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Weiner Albert: 1956-ban...
(részlet)

1956-ban
legázoltan is hittünk abban,
hogy annyi vér és szenvedés után,
egy eljövendő jobb kor hajnalán
a szent szabadság napja felragyog,
s a KERESZT, legyőz minden CSILLAGOT!
/1996. október, a Negyvenedikre emlékezőn/

Változások a TÁPLÁN FÓRUM életében
A helyi újságot 2009 októberétől
nem Móricz Eszter szerkeszti
tovább. Eszti több, mint egy éven
át dolgozott a lappal, a sok-sok
munkát ezúton is szeretnénk
megköszönni Neki!

A változás a cikkírókat mindösszesen annyiban érinti, hogy
más e-mail címre kell küldeni az
irományaikat. A cím stílszerűsen a következő: taplanforum@
gmail.com

Ha bármilyen kérdés merülne fel,
a következő telefonszámokon
tudnak érdeklődni:
Könyvtár (nyitvatartási időben):
94/577-072
Kozmor Barbara: 30/4143771
Kustos Anna Zsófia: 70/2191639
Meskó Krisztián: 30/6590275
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FELHÍVÁS!
2009. október 24-én ünnepeljük
Táplánszentkereszt egyesítésének 70.
évfordulóját. Ezen alkalomból szeretnénk
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt
versenyt hirdetni!
Kedves Gyerekek!
A falu, amelyben élünk! címmel rajzversenyt hirdetünk számotokra! Bármilyen
technikával készített rajzot, festményt
örömmel fogadunk! A téma azonban
kötött, hisz minden rajzban szeretnénk
felfedezni azt, hogy miért is szerettek
Táplánszentkereszten lakni, a helyi óvodába járni, az Apáczai Csere János Általános Iskolában tanulni, miért jó a néptáncosok, a rockysok, a fúvósok közé tartozni! Egyszóval rajzoljátok le, miért jó
táplánszentkeresztinek lenni!

Kedves Nagygyerekek, Felnőttek!
A falu, amelyben élünk! címmel az Önök,
a Ti számotokra fotóversenyt hirdetünk!
Faluszerte kattogjanak a gépek, s a legjobban sikerült fotókat nevezzék/nevezzétek
be! Minden fényképet szívesen fogadunk,
amely a falu életéről, valamelyik rendezvényéről, intézményéről, lakójáról készült!
A rajzok és a fotók beküldésének határideje: 2009. október 21. (szerda) – a
könyvtárban
A legjobban sikerült alkotásokat október 24-én, a falu 70 éves születésnapján,
jutalmazzuk!
A verseny részleteiről érdeklődni lehet a
következő telefonszámok egyikén:
Könyvtár (nyitvatartási időben): 94/577-072
Meskó Krisztián: 30/6590275
Kozmor Barbara: 30/4143771

Táplánszentkereszt története totó
1. Szentkereszt,Péteri,Borotszeg egyesüléséből jött létre:
a.) Gyöngyösszentkereszt
b.) Szentlőrinctáplánfa

c.) Tiborcszeg

2. Péteri és Borotszeg között települt:
a.) Szentkereszt
b.) Táplánfa

c.) Borotszeg

3. Ki tervezte Táplánszentkereszt címerét?
a.) Leginszky Ágnes
b.) Strén Józsefné

c.) Németh Lajos

4. Mikor vette fel iskolánk az Apáczai Csere János nevet?
a.) 2004
b.) 2000

c.) 2002

5. Mióta van könyvtár a községben?
a.) 1956
b.) 1995

c.) 1961

6. Milyen stílusú a Szent Lőrinc templom?
a.) Barokk stílus
b.) Neogót stílus

c.) Romantikus stílus

7. Mikor szüntették meg a vasútvonalat?
a.) 1976-ban
b.) 1972-ben

c.) 1974-ben

+1. Mióta orvosunk Dr. Teleki György?
a.) 1975
b.) 1980

c.) 1978

A helyes megfejtők között értékes nyereményeket sorsolunk ki 2009. október
24-én 16:30-kor a Jókai Mór Művelődési Házban!
A totó beküldésének határideje: október 22. 16:00
E-mailben: taplanforum@gmail.com vagy személyesen a könyvtárban nyitvatartási időben!
Készítette: Kiss Virág

