a többségig; lemondások között, mégis
kétkedés nélkül kell tudni követni szinte
mindennap; tíz vagy tízezer vagy végtelen éves távlatokban kell továbbadódnia
torzítás nélkül.
Egy vallomás Dõry Istvántól (2004. 01.
24.) „a fenntartható életet el tudom ma
már képzelni, és kívánom is.”. Szeretnék
élni egy agyonszigetelt lakásban, melynek
napmelengette vízbõl, és 10 q fából megvan a fûtése. Szeretnék otthon ülni, ahol
nincsen 50 W-nál erélyesebb gépezetem,
kicsit gyûrötten, viseltesen öltözködve.
Szeretnék olyan keveset enni, mint Cedric
Prakash iskoláiban az indiai gyerekek, nem
vásárolni szerkentyûket, abban a tudatban,
hogy mások sem vesznek, és nem is gyártanak ilyen marhaságokat. Vágyom arra,
hogy magamat megtartóztatva éljek, és csak
gyalog, vagy kerékpárral közlekedjek. Nap-,
szél, bioenergiával hajtott vonatokat, trolikat, villamosokat csak nagy szükség esetén
vennék igénybe, lehetõleg kedvezményes
jeggyel (nappal, amikor a szél is erõsen fúj).
Igénybe venném a vasúti fuvarozást és a
kerékpáros házhoz szállítást, de csak akkor,
ha biztosítva látom, hogy a síneket, bicikliket újraolvasztják mind, ha elöregednek.
Olyan világról álmodom, ahol vasból nem
készítenek fegyvert, kõolajjal, földgázzal
nem fûtenek, az urániumból nem lesz atombomba, és ahol drogok, alkohol és cigaretta
nélkül is lehet „elviselhetõ” életet élni.
Nincs egyetlen ország, egyetlen közösség, egyetlen kontraszttársadalom
sem, ahol menne a dolog. Hát mégiscsak
utópia lenne a fenntarthatóság? E hiánynak
pedig lelki okai vannak.
Az emberek egyszerûen
nem tudnak úgy boldogok lenni, hogy a fenntarthatóság mind a négy
pillére jelen van: a kevés
fogyasztás, a fenntartható népsûrûség, a nulla
növekedés és az önpusztításmentes életmód. A
lelki ok, az pedig éppen elég erõs ok: akkor
legalább hadd igyunk, hadd növekedjünk,
hadd szaporodjunk, ha már nem élhetünk
úgy, mint a kapitalisták. Valaki pedig azt
súgja nekem, hogy a lelki ok egyben a legkönnyebben megváltoztatható ok is. Csak
újat kell gondolni, csak el kell határozni
magunkat, csak errõl kell álmodni, csak el
kell kezdeni.
Tornai Árpád
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A tápláni VAS már nagyon erôs
2008. április 19-20. hétvégéje sok amatõr
filmes naptárában piros betûkkel szerepelt,
mivel az idei VAS-FILM – Vas megyei filmfesztivál ezen a két napon várta alkotó barátait,
vendégeit Táplánszentkeresztre a Jókai Mór
Mûvelõdési Házba.
A közhangulat, a várakozás megfelelõ
alaphangulatot teremtett a fesztivál kellõ és
méltó elkezdésének, hogy minden érdeklõdõ
immáron ne csak papíron tudjon a filmekrõl,
hanem szemei kereszttüzébe kerüljenek a
mozgó képek.
54 alkotás majdnem ugyanennyi alkotótól
és ennek már egyharmada a vasi határokon
túlról evezett el hozzánk. Bátran kijelenthetjük az érdeklõdés immáron országos. Számos
„távoli” filmes már nem csak körbeszaglássza,
hanem meg is tekinti a vasi filmfesztivált. Idén
18-an jöttek megyehatáron túlról, így megmaradt az eredeti célkitûzés is, hogy elsõsorban a
vasi filmesek mustrája a tápláni szemle.
A már tavaly õsszel meghirdetett esemény
egy szombathelyi bemutatkozással kezdte
meg hódító útját, s a felhívás megjelenése
után már egyre többen érdeklõdtek a fesztivál
után. 2008 februárjában elindult a vasfilm.
hu, amely portál a kíváncsi filmbarátokat és a
nevezni szándékozókat is kiszolgálta/kiszolgálja. A honlapunk ezután is próbál a frissesség
erejével bennmaradni a köztudatban, és az
archiválásnak köszönhetõen még a filmeket
elmulasztókat is kiszolgálja.
A legfontosabb két nap (04. 19-20.)
elõkészítése után már „csak” a lebonyolítás
kellemes érzése maradt hátra.
Kapiller Sarolta,
a Vas Megyei Önkormányzat Mûvelõdési
és Sport Titkárságának vezetõje nyitotta
meg az idei szemlét,
hogy aztán átadja a
teret a filmeknek, és
szemeink golyózása
közepette megszülessenek a jövõ nagy
mûvei.
Ebben az évben is „újoncok” ültek a zsûri
padján, jelesül: Pápes Éva, filmes szakember,
Gombás Kata, a Mûvészeti Szakközépiskola
és Gimnázium tanára, Petrovszki Zoltán,
médiaoktató, Lovass Tibor, a Zalaegerszegi
Televízió igazgatója.
A szombat délelõtti blokk mind az iskolai
filmkészítés, mind a dokumentumfilmezés nehéz munkáját felvillantotta, s
megfelelõ hangulatot
teremtett a Vilmos
Vendéglõben elfogyasztott ebéd utáni
folytatáshoz. Lassan
csöpedeztek a nézõk
az idei szemlére, de
délután már új arcok is jelen voltak a
vetítõteremben.

