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Pályaválasztási segédlet...
Folytatás a 7. oldalról

1. A magyar-német két tanítási nyelvű osztályban (tagozatkód 11) az első idegen nyelvet (német) magas óraszámban tanítjuk,
majd a későbbiekben a földrajz és a szakmai alapozó tárgyakat célnyelven oktatjuk.
2. A magyar-angol két tanítási nyelvű osztályban (tagozatkód 12) az első idegen nyelvet (angol) magas óraszámban tanítjuk,
majd a későbbiekben egy közismereti és a szakmai alapozó tárgyakat célnyelven oktatjuk.
Szakiskolai osztályok (9-10. évf.)

A későbbi szakmaválasztást nem befolyásolja a szakirány.
http://www.keri-szhely.sulinet.hu/

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
9700 Szombathely Széchenyi u. 2.
Telefon: +36/94 333-700
E-mail:
gimnazium@szent-norbert.sulinet.hu
A felvételi eljárásról
Tagozatok:
01. Nyelvi előkészítő ANGOL (1+4 év)
02. Nyelvi előkészítő NÉMET (1+4 év)
03. Emelt szintű és óraszámú ANGOL
   kezdő szinttől
04. Emelt szintű és óraszámú ANGOL
   haladóknak
05. Emelt szintű és óraszámú NÉMET
   haladóknak
06. Emelt szintű és óraszámú
   INFORMATIKA
07. Emelt szintű és óraszámú BIOLÓGIA
08. Emelt óraszámú komplex VIZ.KULT.MŰV.TÖRTÉNET
Az iskolánkba jelentkezőknek írásbeli
és szóbeli felvételit kell tenniük.

Kedves
Lakótársaink!
Községünk Önkormányzata úgy határozott, hogy a Táplánszentkereszt a
XIII. századtól napjainkig című helytörténeti könyvből minden család részére
biztosít egy tiszteletpéldányt.
A könyv a Polgármesteri Hivatalban
vehető át 2009. november 30-ig.
A könyv ugyanitt megvásárolható
1400 Ft áron.
Örömmel töltene el bennünket, ha
községünk történetét bemutató kiadvány minden család könyvespolcán ott
lenne.

Írásbeli felvételi:
Központi írásbeli magyar nyelv és irodalomból és matematikából. Az írásbeli
vizsgára a jelentkezés a kiadott „Tanulói
jelentkezési lap”-on történik, melyen kérjük iskolánk adatait feltüntetni. OM 036
732. Határidő: 2009. december 11.
A felvételi időpontja: 2010. január 23.
(szombat) 10 óra. Helyszíne: Premontrei
Gimnázium. (Minta feladatsorokat a
www.oh.gov.hu internet oldalon találsz
a „közoktatás/középfokú beiskolázás”
menüpont alatt.)
Pótírásbeli: 2010. január 28. (csütörtök)
14 óra. (Azok részére, akik igazolhatóan
nem tudtak részt venni az írásbelin.)
Szóbeli felvételi beszélgetés:
2010. február 26. (péntek) 14 óra.
Helye: Premontrei Gimnázium, Szombathely, Széchenyi u. 2. Témája: A rövid
beszélgetésben általános műveltségi és hitis-

mereti kérdésekről szeretnénk személyesen
is megismerni Téged. Ha van plébánosi
ajánlásod, a felvételi beszélgetésre hozd magaddal. Figyelem: a 08-as kódra (művészeti
tagozat) jelentkezőknek rajzból egy színes és
egy grafikai feladatot is meg kell oldaniuk!
Felszerelést kérjük hozzatok magatokkal!
Pótszóbeli: 2010. március 4. 14 óra
A felvételi pontok számítása:
Elérhető: 120 pont
Hozott pontok: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem,
egy idegen nyelv – 7. tanév végi és 8. félévi
osztályzatai (max. 50 pont)
Szerzett pontok:
Központi írásbeli matematika (30 pont)
Központi írásbeli magyar (30 pont)
Szóbeli beszélgetés (10 pont)
Plébánosi ajánlásért, országos és megyei versenyeredményekért plusz pontok
járnak.
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A 70 ÉVE EGYESÍTETT
TÁPLÁNSZENTKERESZT
2009. október 24.

„Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek, de rajtunk megyen át az üzenet…”
Sík Sándor
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KÉPRIPORT
A 70 ÉVE EGYESÍTETT TÁPLÁNSZENTKERESZT
ÜNNEPNAPJÁRÓL

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

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. november 23.
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Pályaválasztási segédlet
nyolcadik osztályosoknak
Összeállította: Kustos Anna Zsófia

Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium
Elérhetőségek:
9700 Szombathely, Bolyai János u. 11.
H-9700 – Pf. 844.
Telefon: 94/513-680, Fax: 94/330-736
E-mail: bolyai@bolyai.nyme.hu
Honlap: www.bolyai.nyme.hu
4 évfolyamos gimnáziumi képzés / Tagozatkód: 02
A 4 évfolyamos gimnáziumi osztály
– a két párhuzamos osztállyal működő 8 évfolyamos gimnáziumi tagozat
mellett – az általános iskolát befejező,
érdeklődő, jó tanulmányi eredményű diákok számára kínál lehetőséget a széles
körű műveltség megszerzésére, egyben
történelem vagy biológia specializáció
választására is (egy osztályon belül kiscsoportos keretben).
A történelem vagy biológia mellett az
átlagnál magasabb óraszámban tanulnak

a diákok a 9. évfolyamon matematikát
(fejlesztő vagy tehetséggondozó óra),
valamint idegen nyelvet végig (a 10.
osztályig angol és német nyelv, majd egy
nyelvvizsga letétele után francia, latin,
olasz, orosz és spanyol nyelv is felvehető
harmadik nyelvként).
A 9. és 10. évfolyamokon (más tantárgyak alaposabb megismerési lehetősége
érdekében) szakkör vagy specializáció
is választható fizikából, kémiából, matematikából, magyar nyelv és irodalomból,
informatikából, és foglalkozásokat lehet
választani az érdeklődés kielégítésére
művészeti tárgyakból is.
A színvonalas oktatás mellett az iskola
fontosnak tartja, hogy a diákok a tanárokkal és egymással való együttműködésükben, az iskolai élet mindennapjaiban
pozitív értékrendet, tartalmas életvitelt
is megismerjenek, begyakoroljanak, hisz

ez a sikeres felnőtt élethez legalább olyan
fontos, mint a korszerű tudás.
A gimnáziumi osztályba való bejutás
feltétele: jó tanulmányi előmenetel, és
eredményes központi felvételi vizsga matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 2010. január 23-án 10 órakor.
A felvételi tantárgyakból 25-25 pontot
lehet elérni, az általános iskolából 25 pontot lehet hozni (magyar irodalom, magyar
nyelvtan, matematika, egy idegen nyelv,
történelem, biológia, fizika, kémia vagy
földrajz 7. év végi és 8. félévi osztályzataiból), valamint biológia és történelem
tantárgyakból az írásbeli vizsgát követően
szóbeli vizsgát szervezünk, melyen újabb
25 pontot lehet elérni. Az így elérhető
maximális pontszám 100 pont.
Részletes tájékoztatás: a beiskolázásért
felelős igazgatóhelyettestől a 0694/513682-es telefonszámon.

Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és
Kollégium
9700 Szombathely, Nagykar utca 1–3. Telefon: 06-94/312-375
Szakközépiskolai osztályok (a 2009/2010-es tanévre meghirdetett képzések alapján)

Folytatás a 8. oldalon
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Sport

Amatőr erősember verseny
2009. október 10-én Vépen,
a Galambos Trans Kft. telephelyén került sor a II. MadMax Strongman Kupa megrendezésére, melynek szervezője és főbírája Mészáros
Tibor erőemelő világbajnok
volt. A megmérettetésen
9 pár erősember küzdött
meg a súlyokkal. Községünk

hírnevét tovább öregbítve,
Táplánszentkereszt színeiben indult a 6-szoros bajnok
erős csapat 2 oszlopos tagja,
Szakály Ernő és Szakály
Norbert, akik először vettek részt ilyen versenyen.
Öt versenyszámban mérték össze erejüket a többi
csapattal, közülük többen
a Haladásban, a
Galaxyban edzenek heti rendszerességgel.
Elsőként 12 tonnás kamiont kellett
húzniuk, melyet a
Szakály fiúk meg is
nyertek.
A következőkben
is embert próbáló

