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Táncra, táncra kisleányok,
daloljatok fiúk,

itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút!
Mert a farsang februárban

nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,

s a tavasznak jönni kell!

(Pálfalvi Nándor: Farsang)

Itt a farsang!

2010. január 30. – Iskolások farsangja
2010. február 5. – Batyus-bál

2010. február 6. – Óvodások farsangja
2010. február 13. – Iskolai Szülői Szervezet bálja

December 20-án délelőtt a rajzfil-
mek mesés világába kalauzolta el a 
táplánszentkereszti közönséget Vízi-
pók-csodapók, a Mézga család, a Nagy 
ho-ho-horgász és Frakk, a macskák 
réme.

Az ebédszünetet követően pedig iga-
zi sztár fogadta a kilátogatókat, Mikó 
István személyében. 

Micimackó magyar hangjával Vágvöl-
gyi András, médiapedagógus beszélge-
tett. Elhangzott többek közt, hogyan 
készülnek a magyar rajzfilmek, illetve 
azok utómunkálatai. Milyen castingon 
kellett Mikó Istvánnak részt vennie ah-
hoz, hogy megszólaltathassa Micimac-

kó figuráját. Milyen mesékben szink-
ronizált még a színművész úr, illetve a 

legújabb Disney-rajzfilm (A hercegnő 
és a béka) hazai szinkronmunkálataiba 
is betekintést kaphattunk. A hercegnő 
és a béka című rajzfilmben Mikó Ist-
ván a szentjánosbogárnak kölcsönözte 
hangját! 

A vidám szakmai beszélgetést köve-
tően Vágvölgyi András tartott előadást 
a rajzfilmek kialakulásáról. Majd a 
vetítővászonra szegeződtek a tekinte-
tek: előbb Disney Afternoon keretein 
belül került levetítésre a Kacsamesék 
és Balu kapitány egy-egy kalandja, 
majd a Holdhercegnő című mozifilmet 
izgulhatta végig a nagyérdemű.

Kozmor Barbara

Örök mesevilág
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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: 

2010. február 26.

Jelen vannak: Tóth Sándor alapító tag, T-né Horváth 
Gabriella könyvvizsgáló, az Alapítvány kuratóriumának  
tagjai:  Illés Lívia, Dr. Nagy László, Dr. Teleki György és 
ifj. Perl János polgármester úr

Helyszín: Táplánszentkereszten az Orvosi Rendelő
A beszámolóban Dr. Teleki György ismertette a jelen-

levőkkel az összegyűlt adomány bevételét, ami 2009-ben 
934.030 Ft volt.

Ebből  
37,5% –  350.000 Ft társas vállalkozásoktól,
17,4% –  162.500 Ft magánszemélyek befizetéseiből,
45,1% –  421.530 Ft a lakosság adójának 1%-ából szár-

mazó bevétel volt.
A válság egyértelműen éreztette a hatását, hiszen pl. 

2006-ban a bevétel 1.138.930 Ft volt.
A jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően az 1%-

ból származó bevételt eszközök vásárlására kellett fordítani 
és ennek igazolása után utalta az APEH a 421.530 Ft-ot. A 
vásárolt eszközök a következők voltak: 433.000 Ft érték-
ben: számítógép, nyomtató, automata vérnyomásmérő, 
otoszkóp, látásvizsgáló tábla, folyékony szappan adagolók 
és toalettpapír adagoló szerkezetek.

Elhangzott, hogy a könyvelésért 2009-ben sem kért pénzt 
a Tóth könyvelő cég. Személyi kifizetés nem történt. 

Kimutatásra került, hogy az Empátia Kft. táplánszent-
kereszti telephelyén az Egészségbiztosítási Pénztártól 
kapott juttatás nem fedezi az ott felmerült költségeket.

2352 fő ellátását biztosítják Táplánszentkereszten. A 
gyorsabb ellátás érdekében két helyszínen történik az ellá-
tás; a vérvételi helyiségben a szokott gyógyszerek felírása, 
vérnyomás-, cukor- és vizeletvizsgálat történik az egyik 
szakápolónő közreműködésével, míg a vizsgáló helyiségben 
az orvos és a másik ápolónő biztosítják az orvosi ellátást.  
Naponta merül fel igény a négyszemközti beszélgetésre, 
melyet már az időpontra bejelentkezéskor ütemeznek. 
Mivel az Egészségbiztosítási Pénztár egy orvos-egy ápolóra 
biztosítja a finanszírozást, ezért 2009-ben az Empátia Kft. 
– 2.494.000 Ft hiánnyal zárt.

Dr. Teleki György elmondta, hogy a továbbiakban sem 
tervezi a két ápolónő teljes munkaidőben foglalkoztatását 
megváltoztatni, sem személycserét nem kíván végrehaj-
tani.

A beteglétszám dinamikus ellátásához továbbra is indo-
kolt a két ápolónő és az Alapítvány segítségét kérte. Ezek 
után az Alapítvány részéről Dr. Nagy László 1.200.000 Ft 
támogatást javasolt a 2009-es évre a dologi költségek egy 
részének ellensúlyozására a következő számszerű megosz-
tásban:  

– gyógyszerre és kötszerre   500.000 Ft
– energiaköltségre            400.000 Ft
– telefonköltségre             100.000 Ft
– karbantartásra               200.000 Ft
A beszámolót és a javaslatot a Kuratórium egyhangúan 

elfogadta.
Táplánszentkereszt, 2010. január 8.

