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„Az utolsó hópehely utat enged a tavasz első
bimbóinak. Hadd emlékeztessen a természet
bennünket arra, hogy még a legnehezebb idők is
véget érnek egyszer, és új élet kezdődik.”

RETRO ZENE, RETRO RUHA,
RETRO ÁRAK!!!
RÁADÁS MOZI:
Fonyó Gergely: MADE IN HUNGÁRIA
című filmjének exkluzív vetítése
2009. március 6.
Kapunyitás: 20:00

Népi megfigyelések
Március
Böjtmás hava – Tavaszelő – Kikelet hava
Március 4. Kázmér napja
A gabonatárolókat ebben az
időben takarítják, készítik elő
az új termés befogadására.
Ha március első hete esős,
havas volt, az aratás megkezdését, az arra való felkészülést
eltolták egy héttel.
Március 12. Gergely napja
Ezen a napon tartották a
Gergely-járást, melynek eredete a középkorra tehető.

énekelni a madarak. Sok helyen
ekkor hajtják ki először a marhákat
a legelőre, ekkor engedik ki a méheket. Ezen a napon ültetik a fokhagymát, a krumplit
és a kaprot.
Sándor, József,
Benedek zsákban hozzák
a meleget. A tudományos
időjárásjelzésben is megfigyelték, hogy Benedek-nap
táján, a tavaszi napéjegyenlőség idején már valóban
melegebb napokkal köszönt az idő.
Március 24. Gábor nap-

Március 18., 19., 21. Sándor, József, Benedek napja
József napján kezdenek

ja
A tavasz negyedik napja.
Ekkor a kertekben meg-

élénkül az élet. A káposztaültetést e
napon végezték.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogaszszony napja
A palántaültetés, fatisztogatás napja.
Ekkor helyezik el az oltóágat.
Fecskehajtónak is mondják, mert a jó idő
ekkorra már hazahajtja a vándormadarakat.
Ha e napon derült az idő, bő termés
várható.
„Gyümölcsoltó hidege, téli hónapnak
megölője”
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Jegyzõ rovat
Képviselő-testületi ülésen történt –
2009. február 12.
A Képviselő-testület ez évi első ülését
2009. február 12-én tartotta.
A napirendek között szerepelt a község
2009. évi költségvetése, a szociális rendelet
módosítása, a luxusadóról szóló rendelet
hatályon kívül helyezése, a hivatal dolgozóinak teljesítményértékeléséhez kiemelt
önkormányzati célok meghatározása,
beruházási feladatok meghatározása,
megrendelése.
Az ülésen minden képviselő jelen volt.
A nyilvános ülésen a község 20 lakosa
vett részt, akik főként az önkormányzati
támogatást kérő egyesületek tagjai közül
kerültek ki.
Az ülés megnyitása után a polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta végzett
munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A beszámolót a
képviselő-testület két tartózkodás mellett
fogadta el.
Ezt követően került sor az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tárgyalására. Az előterjesztés kapcsán a polgármester szólt arról, hogy a legfontosabb feladat
a község és az intézmények biztonságos
működtetése. A 2009. évre eső fejlesztési
feladatok az önkormányzat már nyertes
pályázatai ismeretében komoly döntési
felelősséget rónak a képviselő-testületre
és a döntések végrehajtóira. A költségvetés tervezete az intézményvezetőkkel
egyeztetésre került, melyet a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság két alkalommal
tárgyalt. A legnagyobb érdeklődés a községben lévő civil szervezetek támogatása
kapcsán merült fel. A támogatási összegek
egyesekben elégedetlenséget szültek, de
vannak akik a kisebb összegű támogatást
is örömmel fogadták.
Dr. Kovács László alpolgármester javaslatára az első lakáshoz jutók támogatását 250
EFt-ra fogja emelni a képviselő-testület. A
támogatás mértékének megállapításához az
erről szóló rendelet módosítása szükséges,
de a fedezet a költségvetésben biztosított.
A szociális rászorultság várható növekedése
miatt a képviselő-testület 1 millió forint
szociális céltartalékot különített el, amely
felhasználásának szempontjait, területeit
a későbbiekben határozza meg.
Több módosító indítványról is döntött
a képviselő-testület. A módosító indítványok tartalmával, céljával a képviselők

egyetértettek, legtöbb esetben a javaslatok
összegének mértéke miatt nem kerültek
elfogadásra, vagy a költségvetés keretei
között már döntés született ezekről.
A szavazás során a képviselő-testület
Táplánszentkereszt község Önkormányzata 2009. évi költségvetését 458.411.000
Ft bevétellel, 420.030.000 Ft kiadással,
és 38 millió 381 ezer forint tartalékkal 9
szavazattal, egy ellenszavazattal elfogadta.
A kiadásokból 353.539.000 Ft működési
célokat, 66.491.000 Ft beruházási, felújítási célokat szolgál.
A második napirendi pont keretében
a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló rendelet került módosításra annak
érdekében, hogy jövedelmi helyzetükre
tekintettel a rászorulók szélesebb köre
részesülhessen méltányosságból közgyógyellátási igazolványban. A módosítás
kiterjedt arra is, hogy végveszély esetén
a rászorulók vagy családok átmenetileg
ingyenes étkezésben részesülhessenek.
A rendeletmódosítás 2009. február 16án lépett hatályba. A rendelet részletes
szabályairól a Polgármesteri Hivatalban
kérhetnek felvilágosítást.
A képviselő-testület egyhangúlag döntött a luxusadóról szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről is.
Már a megalkotása is felesleges volt, de
hát a törvény az ránk is vonatkozik, meg
kellett alkotni annak idején.
Az ötödik napirendi pont keretében a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
teljesítményértékeléséhez kapcsolódó
önkormányzati célok kerültek meghatározásra. Ennek keretében az írásbeli előterjesztés röviden érintette a hivatal 2008.
évi munkájának értékelését is.
Önkormányzatunknak szabályozni kell
a folyékony hulladék elszállítását is azon
háztartások esetében, amelyek a szennyvízhálózatra még nem csatlakoztak rá. A
szabályozás szerint a folyékony hulladékot
a Sárvár Pannon-Víz Kft. szállíthatja el
a község területéről 1991 Ft/m3 áron. A
vállalkozó elérhetősége: 06/30/3376-191,
fax: 95/323-859.
Az erről szóló rendeletmódosítást is
egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.
Az önkormányzat a Vas megyei Temetkezési Vállalat javaslatát részben elfogadva, 8 szavazattal, l ellenszavazattal, l
tartózkodás mellett, jóváhagyta a temető