Állandó telefonszámok:
Községi Önkormányzat: 577-048
Polgárőrség: 06-30/621-0689
Tűzoltóság: 105
Orvosi rendelő: 577-042
Gyepmester: 70/362-2655

Pályaválasztási
segédlet
nyolcadik
osztályosoknak
Nagy Lajos Gimnázium
A Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely
és Vas megye egyik legrangosabb középiskolája, 1948 szeptemberében kezdte meg
működését. A 4 évfolyamos gimnáziumnak
jelenleg több mint 400 tanulója van. Olyan
diákok jelentkeznek ide, akik egyetemen
vagy főiskolán szeretnék folytatni tanulmányaikat.
Az iskola három osztályt indít, háromféle képzési formával (emelt szintű angol
nyelvi, általános tantervű és emelt szintű
matematika):
– Az emelt szintű angol nyelvi képzést
azoknak ajánljuk, akik általános iskolában
nem tanultak angol nyelvet. Ők heti 5-6 órában tanulják a nyelvet. Kódszáma: 01
– Emelt szintű matematika képzésen a
matematikát 9-10. évfolyamon 5-5 órában
tanulják, a tanuló választásától függően 11.
évfolyamon 3-5 vagy 7, 12. évfolyamon pedig
4-6 vagy 7 órában. Kódszáma: 02
– Általános tantervű képzésre azokat várjuk, akiknek továbbtanulási tervei még nem
alakultak ki, vagy nem illeszthetők a másik
képzési formákhoz. Kódszáma: 03
Mindhárom képzési formában 2 idegen
nyelvet tanítanak csoportbontásban. Az
egyik nyelv angol vagy német lehet, másik
idegen nyelvként angol, német és – megfelelő számú jelentkezés esetén – francia és
latin választható.
A felvételi eljárásról: Az iskolába jelentkező tanulóknak felvételizniük kell.
Iskolánk az idei tanévben is az OH által
központilag szervezett írásbeli felvételi
vizsgához csatlakozva szervezi meg felvételi
vizsgáját. Az egységes középiskolai felvételikre kétféle típusú, anyanyelvi és matematikai feladatsor készül. Az előző tanévek
felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.
oh.gov.hu honlapon megtekinthetők.
Folytatás a 7. oldalon

Tápláni Fórum Táplánszentkereszti havilap.
Felelős kiadó: Táplánszentkereszti Község Önkormányzata

Szerkesztõk: Kozmor Barbara – Kustos Anna Zsófia – Meskó Krisztián
Felelős kiadó: ifj. Perl János

A következő számhoz a cikkek leadási határideje: 2009. október 26.
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Foltvarrók

KARATE

(még több kép: omk.nyugat.hu)

Foltos hírek

A Tá p l á n i K a r a t e
Sportegyesület vár minden sport iránt érdeklődőt: fiúkat és lányokat, 6
éves kortól. Az egyesület
csapatában vannak megyei bajnokok, magyar
bajnokok, diákolimpia
győztesek, Európa-bajnoki érmesek is.
Edző:
Németh András – 2. dan
Az edzések helye:
Apáczai Csere János Általános Iskola tornaterme,
Táplánszentkereszt, Fő u.
12.
Az edzések ideje (kezdőknek):
kedd 17.00 – 18.00
szombat 10.30 – 11.45
vasárnap 09.15 – 10.30
Telefon: 30/378-1554
Minden érdeklődőt várunk!

Nyáron többen is részt tudtunk venni az OMK által szervezett Foltvarrótáborban. Ez
egy háromnapos továbbképzés
volt, ahol különböző technikákat sajátíthattunk el. Mi
a hasznos holmik készítését
tanultuk meg, főleg azért, hogy

még színesebbé tegyük a kiállításunkat. Ott láthatta a közönség az elkészült műveket: a
táskákat, pénztárcákat, mobil-,
játék-, szemüveg- és kulcstartókat. Aki szeretne készíteni
hasonló tárgyakat, megteheti,
ha részt vesz foglalkozásainkon

hétfőnként 17:30-tól a Petőfi
utcai közösségi házban.
Tervezzük, hogy az adventi
időszakban egy kis kézműves
foglalkoztatóval egybekötött
karácsonyi vásárt tartunk.
Részleteket majd a későbbi
számokban közlünk.