A zsûri a délelõtt látott filmekre is este
reflektált, mivel kevés számú alkotót jelent
meg filmje bemutatásakor. Délután már
kezdett fesztiválhangulat uralkodni a tápláni
Mûvelõdési Házban, a vetítések a korábbi
VAS-FILM-ek hangulatát idézték fel.
Este egy 101
perces alkotás tartotta a vászon elõtt
a nézõket, hogy
egy rövidebb film
megtekintése és a
szünet után végre a
zsûri is szót kaphasson. Az értékes és
megfontolásra szánt
hozzászólások, a bátorító attitûd idén is
a zsûri sajátja volt, az alkotók használható és
értékes információkkal vághatnak bele újabb
alkotásukba.
A két nap édes színfoltja a sütisarok, ahol
bárki áldozhat a finomabbnál finomabb édességek oltárán. Szombaton is többen megtették
ezt, jobb is így filmeket nézni.
Várkonyi Zoltán munkáiról nyílt kiállítás
a rendezvénnyel egy idõben, annak részeként.
A filmfotók május 23-ig megtekinthetõk a
Mûvelõdési Ház falán, a képek között ülve
az embernek az az érzése támadhatott, hogy
éppen filmforgatáson ül.
A szombatot két mûvészfilm bemutatása
zárta, Ingmar Bergman és Michelangelo Antonioni, tavaly elhunyt filmrendezõk egy-egy
alkotását lehetett megtekinteni a legkitartóbbaknak. A svéd mestertõl A
hetedik pecsét címû filmet,
Antonionitól pedig a Vörös
sivatagot.
Aki jelen volt az elsõ nap
eseményein, garantáltan
mozgóképekkel álmodott
szombat éjszaka.
A vasárnap mindig az
erõsebb nap, s ez így volt
idén is. Mind látogatottságban, mind a filmek minõségét
tekintve nagyobbat durrant, mint a szombat.
A kitartó délelõtti nézõk igazán izgalmas filmeket tekinthettek meg, az ebédszünet után
pedig egész komoly közönség elõtt peregtek
a dokumentumfilmek, egy történelmi film, s
mindenféle nyalánkság. A zsûri kitartó volt és
csak jegyzetelt, jegyzetelt.
Fogyott a süti, sütött a Nap, csodás hangulat
uralkodott a Mûvelõdési
Házban.
Kora estére elfogytak a
benevezett alkotások, s átalakult az intézmény egy
film-zene-varázsla-birodalommá. Amíg a zsûri döntést hozott, D.J. Mesterházy
bûvölt el mindannyiunkat
filmzenékre rögtönzött bakelit-parádéjával. A vetítéssel egybekötött örömzenélés