használati, illetve szolgáltatási díjak megállapítására vonatkozó előterjesztést.
A díjak 2009. március hó l. napjától
lépnek hatályba, mértékükről külön hirdetményben adunk tájékoztatást.
A képviselő-testület megrendelte az
általános iskola, óvoda, kisiskola, konyha,
szolgálati lakás vízellátásának újbóli bekötését. Mindezt azért, mert az intézmények
a vízhálózatra kideríthetetlen formában
vannak rákötve, és az intézmények által
határolt területen valahol csőtörés van.
Ennek helyét a VASIVÍZ Zrt. szakemberei műszeres vizsgálattal sem tudták megállapítani. A rendszer elavult, kapacitása
is korlátozott. A kiépítésre kerülő új vezetékrendszer fogja biztosítani a tornaterem
vízellátását is.
Megrendelte a képviselő-testület a Petőfi
Sándor utca – Széll Kálmán út között épülő
kerékpárúthoz kapcsolódó vízelvezetési
munkákat. Ennek keretében a Petőfi Sándor utca, Rét utca, Hunyadi út érintésével
fog a csapadékvíz a Gyöngyösbe folyni.
A község helytörténeti könyve hamarosan elkészül, ezért döntött a képviselő-testület a nyomdai munkák megrendeléséről,
a kiadásra kerülő példányszámról.
Döntés született az utcák helyreállítására vonatkozó tervek megrendeléséről
is. Az utak kátyúzására évente kevesebb
összeget költ az önkormányzat, csak tűzoltás céljából. Elkötelezett aziránt, hogy
az utakat időtálló formában, pályázati
támogatással valósítsa meg.
A munkák elvégzése nem mindig hozza
meg a várva várt elégedettséget. Sokszor
az utak alapja, a talajszerkezet is lehet a
baj okozója.
A Képviselő-testület felvállalta a közismert nevén „Magyarország legerősebb
faluja” vetélkedő országos döntőjének
megrendezését.
Önkormányzatunk Képviselő-testülete
az ülésen hozott döntéseivel meghatározta
az intézmények, a hivatal, a község 2009.
évi munkájának anyagi alapjait, kitűzte
a megvalósítandó feladatok fő irányait.
Mostantól a végrehajtóké a fő szerep.
A korábbi évekhez hasonlóan mindnyájunkat motiválja az, hogy a konfliktusok,
intrikák ellenére a ránk bízott feladatokat
legjobb tudásunk szerint végezzük el Táplánszentkereszt község javára. S ehhez
Önöktől segítséget, támogatást, biztatást,
néha egy-egy jó szót kapjunk.

Tápláni Fórum

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:

Táplánszentkereszti havilap.

2009. március 27.

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

Állandó
telefonszámok:
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Polgármesteri rovat

A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak
Két utazó angyal
megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család
házában töltse el. A
család udvariatlan volt,
és megtagadta az angyaloktól, hogy a nagy ház
vendégszobájában pihenjék
ki magukat. Ehelyett egy kis
helyet kaptak a hideg pincében. Amikor kinyújtóztak a
kemény padlón, az idősebb
angyal meglátott egy lyukat a
falon és kijavította azt. Amikor
a fiatalabb angyal kérdezte,
miért, az idősebb angyal így
felelt: „A dolgok nem mindig
azok, aminek látszanak.” A
következő éjjel mindketten
egy nagyon szegény, de vendégszerető paraszt és felesége
házában pihentek. Miután azt
a kevés ételt is megosztották
velük, amilyük volt, átengedték
az angyaloknak az ágyukat,
ahol ők jól aludtak. Amikor a
következő napon a nap felkelt,
az angyalok könnyek között találták a parasztot és a feleségét.
Az egyetlen tehenük, akinek a
teje az egyedüli bevételük volt,
holtan feküdt a mezőn. A fiatal
angyal dühös lett és kérdezte az
idősebbet, hogyan hagyhatta,
hogy ez megtörténjen. Az első
embernek mindene megvolt,
mégis segítettél neki, vádolta. A
második családnak kevese volt,
és hagytad, hogy elpusztuljon a
tehenük. A dolgok nem mindig
azok, aminek látszanak, mondta az idősebb angyal. Amikor
a nagyház hideg pincéjében
pihentünk, észrevettem, hogy
a falon lévő lyukban arany van.
Mivel a tulajdonos olyan mohó
volt és nem akarta megosztani
szerencsés sorsát, betapasztottam a falat, hogy ne találhassa
meg. Amikor az utolsó éjszaka
a paraszt ágyában aludtunk, jött
a Halál angyala, hogy elvigye a
feleségét. Helyette odaadtam
a tehenet.
„A dolgok nem mindig azok,
aminek látszanak.”
Mindehhez hozzáteszem: A
dolgok nem mindig olyanok,
amilyennek egyesek be akarják
azokat állítani. Ezzel kapcsolatban szeretnék most pár gondo-