Kivonat 
a KRESZ-módosításokból 

3. §
A polgárőrök tevékenységét 

szabályozó törvényi 
rendelkezések 

felülvizsgálatához 
kapcsolódó kiegészítés

(A rendelet 7. § változásai)

A módosítás előtt:
A jelzőőr jelzései
7. § A jelzőőr jelzőtárcsá-

val vagy – feltartott, illetőleg 
vasúti átjárónál az úttesten 
állványra helyezett – piros 
fényű lámpával adott jelzésére 
meg kell állni.

A módosítást követően:
„A jelzőőr jelzései
7. § (1) jelzőőr vagy polgárőr 

jelzőtárcsával vagy – feltartott, 
vagy vasúti átjárónál az úttes-
ten állványra helyezett – piros 
fényű lámpával adott jelzésére 
meg kell állni.

(2) Ha a forgalmat jelző-
őr vagy polgárőr irányítja, 
köteles azt az egyéb veszélyt 
jelző táblával – a jelzőőrre 
vonatkozó kiegészítő táblával 
együtt – a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint előre 
jelezni.”

A rendőrség tehermentesí-
tését célzó kormányzati törek-
vés a civil alapon szerveződő, 
a helyi viszonyokat jól ismerő 

polgárőrség jogköreinek ki-
terjesztése. A polgárőröket 
a polgárőrségről szóló tör-
vény szeptemberi módosítása 
jelzőőri feladatok ellátására 
jogosította fel. A jogszabály 
szerint erre

• A rendőri intézkedést 
igénylő közúti közlekedési 
baleset helyszínén a közleke-
dés zavartalanságának bizto-
sítása érdekében a rendőrség 
megérkezéséig önállóan, azt 
követően a rendőrség felké-
résére és utasításainak meg-
felelően,

• Az óvodák és általános is-
kolák közelében a gyermekek 
úttesten történő biztonságos 
átkelésének elősegítése ér-
dekében a polgárőrség és az 
óvoda vagy általános iskola 
fenntartójával kötött együtt-
működési megállapodás alap-
ján lehet jogosult a polgárőr 
(ld. a 2009. évi LXXXIV. tör-
vényt).

Ennek nyomán vált szüksé-
gessé a KRESZ rendelet ilyen 
értelmű kiegészítése is.

*   *   *

Községünkben újra megsza-
porodtak a betöréses lopások. 
Az idős lakosság figyelmét 
különösen felhívjuk arra, hogy 
vigyázzanak ingatlanjaikra, 
értékeikre!

Rendőrségi hírek

Újdonságok a Csalogató Italboltban!
Táncsics Mihály utca 10.

A hideg sörök és a hűsítő italok mellett január 30.-tól 
az üzletünkben 15 féle Pizza és Baguette melegszendvics 

kapható! Áraink 200 Ft-tól 1080 Ft-ig. 

Pizza rendelés a +36-30-860-6755 telefonszámon. 

Házhoz szállítást nem vállalunk. 

Az árak forintban értendők, és az ÁFÁ-t tar-talmazzák!

Nyitva tartás: Hétfő-vasárnap 9.00-tól 20.00-ig.

Szeretettel várunk minden kedves vendéget!

Beszámoló 
az ALAPÍTVÁNY TÁPLÁNSZENTKERESZT 
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT 2009. évzáró üléséről



2010. február 3

Táplánszentkereszt Község Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-
Dunántúli Operatív Program támogatási 
rendszeréhez a „Közoktatási infrastruk-
túra és szolgáltatások fejlesztése” című 
pályázati kiírásra. A benyújtott pályázat 
eredményes elbírálásban részesült, így 
az Önkormányzat a beruházás megva-
lósításához 186.388.500 Ft támogatást 

kapott. A projekt teljes elszámolható 
költsége 207.098.333 Ft. (Támogatási 
intenzitás: 90%)

A pályázati felhívás célul tűzte ki, hogy 
a közoktatási intézmények beruházásait 
célirányosan támogatja a közoktatási 
reformfolyamatoknak és a „21. század 
iskolája” zászlóshajó programnak meg-
felelően a minőségi oktatás megterem-
téséhez szükséges feltételek biztosítása 
érdekében. Ennek kapcsán a demográ-
fiailag növekvő, vagy stagnáló népességű 
településeken lévő, valamint a magas 
számú hátrányos helyzetű gyermekkel 
rendelkező intézmények részesülhetnek 
infrastrukturális fejlesztéseket és eszköz-
fejlesztéseket célzó támogatásban.

A projekt alapvető célja a táplánszent-
kereszti általános iskola épületének felújí-
tása, valamint egy többfunkciós tornaterem 
építése a minőségi oktatás infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése érdekében. A 
felújítással érintett épületrészben ener-
giatakarékossági fejlesztések (nyílászáró 
csere, épületvillamossági tevékenységek) 
valósulnak meg, szociális blokkok kialakí-
tása, tantermek felújítása, valamint az IKT 
fogadására alkalmas háttér létrehozása 
történik. A felújítás során kialakításra 
kerül egy sószoba, mely a légzőszervi 
megbetegedések gyógyításához megfelelő 
eszközként szolgál.

A meglévő tornaszobából kerül kialakí-
tásra az új tornacsarnokhoz tartozó vizes-

blokk, mely a kor követelményeinek meg-
felelő higiéniai feltételeket biztosítja.