feladatokkal küzdöttek meg
a csapatok.
450 kg-os Trabantot vittek 30
m-t, majd 220 kg-os súlyt cipeltek. Kemény
feladat volt a
súlyfelhúzás is,
560 kg-ot 90
mp alatt 20szor emeltek
meg a tápláni
erős emberek.
Az utolsó versenyszám a kőgolyó-pakolás
volt, egy 130
kg-ost 150 cm,
egy 170 kg-ost 95 cm magasra
kellett feltenniük.
Kitettek magukért a Szakály
testvérek és összesítésben,

szoros küzdelemben a 4. helyet szerezték meg. Elmondták, hogy az elkövetkező
verseny(ek)en is indulni

szeretnének és sokat fognak
edzeni a minél jobb eredmény
elérése érdekében.
Gratulálunk!

Polgárőrségi hírek
HONLAP: http://www.taplani-pe.eoldal.hu/
Szomorúan tapasztaljuk, hogy
a közel 3000 lakosságú faluból az
utóbbi időben senki nem jelentkezett polgárőrségi tagnak! Ennek
ellenére mi továbbra is kitartóan
és nagyon szívesen várjuk közénk
az új tagokat, mind a hatékonyabb
munka végzése, mind a falu érdekében. Szeretnénk egy még
nagyobb létszámú, összetartó, lelkes csapatot létrehozni, hogy egy
biztonságos és összetartó faluban
mindenki nyugodtan hajthassa
álomra a fejét éjjelente.
IFJÚSÁGI HÍREK
A nyáron több gyermek is
kilépett a csapatból, de a szeptemberi tagtoborzásnál ismét
11 főre bővült az ifjúsági csa-

pat. Külön köszönet a szülőknek, akik engedélyezik, hogy
gyermekük velünk dolgozzon,
és részese lehessen azon nemes
cél elérésében, hogy reggelente
minden gyermek biztonságban
odaérjen az óvodába, iskolába.
Folyamatosan dolgozunk és
segítjük az új és régi diákok
munkáját, hogy minél több
önbizalommal rendelkezzenek
és minél hatékonyabbak legyenek a feladatuk végzése során.
Épp ezért, szeptember 23-án
a 11 ifi polgárőrnek Horváth
Balázs és Takács Roland rendőr
főtörzsőrmesterek tartottak
Kresz-oktatást.
AMIRE NAGYON BÜSZ KÉK VAGYUNK
Régóta nagy álmunk volt,
ezért nagyon örülünk, hogy
nemrégiben „egy új taggal
b ő v ü l t ü n k ” , e g y S UZ U K I
WAGON R+ gépkocsival. E
„megvalósult álom” nem jöhetett volna létre Kajcsos Lajos
Egyesületi Elnökünk kitartó

munkája és közbenjárása nélkül, e segítséget ezúton köszönjük. Ezenkívül külön köszönet
Krug Gusztávnak, a Vas megyei
Polgárőr Szövetség Elnökének,

aki szintén nagyban segítette a
nemes cél elérését.
A gépkocsit október 13-án
Budapesten vehettük át, Bajnai
Gordon Miniszterelnök úrtól.
Ezúton szeretnénk megköszönni Tancsics Józsefnek, hogy
a Tápláni ÖTE kisbuszával elvitt
minket és a megyei polgárőrség
vezetőségét Budapestre, hogy
átvehessük az autót.
Elérhetőségeink:
Kajcsos Lajos
elnök
Tel.: 06/30/621-0689

Takács Lajos
Alelnök
Tel.: 06/30/288-1066
E-mail: doka.zsne@gmail.com
Dóka Zsoltné
Vezetőségi tag
Köszönjük azoknak, akik adójuk
1%-át a Polgárőrségnek ajánlották
fel, hogy ezzel is támogassanak minket. Az ebből befolyt összeget, ami
57.194 Ft, ruházatra és a gépkocsi
benzinköltségére használjuk fel. A
továbbiakban is várjuk az 1%-os támogatásokat, az egyesületünk hatékonyabb működése érdekében.
ADÓSZÁM: 18892839-1-18
Köszönettel:
Táplánszentkereszti
Polgárőr Egyesület
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Radnóti Miklós Emléknapok FoltosA 2009-es évet végigkísérő,
országszerte megrendezésre
kerülő Radnóti Miklós-emlékműsorok sorából természetesen Táplánszentkereszt sem
maradhatott ki. Mi az október
elejét választottuk a megemlékezésre, október 1–2-án került
sor a táplánszentkereszti Radnóti Miklós Emléknapokra.
Elsején felkerekedtünk és
az Apáczai Csere János Általános Iskola diákjainak és
tanárainak tartottunk egy né-