latot megosztani
Önökkel.
A költségvetés
elfogadása után
az alábbi névtelen
üzenetet címezték számomra:
„Polgármester Úr! A költségvetés tárgyalása után hogyan
néz a focisták szemébe?”
Ezúton szeretném a Kedves
Névtelen Úrnak üzenni: Nyugodt és tiszta szívvel.
A Táplán SE a helyi civil
szervezetek és egyesületek közül évek óta a legtöbb támogatást kapja az Önkormányzattól
működési költségeinek finanszírozására. Talán segítene
helyesen értékelni az idei évben
kapott támogatási összeget is,
ha a névtelen bíráló körülnéz,
és tájékozódik, hogy milyen
támogatást kapnak önkormányzataiktól a környékbeli
megyei I. osztályban szereplő
csapatok.
Én ezt megtettem és röviden szeretném mindenkivel
megosztani azokat az adatokat, amiket a megkérdezett
települések polgármestereitől
kaptam.
Torony községben 2009. évben a helyi sport támogatására
2,8 millió forintot biztosítanak,
200 ezer forinttal kevesebbet,
mint tavaly. Ebből a futball támogatására 2,4 millió forint jut.
Ezen az összegen felül egyéb
támogatást a foci nem kap. A
sportöltöző fenntartása is az
egyesület feladata. Pályagondnokot az önkormányzat nem
fizet. Sok a társadalmi munka.
Sok mindent maguk és helyi
vállalkozók oldanak meg. Több
pályázatot írtak és tavaly volt
két sikeres pályázat is. 200 ezer
forintot készpénzben kaptak a
támogatóiktól.
Vasszécsenyben 2004 óta az
önkormányzat változatlanul
1.500 E Ft támogatást nyújt a
focicsapatnak. A sportöltöző
rezsidíját is fizetik. Igaz csak
azért, mert az épület nemcsak
a foci célját szolgálja. Pályagondnokot az önkormányzat
nem fizet. Mosás, takarítás a
sportkör feladata és költsége.

Az egyesület teljes költségvetésének csak kb. 25%-át fizeti
az önkormányzat! A többit
támogatók biztosítják.
Balogunyomban az önkormányzat 1.500 E forint támogatást nyújt a futballra. Ebből
400 ezer Ft készpénz, 800 ezer
Ft rezsiköltség és 300 ezer Ft
útiköltség térítés. Pályagondnok nincs. Pályázatokat írnak
és nyernek. Nem óriási öszszegeket, de felszerelések és
kisebb értékű beszerzések így
biztosítva vannak. Vállalkozóktól évi 600 ezer Ft körüli összeg
jön össze.
Táplánszentkereszt önkormányzata 2008-ban 3,33 millió
forinttal támogatta
a focit. Ebből 2,1
millió forint készpénz, 370 E forint
sportöltöző felújítására és 870 E
forint rezsiköltségekre (víz, villany,
gáz, benzin, karbantartás stb.)
lett kifizetve.
2009. évi költségvetésében
a Táplán SE 3,87 millió forint
támogatásra számíthat. 2,5
millió forint közvetlen támogatás, ezen felül 500 ezer forint
a sportöltöző felújítására. A
sportöltöző teljes rezsiköltségét
és egyéb kisebb kiadásokat is az
önkormányzat állja 870 ezer forint erejéig. Az idei évben közcélú foglalkoztatás keretében
pályagondnokot biztosítunk.
A foglalkoztatott bére szintén
bennünket terhel.
Sajnos az egyesület a tavalyi
évben sem jeleskedett, illetve
nem is törekedett a pályázatokon való részvételre. Nem
sikerült kiegészíteni jelentős
mértékben az önkormányzati
támogatást. Valamint a külső
támogatók segítsége is jelentéktelen. A tavalyi évben ugyanis
mindösszesen 70 ezer forint
származott külső forrásból.
Biztos vagyok abban, hogy a
névtelen üzenet nem az egyesület tagjai vagy a focisták részéről érkezett. Ők tisztában
vannak azzal, hogy a működésüket szinte teljes egészében
az önkormányzati támogatás

biztosítja. Ami kívánatos lenne,
hogy az egyesület mozgósítsa a
saját erejét és az önkormányzati támogatáson felül próbáljon
hozzájutni nagyobb részben
pályázati és egyéb támogatói
pénzekhez. Nem tartható fenn
sokáig az a helyzet, hogy szinte
100%-ban az önkormányzat
finanszírozza az egyesület éves
működését.
Kinek okozhat gondot a
másik szemébe belenézni?
Szerintem csak azoknak, akik
magukat nem vállalva, rossz
hangulatot keltő bekiabálásokkal igyekeznek mesterségesen
feszültséget szítani a községen
belül. Milyen
megfontolásból?
Nem lehet tudni.
Az biztos, hogy
az ilyen emberek hosszú távon
nem érhetik el
céljukat. Mindenkitől azt kérem, hogy ne
dőljenek be az ilyen és hasonló
álhíreknek. Informálódjanak,
kérdezzenek. Minden érdeklődő kielégítő választ kap mindenre, amit csak szeretne tudni.
A rágalmazók, pletykálkodók
csak akkor fognak eltűnni a
hétköznapjainkból, ha nem lel
táptalajra az általuk terjesztett
(rém)hír.
Mi a mi feladatunk? Továbbra is az, hogy a legjobb tudásunk szerint tegyük a dolgunkat és szolgáljuk a közösség
javát. Közben pedig csak újra
és újra felidézhetjük magunkban Boldog Kalkuttai Teréz
imádságát:
„A becsületesség s őszinteség
sebezhetővé tesz, mégis légy
becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz,
lerombolhatják egy nap alatt,
mégis építs!
Az embereknek szükségük
van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis
segíts!
A legjobbat add a világnak,
amid csak van, s ha verést kapsz
cserébe, mégis a legjobbat add
a világnak, amid csak van!”
Perl János
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Óvodai hírek
Farsang 2009
Nagy izgalommal vártuk a farsangi
mulatságot. Azért is, mert bárányhimlőjárvány „tombolt” az óvodában. Mindenki reménykedett, hogy talán farsangig
kibírja. Kissé megfogyatkozva, de nagy

lelkesedéssel vonultak végig a gyermekek
fantasztikus jelmezekben a kultúrház
színpadán.
Szép számmal voltak szülők is, akik
csemetéikkel együtt beöltözve vettek
részt a rendezvényen. (Megérdemelték
a jutalmat!)
Az óvoda dolgozói „A vajas pánkó”
című mese előadásával járultak hozzá a
gyermekek szórakoztatásához.
Volt zene, tánc, játék és nem maradhatott el a tombola sorsolása, ahol a
felajánlott tárgyakból nagyon sokan
részesültek.
Akik ott voltak, nagyon jól érezték
magukat, és már a jövő évi jelmezen
gondolkodtak.
Ezúton köszönjük azoknak a szülőknek a segítségét, akik valamilyen módon
hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a néhány
órát felejthetetlenné tettük a gyermekek
számára.