A tervezett multifunkcionális tornate-
rem az iskolaépület mögött kerül megépí-
tésre, közvetlenül hozzáépítve a jelenlegi 
tornaszobához. A tornateremben egy 492 
m²-es pálya, valamint egy 28 m²-es színpad 
lesz kialakítva. A tornacsarnok melletti 
kétszintes bővítményben a földszinten egy 
öltözőblokk kerül kialakításra, mellette 

pedig egy többfunkciós kézművesterem. 
Az emeleten egy zenekari, színjátszó- és 
táncpróbák tartására alkalmas terem lesz 
kialakítva, továbbá egy tanuló/fejlesztő 
szoba, amely a hátrányos helyzetű, a hal-
mozottan hátrányos helyzetű, valamint 
a sajátos nevelési igényű gyermekek ne-
velését, oktatását segíti elő, lehetőséget 
biztosítva a tanár-diák, tanár-szülő viszony 
javítására, szorosabbá tételére. Az új épü-
letrész 1600 m² alapterületet foglal el.

A kétszintes épületben lift épül az aka-
dálymentesítés céljából. Az új épületrész 
és a meglévő iskolaépület a második 
emeleten egy „híddal” lesz összekötve, 
így megvalósul az egész épület teljes 
akadálymentesítése.

Az info-kommunikációs akadálymen-
tesítés érdekében piktogramok kerülnek 

elhelyezésre, a menekülési irányt jelző-
fények is hangsúlyozzák, illetve a hallás-
sérültek közlekedését indukciós hurok 
elhelyezése segíti.

A projekt keretében jelentős mértékű 
eszközbeszerzés is megvalósul. 24.960.000 
forint értékben több mint 400-féle esz-
közzel gyarapodik iskolánk. Beszerzésre 
kerülnek a művészeti kör működéséhez 
szükséges eszközök, a kézműves fog-
lalkozások eszközei, a sajátos nevelési 
igényű, hátrányos helyzetű gyermekek 
oktatásához, neveléséhez szükséges esz-
közök, a napközi működéséhez szükséges 
eszközök, tornatermi szerek, tantermi 
berendezések, illetve a kültéri eszkö-
zök. A projekt keretében megvalósított 
eszközbeszerzés vonatkozásában fontos 
szempontként jelenik meg a természetes 
alapanyag, a sokoldalú feladatellátás 
lehetősége, valamint a mobilitás.

A projektben kiemelt szerepet kap-
nak a környezet- és egészségtudatosság 
alapelvei, a gyermekek ezen irányú tudá-
sának, viselkedésének fejlesztése. Ennek 
érdekében az iskola épületében növény-
és terméssarok kerül kialakításra, szelek-
tív hulladékgyűjtő edények, komposztáló 
edény, valamint madáretetők elhelyezése 
valósul meg.

Önkormányzatunk célja, hogy megér-
demelt, méltó és korszerű körülménye-
ket teremtsen az oktatás színvonalának 
emelésére, erősítse Táplánszentkereszt 
mikrotérségi szerepét és hosszú távú 
fenntarthatóságot biztosítson az isko-
lának.

Az ünnepélyes átadás várható időpont-
ja 2010. augusztus 15.

Tájékoztatás
az „Apáczai Csere János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése Táplánszentkereszten az egészséges életmódra nevelés 

és a művészeti oktatás feltételeinek megteremtése érdekében” című közoktatás-fejlesztési pályázattal kapcsolatban

Az épület látványterve
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Tűzoltó 
hírek

Köszönjük azon lakosok segít-
ségét, akik 2009-ben adójuk 1%-át 
a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letnek ajánlották fel, illetve mun-
kájukkal, bármilyen anyagi, tárgyi 
hozzájárulásukkal segítették műkö-
désünket. 

A tavalyi évben 49.817 Ft gyűlt 
össze az egyesület számláján. 

Az összeg egy részéből tűzoltó 
szakfelszerelést szeretnénk vásárolni, 
úgymint lámpa, védőkesztyű, töm-
lő, sugárcső. Továbbá mihamarabb 
szeretnénk egy motoros láncfűrészt 
beszerezni a viharkárok, illetve a 
fakidőlések megelőzésére és felszá-
molására. Ezen tervünk megvalósítá-
sához nélkülözhetetlenek a különféle 
pályázatok és támogatások.

A pénzkeret egy részét szakmai 
továbbképzésre használjuk fel, hisz 
működésünkhöz feltétlenül szük-
séges a szakmai, az elméleti és a 
gyakorlati tudás, mivel a szakmai 
végzettség megléte nagy szerepet 
játszik a precíz munkavégzésben, 
valamint az általunk benyújtott pá-
lyázatok kedvező elbírálásában is.

A Vas Megyei Tűzoltó Szövetség 
által szervezett 40 órás alap tanfo-
lyamon egyesületünkből 15 férfi és 3 
hölgy vesz részt. A tanfolyam január 
30-án kezdődik Vépen.

Bízunk benne, hogy egyesületünk 
megállja helyét a továbbiakban 
is, Táplánszentkereszt lakosainak 
rendelkezésére állva. Rendezvénye-
inken szívesen látunk minden kedves 
táplánszentkereszti és környékbeli 
érdeklődőt. 