Csatlakozzatok a TKSE
sikeres csapatához!
TKSE
Atarashii
Dojo

Mindenszentekre,
koszorú, mécses,
szálvirág kapható és
megrendelhető.
Érdeklődni
Kálmán Attilánál,
a következő
számok egyikén:
377-536, 30/320-5858
vagy ezen címen:
Táplánszentkereszt,
Rét u. 22.

Cserépkályha- és
kandallókészítés
Magyar Ferenc
Táplánszentkereszt

06-20/521-2475
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Tűzoltósági hírek

Ez történt a nyár folyamán
Június 13-án Táplánszentkereszten
került megrendezésre a megyei tűzoltó-verseny, melyen 15 férfi, 12 női és 7
ifjúsági csapat indult.
A táplánszentkereszti férficsapat harmadik helyezést ért el 105.99 pontszámmal, a női csapat negyedik helyezett lett,
135 ponttal, akárcsak az ifjúsági, 129.55
pontszámmal.
Ezen a napon ünnepelte a helyi önkéntes tűzoltóság a 110 éves jubileumát, melynek apropóján Kürnyek Róbert plébános
úr felszentelte a csapatzászlót és a szertár
oldalán elhelyezett Szent Flórián-szobrot,
majd a tűzoltók egy kisebb csoportja a
helyi temetőkben tiszteletét fejezte ki az
elhunyt egyesületi tagok sírjainál.
A pirkhoffi tűzoltók meghívására a
nyár folyamán tapasztalatcserére Ausztriába kirándult az egyesület néhány
tagja.

Július 20-án sikerült egy tűzoltóautó
beszerzése, ami egy Ford-tranzit típusú 9
személyes hosszított gépjármű. A málházás kialakítása után, a teljes oltási felszerelés is helyet kap majd a gépjárműben.
Július 25-én hamutipró elnevezésű versenyre kapott meghívást
a Táplánszentkereszti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Balatongyörökre, aminek keretében az ifi csapat
első helyezést, a vegyes (női-férfi)
összetételű csapat a negyedik
helyezést hozta haza. A helyszínen rendeztek főzőversenyt is,
ahol csapatunk a györökiek után
„csak” a második helyet szerezte
meg, bár az általunk készített étel
az utolsó cseppjéig elfogyott.

Kőszegen augusztus 8-án került megrendezésre a már-már hagyományos
várostrom, délelőtt a Jurisics téren középkori vásári forgatag, délután jelmezes
felvonulás várta az érdeklődőket, itt a
táplániak, mint törökök vonultak fel.
Augusztus 19-én szintén a Kőszegi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében jelmezes utcabált rendeztek, melyen
szintén részt vettünk.
Az idei nyári szezont egy nosztalgia
kirándulás zárta, Badacsonyban. Az
idő kezdetben makacskodott, de mire a
Balatonhoz értünk már hétágra sütött
a nap.
Minden jó, ha jó a vége!

Sport

Táplán Kupa – 2009.
Szeptember 26-án, szombaton került
megrendezésre a 2009-es Táplán Kupa,
melyen a következő csapatok vettek részt:
Viktória FC; Csákánydoroszló; Gothard
Jenő; Táplánszentkereszt.
A lányok a szabályokat betartva,
egymással, s a futballal szemben is
tiszteletet tanúsítva játszottak a délután folyamán. Minden résztvevőnek
gratulálok, s köszönöm a közös munkát! Külön köszönetemet szeretném
kifejezni Draskovits Norbertnek, aki a
mérkőzéseket magas szakmai tudását
bizonyítva vezette le!

A végeredmény a következő:
I. Viktória FC
II. Táplánszentkereszt
III. Gothard Jenő Ált Isk.
IV. Csákánydoroszló
Különdíjasok:
Legjobb játékos: Csidei Klaudia Táplánszentkereszt
Legjobb kapus: Balla Dóra
Csákánydoroszló
Gólkirálynő: Bozsik Fanni
Viktória FC
Gőcze Balázs