Továbbképzés
Óvodánkban a bázisóvodai tevékenységből adódóan 3 napos továbbképzés
lesz március 12., 13. és 14-én a művészeti
programmal dolgozó óvodák óvónői részére. 27 vendéget várunk ezeken a napokon,
akik a program írójának előadásain megismerhetik a projekt
rendszerű tervezés legfontosabb
alapelveit, a gyakorlat során való
alkalmazásának lehetőségeit.
Ezúton köszönjük a Kedves
Szülőknek, hogy gyermekük
felügyeletét megoldják ezeken a
szakmai napokon, és ezzel segítik a rendezvény lebonyolítását.
Akik a gyermekük elhelyezését
nem tudják megoldani, számukra biztosítjuk az óvodai ellátást.
Nyári lezárás
A 2009-es évben az óvodában a felújítási és karbantartási munkák
elvégzése érdekében, a nyári leállás augusztus 3-tól augusztus 21-ig lesz (3 hét),
nyitás augusztus 24-én.
Felhívás!
Kedves táplánszentkeresztiek!
Óvodánk fennállásának 30. évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat
részeként, óvodatörténeti kiállítás megnyitását tervezzük.
Kérjük, hogyha az óvodás éveikkel
kapcsolatos képek, emlékek, tárgyak
stb. vannak a tulajdonukban, akkor ezek
(rövid időre történő) átadásával segítsék
a kiállítás anyagának összegyűjtését.
A névvel ellátott emléktárgyakat szívesen fogadjuk óvodánkban.
A kiállítás helyszíne az Erdődy-kastély
lesz. A megnyitó időpontjáról a következő számban olvashatnak.
Segítségüket előre is köszönjük!

Kedves táplánszentkereszti lakosság!
Bizonyára már sokan, sőt talán mindannyian hallottak a TÁPLÁNSZENTKERESZTI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMRÓL! Reményeink szerint
többen meg is fordultak már az Erdődy
Kastélyban (Petőfi S. u. 20.).
A két évvel ezelőtt megnyílt kiállítást
az elkövetkező időszakban szeretnénk
megújítani, még szakszerűbbé, még
élvezhetőbbé, még nagyobb élménnyé
varázsolni. Ezen munkához szakmai segítséget Dr. Horváth Sándor néprajzku-

tatótól kapunk, kinek irányításával körbejárjuk a falut. Szeretnénk felkeresni
minél több olyan táplánszentkereszti
hölgyet, urat, aki mesélni tud nekünk az
egykori, nem is oly távoli múltról!
Munkánkhoz kérjük az Önök segítségét!
Kérjük, a következő telefonszámok
egyikén jelezzék mihamarabb, ha bármiben is segíteni tudják a kutatást:
Könyvtár: 94/577-072
Meskó Krisztián: 30/6590275
Kozmor Barbara: 30/4143771
Segítségüket előre is köszönjük!

Mesterségem címere

MINI ABC
Az Ady utcában található a Mini ABC
élelmiszerüzlet.
A bolt családi vállalkozásban üzemel. A
vasszécsenyi lakosú Desits László tápláni
származású, innen költözött el Vasszécsenybe. Az eredeti szakmája asztalos , de
elvégezte a vendéglátós szakot is.
A bolt elődje a mostanitól pár házzal
arrébb állt, amit úgy béreltek. Később
lehetőségük lett ugyanebben az utcában építkezni, ami már saját tulajdonná
vált. Ezt az üzletet 2000-ben nyitották
meg.
Kezdetben az egész épületben helyezkedett el a bolt, később megfelezték és
helyet kapott benne a presszó rész is.
A Real üzletlánccal tartják a kapcsolatot, ők az egyik legnagyobb beszállítójuk.
Pék- és hentesárun kívül a tartós fogyasztási termékeket maguk szerzik be a
nagykereskedésekből. Figyelembe veszik
a vevők igényeit is. Amennyiben egyedi
kereslet van, azt próbálják megoldani. A
nyitvatartási idő: 7.00-től 12.00-ig, valamint 14.30-tól 17.00-ig.
A presszó rész csak délután van nyitva.
A forgalomcsökkenést itt is lehet tapasztalni. Sajnos a mostani gazdasági helyzet
minden vállalkozást fájdalmasan érint.
Kovács Ferencné
Cserépkályha és kandalló készítése,
tisztítása, átrakása.
Magyar Ferenc • 06-20/521-2475
Kiváló minőségű fonalból
készült vékony és vastag pamut
zokni közvetlenül a gyártótól.
Többfajta színben és méretben.
31-46-ig,
de lehet extra méretben is.

Cím: Táplánszentkereszt,
Vörösmarty M. u. 8.
Tel.: 789-756
06-20/373-3147

Stõger Étterem és Panzió
Vasszécseny

A Családi Étterem
Pizzák helyben sütve
Menü munkanapokon 600 Ft-tól
Magyaros és mediterrán ételek

Üdülési csekket
elfogadunk!!!
94/377-097
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Kultúra
A Táplán Mozi
2009. márciusi programja
Március 6. 21 óra – Fonyó Gergely:
Made in Hungária
Március 13. 18 óra – Vincente Amorim:
Good
Március 17. 18 óra – David Hackl:
Fűrész V.
Március 28. 19 óra – Adam Shankman:
Esti mesék

RETRO ZENE, RETRO RUHA,
RETRO ÁRAK !!!
RÁADÁS MOZI:
Fonyó Gergely:
MADE IN HUNGÁRIA
című filmjének exkluzív vetítése
HELYSZÍN: Táplánszentkereszt,
Jókai Mór Művelődési Ház
IDŐPONT: 2009. március 6., péntek
Kapunyitás: 20:00
A vetítés várható kezdete: 21:00
Utána hajnalig buli!
Belépés (mozival együtt) mindössze:
400 Ft

Nagyon nagy szeretettel várjuk
Táplánszentkereszt királyi község
hölgytársadalmát a Jókai Mór nevét
viselő uradalmi kastélyépület
Művelődési Ház névre keresztelt
csodapalotájába egy gyönyörűséges

NŐNAPI köszöntésre

az Úr 2009. esztendeje március
hónapjának 8. napján 15.00 órára.
A köszöntés minden eddiginél nagyobb
meglepetés lesz, a fellépő társaság
Táplánszentkereszten egy mindenki
által nagyon ismert „művészgarnitúra”.
Kérjük, tisztelje meg személyével
rendezvényünket.