nagy sikert jelentett az eredményhirdetésre
összeverbuválódó nézõseregnek. Az izgalom
tapintható volt és természetesen a „farkától
haladtunk a macskához”, azaz a különdíjasok ismertetése után jutottunk el a fõdíjas
alkotásig.
Íme a díjazottak névsora:
Fõdíj a legjobb filmnek		
Nagy Barnabás: Acoustica
Savaria
Dokumentumfilmek kategória
I. Tokodi Gábor István: Örmény nyomon – Gyergyószentmiklós
II. Hoppál Bulcsú: „…visszafelé csak az Isten tudja…”
III. Boros Ferenc–Horváth Zoltán–Kozma
Gábor: Remeteidõ
Fikciós filmek kategória
I. Fábián Gábor: Az ösvény
I. Selley Csaba–Selley Gábor–Hajagos Péter:
Jurachick Park –
KÉT ELSÕ HELYEZETT!!!
III. Horváth Zoltán: Repülés
Alkotóközösségek díj
I. Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
II. Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
Különdíjak
Horváth Balázs: Esküvõ Tv – Majom farka
belelóg a levesembe
Kasza András: Más utakon
Hende István: A 750 éves jáki – volt bencés
apátsági – templom, mint építészeti örökségünk
A vastapsok közepette a legnagyobb elismerés mégsem alkotónak szólt, hanem annak a
bejelentésnek, hogy a jubileumi V. VAS-FILM
2009. április 18–19-én kerül megrendezésre
ugyancsak Táplánszentkereszten.
A rendezvény támogatói voltak: Nemzeti Kulturális Alap, Oktatási és Kulturális Minisztérium
PANKKK programja, Vas megyei Önkormányzat, Vas Megye Közgyûlésének Elnöke, Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, L.U.K.
Savaria Kft., Siex Kft., Kingmakers Webstúdió,
Blero Digital Studio, Toldi Autósuli, Szombathelyi Tv, Rádió Szombathely, Nyugat Rádió,
Berzsenyi Rádió, Szombathelyi Est, AGORABelvárosi Savaria Mozi, Step Cargo Logisztikai
Kft., Empátia Kft., Táplánszentkereszt, 248. sz.
ABC, Táplánszentkereszt, Vilmos Vendéglõ,
Táplánszentkereszt, Zalakovics Virágbolt, Táplánszentkereszt
Külön köszönet a következõ tápláni lakosoknak a két napon át nyújtott odaadó
segítségükért:
Farkas Alexandra, Kustos Anna, Kustos
Ervinné, Kozmor Barbara, Köbli Rita, Baumgartner Szilárd, Draskovits Norbert.
Meskó Krisztián
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Kultúra
Labdarúgó Eb-játék

Geyzir-bál

Mint oly sokan tudják 2008. június 7-én
nagy esemény veszi kezdetét Ausztriában és
Svájcban. A két ország közösen rendezi meg
a labdarúgás európai nagy seregszemléjét 16
csapat részvételével.
Az amúgy is nagy izgalmakat mi is szeretnénk egy játék erejéig megnövelni.
2008. május 19-tõl bárki benevezhet a
Szerencsés Tápláni Futballõrült elnevezésû
játékba. Csupán jól kell tudni tippelni. A
mérkõzések végeredményét kell eltalálni,
s a június 29-i döntõ után kiderül, hogy ki
nyeri meg ajándékaink egyikét-másikát. Az
Európa-bajnok csapat kilétére külön lehet
tippelni, egészen 2008. június 6-ig!!!
A tippeket legkésõbb minden mérkõzés
kezdete elõtt fél órával lehet megtenni, személyesen Meskó Krisztiánnál a könyvtárban, vagy
e-mailben a teletaplan@t-online.hu címen.
Hajrá Táplán! Hajrá labdarúgás!

Újra bál lesz a Jókai Mór Mûvelõdési
Házban 2008. május 24-én 22 órától.
Zenél a Geyzir együttes.
Kapunyitás 21.00-kor.
Minden kedves vendéget szeretettel
várunk!

Nyári kézmûves-néptáncjátszó tábor!

Nyárköszöntõ
jótékonysági nap
2008. június 14-én a helyi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület tûzoltóautójának beszerzésére egy
jótékonysági napot szervezünk sok meglepetéssel. Motoros bemutató, gyermek ügyességi
vetélkedõ, sütés-fõzés, este tombola.
Késõ délutántól rockbandák fellépése a
Mûvelõdési Ház melletti színpadon. Eddigi
fellépõk: Revans, Rimbaud, Nyugati Régió.
A napot bál zárja, a Geyzir zenekar „tolmácsolásában”.
Egész nap folyamán egy becsületkasszába
lehet szórni az adományokat, mely összeg a
Táplánszentkereszti Önkéntes Tûzoltó Egyesület autójára lesz elköltve.
Jöjjenek el és szórakozzanak egy jót, s támogassák ezt a nagyszerû kezdeményezést.