Ezzel a tudattal kívánunk minden 
kedves lakosnak káreseményektől 
mentes 2010-es évet.

2010-ben is kérjük a falu lakossá-
gát, hogy adójuk 1%-ával egyesüle-
tünk működését támogassák:

 ADÓSZÁM: 1 8888 661-1-18

Kovács Ferencné

Bemutatkozás

1823. január 22-én készült el Kölcsey 
Ferenc az egész magyarság legnagyobb 
versével: a Himnusszal! 

Ezen jeles eseményt 
ünnepeljük évek óta 
Táplánszentkereszten is. 
Idén január 22-én Róka 
Szabolcs énekmondó ér-
kezett községünkbe, aki 
egyórás műsorával felejt-
hetetlen élményt szerzett 
az óvodásoknak és az 
iskolásoknak. Különféle 
eddig ismeretlen vagy ke-
vésbé ismert hangszere-
ket szólaltatott meg, rég 
elfeledettnek hitt dalokat 
adott elő, s egy tanulsá-
gos mesét is megtanított 
a gyermekeknek.

Másnap, január 23-án kettő órától 
vártuk ismét a gyermekeket és szüleiket 
a művelődési házba. A gyerekek rongy-

babát készítettek, megtanulták a 
keresztszemes hímzést, illetve kü-
lönféle tájegységek népi motívumait 
ismerték meg. Majd négy órától egy 

tanulságos előadást hallhatott a 
nagyérdemű Néprajzi értékeink 
címmel Nádas Nikoletta tolmácso-
lásában. Az előadást népviseleti 
bemutató követte. A kétnapos ren-
dezvényt táncház zárta.

A rendezvény sikeres lebonyolí-
tásában sok-sok segítséget kaptunk 
a Sárkány Klubtól és Kustos Anna 
Zsófiától! Köszönjük nekik!

Kozmor Barbara  
Fényképeket készítette: 

Draskovits Norbert

Huszárné Török Katalin szakvizsgázott 
szociális munkás vagyok. 2009 májusa 
óta dolgozom a községben családgon-
dozóként. A Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkáját szeretném 
bemutatni. 

A Szolgálat segítséget nyújt a község 
területén élők számára a szociális és 
mentálhigiénés problémák, illetve a 
krízishelyzet megoldásában az ilyen 
élethelyzethez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszüntetése, valamint 
az életvezetési képesség megőrzése 
céljából. A családok segítése érdeké-
ben a Szolgálat veszélyeztetettséget és 
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert 
működtet. A családsegítés keretében 
lehetőség van szociális, életvezetési és 
mentálhigiénés tanácsadásra. Segítsé-
get nyújtok: a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokhoz, a szociális szolgáltatások-
hoz való hozzájutás megszervezésében, 

a családban jelentkező működési za-
varok, illetve konfliktusok megoldásá-
nak elősegítésében. A gyermekkel és 
családjával végzett szociális munkával 
(családgondozás) a gyermek problé-
máit próbálom rendezni, a családban 
jelentkező működési zavarok ellensú-
lyozására törekszem. A munkanélkü-
liek, az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők, a szenvedély-
betegek, a pszichiátriai betegek, a ká-
bítószer-problémákkal küzdők, illetve 
egyéb szociálisan rászorult személyek 
és családtagjaik részére tanácsadást 
nyújtok. Folyamatosan figyelemmel 
kísérem a településen élők szociális 
helyzetét, veszélyeztetettségét.

Ha kérdésük, problémájuk van, ké-
rem, forduljanak bizalommal hozzám.

A Szolgálat (Rákóczi F. u. 1.) hétfőtől 
csütörtökig 7.30-15.30 óráig, pénteken 
7.30-13.30 óráig elérhető. 

Huszárné Török Katalin

Állandó telefonszámok:
Községi Önkormányzat: 577-048

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

Orvosi rendelő: 577-042
Gyepmester: 06-70/362-2655

Magyar Kultúra Napja(i) 
Táplánszentkereszten

2010. január 22–23.
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2010-ben az elmúlt év leg-
sikeresebb olvasmányaival 
várjuk Önöket, várunk titeket 
a Jókai Mór Községi – Iskolai 
Könyvtárba!

Nyitva tartásunk: 
Hétfő 12-18
Kedd 14-17
Szerda 12-18
Csütörtök 14-17
Péntek 10-18

Könyv Top 10 

1. Stephenie Meyer: Eclipse 
– A romantikus vámpírszere-
lem folytatódik

Azok az olvasók, akiket ra-
bul ejtett az Alkonyat és az 
Újhold, ugyanilyen mohón 
falják majd Stephenie Meyer 
magával ragadó vámpírtör-
ténetének rég várt harmadik 
kötetét, a Napfogyatkozást is.

„Mondják, a föld veszte a 
tűz lesz, vagy a jég.

Én mint ember, 
kit vágya űz, amondó 
vagyok, hogy a tűz.

De ha kell a kétféle vég, 
itt gyűlölet is annyi van,

hogy pusztítószerül a jég is 
éppolyan jó és elég.”

(Robert Frost: Tűz és jég)

2. Dan Brown: Az elveszett 
jelkép – A Da Vinci-kód írójá-
nak legújabb remekműve

Az elveszett jelkép az el-
titkolt históriák, misztikus 
ikonok és kódok ragyogóan 
összecsomózott szőttese; in-
telligens, villámgyors tempójú 
thriller, amelyben egymást 
érik a meglepetések. Hiszen 
– miként azt Robert Langdon 
felfedezi – nincs páratlanabb 
vagy megrendítőbb, mint az 
a titok, amely mindvégig a 
szemünk előtt volt...