neves előadók személye –
bíztunk benne –, hogy felkelti a kultúrkörökben mozgó
táplánszentkeresztiek érdeklődését. Ezen a téren is ért
minket meglepetés…
Az est nyitányaként Dr.
Murber Ibolya az első és
második világháború, a
holokauszt és a nemzeti felelősség érdekes kérdéseit,
találkozási pontjait vázolta
fel, színes és szemléletes
módon, és ezzel megterem-

A versek előadása után
Radnótit, mint embert: ifjút
és érett férfit, mint költőt: utat

kereső és útra lelő embert,
valamint áldozatot, de nem cél
nélkülit, mutatta be nekünk
dr. Láng Gusztáv tanár úr.
Akik ott voltak, ismeretekben gazdagabban távoztak
körünkből.

hány versből álló kis ízelítőt
Radnóti művészetéből. Eredeti szándékunk szerint nekik
szólt volna a délután programja is: egy Radnóti Miklós
életét bemutató rövid előadás Molnárné Dávid Eszter
közreműködésével, valamint
Radnóti Miklós
tragikus sorsával
összefüggésben A
CSÍKOS PIZSAMÁS FIÚ című
holokauszt témájú film vetítése.
Azonban ezen
a programon a
Tápláni Gyöngyvirág Dalkör képviseltette magát.
Érdeklődésüket
ezúton is köszönjük!
Október másodikán már a felnőtt közönségre is számítottunk a Jókai
Mór Művelődési Házban,
hiszen az előadások témája
és a bennünket megtisztelő

tette a hangulatot a Radnóti
Miklós verscsokor előadásához, mely terjedelemben az
iskolai előadásnál bővebben,
és mélyebb vonatkozásaiban is betekintést engedett
Radnóti munkásságába és
sorsába.

Ennek az előadásnak a
közreműködői: Draskovits
Norbert, Kiss Virág, Kozmor
Barbara, Meskó Krisztián és
jómagam voltunk.

S most szólnék néhány szót
azokhoz, akik nem voltak ott.
Mi szerencsés helyzetben voltunk a színpadon állva, mert a
reflektor fényében
nem láttuk az üresen maradó székeket… de éreztük.
Ta l á n e n n e k i s
köszönhető, hogy
ennyire át tudtuk
é r e z n i Ra d n ó t i
igazi tragédiáját:
a közönyt. Azonban két vendégelőadónkon már nem
segítettek a reflektorok… Reméljük,
hogy az egyetemi
előadók zsúfoltsága után nem állítják ki rólunk
a táplánszentkereszti kultúrház
foghíjas nézőtere alapján a szegénységi bizonyítványt!
Kustos Anna Zsófia

hírek:

Új helyre költöztünk!
Az orvosi rendelő melletti
lakásban, még jobb körülmények között, még több segítő
szándékkal várunk minden
érdeklődőt hétfőnként 17:30tól a foglalkozásainkon! (Széll
K. u. 10.)
Már most készülünk a karácsonyra!
Még van idő, hogy saját készítésű apróságokkal lepjük
meg szeretteinket! Várunk
mindenkit, akinek ötletre vagy
segítségre van szüksége!
Egy jó oldal!
A mai kor egyik nagyszerű
vívmánya az internet. Használjuk bátran a hobbinkhoz
is! Most egy olyan oldalt ajánlunk, ahol a foltvarrásnak több
száz éves hagyományai vannak,
ezért igazán színvonalas, szinte művészi alkotásokat találunk rajta. Nem elrettentésül,
hanem töltekezési szándékkal
érdemes néha nézegetni ezeket a remekműveket. Sokat
tanulhatunk belőlük:
www.amishcountrylanes.com