3 és 10 év közötti gyermekek részére
nyári foglalkoztató tábort szervezünk a
Mûvelõdési Ház égisze alatt. A tábor
helye a Mûvelõdési Ház, a könyvtár
és a Fõ utcai park területe.
Re g g e l t õ l k é s õ d é l u t á n i g
kézmûves foglalkozások, játszóház,
néptáncoktatás, középkori tábor,
Cégünk, a sikeres bútor üzletág után, az új gyerlovaglás, filmnézés és sok-sok megmek és felnõtt textil cipõgyártó cég („ZETPOL”)
lepetés várja a gyerkõcöket az élmétermékeinek lesz viszonteladója!
nyekben gazdag 1-2 hétre.
Termékeink a legmagasabb minõséget nyújtják.
A tábor tervezett ideje július eleje.
Minden évben új kollekcióval gazdagítjuk a már
Az étkezés megoldása és a tábor
meglévõ választékunkat! Ismerkedjenek meg
térítési díja a jelentkezések számáállandóan bõvülõ ajánlatunkkal. Honlapunk:
nak függvénye.
www.nivobutorstudio.hu
A tábor szervezésében részt
Várjuk szíves érdeklõdésüket!
vesz Nádas Nikoletta, népElérhetõség: Móriczné H. Krisztina cégvezetõ
táncoktató és Meskó Krisztián,
Mobil:+36-30-9106319
mûvelõdésszervezõ.
9700 Szombathely
Jelentkezni lehet a könyvtárban szePetõfi Sándor út 25.
mélyesen, vagy a 06-30/659-0275-ös és
Nívó CIPÕ Stúdió
a 06-20/533-9252-es számokon.

JÖN, JÖN, ÖN!!!

ZETPOL gyermekcipôk!

Véradás
Véradás lesz
az Apáczai Csere János
Általános Iskolában
2008. május 9-én,
pénteken 16 óra és 19.30
óra között.
Minden kedves
segítõkész embert
szeretettel várunk!

A Táplán Mozi
májusi programja
• Május 6. 18 óra – Frédéric Forestier–
Thomas Langmann: Asterix az olimpián
• Május 20. 18 óra – Doug Liman: Hipervándor
• Június 3. 18 óra – Tim Burton: Sweeney
Todd – A Fleet Street démoni borbélya

Májusfa-kitáncolás
Ha májusfát állítunk, akkor azt ki is kell táncolni. Ebben az esztendõben június 1-jén,
vasárnap 17 órától a Jókai Mór Mûvelõdési
Ház mellett felállított májusfánál.
Fellépõk: Vadrózsa Néptánccsoport –
Táplánszentkereszt, Boglya Népzenei
Együttes
Kérem, jöjjenek el táncolni, borozgatni,
hagyományt õrizni!

Pünkösdi hangverseny
2008. május 11-én, pünkösd vasárnapján 17 órától évi rendes, magas nívójú
menõ koncertjére invitálja vendégeit a
Táplánszentkereszti Apáczai Csere János
Általános Iskola Ifjúsági Fúvószenekara a
Jókai Mór Mûvelõdési Házba.
Jöjjenek el és élvezzék a tápláni ifjak
gyönyörû zenéjét!
Kézzel fejt friss kecsketej és kecskesajt több ízben kapható.
Telefonszám: 06-20-775-83-49
esti órákban: 06-94-377-240.

Hirdetés
Palatetõ bontás nélküli szigetelése
bitumenes lemezzel, hódfarkú, cserépmintázatú mintával.
Vállalunk: tetõfedést, új és régi tetõk részleges felújítását, habarcsolást, bádogosmunkát, lapostetõ szigetelést, kéményátrakást,
mohás tetõk tisztítását, hullámpala tetõk
szigetelése bitumenes lemezzel.
Érd.: Kleé István – tetõfedõ mester
30/214-6809; 94/326-145

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
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Iskolai hírek
Éneklô ifjúság
Április 17-én fúvósaink immár harmadszor vettek részt Szombathelyen az
„Éneklõ ifjúság” elnevezésû kórustalálkozón. A rendezvény célja a kórusének
hagyományainak õrzése, ápolása. A
kórusok fesztiválján fúvósegyüttesünk a
Beatles koncertet adta elõ. A rendezvény
záró számát – Beethoven Örömódáját
– Janászek Ferenc vezényelte, zenekara
pedig a kíséretet biztosította a fellépõk
számára.