3. Reneszánsz nagykönyv – 
KIEMELTEN AJÁNLOTT!

2008. a reneszánsz éve volt 
Magyarországon, ezen ap-
ropóból Táplánszentkereszt 
Község több ízben is megem-
lékezett a történelmi korszak-
ról. Tavasszal egy egész héten 
át reneszánsz programokkal 
várta a könyvtár a gyermeke-
ket, felnőtteket. Ősszel pedig 
a falunapon ölthetett a nagy-
érdemű reneszánsz öltöze-
tet. Ez utóbbi program helyet 
kapott a 2009-ben kiadott 
Reneszánsz Nagykönyvben. A 
könyv és a hozzá tartozó DVD 
megtekinthető, kölcsönözhető 
könyvtárunkban! 

4. Fejős Éva: Eper reggelire 
– Hotel Bali 2.

Fejős Éva immár negyedik 
sikerkönyvével jelentkezik, 
és ezúttal a rajongói által leg-
jobbnak tartott Hotel Bali 

folytatásával, melyben beava-
tást nyerünk férjek, szeretők 
és szerelmek történetébe, bo-
csánatos és helyrehozhatatlan 
bűnök, valóra váltott és elsza-
lasztott álmok, életre szóló 
leckék és szerelmek világába.

5. Davis Benedictus: Mici-
mackó visszatér 

Ugye sokszor gondoltál arra, 
milyen jó lenne, ha sosem érne 
véget a mese? Vagy ha véget 
is ér, folytatódjék... Hát most 
tessék, itt van. Ugye rájuk 
ismersz? Bár Micimackó az el-
telt nyolcvan évben felszedett 
néhány dekát, mégis a régi. 
És persze Nyuszi, Füles, Ba-
goly és Kanga is. Igaz, Tigris 
közben megszerette a szedret, 
Róbert Gida fontos dolgokat 
tanult az iskolában, de azért a 
Százholdas Pagonyban semmi 
sem változott. De hát akkor 
ki az a Kecsesen Hajlékony 
Valaki, aki előjön a folyóból? 
És miért áll el örökre az eső? 
Hogyan tanulnak krikettez-
ni az állatok, és hogyan lesz 
Micimackóból tanfelügyelő? 
Mindezt megtudhatod, ha el-
olvasod a Micimackó visszatér 
vadonatúj történeteit.

6. Magyar népmesék so-
rozat

A Magyar népmesék soro-
zat az elmúlt évtizedek során 
fogalommá vált. A főként a 
televízióból ismert, különleges 
hangulatú mesék most ké-
peskönyv formájában kelnek 
életre. A köteteteket korosz-
tálytól függetlenül mindenki-
nek javasoljuk!

7. Tinikönyvek: High School 
Musical, Hannah Mon ta-
na…

Előbb a filmvásznon, s a te-
levízió képernyőin hódító sztá-
rok a tavalyi évtől nyomtatott 
formában is beszerezhetőek. 
A könyvek sikere vetekszik, 
sőt meghaladja a mozifilmek 
népszerűségét. Éppen ezért a 
táplánszentkereszti könyvtár 
is beszerezte ezen kiadások 
némelyikét, hogy minél töb-
ben elszakadva a televízió 

képernyőjétől, a számítógép 
monitorjától kezetekbe ve-
gyétek és olvassátok Hannah 
Montana vagy Troy és Gabri-
ella legújabb történeteit.

8. Rácz Zuszsa: Nesze Ne-
ked Terézanyu 

Kéki Kata – alias Terézanyu 
–, a munkanélküli újságíró egy 
csapásra válik ismert szerzővé, 
mint a mesékben. Ám a siker 
úgy katapultálja ki életéből a 
főhőst, hogy a fal adja a má-
sikat. Terézanyu ijedtében 
világgá megy, meg sem áll az 
Óperencián túlig. Pedig még 
sosem járt ilyen közel ahhoz, 
amit mindig is keresett...

9. Vass Virág: Vulévu
„Ki az Igazi: aki romanti-

kus tettekkel jelzi szerelmét; 
aki félve bátor; aki elmegy, 
de visszatér; netán az, akibe 
„véletlenül” belebotlunk? 
Mi vezet át a szerelmeken, a 
csalódásokon, életünk csúcs- 
és mélypontjain, hol-merre 
találunk kapaszkodót? Vass 
Virág regénye éppen olyan 
könnyed, lendületes és légies, 
akár a könyv fedlapján az eser-
nyős lány – miközben izgalmas 
mélységekbe visz, amelyekből 
felbukkanva levegő után kap-
kodunk… A Vulévu rólunk, 
mai nőkről szól, az esendő-
ségeinkről, reményeinkről, 
szerelmeinkről – vagyis: az 
életünkről.”

Fejős Éva

10.  Tara Moss:  Fétis  – 
Vöröspöttyös borzongás

Hátborzongató regény a kri-
mik világának legragyogóbb 
asszonyától.