Cserépkályha- és
kandallókészítés
Magyar Ferenc
Táplánszentkereszt

06-20/521-2475
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APRÓ BOSSZÚSÁGOK, ERKÖLCSI TANULSÁGOK

Valamit kellene írni vagy
„…most kéne abbahagyni”
Ha már humán felindulásból a Napnak
sugarai által verve nem lehet maradandót
kanyarítani a tápláni arany oldalakra,
akkor a kapcsolati tőke marxi nekibuzdulásán pallérozódott atyámfiai se tegyenek
undorító megjegyzéseket a néha napján
kiderülő, felhőúsztató szép nappalok
sűrűjében.
Hiszen utálatot kelteni, a névtelen
tojásnak nevet adni azt lehet, a szépre
csúnyán reagálni meg még inkább, de ha
már együtt rágjuk a gittet vagy 2500-an,
akkor ne csapjunk egymás orrára sem-

milyen virtuális vagy valós ajtót. Hiszen
soha nem tudhatod, mit hoz a reggel,
soha nem ítélhetsz meg másokat, amíg
az óra körbejár.
Sok múlik rajtunk, hogy a medvehagyma meddig virágzik, hogy a koszorúk
megtalálják-e a méltó helyüket és lehet-e
végleges névvel ellátni községünket a
mesék világából örökre kilépve.
Hajrá, arccal a jövő felé, hiszen a múlt
már ködbe vész, a jelen meg úgyis silány.
Mert azzá tettük.
Meskó Krisztián

Szülői Szervezet hírei
Itt az ősz, ezért újra megrendezésre
került az előző években is sikerre vitt
Pizsi- és Halloween-party.
Az alsós osztályokat töklámpás készítő, a felsős osztályokat rémtörténet
mesélő versenyre invitálta Szülői Szervezetünk.
Rendkívül kreatív megoldásokkal
találkozhattunk akár a tökök, akár a
jelmezek tekintetében és akkor még
nem is említettük a „hátborzongató”
történeteket…

Az iskolások felkészülten és aktívan
vettek részt a múmia-, és rémsminket
készítő feladatokban.
Ahhoz, hogy igazán zajos és gondtalan lett az esténk, köszönet az ötletes
dekorációért, a finom falatokért, a helyi
CBA élelmiszerbolt által felajánlott
csoki jutalmakért, a gondos takarításért,
a biztonságért és nem utolsósorban a
Szervezet tagjainak önzetlen segítségéért.
Horváthné Hajmási Eszter

Angol oktatás
alap- és
középfokon
Kezdő szintű angol tanfolyam
Heti egy alkalommal egy óra intenzív,
gyakorlati jellegű foglalkozás. Cél a mindennapokban használatos formulák elsajátítása
szituációs játékokon keresztül (bemutatkozás, vásárlás, levelezés…).
A tanfolyam díja: 400-600 Ft/fő/alkalom
(a jelentkezők számától függően)
Középfok
Középiskolások számára vállalok korrepetálást, melynek célja az iskolai tananyag
mélyebb elsajátítása, alapos begyakorlása,
az esetleges hiányosságok pótlása, segítségnyújtás a házi feladatok elkészítésében.
Óradíjak: 1000 Ft/1 fő/óra és
1500 Ft/2 fő/óra
Az oktatás helyszíne: Jókai Mór KözségiIskolai Könyvtár és Teleház
További információk:
Kustos Anna Zsófia (06-70/219-1639)

Hippokratesz
Egészségklub
A Hippokratesz Egészségklub elsősorban karitatív céllal alakult egészségügyi
szaktanácsadásra, vérnyomás, vércukor stb.
mérésre, a felvilágosítás, egészségmegőrzés
céljából.
Kiemelt programunkat a következőkben
lehetne összefoglalni:
Szeretnénk segíteni az ízületi, reumatikus
betegségek, kéz-, hát-, derék-, lábfájdalmak,
szív- és keringési betegségek, vérnyomásproblémák, vesebetegségek, allergiák stb.
oki és tüneti kezelésében, a fájdalmak mellékhatások nélküli megszüntetésében!
Az előadást természetesen azoknak is
szívből ajánljuk, akik egészségesnek érzik
magukat, és mindezeket szeretnék megelőzni!
Az előadások sok humorral tűzdeltek –
úgy gondoljuk, hogy a mai kor emberének
erre nagy szüksége van –, természetesen
csak a szigorú tartalom oldására, hogy a
résztvevők figyelmét fenntartsuk, és nem
utolsósorban, hogy élvezzék az előadást. A
vendégek közül, akiket megkérdeztünk, talán még senki nem mondta, hogy megbánta
volna, hogy meghallgatott minket.
Remélem, hogy Önnel is találkozunk
a táplánszentkereszti előadáson, melyre
elsősorban a nyugdíjasokat várjuk!
Az előadás időpontja:
2009. november 13. 14 óra
Az előadás helyszíne:
Jókai Mór Művelődési Ház
Konetsny Attila
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Kultúra
A Táplán Mozi novemberi-decemberi
programja
2009. november 27. 16 óra – Peter Chelsom: Hannah
Montana – A film (amerikai vígjáték)