A továbbtanulás izgalmai
Az elmúlt heteket nagy izgalmak közepette élték meg nyolcadik osztályos
tanulóink, ugyanis a napokban érkeztek vissza a felvételi eredmények. A végzõs
osztályból 7 tanuló jelentkezett gimnáziumba, 5 tanuló szakképzõ iskolába,
14-en pedig szakközépiskolát jelöltek meg a felvételi lapon.
Elsõként Könczöl Tamás tudta meg, hogy felvételt nyert a Horváth Boldizsár
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolába Szombathelyre. Lapunknak
elmondta: már régi álma, hogy bankár legyen. Ezt tartotta szem elõtt, mikor
úgy döntött, hogy gazdasági irányvonalon megy tovább, és elsõ helyen jelöli
meg ezt a szakközépiskolát. A választásnál álmai mellett figyelembe vette az
adott iskola által nyújtott lehetõségeket, valamint a térbeli közelség sem volt
számára utolsó szempont. Döntésében támogatták szülei és osztályfõnöke is.
Örül neki, és sikerélménnyel tölti el, hogy az izgalmakkal teli hetek pozitív
eredménnyel zárultak számára.

Tanulmányi versenyek
Az országos német nyelvi verseny megyei írásbeli fordulóján Vadász Katalin
nyolcadik osztályos tanuló 4. helyezést, Varga Dóra nyolcadik osztályos tanuló
8. helyezést ért el. Felkészítõ tanárnõjük Gueth Imréné volt.
A Varga Tamás matematikaverseny megyei fordulóján a hetedik osztályból
Koós Viktor a 11. helyet, Perl Bence a 17. helyet szerezte meg.
Az országos történelemverseny megyei fordulóján Perl Bence hetedik osztályos tanulónk 7. helyezést ért el. Felkészítõje Kissné Nagy Ilona tanárnõ.
Szép sikereket könyvelhettek el Leginszky Ágnes tanárnõ tanítványai is. A
költészet napjára meghirdetett rajzversenyen, melynek témája Mátyás király
volt, Kajcsos Eszter 8. osztályos tanulónk 1. helyezést ért el.
Szakály Patrícia 2. osztályos tanulónk sikeresen szerepelt az „Európa 2008”
nemzetközi képzõmûvészeti pályázaton. A verseny díjazottjaként Feldbachban
(Stájer Tartomány) a Szövetségi Iskolacentrumban részt vehet a Nemzetközi
Gyermekrajz-kiállítás megnyitóján.
Eredményeikhez gratulálunk.

Köszönet
Az Apáczai Csere János Általános Iskola minden tanulója és nevelõközössége
nevében ezúton is köszönetet mondunk
Dr. Kovács Lászlónak, aki folyamatosan figyelemmel követi az iskola
tevékenységét, és amiben csak tudja
segíti intézményünket. Karácsonyra egy
DVD-lejátszóval ajándékozta meg az
iskolát, most pedig 100.000 Ft-tal járult
hozzá az iskola munkájához.

Pedagógiai nap az iskolában

Foltvarrók
Párnaságok
Párnából sohasem elég. Hiszen van kerekpárna, szögletes
párna, hengerpárna, hosszúkás
párna, kispárna, nagypárna,
hímzett párna, ülõpárna, alvópárna, nyakpárna, szoptatópárna, jegygyûrûpárna, lapos
párna, magas párna, keménypárna, puhapárna, huzatfogó párna….
Akit elkapott
a párnaõrület,
készítse velünk
párnaságait szerdánként a Petõfi
utcai Erdõdykastélyban 17:30tól!
Szeretettel
várunk minden
érdeklõdõt!