Kovács Ferencné Lívi
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Kultúra
A 70 ÉVES TÁPLÁNSZENTKERESZT
KÖSZÖNTÉSE
2009. október 24. (szombat)
15:00 Könyvbemutató a szentkereszti templomban
o A Vas megyei Múzeumok Igazgatósága vezetőjének – Dr.
Nagy Zoltán – ünnepi beszéde és könyvbemutatója
16:00 Emlékműavatás a Parkban, valamint az 1000 éves Vas
Megye tiszteletére szalagfelkötés Táplánszentkereszt zászlajára)
Közreműködnek:
o Dr. Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyűlésének elnöke
o Dr. Kovács László alpolgármester úr
o Apáczai Csere János Általános Iskola Ifjúsági Fúvószenekara
16:30 Ünnepi megemlékezés a Jókai Mór Művelődési Házban
(A tiszteletpéldány könyvek kiosztása a megjelenő családoknak)
• Himnusz – Apáczai Csere János Általános Iskola Ifjúsági
Fúvószenekara
• Vers – Weiner Albert: 1956-ban... (Km: Kozmor Barbara
és Kustos Anna Zsófia)
• Zene
• Polgármesteri köszöntő
• Az 1939-ben született táplánszentkereszti polgárok felköszöntése
o Tóth Józsefné (Kossuth Lajos u.)
o Török János (Dózsa György u.)
o Horváth István (Kossuth Lajos u.)
o Gersei Imréné (Kossuth Lajos u.)
o Molnár István (Arany János u.)
o Bertók Antal (Vasút u.)
• Vers – Geo Milev: Itthon vagyok (Km: Meskó Krisztián)
• A Táplán Fórumos rejtvény-, illetve a fotó- és rajzverseny
eredményhirdetése
• A táplánszentkereszti művészeti csoportok közös meglepetés produkciója
o Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
o Rutafa Énekegyüttes
o Tavaszi szél Citerazenekar
o Vadrózsa Néptánccsoport
17:30 Helytörténeti Kiállítás megnyitó
• Vers – Kányádi Sándor: Udvarunkon öreg gerenda… (Km:
Kozmor Barbara)
• Polgármesteri köszöntő
• Vers – Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa (Km:
Kustos Anna Zsófia)
(Fogadás a Forrai Katalin Emlékszobában)

Mesebolt Bábszínház
Újra itt a lehetőség, hogy bábszínházba menjenek a gyermekek-, de ehhez több érdeklődésre van szükség, mint eddig.
A Mesebolt Bábszínház a Vas megyei településeknek az eddig is meglévő kedvezményeken túl további kedvezményeket
biztosít.
A bábszínház belépőjének ára Szombathelyen és helyi előadásonként 700 Ft/fő. Szombathelyre utazást is meg tudunk oldani
megfelelő létszámú érdeklődő esetén.
Az előadások a következők lesznek:
A titkos kert
HOPPÁ-HOPPÁ, avagy Vadkan Dönci és Cirmos Liza
Az égigérő fa
Vásártér
Kerekecske-gombocska
További információért érdeklődni lehet az alábbi telefonszámok egyikén:
Könyvtár: 94/577-072
Meskó Krisztián: 0630/659-02-75
Kiss Virág

Néptáncoktatás
a Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda
gyermekei részére!
Várjuk az óvodás gyermekek jelentkezését, hogy tovább
folytatódhasson a néptánc alapjainak elsajátítása és a Vadrózsa
Néptánccsoport utánpótlásaként a gyermekek mihamarabb
megismerkedhessenek a színpadi sikerekkel!
Az oktatás helye: Jókai Mór Művelődési Ház (a gyermekeket
kísérjük az óvoda és a Művelődési Ház között).

A Táplán Mozi
2009. októberi programja

NÉPTÁNC Tanfolyam

2009. október 6. 19 óra – Todd Phillips: Másnaposok (amerikai vígjáték)
2009. október 13. 19 óra – Quentin Tarantino: Becstelen
Brigantyk (amerikai–német háborús film)
2009. október 27. 19 óra – Tony Scott: Hajsza a Föld alatt
(amerikai thriller)
2009. október 29. 14 óra – Carlos Saldanha: Jégkorszak 3. – A
dínók hajnala (amerikai animációs film)

Heti 1 alkalommal péntekenként
14-15 óra között!
Első, második osztályos diákok részére.
Jelentkezni lehet a következő telefonszámok egyikén:
Könyvtár: 94/577-072
Nádas Nikoletta: 20/533-9252
Meskó Krisztián: 30/659-0275
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Iskolai hírek