Makedde Vanderwall vonz-
za a pszichopatákat. Gyönyö-
rű, egyedülálló, modellként 
utazgat a világban és törvény-
széki pszichológiát tanul. És 
éppen most gyilkolták meg 
brutálisan a legjobb barátnő-
jét. Mit tehet egy barátnő, mit 
tehet egy lehetséges áldozat? 
Ha érdekelnek a válaszok: 
FÉTIS!

Összeállította: 
Kozmor Barbara

Köszönet a gyors és 
szakszerű segítségért

2010. január 16-án éjjel a Fő utcai park egyik fájáról letörött 
egy elszáradt ág. Sajnos az ág elszakította a telefonvezetéket 
és az elektromos vezetéket is. A legnagyobb kár a könyvtár 
tetőzetében esett, ami 1,5 négyzetméteren beszakadt.

A polgárőrök biztosították a területet, amíg a helyi ön-
kéntes tűzoltó egyesület tagjai motorfűrésszel felvágták és 
eltávolították az útból az ágakat. Ezután a tetőt is ideiglenesen 
kijavították a nagyobb beázás megelőzése érdekében. Az e.on 
aznap délelőtt helyreállította a kábelszakadást, a magyar 
Telecom pedig kedden a telefonvezetéket javította ki.

Köszönjük mindkét egyesület tagjainak a gyors és szak-
szerű intézkedést. Jó tudni, hogy vannak olyan emberek a 
faluban, akikre számítani tudunk – a hétvégét is beleértve 
– ilyen esetekben. 

ifj. Perl János
polgármester

Legsikeresebb olvasmányok
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Táplánszentkereszten és kör-
nyékén nem elegendő az óvo-
dai férőhelyek száma, bölcső-
dei intézmények pedig csak 
Szombathelyen találhatóak, 
amelyek 120%-os kihasznált-
sággal működnek.

Elmondhatjuk, hogy a szü-
lőknek gondot jelent gyer-
mekük elhelyezése, ha csak 
néhány óráról is beszélünk, 
mikor a szülőnek hivatalos 
ügyet kell intéznie, bevásá-
rolnia, ahová gyermekét nem 
szeretné magával vinni, hiszen 
egy kisgyermek mit is csinálna 
egy hivatalban?

Ezért hoztuk létre családi 
napközinket, hogy a szülőknek 
egy lehetőséget nyújtsunk 
gyermekük elhelyezésére. A 
családi napköziben lehetőség 
van egész napos ellátásra, vagy 
néhány órás felügyeletre is.

De mi is az a családi napközi?
A gyermekjóléti alapellátás 

része, a gyermekek törvényben 
rögzített napközbeni ellátásá-
nak családias körülmények 
között biztosított formája.  
A családi napközi alapellá-
tás keretében a 20 hetes – 
14 éves gyermekek részére 
nyújt napközbeni ellátást. A 
Mini Manó családi napközi 
elsősorban a bölcsődés korú 

gyermekeknek nyújt ellátást 
(20 hetes-3 éves). A munkát 
vállaló szülők számára ad le-
hetőséget kisgyermekük el-
lenőrzött körülmények között 
történő napközbeni elhelye-
zésére. A családi napköziben 
koruknak és fejlettségüknek 
megfelelően gondoskodunk a 
gyermekekről.

Mit nyújt a családi napközi?
Napközink a gyermekek 

számára nappali felügyeletet, 
gondozást, nevelést, étkezte-
tést, foglalkoztatást nyújt.

Mi az előnye a családi nap-
közinek?

Előnyei a nagyobb létszá-
mú gyermekintézmények-
kel, óvodákkal, bölcsődékkel 
szemben: kisebb csoportlét-
szám, a légúti és egyéb fertő-
zéses megbetegedések száma 
alacsonyabb, mint nagyobb 
gyermekközösségekben, a 
kis létszámú gyermekcsoport 
lehetőséget teremt az egyes 
gyermek fejlettségét, egyéni 
szükségleteit figyelembe vevő 
felügyeletre, gondozásra.

Ki veheti igénybe a családi 
napközit?

– bölcsődei vagy óvodai el-
látásban nem részesülő kis-
gyermek

– iskolai oktatásban részt vevő 
gyermekek, az iskola nyitvatar-
tási idejét követően, különösen 
azok, akik iskolai napközit, tanu-
lószobát nem igényelnek

– fogyatékos gyermekek
– azon gyermekek, akik ér-

vényes oltási kiskönyvvel ren-

delkeznek és nem szenvednek 
fertőző betegségekben.

A nyitvatartási idő függ a 
szülők igényeitől, a nyitvatar-
tási időt a szülőkkel egyeztetve 
hatá-rozzuk meg.

A szolgáltatás költsége 
20.000 Ft körül várható ha-
vonta, amely tartalmazza az 
étkeztetést is, de erről a Képvi-
selő-testület még nem döntött, 
a térítési díjnál kedvezmények 
igényelhetők.

A családi napközi nem in-
tézmény, mint az óvoda és a 
bölcsőde! Ez egy szolgáltatás, 
egy lehetőség a szülőknek.