I. Megyei Gombfoci-bajnokság
2009. március 20-21.
Helyszín: Táplánszentkereszt,
Jókai Mór Művelődési Ház
Nevezési határidő: 2009. március 13.
Verseny minden korosztály számára:
• Általános iskolások
• Középiskolások
• Felnőttek
Info: Táplánszentkereszt, Jókai Mór
Művelődési Ház (Fő út 4-6.)
www.taplanszentkereszt.hu
teletaplan@t-online.hu
94/577-072

VI. TÁPLÁNI ROCKBULI TÁPLÁNSZENTKERESZTEN
2009. március 27. 20 óra • Jókai Mór Művelődési Ház
Fellépők: Későbbi időpontban, még tárgyalás alatt!
Belépődíj: 300 Ft
A rendezvény az
programjának támogatásával valósul meg.

Tápláni
Színházi Esték
2009. április 4. 18 óra
Jókai Mór Művelődési Ház
Ferrum Színházi Társulás:
Ilja próféta
hihetetlen történet 14 jelenetben
ILJA, próféta, később Jézus Krisztus... BAKUCZ ANDRÁS
OLGA, bűnös, később szent asszony ......... TÓTH TÍMEA
ZOFIA, szent, később bűnös asszony ..... TÖRÖK ZSÓFIA
VERA, szent, később bűnös asszony......CSILLAG TÍMEA
NAGYEZSDA, szent, később bűnös asszony....................
................................................................TÓTH CSILLA
ROTHSCHILD, białystoki kereskedő ..... KAPOSI JÓZSEF
ELSŐ, mindenütt az első . ................. BARASITS ÁRPÁD
MÁSODIK, később római katona MERKLIN FERENC mv.
HARMADIK, később Júdás...............MESKÓ KRISZTIÁN
NEGYEDIK, később Pilátus . ................ SÖVÉNY LÁSZLÓ
ÖTÖDIK, később Heródes .................HORVÁTH ZOLTÁN
ASSZONY, később Pilátus felesége NÉMETH GABRIELLA
FEHÉRNÉP, később Szent Veronika....... MÁRCZI RENÁTA
VAK, az előző apja.....................................TÓTH TAMÁS
PIÁS..................................................PINTÉR VIKTÓRIA
IKONOSZTÁZ . .........................AMBRÓZAI ZSUZSANNA
RENDEZŐ: LENGYEL FERENC mv. (Jászai-díjas)
Díszlet: BAKUCZ ANDRÁS
Jelmez: KOLLÁR ZSUZSANNA mv. és TÓTH CECÍLIA mv.
Technikai munkatárs: TRIFUSZ ÁDÁM
Művészeti vezető: TÖRÖK GÁBOR
Belépő: 500 Ft; 300 Ft
(diák, nyugdíjas)

JOGPONT irodák – díjmentes jogi segítség a mindennapokhoz
Az országos JOGPONT Hálózat megvalósítására Európai Uniós forrásból, az Új
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában, a Társadalmi Párbeszéd
Központ együttműködésével kerül sor.
A hiányt pótló kezdeményezés a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Magyar Iparszövetség, a Kereskedők és
Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége,
az Ipartestületek Országos
Szövetsége és az Általános Fogyasztási
Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének közös
pályázatából született.
A projekt célja: az egész országot lefedő
jogsegély-szolgálati hálózat létrehozása. A
nyilvános, hálózatszerű működés elősegítheti a jogtudatos magatartás fejlődését, a
jogi ismeretek bővülését, a jogalkalmazás-

ban tapasztalható zavarok csökkenését. A
címzetti kör rendkívül széles: a díjmentes
jogi tanácsadást igénybe veheti minden
állampolgár; legyen munkavállaló vagy
munkáltató, munkanélküli vagy éppen
vállalkozni szándékozó.
Az MSZOSZ Nyugat-dunántúli Regionális Képviselete a projekt célkitűzésének
megvalósítására a nyugatirégióban (Vas, Zala, GyőrMoson-Sopron megye)
21 JOGPONTOT hozott
létre. A jogsegélyszolgálat
díjmentes jogi tanácsadást és információszolgáltatást, valamint iratminták
átadását foglalja magába. Ügyfeleink
munkajogi-, társadalombiztosítási jogi,
társasági és cégjogi tanácsadást és információszolgáltatást igényelhetnek.
Az állampolgárok részére minden
segítséget megadunk a jogsértések tisztázásában, illetve ezek megelőzésére

információkkal szolgálunk. Továbbá a
vállalkozóvá válással kapcsolatos kérdéseken át a pályázati tanácsadásig hozzá
kívánunk járulni a vállalkozói környezet
javításához is.
Célunk a jogtudatos magatartás elősegítése, a peres ügyek megelőzése,
valamint a jogesetek értékelése. A JOGPONT Hálózat megvalósításával kialakul
egy integrált jogsegély-szolgálat, egy a
munkavállalót, a vállalkozást segítő, ügyfélközpontú szolgáltatási rendszer.
Szombathelyen az ügyfeleket a következő helyszíneken és időpontban várjuk:
Deák Ferenc u. 42.: kedd 14.00-18.00,
csütörtök 14.00-17.00		
Jászai Mari u. 6/A: páros hét, hétfő
16.00-18.00, páratlan hét, csütörtök
15.00-18.00
Bővebb információ: www.jogpont.hu
Simon Annamária
projektmenedzser
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Egészségügyi rovat