Kompetencia alapú oktatás
a táplánszentkereszti iskolában
Köztudott, hogy napjainkban az oktatásnak megújulásra van szüksége. A
tudásátadás hagyományos útjai immár
nem tudják kiszolgálni a munkaerőpiaci
igényeket, ezért már évek óta arra törekszenek a táplánszentkereszti iskola elhivatott pedagógusai, hogy motiválttá tegyék
diákjaikat a sokoldalú ismeretszerzésre,
a többféle forrásból felgyűlt ismereteik
rendszerezésére, az életben való sikeres
helytállásra.
A tanári kar Rogers, oktatáspedagógussal együtt azt vallja napi
munkavégzése során:
„Ha sikeres akarsz lenni, a
dolog nagyon egyszerű:
Érts ahhoz, amit csinálsz!
Szeresd, amit csinálsz!
És higgy abban, amit csinálsz!
Ilyen egyszerű ez.”
E hitvallás szellemében
kiemelt feladatuknak tekintik a nevelést, óriási gondot
fordítanak arra, hogy mindennapi tevékenységüket az
okos szeretet hassa át. Mindemellett egy jottányit sem
engednek a magas színvonalú
oktatómunkából. Mindennek
az az eredménye, hogy az
intézménybe járó gyerekek
létszáma évről évre nő, s négy
tagintézménnyel bővült az
iskola.
A tantestület tagjai mindig
igyekeztek lépést tartani a
változásokkal, ha lehetett elébe ment
azoknak. Állandóan arra törekedtek, hogy
a tanórán kívüli tevékenységek színesek,
élvezetesek és változatosak legyenek az
apáczais diákok számára.
A tantestület rendszeresen innovatív
ötletekkel, komoly pályázatokkal biztosítja, hogy az iskola térségi szerepe
megmaradjon, illetve növekedjen. Tavaly
teljesítménymotivációs pályázatuk lett
sikeres, mellyel az intézményben folyó
minőségirányítási munkát ismerték el a
szakmai elbírálók.
Az idei tanévben a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés

– Innovatív intézményekben” című pályázaton megítélt 24,5 millió forintból, az
Európai Unió támogatásával kompetencia
alapú oktatást vezet be az intézmény, melynek kiemelt területei: az olvasás-szövegértés, a matematika és az idegen nyelv. Az új
oktatási formában kiemelkedő szerep jut
a tanulók kezdeményezőképességének, az
érdeklődésének, az önálló ismeretszerzésnek és a kutatásnak.
Az új tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez kapcsolódóan a pedagógusoknak

sokat tekinthetnek meg. Bizonyára vonzó
lesz a pár napos nomád élet is az erdei
iskolában, ahol lehet majd madarászni,
vagy épp a néphagyományok izgalmas
világába bepillantani, kutatni. Különleges
kulturális csemegének ígérkezik a könyvtárprogram, majd 2010. augusztus 20-án az
István, a király című rockopera előadásával
örvendeztetik meg a község és a környék
lakosságát a tápláni diákok.
2009. augusztus 28-án az oktatási intézmény megtartotta projektindítási napját,

módszertani képzéseken kell részt venniük, melynek során vállalják az újszerű, tevékenységközpontú pedagógiai módszerek
elsajátítását, és a helyi Önkormányzat által
biztosított modern infokommunikációs
eszközök és digitális tananyagok használatát.
A kompetencia alapú oktatás módszertanának elterjesztése mellett célul tűzték
ki a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési
igényű tanulók esélyegyenlőségének javítását is.
A pályázat során megvalósuló projektek során sok gyerek vehet részt ingyenes
úszásoktatáson, mások színházi előadá-

ahol az idei tanév első projektpedagógiai
ötletei megszülettek. Azóta több intézmén�nyel felvették a kapcsolatot, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színházzal, a Berzsenyi
Dániel Könyvtárral, az uszodával, melyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy az apáczais
diákok még több ismerettel felvértezve,
számos szép élménnyel gazdagodva töltsék
el mindennapjaikat ebben az esztendőben
is a táplánszentkereszti iskolában.
A szülők a tanév eleji, szeptemberi
szülői értekezleten kaptak tájékoztatást
a kompetencia alapú oktatásról, a projektekről és a nevelőtestület lelkes terveiről,
erőfeszítéseiről.
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Pályaválasztási segédlet
nyolcadik osztályosoknak
Pályaválasztási segítĘ nyolcadik osztályosoknak