Az oktatás helye: Jókai Mór Művelődési Ház (a gyermekeket
kísérjük az óvoda és a Művelődési Ház között).
Az oktatás időpontja: hétfőnként 15.15.
Térítési díj: 300 Ft/alkalom

2009. december 1. 15 óra
– Hoyt Yeatman: G-Force
– Rágcsávók (amerikai animációs film)

„A művészet nem az, hogy meg tudunk-e rendezni egy ünnepet,
hanem, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki.”
(Nietzsche)
Kedves Táplánszentkeresztiek!
Rendezvényeink előkészítése során mindig rengeteg kérdés
fogalmazódik meg bennünk! A legaggasztóbb talán a fenti idézetben is tükröződik: vajon a Falu örül-e majd nekünk? Ezért
jelent olyan sokat a figyelmük és érdeklődésük rendezvényeink
iránt!
Most pedig szeretnénk még többet adni!
A „KultúrPontok”- pontgyűjtő akciónk keretében szeretnénk
játékra invitálni a Falu lakosságát!
Akciónk a 2010-es Falunapig tart, amelynek keretében a rendezvényekre ellátogatók KultúrPontokat gyűjthetnek és a fent
nevezett rendezvényen a legtöbb Pontot összegyűjtő családok
jutalomban részesülnek!
Tisztában vagyunk azzal is, hogy rohanó világunkban sok
esetben sajnos nehezen kivitelezhető, hogy a teljes család
ellátogasson egy-egy rendezvényünkre, ezért úgy gondoltuk,
hogy családonként egy Pontgyűjtőfüzetet adunk, amellyel
bármely családtag begyűjtheti az adott programért kapható
KultúrPontot!
Sok szeretettel várunk Mindenkit rendezvényeinken a Pontgyűjtő
füzetével együtt!

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!

Hasznos Show-tánc
információk
• A „nagyok”, felső tagozatos általános iskolások és középiskolások tánccsoportja után nagy örömömre a „kicsik”, azaz
az alsósok csoportja is megszerveződött októberben. A lányok
nagyon lelkesen tanulják a hip-hop lépéseket. Továbbra is
szeretettel várunk minden 7–10 éves táncolni vágyó gyermeket
szombatonként (9–10.30 között) a Jókai Mór Művelődési Házba, hogy a csapat tagjává váljon.
• További hasznos információk megtalálhatók, valamint a zenék
letölthetők az Apáczai Csere János Általános Iskola honlapjáról!
(www.taplaniskola.atw.hu) Ezt a lehetőséget ezúton is köszönöm
a lányok és magam nevében Tancsics Krisztián tanár úrnak!
Kozmor Barbara
(30/414-13771)

Olvasói levél
Ágnes néni!
Táplánszentkereszt
Ő a mi kis hitoktatónk. Ha belép közénk, szeretettel néz
ránk.
Mi figyeljük minden szavát, mosolyát, szeretetre intő mondatát. Akárcsak a virágzó fák, melyek maguk köré vonzzák a
méhek szorgalmát. Köszönjük Neked Ágnes néni, hogy ennyi
mindenre megtanítottál.
Bízunk Benne, hogy további utadat szeretettel kísérjük jóra
intő szavaiddal együtt a jövőben is.
Jó pihenést kíván a 12 tanítvány Szombathelyről.
Sok-sok szeretettel:
Sebestyén Áron
Jövőre találkozunk…
2009. október 15.