A Mini Manó családi napközi 
bemutatása:

A Családi Napközi 7 gyer-
mek befogadására, gondo-
zására, nevelésére alkalmas. 
Célunk, hogy a hozzánk kerülő 
gyerekek meleg, barátságos, 
családias hangulatban tölt-
sék itt mindennapjaikat. A 
kis csoportlétszám a nyugodt, 
kiegyensúlyozott, derűs lég-
kör sok lehetőséget nyújt a 
gyerekek egyéniségének dif-
ferenciált fejlesztésére. Az 
önfeledt, értelmes játék, a sok-
féle tevékenység, mind-mind 
alkalmat ad arra – mindenre 
megfelelő időt hagyva –, hogy 
a gyermekek saját fejlődési 
ütemének megfelelően bonta-
koztathassuk ki személyiségét, 
alakíthassuk ki a helyes szoká-
saikat. Családi Napközinkben 
az egész lakás és a kert is a 
gyerekek birodalma, amelynek 
berendezésénél igyekeztünk 

a hely nyújtotta 
lehetőségeket 
úgy kihasználni, 
hogy megfelelő 
helyet tudjunk 
b i z tos í tan i  a 
k ü l ö n b ö z ő  – 
életkoruknak 
m e g f e l e l ő e n 
összeállított – 
tevékenységek 
számára. A kis 
gyermeklétszám 
l e h e t ő s é g e t 
nyújt arra, hogy 
napirendünk ru-
galmas legyen, 
az életkori sa-

játosságokhoz igazodva. A 
napközi két szobája közül az 
egyiket úgy alakítottuk ki, hogy 
a mindennapi játék (vizuális, 
fejlesztő, építő…) színtere 
lehessen. A másik szobában 
a kisgyermeknek pihenésre, 
alvásra adnak lehetőséget a 
jellel megjelölt gyermekágyak. 
Napközinkben mindennapo-
sak lesznek a spontán és ter-
vezetten elhangzott versek, 
mondókák, dalok, amelyek a 
bölcsődés korosztály életkori 
sajátosságainak megfelelően, 
zömében a lovagoltató, sétál-
tató, hintáztató, vonatozó, ujj 
és kéz játékok, ölbeli játékok 
és altatók. Ezek mellett helyet 
kapnak a kedves, rövid versek, 
mesék, és dalok is, utóbbiak 
gyakran hangszeres előadás-
ban, ill. hangszeres kíséret-
tel (furulya). Mindez a zene 
megszerettetését szolgálja. A 
sokféle játékon és tevékeny-
ségen kívül nagyon fontos fel-
adatnak tartjuk a mozgást, a 
sétát a szabadban. A levegő-
zésre szánt időt vagy a kis füves 
udvaron töltjük, vagy pedig 
élményszerző sétákat teszünk 
a környéken: a játszótérre, a 
közeli parkba. A séták alkal-
mat adnak a természetes és az 
ember által kialakított mester-
séges környezet felfedezésére. 
A kulturált étkezési szokások 
kialakításához étkezőhelyiség 
áll rendelkezésünkre. A helyes 
étkezési szokások kialakítása 
fontos feladat. Természetesen 
mindig beillesztjük a napiren-
dünkbe az aktuális, évszakok-
hoz vagy ünnepekhez kapcso-
lódó tevékenységeket.

Családi napközink életébe a 
szülők bármikor betekinthet-
nek, de minden évben szer-
vezünk olyan programokat, 
amelyre majd a családot is 
szeretettel meghívjuk.

Érdeklődni a Polgármesteri 
Hivatalban, a nyitást követően 
pedig a családi napköziben 
lehet.

Szeretettel várjuk minden 
kisgyermek jelentkezését.

Várható nyitás: 2010. feb-
ruár 1.

Benkő Dóra

Családi napközi nyílik Táplánszentkereszten
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Kultúra

2009-ben a következő ren-
dezvényeket támogattuk mun-
kánkkal, részvételünkkel, se-
gítségünkkel:

– Tombolatárgyak 
felajánlásával (isko-
lai farsang,  iskolai 
SZM-bál,  Batyus-
bál,  „Tevékenység 
szép öregség” ala-
pítványi bál,  V. VAS-
FILM,  Kárpát-me-
dence magyarlakta 
településeinek vir-
tusvetélkedője, Tűz-
oltónap és még ami a 
felsorolásból esetleg 
kimaradt…

– Kézműves-fog-
lalkozásokat tartot-
tunk Táplán szent ke-
reszten a Húsvéti Játszóház-
ban és az Adventi készülődés-
ben, Szombathelyen a Savaria 
Karneválon.

– Munkánkkal hozzájárul-
tunk a következő rendezvé-
nyek / intézmények által meg-

szervezett programok sikeres 
lebonyolításához: Ostrom-
napok – Kőszeg (jelmezeket 
varrtunk), Szüreti mulatság 

– Óvoda, Idősek Otthona, 
Karácsonyi vásár – Iskola.

– Önálló kiállítást sikerült 
létrehozni a Falunap egyik 
rendezvényeként, melyben 
a kiállított munkák először 
kerültek a közönség elé. 

– Sikeres „Tervezd meg ta-
karód!” pályázatot írtunk ki, 
melyre szép és színvonalas 
alkotások érkeztek be. Az 

elbírálásba bevontuk 
a közönséget is, akik 
nagy számban adták le 
voksukat egy-egy mű 
mellett.

– Részt vettünk ta-
pasztalatgyűjtés végett 
és új ismeretek, kap-

csolatok megszerzése miatt 
a következő foltvarrós ren-
dezvényeken: Foltvarró tá-
bor Olad, Adventi varrónap 
OMK.

Ha Ön is szeretné/tudná 
segíteni karitatív tevékenysé-
günket, csatlakozzon hozzánk! 
Jöjjön el az orvosi rendelő 
melletti klubhelyünkre hét-
főnként 17:30-tól!