Folytatás a 2. oldalról
A felvételi pontszám: Az
általános iskolából hozott
pontszámot az 5., 6., 7. osztály
év végi és a 8. osztályos félévi
osztályzatokból számítjuk a
következő módon:
• magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből
(több idegen nyelv esetén
abból, amelyikből jobb eredményt ért el) a 4 – 4 osztályzat
átlaga;
• fizikából, kémiából, biológiából és földrajzból pedig az
adott években szerzett osztályzatok közös átlaga.
• A szerzett pontszámot
a felvételi dolgozatok eredménye adja, egyenlő arányban. Az így elérhető maximális felvételi pontszám
100 pont; ennek 50%-át a
hozott, 50%-át a szerzett
pontszám adja.
A kollégiumi elhelyezés
valamennyi igénylő számára
biztosított a város középiskolai kollégiumaiban.
www.nagylajos-szhely.sulinet.
hu

Jurisich Miklós
Gimnázium
A Jurisich Miklós Gimnázium több mint 330 éves múlttal
rendelkezik, Vas megye legrégebbi gimnáziuma.
Beiskolázási információk
(friss adatok hiányában a
2009/2010-es tanévre aktuálisak alapján)
5 éves gimnáziumi képzés
– Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja: A
programra az Oktatási és
Kulturális Minisztérium által
kiírt pályázat alapján azok a

Összeállította: Kustos Anna Zsófia

Középiskolai nyílt napok 2009

1.

2.

Gimnáziumok
Iskola neve és címe
NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium, Szombathely, Bolyai J. u. 11.

Jurisich Miklós Gimnázium
KĘszeg, Hunyadi János u. 10.

3.

Kanizsai Dorottya Gimnázium
Szombathely, Aréna u. 10.

4.

Nagy Lajos Gimnázium
Szombathely, Dózsa György u. 4.

5.

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
Szombathely, Széchenyi u. 2.
Perintparti Szó-Fogadó, Szombathelyi Waldorf
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény
Szombathely, Sorok u.44.
Szent-Györgyi Albert Középiskola
Szombathely, Pázmány P. krt. 28/A.

6.

7.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

Nyílt napok idĘpontja(i)
2009. október 3. 1000
négy és nyolc évfolyamos
tagozat iránt érdeklĘdĘk
számára egyaránt
2009. október 7. 820
2009. október 7. 1400
a két tanítási nyelvĦ tagozat
iránt érdeklĘdĘ tanulók számára
2009. október 14. 800
szombathelyi tanulók számára
2009. október 15. 800
vidéki tanulók számára
2009. október 19. 830
vidéki tanulók számára
2009. október 20. 830
szombathelyi tanulók számára
2009. október 15. 800
2009. október 17. 900