Megelőzhetővé válhat a méhnyakrák
A méhnyakrák – előfordulási
gyakoriságát és a betegségből
eredő halálozási arányt tekintve
is – a női daganatos megbetegedések között a második helyen
áll világviszonylatban
a mellrák után. Hazánkban is sok fiatal
nő esik áldozatául. A
magyarországi halálozási adat 3x magasabb
az EU országok átlagánál. Évente mintegy
1000 új esetet fedeznek fel,
és mintegy ötszázan halnak
meg, többnyire azért, mert túl
későn fordulnak orvoshoz. A
szűrést az ifjabb korosztály hanyagolja el talán leginkább,
nem tudván, hogy a méhnyakrák éppen a fiatalabb (15–44
éves) nők körében gyakoribb.
Pedig az évenkénti, rendszeres
nőgyógyászati szűrővizsgálattal
időben felismerhető a HPVfertőzöttség, a kialakulóban
lévő betegség, és még elérhető
a teljes gyógyulás.
A méhnyakrák kialakulását 99,7 százalékban
a humán papillómavírus
okozza. A szexuális úton
terjedő HPV-fertőzés
valószínűségét a korai
szexuális élet, a gyakori
partnerváltás, illetve a
több volt, vagy jelenlegi
partnerrel rendelkező férfiakkal létesített szexuális kapcsolat növeli. Kockázati tényezőt
jelenthetnek még az egyéb
szexuális úton terjedő betegségek, mint pl. a chlamydia vagy
a nemi szervi herpesz tartós
fennállása, továbbá a makacs
gyulladások, valamint a hormonális fogamzásgátlók szedése, a genetikai faktorok, illetve
az immunrendszer gyengítését
eredményező tevékenységek,
mint például a drasztikus fogyókúra vagy a dohányzás.
A HPV egy olyan vírus,
amely az ún. laphámszövetbe
bejutva magát megsokszorozza, majd a sejt pusztulását
követően képes onnan kijutni,
és további sejteket megbetegíteni. Amennyiben ez a lap-

hám a méhnyakat borítja, a
vírus rendellenes sejteket hoz
létre, amelyek szaporodása
rákmegelőző állapotot, később
– megfelelő kezelés hiányában – méhnyakrákot
okozhat. A humán papillómavírus okozta
fertőzésnek az érintett
által is észlelhető egyértelmű tünetei nincsenek. Felfedezni a
méhnyakrák-szűrések
alkalmával, az ún. kolposzkópiás és a citológiai, azaz sejtvizsgálat útján lehetséges. Ha
ezek kimutatnak olyan eltérést,
aminek alapján gyanítható a
vírus jelenléte, el kell végezni
a HPV-szűrést is.
A 15–24 év közötti férfiak
és nők negyede magában hordozza ezt a vírust. Becslések
szerint az aktív szexuális életet
élők már az első 2–3 évben
megfertőződnek. Ez azonban
gyakran ki sem derül, mert a
hordozó szervezete legyőzi

a vírust, és így a fertőzöttség
az esetek nagy részében nem
vezet méhnyakrákhoz. A humán papillómavírusnak több
változata ismert. Egyes típusok
bőrelváltozásokat, nemi szervi
szemölcsöket okoznak, és csak
néhánynak van köze a rák kifejlődéséhez. Ugyanakkor a
méhnyakrákban szenvedők
majdnem száz százalékban
HPV-fertőzöttek! Ezért óriási a jelentősége annak, hogy
mától hazánkban is elérhető
az a nemrégiben Amerikában
kifejlesztett, és az Egyesült
Államok mellett számos európai országban is kipróbált
oltóanyag, amely 4 magas kockázatú HPV-vírus ellen nyújt
védelmet – szinte elhanyagolható mellékhatások mellett.

A védőoltást, amely a méhnyakrákért, a méhnyakrákot
megelőző állapotokért és a
szeméremtest súlyos fokú elváltozásaiért felelős 16-os és 18-as,
valamint a genitális szemölcsök
kialakulását előidéző 6-os és
11-es típusú humán papillómavírus okozta fertőzést hivatott
megelőzni, három részletben
adják be. Az első és a második
között két hónapnak, az első
és a harmadik között fél évnek
kell eltelnie. A vakcina elsősorban a még szexuális életet
nem élő serdülőknek javasolt,
de hatékony a 16–26 év közötti
lányok és asszonyok esetében is.
Tekintve, hogy a vírus hordozói
férfiak is lehetnek, akiknél a
HPV pénisz- és végbélrákot
okozhat, érdemes a 9–15 éves
fiúkat is beoltani.
Az új irányelvek szerint tehát:
Rutin HPV elleni védőoltás
ajánlott a 11 és 12 év közötti
lányoknak.
A 9 év körüli lányok már
kaphatnak HPV elleni oltást.
A HPV elleni oltás a 13
és 18 év közötti nőknek is
ajánlott, egy esetlegesen elmaradt oltás pótlására, vagy
a korábban elkezdett oltási
sorozat befejezése miatt.
A HPV elleni oltóanyag jelenleg nem javasolt 26 évnél
idősebb nők, illetve a férfiak
számára.
Egyelőre nem áll rendelkezésre elég adat ahhoz, hogy el
lehessen dönteni, ajánlott-e az
oltás a 19 és 26 éves kor közötti
nőknek.
A rendszeres méhnyakrákszűrés továbbra is folytatódjon,
mind a két – oltásban részesült
és nem részesült – csoportban
is.
A 3 oltás kb. 90.000 Ft, és jelenleg nincs Tb támogatással ellátva, sajnos ismerve a jelenlegi
körülményeket, a közeljövőben
nem is várható, hogy felkerül a
társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek listájára.
Tőke Monika

Fa- és
autólopások
ellen
Üdvözlök minden olvasót.
A tavasz még várat magára,
így elhúzódik a fűtési szezon
is. Ez sajnos magával hozza
azt is, hogy tolvajok járnak
Vas megye szerte. Visznek
mindent, ami mozdítható.
Építkezésekről raklapot,
hulladék faanyagot, vagy
fa- kitermelés után az összerakott tüzelőt. Ha egy mód
van rá, ne hagyjunk kirívóan
elöl ilyen dolgokat.