2008. április 21-én nevelési értekezletet tartottak az iskola pedagógusai.
A rendezvényen elõször Mándl Józsefné igazgatónõ röviden értékelte
az iskolatársulás eddigi eredményeit. Különösen sikeresnek értékelte
a közös kulturális- és sportrendezvényeket, a sajátos nevelési igényû
tanulók ellátása során tapasztalt együttmûködést.
Az igazgatónõ köszöntõje után Kámán Zsuzsa, a csempeszkopácsi tagiskola vezetõje tartott kimerítõ, minden részterületre kiterjedõ elõadást
a kooperatív technikák elméletérõl és gyakorlatáról. Mondanivalóját
érdekes órarészletekkel illusztrálta.
A pedagógiai nap során valamennyi nevelõ ösztönzést kapott arra,
hogy a hagyományos tanulásszervezési módok mellett bevezetett új eljárásokat minél többször alkalmazza, hiszen a paletta sokszínû, elemei
kiválóan összefûzhetõek és nagymértékben motiválják a diákokat. Ezen
túlmenõen a program különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetû
tanulók fejlesztésére, megelõzi a leszakadást, a lemaradást, s az ezzel
együtt járó társadalmi kirekesztõdést.
A kooperatív módszerek eredményességében erõsítették a résztvevõket
azoknak a kollégáknak a beszámolói is, amelyek az általuk már sikeresen
használt kooperatív technikákat, eljárásokat ismertették.
Az értekezlet második részében az igazgatónõ tájékoztatta a tantestületet, hogy az évek óta hatékonyan mûködõ minõségirányítási rendszerünk miatt jogosultak vagyunk a teljesítménymotivációs pályázaton való
részvételre. Reményei szerint a pályázaton való részvétel, a kidolgozott
eljárások széles körben megvalósuló alkalmazása hozzájárul az iskola
szakmai színvonalának megõrzéséhez.
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Pünkösd
A pünkösd egyházi ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek
eljövetelének emlékét üli meg. Húsvét
után az ötvenedik
napon tartják. Hasonlóan a húsvéthoz, egész héten
át tart, de csak két
nap nyilvános ünnep. Az ünneprõl május
hónapot pünkösd havának is nevezik.
A magyar kultúrában több szokás kötõdik
a pünkösdhöz.
• Májusfa
A májusfát csoportba szervezõdve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy
megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak
erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban.
Általában színes szalagokkal, étellel-itallal
is díszítették. Gyakran a közösségeknek is
volt egy közös fája, aminek a kidöntését
ünnepély, és táncmulatság kísérte.

• Pünkösdi király
A középkor óta ismert szokás, ekkor
ügyességi versenyen kiválasztották a
megfelelõ legényt, aki késõbb a többieket vezethette, továbbá a pünkösdi király minden
lakodalomba,
mulatságra,
ünnepségre
hivatalos volt,
a kocsmákban
ingyen ihatott,
a fogyasztását a
közösség fizette ki késõbb.
Ez a tisztség
egy hétig, de
akár egy évig
is tartott. Gyakran ez alkalomból avatták
fel a legényeket, akik ezentúl udvarolhattak,
kocsmázhattak.
• Tavaszköszöntés
Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház
kerítéslécei közé tûznek zöld ágakat, virágokat
(bodzát, pünkösdi rózsát, jázmint) azért, hogy
nehogy belecsapjon a házba a villám.

Egészségügy

• Pünkösdi királynéjárás
Eredetileg 4 nagyobb lány (késõbb több)
körbevisz a faluban egy ötödiket. Õ a legkisebb, a legszebb. Énekelnek, és jókívánságokat ismételgetnek. Megálltak az udvarokon,
majd a pünkösdi királyné feje fölé kendõt
feszítettek ki, vagy letakarták õt fátyollal.
Énekeltek, közben körbejárták a királynét,
a végén pedig felemelték, s termékenységvarázsló mondókákat mondtak. Az énekek
és a mondókák végén ajándékot kaptak.
• Törökbasázás, rabjárás
Nyugat-Magyarország egyes vidékein
voltak jellemzõek pünkösdkor. Egy kisfiút
szalmával kitömött nadrágba öltöztettek
társai, török basát utánozva. Házról házra
kísérték, az udvarokon pedig pálcával ütötték, hogy ugráljon. Pénzt és tojást kaptak
cserébe.
A pünkösdi rabjárók szintén fiúk, akik a
lábuknál összeláncolva mennek a lányokhoz körbe a faluban, azzal a kéréssel, hogy
„Segéljék ezeket a szegény katonarabokat.”
Persze, õk is ajándékokkal térnek haza.
Forrás: www.wikipedia.hu

Megérkeztünk! Várjuk!