2009. október 20. 1430
vidéki tanulók számára
2009. október 21. 1430
szombathelyi tanulók számára
Szakközép- és SzakképzĘ Iskolák
2009. október 20. 830
Celldömölki MĦszaki Szakközépiskola és
Szakiskola, Celldömölk, Sági u. 65.
2009. október 22. 800
Élelmiszeripari és Földmérési SzakképzĘ Iskola
szombathelyi tanulók számára
és Kollégium
2009. október 22. 1000
Szombathely, Szent László király u. 10.
vidéki tanulók számára
2009. október 19. 900
Evangélikus MezĘgazdasági, Kereskedelmi,
Informatikai SzakképzĘ Iskola és Kollégium,
nem kĘszegi tanulók számára
KĘszeg, Árpád tér 1.
2009. október 20. 800
kĘszegi tanulók számára
2009. október 15. 830
FVM DASZK SzakképzĘ Iskola – FVM
2009. november 12. 830
Középiskola, MezĘgazdasági SzakképzĘ Iskola és
Kollégium, Vép, Szent Imre h.u.36-38.
2008. október 6. 800
Gépipari és Informatikai MĦszaki
Szakközépiskola,
vidéki tanulók számára
Szombathely, Rohonci u. 1.
2008. október 7. 800
szombathelyi tanulók számára
2009. november 10. 800
szakiskolai osztályokba
jelentkezĘ vidéki tanulók
számára
2009. november 11. 800
szakiskolai osztályokba
Hefele Menyhért ÉpítĘ- és Faipari SzakképzĘ
jelentkezĘ szombathelyi tanulók
Iskola
Szombathely, Szent Márton u. 77.
számára
2009. november 12. 800
szakközépiskolai osztályokba
jelentkezĘ tanulók számára
2009. október 15. 800
Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-,
Vadgazdálkodási Szakközépiskola,
szombathelyi tanulók számára
Szombathely, Ernust K. u. 1.
2009. október 15. 1000
vidéki tanulók számára
2009. október 12. 800
Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai
vidéki tanulók számára
Szakközépiskola és Kollégium
Szombathely, Zrínyi Ilona u. 12.
2009. október 13. 800
szombathelyi tanulók számára
Kereskedelmi és Vendéglátói SzakképzĘ Iskola,
2009. október 13. 1430
2009. október 15. 1430
Szombathely, Nagykar u. 1-3.
2009. október 20. 1000
MĦvészeti Szakközépiskola
Szombathely, Paragvári u. 77.
zenemĦvészeti tagozat
2009. október 15. 900
képzĘ- és iparmĦvészeti tagozat
2009. október 14. 800
Oladi ÁMK Teleki Blanka SzakképzĘ Iskolája
Szombathely, Simon István u. 2.
2009. október 12. 800
Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari SzakképzĘ
Iskola,
szombathelyi tanulók számára
Szombathely, PetĘfi u. 1.
2009. október 13. 800
vidéki tanulók számára
Kollégiumi nyílt nap:
2009. október 13.
2009. október 20. 800
Savaria Közlekedési SzakképzĘ Iskola és
vidéki tanulók számára
Kollégium, Szombathely, Hadnagy u. 1.
2009. október 21. 800
szombathelyi tanulók számára
2009. október 15. 900
Vasi Bau Fa- és ÉpítĘipari SzakképzĘ Iskola
Szombathely, Lovas u. 23.
2009. november 4. 900
„Aranyhíd” Nevelési-Oktatási Integrációs
Központ Szombathely, Dózsa György u. 6.
2009. november 12. 900
Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény
KĘszeg, Kiss János u. 31.

http://sts.bdf.hu/pszk/

tehetséges, de valamilyen
szempontból hátrányos helyzetű diákok jelentkezhetnek,
akik az érettségit követően
főiskolán, egyetemen szeretnének továbbtanulni. A
programba pályázat útján
lehet bekerülni.
– Két tanítási nyelvű (magyar–angol) oktatás: A tanulók a 9. osztályban heti 18
órában sajátítják el az angol
nyelvet; mellette anyanyelv,
matematika, 2. idegen nyelv,
testnevelés, osztályfőnöki óra
szerepel a programban.
– Angol nyelvi intenzív
előkészítő a 9. évfolyamon,
emelt szintű oktatás informatika tantárgyból: E
nyelvi csoport indításával az intézmény célja az,
hogy a tanulók középfokú
nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek angol
nyelvből.
4 éves gimnáziumi képzés
– Emelt óraszámú idegen
nyelvi csoport idegenforgalmi-turisztikai ismeretekkel.
– Biológia-kémia emelt
óraszámú csoport: A természettudományi tantárgyak
iránt érdeklődő tanulók számára az e csoportban rendelkezésre álló órakeret (biológia, kémia) lehetővé teszi
a tanulók önálló megfigyelő,
leíró, összehasonlító, rendszerező munkáját, kísérleti
úton történő tapasztalatszerzését.
Kollégium: Minden felvett
és kollégiumi elhelyezést
kérő diáknak tudunk kollégiumot biztosítani.
www.jurisich-koszeg.
sulinet.hu
Összeállította:
Kustos Anna Zsófia
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Egy retró party
tanulságai
Immáron ötödik alkalommal rendeztük meg a fiatal ötveneseknek, s a még
fiatalabb korosztálynak a retró partyt.
Sokan és sokat készültünk azért, hogy
mindenki jól érezze magát! Neves előadókat hívtunk el Táplánszentkeresztre,
Koós János és felesége, Dékány Sarolta
személyében. Norbi és Krisztián tovább
bővítette a zenekínálatunkat, mi lányok
pedig nagy lelkesedéssel álltunk a büfépult mögé, hogy az „iható kultúrát
osztogassuk”!
Örömünk nem sokáig tartott. Egyrészt, mert nagyon kevesen voltak… oka
mindenkinek lehet a távolmaradásra…
de az érdektelenségre már kevésbé…
No, de mindegy, ahogy Krisztián szokta volt mondani, azzal kell foglalkozni,
aki eljött! Hát itt a másik bökkenő!
A folyékony kultúra nagy mennyiségben még súlyosabb károkat eredményez,
mint bármi más ezen a világon…
Nem szeretném részletezni azt az
alpári stílust, amit sokan megengedtek
maguknak az este folyamán. Mindenesetre a mi pénteki retrónk ezen gondolattal zárult: „Ezekért, ezért güriztünk
ennyit?!”
Kozmor Barbara