Megsokszorozódtak a
gépjárműfeltörések is. Sok
esetben van saját udvara és
garázsa a tulajdonosnak,
mégis a ház előtt hagyja a
gépjárművét. A sötét utcán
bármikor könnyen feltörhető az autó. Sok esetben még
riasztó sem védi értékeinket.
Ha valaki mégis kint hagyja
gépjárművét, legalább riasztóról gondoskodjon, és ne
hagyjon értéket az autójában. Köszönjük előre is.
Szeretnék megkérni minden kedves adakozó szellemű embert, hogy ha lehetősége van rá, adója egy
százalékával támogassa a
Polgárőr egyesületet. Az így
befolyt összeget mindig sikerült hasznosan elköltenünk.
Az egyesület pontos neve
és adószáma:
TÁPLÁNSZENTKERESZTI POLGÁRŐR
EGYESÜLET FŐ ÚT 5.
Adószám:
18892839-1-18.
Ha valaki támogatni szeretne bennünket, még ezen
felül is, az egyesület számlaszáma:
72700239-10005800.
Köszönünk minden segítséget előre is.
Üdvözlettel:
Neválovics Tibor
alelnök
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Ilyen a nõ
3 évesen: Amikor tükörbe néz, egy királynőt lát.
8 évesen: Amikor tükörbe néz, Hamupipőkét látja.
15 évesen: Amikor tükörbe néz, egy rémséget lát. (Anya, ilyen fejjel nem mehetek
iskolába!)
20 évesen: Amikor tükörbe néz, azt látja, hogy „túl kövér/túl sovány, túl alacsony/túl
magas, túl egyenes/túl göndör” – de mégis úgy dönt, azért még kimegy az
utcára.
30 évesen: Amikor tükörbe néz, azt látja, hogy „túl kövér/túl sovány, túl alacsony/túl
magas, túl egyenes/túl göndör” – de úgy érzi nincs már ideje változtatni
rajta, ezért így megy ki az utcára.
40 évesen: Amikor tükörbe néz, azt látja, hogy „túl kövér/túl sovány, túl alacsony/túl
magas, túl egyenes/túl göndör” – ám azt mondja, „de legalább tiszta vagyok” és kimegy az utcára
50 évesen: Amikor tükörbe néz ‘saját magát’ látja, és oda megy, ahova akar.
60 évesen: Tükörbe néz, és azokra az emberekre emlékezik, akik nem láthatják magukat a tükörben soha többé. Kilép az ajtón és meghódítja a világot.
70 évesen: Amikor tükörbe néz bölcsességet, tudást és vidámságot lát, és élvezi az
életet.
80 évesen: Nem nyűglődik a tükörrel. Csak felteszi a bíbor kalapját és megy, hogy
nevessen a világgal együtt.
Talán mindannyiunknak korábban kellene megragadnia azt a bíbor kalapot...

BOLDOG NŐNAPOT
KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES
HÖLGYOLVASÓNKNAK!

Szülői Szervezet rövid hírei
Február 14-én megrendezésre
került az Iskolai farsang. 13 órától
15.30-ig az alsó tagozatosok mutatták be jelmezes felvonulásukat, majd
16 órától a felsősök vidám műsorán
nevethettünk.
A rendezvényt édességgel támogatta
Bíróné Kovács Gabriella és Bödei Tamás. Külön köszönet érte, hogy a mai
világban kérés nélkül is számíthattunk
rájuk.
Február 21-én bálozhattunk a Szülői
Szervezet bálján. A terem tágas volt,
mert nem volt nagy tolongás, de aki

eljött remélem nagyon jól mulatott.
A műsort az Általános iskola diákjai
biztosították számunkra. Nagyon jó
volt látni a sok tehetséges, és jókedvű
fiatalt, akik ha csak pár órára is, de
elfeledtették velünk a gondjainkat, és
büszkén húztuk ki magunkat IGEN Ők
a Mi gyermekeink, a jövő ifjúsága.
Szeretném megköszönni minden szülőnek, aki a rendezvényeket támogatta
akár süteménnyel, tombolatárggyal
vagy akár kétkezi munkával.
Tőke Monika
Szülői Szervezet

Milyen az igazi
kokárda?
Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára.
A hagyomány szerint Petőfi Szendrei Júliától, Jókai Laborfalvi Rózától
kap kokárdát a forradalom estéjén.
Tavasszal meg is történik a magyar
színhármas bevezetése, a kokárda
gyorsan elterjed a katonák körében.
A kokárda kör alakú, fodros szélű,
nemzetiszínű jelvény, melyet ere-

detileg kalapra vagy sapkára, a nők
esetleg a hajukba tűztek. Franciaországból terjedt el a 18.-19. századi
forradalmak idején egész Európában
és Amerikában.
A színeket rendszerint a nemzeti
zászlóról veszik, tulajdonképpen egy
nemzeti színű szalagot meghajlítanak.
Az eredeti szabály szerint a színek
mindig belülről kifelé olvasandók.
A magyar kokárda piros-fehérzöld színű, tehát helyesen kívülre
kerül a zöld. Az 1848-as pesti forradalom idején a márciusi ifjak még
valóban így is használták, de Than
Mór festményein is megfigyelhető,
hogy a huszárok csákórózsáján is helyesen szerepel a színsorrend. Téves
viszont Szendrey Júlia kokárdája,
amit Petőfinek készített, hiszen ezen
az olasz színek sorrendje figyelhető
meg. Valószínűleg már a forradalom
idején is használtak téves kokárdákat, nem mindenki tudhatta hogyan
kell helyesen hajtani.

A Foltvarró klub hírei
A farsangi időszakban a következő rendezvényeket sikerült saját készítésű termékekkel
támogatnunk:
• Farsang az iskolában
• Tevékenység szép öregség
– alapítványi bál
• Batyus bál
• Szülői Szervezet bálja – iskola
Valamint szeretnénk felhívni
a szervezők figyelmét, hogy
csak olyan rendezvényt tudunk

támogatni, amelyről idejében
tudomást szerzünk. Kérjük,
keressenek minket!
Várunk mindenkit, aki hasznosan szeretné eltölteni szabadidejét, hétfőnként a Petőfi
utcai kastélyban 17:30-tól!