Változások a Markusovszky Kórház Nívó Bútor Stúdió
Szülészeti osztályán
Gondolom arról már mindannyian értesültek, hogy Szombathelyen a szülõszobák
felújítása megtörtént.
Míg régen a szülõszobán egy helyiségben
több szülõágyat helyeztek el, és egymástól
csak egy függöny választotta el a szülõ nõket,
napjainkban 6 szülõszoba került kialakításra,
amelyek közül 3 hagyományos szülõággyal, 3
pedig alternatív születést segítõ eszközökkel
lett felszerelve. Van szülõszék, bordásfal,
vajúdókád, labda.
Dr. Kovács Lajos fõorvos úr javaslata: ha a
kismamának kedve és igénye van rá, akár szülési tervet is készíthet. Amennyiben a szülés
lefolyása rendben zajlik és nincs komplikáció,
akkor ezt követik, tehát a szülõ nõ kérései
alapján történik a szülés vezetése. A fõorvos
úr továbbá azt tervezi, hogy a közeljövõben
kijelöl egy napot minden hónapban és bejelentkezés alapján lehetõsége lesz bárkinek a
szülõszobák megtekintésére.
Az új szülõszobák kialakításának célja az
volt, hogy inkább intézményi körülmények
között szülessenek az újszülöttek, mint
otthon. A szülések így háborítatlanabbul történhetnek, és a szülés kísérése folyik, nem a
beavatkozás. A papákat továbbra is szívesen
látják a mamák mellett, hogy közösen élhessék át az új élet születésének pillanatait.

Kialakításra került 2 VIP szoba is a szülészeti
osztályon, ahol térítés ellenében ott a szobában
születhetnek a babák és a késõbbiekben is ott
lesz az anya elhelyezve, valamint az édesapa
is ott lehet a kórházban tartózkodás idején.
Itt azonban minden ellátásért (vizit, étkezés)
külön térítési díjat kell fizetni.
A másik változás: az újszülöttek spontán
születést követõen a mamával közösen a 3.
napon hazaadásra kerülnek, ha nincs komplikáció. Császármetszéssel történõ születés
esetén a 4. napon. Ismerve azt a tényt, hogy
az élettani sárgaság az 5. napon tetõzik,
fontos, és úgy gondolom szükséges, hogy a
védõnõ vagy a gyermekorvos a hazaérkezés
napján felkeresse az anyát és a babáját, mert
különben nem lesz viszonyítási alapja az
5. napon, és nem vesz észre egy fokozódó
sárgaságot. Mert ha a sárgaság fokozódik, az
újszülött aluszékonyabbá és nehezen táplálhatóvá válik, és mindez a kiszáradáshoz vezethet. Ha ez így van, akkor szükséges lehet
a szülészeti osztályra történõ irányítás.
Ha a hazaadás szombaton vagy vasárnap
történik, akkor is így zajlik és mindenki
természetesnek érzi majd, hogy ez a saját és
gyermeke érdekében egyaránt fontos és így
biztonságos.
Tõke Monika védõnõ

Bútor Stúdiónkban esztétikus környezetben kínáljuk a lengyel bútorgyár
„BODZIO” teljes árupalettáját. Konyha-, asztalok, székek, hálószoba-, nappali, irodai, kárpitos és szállodai bútorok,
étkezõgarnitúrák széles választékával
várjuk kedves vásárlóinkat. Bútorok
elemes kivitelben rendelhetõk és igény
szerint összeszereljük. Manapság egyre
népszerûbb áruhitelekkel is segíteni
tudjuk vásárlóinkat.
Elérhetõségünk:
Móricz Zsolt cégvezetõ helyettes
8230 Balatonfüred, Arácsi u. 16.
SYLVER üzletház
Tel./fax: +36-87-789-580
Székhely: 9761 Táplánszentkereszt,
Kisfaludy u. 3. • Tel.: +36-94-377-606
E-mail: nivobutorstudio@t-online.hu
Mobil: +36-30-4061892
Bõvebb információkkal várjuk honlapunkon: www.nivobutorstudio.hu
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Karate hírek
Magyar bajnoki arany

Diákolimpia

Április 19-én a Miskolci Városi Jégcsarnokban rendezték meg a 2008. évi
WKF Karate Magyar Bajnokságot. A
Tápláni Karate Sportegyesületet a nagy
távolság és egyéb elfoglaltságok miatt egy
versenyzõ képviselte, Németh Bence, aki
a 76 kg-os súlycsoportban indult.
Több mint félezer versenyzõ részvételével, egyszerre 8 tatamin késõ estig
zajlottak a küzdelmek. Bence kumitében
magabiztos versenyzéssel megszerezte a
magyar bajnoki címet, melynek értékét
növeli, hogy a JKA Karate Szövetség
válogatottjaként nyerte meg a másik
stílusszövetség (WKF) bajnokságát.
A TKSE 17 éves sportolójának ez a verseny egy jó erõpróba
volt a május 24-én Prágában rendezendõ Európa Bajnokság elõtt,
amelyen a karate nemzeti válogatott tagjaként vesz részt.