Apró bosszúságok,
erkölcsi tanulságok
A folyóban, megfürödve,
fülsiketítô hangZAVARBAN
Még hogy nem lép az ember kétszer
ugyanabba a folyóba?
Akkor mitől nem hatnak a dolgok
Ránk, azok a dolgok, amelyek a féltett
időnk hasznos eltöltését hivatottak segíteni? Miért nem jön csöppnyi tömeg
egy Koós Jani-koncertre, mitől érdektelen még mindig egy mai film vetítése,
s a halvány remény egyetlen szemernyi
cseppje sem csillan meg homlokunkon,
ha a Radnóti Miklós-emlékműsorra
készülünk?
Sokszor és sokat vallattam már választott községemet a miértekről, de

hasonló vissza(nem)jelzésekben volt
részem minden alkalommal. Nagy a
csönd. Vihar lesz?
Ha sűrűn néznék hátra vállam
fölött, a szavak erdeje zúdulna Rám
– éles, rikácsoló, gyáva és káráló,
rosszindulatú felhangokkal –, de
mivel előre kell tekinteni, így csak
a hátsó „ajtón” jutnak be a rosszul
kommunikált gondolatok, mint azok
a bizonyos oroszok, akik már a spájzban voltak (egyszer).
Meskó Krisztián

„Oly korban éltem én e földön…”
– Egy kiállítás margójára
Augusztus 16.-án a Jókai Mór Művelődési Ház ismételten helyt adhatott,
immáron sokadik alkalommal a Sárkány
Klub kiállításának.
Erről már olvashattunk méltató szavakat a múlt hónapban, én most szeretném
egy picit a kulisszák mögé kalauzolni a
Tisztelt Olvasót!
A kiállítás még a „Sárkányok” családtagjainak is számos meglepetést tartogatott.
Magyarázatul szolgált az otthonokban oly
nagyra becsült párnák és takarók rejtélyes
eltűnésére, a „Sárkányok” sűrűsödő késő
délutáni szorgoskodásaira. Tanúi lehettünk merész és sikeres újításoknak, és nem
utolsósorban kreatív játékkal is színesítette
a Klub az augusztusi rendezvényt.
Ám fájdalom, itt nem zárhatom a
meglepetések sorát… Ez a kiállítás a

„Sárkányoknak” is szolgált újdonsággalés tapasztalattal.
Nem szeretnék a történteknek túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítani,
de nem hagyható szó nélkül mégsem!
Szigorúan a tényekhez ragaszkodva: a
kiállítás a falut megmozgató háromnapos
rendezvény után még napokig nyitva állt
lehetőséget adva a megtekintésre. Beszedésekor a Klubnak a következőkkel
kellett szembesülnie: Cserkuti Veronika
egyik kiállított párnája eltűnt, Kustos
Ervinné egyik kiállított takaróját pedig
valaki (remélhetőleg!) letüsszentette.
Hogy miért kellett a mi kis közösségünk
egyik legszínesebb, legfantáziadúsabb,
legkreatívabb Klubjának a tevékenykedését ily módon „méltatni”?! Számomra
szerencsére rejtély…

Rejtély továbbá, hogy miképp lehet azt
meglopni, aki szinte kérés nélkül, bármikor, bárkinek, bármilyen rendezvényre
bőkezűen és lelkesen adakozik?!
Gondolhatnánk, hogy a történetek
után elveszett a bizalom, ám Ők serényen
dolgoznak tovább! Következő kiállításukra remélhetőleg nem kell már sokat
várnunk.
Őszintén remélem, hogy a fenti sorok
olvasása során egyetlen falumbelinek
sem kell elszégyellnie magát! Meggyőződésem, hogy a történtekért a nálunk
vendégeskedő, sajnos nem erkölcseikben
„erős” emberek közül tartozik felelősséggel valaki… és nagyon szeretném hinni,
hogy igazam van!
Kustos Anna Zsófia