8

2009. március

Karate hírek

Sportélet

Sakura kupa
Szombathelyen a POTE kollégiumának sportcsarnokában
rendezték meg a Sakura Kupa WKF meghívásos karateversenyt.
A Tápláni Karate Sportegyesületből főként az utánpótlást nevezte Németh András edző, akik 7 aranyérmet, 4 ezüstérmet
és 7 bronzérmet „gyűjtöttek be”.
Eredmények:
kata
kumite
Gosztom Dániel
3
nem indult
Magyar Ádám
1
nem indult
Both Milán
3
Pajor Fruzsina
2
nem indult
Pajor Gergő
2
2
Pajor Márton
1
Sipos Balázs
1
Bertók Tamás
3
Doncsecz Dániel
nem indult
3
Kalauz Gábor
3
2
Lovranics Alexandra
3
1
Kassai László
1
1
Kassai Gergely
1
3

A 2009. évi Kistelepülési Versenysorozatban az alábbi sportágakban nevezett Községünk:
asztalitenisz időpontja		 január
sakk		 február
kosárlabda		 március
lövészet		 április
tenisz		 május
kispályás labdarúgás		 június
atlétika		 szeptember
röplabda		 október
teke		 november
kézilabda		 december
Újabb eredményekről még nem tudunk beszámolni, mivel a
sakkverseny február 28-án lesz. Várjuk jelentkezését, ha szeret
sportolni. Tel.: 06/20/4245635 vagy molistvan@chello.hu
Köszönjük a 2008. évi 1% felajánlásukat, kérjük segítse a
Táplánszentkereszt Közösségének Sportjáért és Egészségéért
Alapítványt 2009-ben is.
ADÓSZÁMUNK: 18891106-1-18
Molnár István

Van jövő az emberi élet számára?
Gondolatok a fenntartható életvitelről… VI. rész
Hogyan tudok napsugárzással vizet
melegíteni?
A Földünket érő napsugárzás olyan óriási
ingyen energiát képvisel, hogy pl. 1 m²-re
jutó energia a legtöbb háztartási elektromos
készülékünk teljesítményével vetekszik
500-1000W (vasaló, kávéfőző, hajszárító,
porszívó). CSAK BE KELL FOGNUNK
ÉS FELHASZNÁLHATJUK.
Ha mi a lehetőségünk szerinti felületet
ellátjuk a hősugárzást elnyelő megtartó
és elvezető eszközökkel, akkor az elnyelt

hőenergiát felhasználhatjuk melegvíz előállítására is. Az átalakítás legfontosabb jellemzője a hatásfok, vagyis hogy a felfogott
napsugarak energiájának hány százaléka
hasznosul. Régi megfigyelés és módszer volt
a matt sötétre festett vashordóban történő
vízmelegítés. Erős napsütésben már ez is
egy használható szabadtéri tusolót adott.
Itt a rossz hatásfok abból adódik, hogy
a hőszigetelés hiánya gyors visszahűlést
eredményez (ha már nem süt a nap), és az
elnyelésre alkalmas felület is kicsi a víztö-

meghez viszonyítva. Általánosságban: az
a fontos, hogy a napsugárzásra merőleges
elnyelő felület minél nagyobb, a visszafelé
sugárzó vagy vezető hő (veszteség) pedig
minél kisebb legyen.
Síkkollektor felépítése
A fentiek értelmében bármit alkalmazhatunk hőgyűjtőként, aminek elég nagy a
nap sugárzásra merőleges felülete, és kicsi a
róla kisugárzó és kiáramló hő. A matt fekete
szín (pl. iskolatábla festék) jól elnyeli a nap
hőjét, az üveg előtét és a hátfali hőszigetelő
paplan pedig csökkenti a hő kiáramlásából
származó veszteséget. Alkalmas lehet
ilyen célra a vastag fekete műanyagcsőből
(víz-gázcső) kialakított spirál, melyben ha
vizet keringetünk és összekapcsoljuk egy
jól hőszigetelt tartályban (puffer tároló)
lévő vízzel, összegyűjthetjük a meleg vizet
és ezzel villanyáramot, vagy gázt takaríthatunk meg.
A kereskedelemben forgalmazott
napkollektorok típusa lehet síkkollektor,
vagy vákuumcsöves kollektor, melyek a
felépítésükben, működésük módjában
és hatásfokukban tapasztalható különbség. Minden esetben az alapelv a fontos:
lehető legtöbb hőenergiát begyűjteni, a
begyűjtöttből minél kevesebbet elveszíteni, és mindezt a lehető legkisebb anyagi
ráfordítással.
A legjobb hatásfokot (amire a vákuumcsöves-hőcsöves rendszerek alkalmasak)
házi barkácsolással nem tudjuk elérni, de
ha lehetőségünk van a hőelnyelő (kollektor)
felületet nagyobbra választani, akkor a szükséges hőnyereség így is elérhető. Általában

érdemes síkkollektoroknál felhasználónként (pl. családtagonként) 2 m²-t tervezni,
saját készítésű napkollektornál 3-4 m²-t.

Kapható – építhető – még olyan tartállyal
egybeépített olcsóbb hőgyűjtő rendszer is,
ahol egy vízcsövön feltöltjük, majd felmelegedés után ugyanott leengedjük a vizet (drain-back rendszer). Ez a rendszer folyamatos
felügyeletet vagy/és automatikát igényel.
Az eddig említett közvetlen módszerek,
természetesen csak fagymentes időszakban
alkalmazhatók. Ha télen is szeretnénk
hasznosítani a nap melegét, akkor kétkörös
rendszert kell felépítenünk. A szabadtéri
körben fagyálló folyadékot keringetünk,
és hőcserélőn keresztül tudjuk átadatni
a hőenergiát a belső használati melegvíz
rendszernek.
A legalkalmasabb módszert mindenkinek
az adott igények és lehetőségek figyelembe
vételével célszerű megtervezni. Ötletekkel, javaslatokkal, méretezéssel szívesen
segítek.
Tornai Árpád