2008. április 27-én, vasárnap Ercsiben rendezték meg az V. Ippon
Shobu Diákolimpiát. Az elõzõ évekhez képest lényegesen megváltoztatták a lebonyolítást: egyszerre tartották a nyugati és keleti
elõdöntõt, majd mindegyik országrészbõl a két legjobb találkozott a
döntõben. Ez a TKSE versenyzõinek nem volt túl szerencsés, mivel
a nyugati ágon sokkal több versenyzõ indult, így jobban meg kellett
küzdeni a döntõbe jutásért. Azonban így is szépen helyt álltak az
erõs mezõnyben.

Válogatottak
A Magyar JKA Szövetség 2008-as válogatottjai közé a TKSE
sportolói közül 8 fiatalt hívtak meg. Koós Nóra, Koós Viktor,
Németh Bence, Németh Marcell, Kassai Csaba, Kassai Gergely,
Horváth Benjámin és Habda Zsolt közül a májusi prágai Európa
Bajnokságra hárman már biztosan utaznak, a többieknek pedig a
következõ versenyeken elért eredményeiktõl függ az indulásuk, de
addig még rengeteg edzés, edzõtábor és verseny vár rájuk.

Eredmények:
			
Németh Marcell
Apáczai Csere J. Ált. Isk., Táplán.		

kata

kumite

2

–

Koós Nóra
Jurisich Gimnázium, Kõszeg			

4

1

Habda Zsolt
Bolyai Gimnázium, Szhely			

5

–

Kassai Csaba
Nagy Lajos Gimnázium, Szhely		

2

2

Kassai Gergely
Herman Szakközépisk., Szhely		

3

5

Kassai László
Apáczai Csere J. Ált. Isk., Táplán.		

5

–

Doncsecz Dániel
Apáczai Csere J. Ált. Isk., Táplán.		

–

2

Horváth Benjámin
Kereskedelmi Szakközépiskola, Szhely

–

1

Sportélet

Kistelepülési Sportverseny-sorozat 2008.
A 2008. március 29-én megtartott nõi kosárlabdadöntõn csapatunk
I. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Perlné Kalamár Zsuzsanna, Dr. Skribanek Anna,
Gaálné Pados Krisztina, Zalakovits Anikó, Zalakovits Réka és Szalai
Judit.
Április 5-én fiaink versenyeztek a döntõbe jutásért. I. számú csapatunk (öregek) a selejtezõn elsõként jutottak tovább a döntõbe. II.
számú csapatunk éppen hogy lecsúszott a továbbjutásról.
A döntõ idõpontja megváltozott. Új idõpont: május 3. Vép
Április 19-én lövészversenyen vettünk részt két nõi és két férfi csapattal. Nõi versenyzõink a III. és IV. helyet szerezték meg. Nõi egyéni
versenyben Köbli Rita II. helyezést ért el.
A csapatok tagjai: Köbli Rita, Hegedûs Istvánné, Tóth Ilona,
Kovácsné Polgár Lívia, Tóth Mária, Papp Nikoletta. Németh János,
Móricz Miklós, Molnár István, Hegedûs István, Kiss Tibor, Kiss József,
Gaál Szabolcs.
Gratulálunk a teljesítményekhez.

Május 17-én teniszversenyre utazunk Kõszegre.
A férfi kosárlabdadöntõ és a tenisz eredményérõl a következõ
újságban számolunk be.
Várjuk a jelentkezéseket az alábbi versenyekre
Sportág
Nõi
férfi
verseny idõpontja (kb)
Kispályás labdarúgás 1
1
Nõi: Táplánszentk. 6. hó
Férfi: helyszín ismeretlen 6. hó
Atlétika
1
1
Szhely, Sugár u. szept. 20.
(nõi-férfi 100 m, 4x100-as váltó, nõi 400 m, férfi 1500 m futás, magasugrás, távolugrás, súlylökés)
Röplabda
1
1
Nõi: Vasszécseny
		
Férfi: Nemeskolta 10. 11. hó
Teke
3
1
Helyszín ismeretlen 11. hó
Kézilabda
1
1
Ikervár 12. 06.
Telefonszám: 06/20/424-5635 , 06/20/389-0058 , valamint a molistvan@chello.hu e-mail címen.
Molnár István

Tápláni Fórum

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:

Táplánszentkereszti havilap.

2008. május 30.

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