A Táplán Mozi 2010. februári programja
2010. február 23. 14 óra – A hercegnő és a béka  (amerikai 

rajzfilm)
2010. március 2. 19 óra – Egyszerűen bonyolult (amerikai 

vígjáték)

III. FIATAL CSALÁDOK NAPJA 
2010. február 28., vasárnap
Nagy-nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 

az újra megrendezésre kerülő Fiatal Családok Napjára, ahol 
elsősorban a családoknak tartogatunk meglepetéseket, de 
minden korosztály megtalálja a kedvére való programot intéz-
ményünkben.

Programok 14 órától:
– Gyermekeknek kézműves foglalkozás 
– Családi fotó
– Svédasztal: üdítő, sütemény, szendvics
– Csocsó
– Gombfoci
– Társasjátékok
– Diavetítés (gyerekek vetítenek a szüleiknek)
– Gyermekdalok… közös éneklés
– Népszokások bemutatása Nádas Nikoletta tolmácsolásá-

ban
–  Mozi: Arthur és a villangók – Maltazár bosszúja
A rendezvény az Oktatási és Kulturális Minisztérium TEN-

GERTÁNC pályázatának programjának támogatásával valósul 
meg.

2010-ben az élet meg nem áll, 
újra itt a Farsangi Batyus-bál!!! 

 

2010. február 5-én 16 órától éjszakába 
nyúlóan a Jókai Mór M vel dési Házban. 

Fellép a  Tápláni Gyöngyvirág Dalkör, a 
talpalávalót húzza egyik jól képzett 

zenészünk! 
 

Elemózsia, némi itóka hozatala ajánlott, de 
mindenképpen kötelez . 

 
Belép díj: 300,-Ft 

 
Mulassunk egyet a farsang 

tiszteletére! 

A foltvarrókról
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2009. november 28-án ren-
dezték meg Budapesten a 
Magyar Karate Szövetség 
rendezésében a XIV. WKF 
Karate Diákolimpiát, melyre 
Németh András edző a TKSE 
csapatából 6 főt nevezett, akik 
az iskoláikat képviselték a 
megmérettetésben.

A tápláni  karatésok az 
ippon shobu rendszer szerint 
edzenek és versenyeznek, de 
néha „kirándulnak” a má-
sik irányzatba, a WKF-be, 
mely egész más szabályok 
szerint zajlik, más a bírás-

kodás is. Katában nem is in-
dultak, mert az általuk tanult 
shotokan katáknak, a gojuryu 
katákkal szemben semmi esé-
lye, így csak kumitében mér-
ték össze tudásukat a TKSE 
versenyzői. Kassai László 
és Koós Viktor egyformán a 
második meccsükön estek ki, 
intésekkel leléptették őket: 
a bírókkal szemben nem volt 
esélyük. Az „idősebbek” már 
rutinosabbak voltak, még a 
bírók sem tudták őket megál-
lítani, mindannyian a döntőig 
jutottak. Gyere el edzésünkre és 

légy Te is a csapat tagja! Ki-
kötésünk mindössze annyi, 
hogy a három korcsoport va-
lamelyikének megfeleljél!

Korcsoportjaink:
– 7-10 év között
– 11-13 év között
– 14-20 év között

Várunk sok-sok szeretettel!
Érdeklődni: Kozmor Bar-

baránál lehet (+36-30/414-
3771).

Bővebb információ az 
Apáczai Csere János Álta-
lános Iskola honlapján:

http://www.taplaniskola.
atw.hu/

Adventi készülődés 2009. 
december 6-án.

Mikulás napján a Jókai Mór 
Művelődési Házban nagy volt 
a sürgés-forgás. Gyerekek és 
felnőttek egyaránt készülőd-
tek az év legszebb ünnepére: 
a karácsonyra. 

A művelődési házat mé-
zeskalács és forralt bor illata 

lengte be, miközben készül-
tek a karácsonyi gyertyák, 
decoupage-képek, ajándékkí-
sérők, rajzok.

A hangulatos délutánt a 
Vadrózsa Néptánccsoport fel-
lépése koronázta meg, akik 17 
óra magasságában mutatták 
be karácsonyi koreográfiáju-
kat Ünnep címmel. 

Karate hírek

WKF Diákolimpia

iskola kumite

Lovranics Alexandra Szentgyörgyi Gimnázium, Szombathely 2

Koós Nóra Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg 2

Kassai Gergely Hermann Ottó Szakközépiskola, Szombathey 3

Habda Zsolt Bolyai János Gimnázium, Szombathely 2

A TKSE versenyzői. Balról: Németh András edző, Koós Nóra, 
Kassai Gergely, Habda Zsolt, Koós Viktor, Lovranics Alexandra, 

Kassai László

Eredmények:

Show Tánc felhívás!
Januártól új koreográfiával várja a táplánszentkereszti 
hip-hop csoport új tagjait!

Sikeres év vége

Bejelentkezés:
Biró Adél (+36/30-9935144)

Nyitva tartás:
Páros héten: 7.30-12.00
Páratlan héten: 13.00-18.30

Kedves régi és leendő 
Vendégeim!

Sok szeretettel várom Önöket ismét rend-
szeres nyitva tartással, a megszokott barát-
ságos környezettel és kedvező árakkal!


