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Jegyzôi rovat
Kedves Szülők!

A Polgármesteri Hivatal az idei nyáron is biztosítja a gyerme-
kek nyári étkeztetését. Ez a gyermekek részére naponta meleg  
ebédet jelent. Az igénylők az ebédet a konyháról elvitellel vagy 
helyben fogyasztással vehetik igénybe. Helyben fogyasztás 
esetén az étkezés idejére felügyeletet tartunk. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az 
étkezést ingyenesen vehetik igénybe. 

Az Önkormányzat támogatásával az idén nyáron minden 
igénylő részére lehetővé tesszük az étkezést, amennyiben a 
szünidő alatt szülője arról gondoskodni nem tud. Az étkezés 
az évközben megállapított térítési díj fizetés ellenében vehető 
igénybe. Aki évközben kedvezményben vagy mentességben 
részesül, az a nyári étkezés keretében is igénybe veheti. 

Természetesen az igénybevett nyári étkezés is fizethető meleg 
étkezési utalvánnyal. 

Kérjük, hogy igényüket május 21-ig a Polgármesteri Hiva-
talban jelezni szíveskedjenek.

A nyári étkeztetés június 14-től augusztus 31-ig tart.

Ezen túl igény esetén a Művelődési Házban egész vagy félna-
pos gyermekfelügyeletet működtetünk. Az igénylők létszámá-
nak ismeretében tudunk bővebb tájékoztatást adni. 

Foglalkozások, kirándulások stb.

Más:

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy megnyílt a Családi 
Napközi. A családi napköziről korábbi számunkban már 
írtunk. A Képviselő-testület a napközi térítési díját 20.000 
Ft-ban állapította meg, amely tartalmazza a teljes napi ellátás 
költségét is.

Előzetes igényfelmérésünk során nagyobb számú érdeklődő 
volt. Több helyről hallottuk, hogy a szülőket a magas térítési 
díj riasztja vissza. 

Bár elmondtuk azt is, hogy a térítési díj megállapítása elen-
gedhetetlen. Egyedi elbírálás alapján azonban az óvodai és a 
napközis térítési díjhoz hasonlóan kedvezmény kérhető. 

Az intézményben még van férőhely, szeretnénk, ha minél 
többen megismernék és igénybe vennék azt. Ezért az Ön-
kormányzat Képviselő-testülete döntött arról hogy a Családi 
Napközi térítési díjából 2010. május 1. és augusztus 31. között 
50% kedvezményt biztosít. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

Az intézményben lehetőség van alkalmankénti, vagy idősza-
kos gyermekelhelyezésre is.

Várjuk jelentkezésüket.

Intézményünk támogatást 
nyert a TÁMOP 3.1.4. pá-
lyázaton, így vezettük be a 
2009/2010-es tanévtől felmenő 
rendszerben három évfolyamon 
a kompetencia alapú oktatást.

Az elsősök a magyart, a ne-
gyedikesek az idegen nyelvet, 
az ötödikesek a matematikát 
tanulják az új módszerrel. A cél 
az alkalmazásképes tudás meg-
szerzése. Ne jelentsen hosszú 
éveken át tartó kínlódást pl. a 
matek, ne unalmas és egyhangú 
feladatok begyakorlásáról szól-
jon, hanem valóban a logikus 
gondolkodást fejlessze, a las-
súbb diákokat is sikerélmény-
hez juttassa.

Az új módszerek, a koopera-
tív technika elsajátítása érde-
kében az iskolánkban dolgozó 
pedagógusok többsége tovább-
képzésen vett, illetve vesz részt. 
A tapasztalatok közreadása 
jegyében 2010 februárjában 
megrendezett szakmai héten 
bemutató órákat tartottak az 
újonnan elsajátított módszerek-
kel, majd a záró értekezleten a 
tanórák elemzésére, értékelésé-
re is sor került.

Az idei tanévben indult pro-
jektpedagógia világossá tette 
számunkra, hogy ezzel a gye-
rekek sokoldalú fejlesztésére 
nyílik lehetőség. Az egészséges 
életmód projekt keretében az 
ősszel egy héten át zajlottak az 
események. Érdekes előadáso-
kat hallgathattunk, az osztályok 
között játékos vetélkedőkre 
került sor, a diákok egészséges 

ételeket készítettek. Mindez 
most valamennyi felsős diákunk 
érzelmi intelligenciájának fej-
lesztésével folytatódik, melyben 
a Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár működik közre. E 
projekt részeként fontos még 
megemlítenünk az ingyenes 
úszásoktatást is.

Az államalapítási projekt 
keretében tanulóink az István, 
a király című rockopera elő-
adására készülnek. Hetente 
zajlanak a próbák, mellette kis 
csoportokban folyik a kutató-
munka, hiszen az előadáshoz 
korhű jelmezeket is illő készíte-
ni. A színházi munka tanulmá-
nyozására diákjaink az egyik 
előadás után a zalaegerszegi 
Hevesi Sándor Színházban a 
kulisszák mögé is betekint-
hettek. Az ingyenes bérlettel 
még 2 előadás vár tanulóinkra. 
Emlékezetes marad a Griff 
Bábszínház nagyszerű karácso-
nyi előadása, melyet az összes 
tanulónk megnézhetett.

Bizonyára a kis diákok szá-
mára felejthetetlenek lesznek a 
körmendi erdei iskolában eltöl-
tött napok is.  Tanulóink kilépve 
az iskola falai közül saját kör-
nyezetükben figyelhetik meg az 
erdő lakóit, a természetközeli 
oktatás részesei lehetnek.  

Bízunk benne, hogy az új 
pedagógiai módszerek hatására 
mind sokoldalúbb, érdeklő-
dőbb, kreatívabb, az életben 
helyt állni tudó diákok kerülnek 
ki az Apáczai Csere János Álta-
lános Iskolából. 

Eseménydús tanév  
a táplánszentkereszti iskolában
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Kultusszá lett a táplánszent-
kereszti medvehagyma, ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
az április 25-én kilátogatók 
száma.

 

Hosszas készülődés, terve-
zés előzte meg a II. Medve-
hagyma-virágzás Ünnepét: 
sok család hetek óta medve-
hagymán élt csak azért, hogy 
erre a vasárnapra a lehető 
legfinomabb étellel örven-
deztesse meg a nagyérdeműt 
a szakácsnő/a szakács. Mielőtt 
azonban ezen családokról, 
ételekről írnék, ismertetem 
a rendezvény tudományos és 
kulturális oldalát.

Az ifjúság exkluzív bioló-
giaórájával vette kezdetét 
rendezvényünk vasárnap dél-
előtt. A legfontosabb tudniva-
lók közös megbeszélése után 
a résztvevők medvehagyma 
kvízt töltöttek ki. 

A kvízverseny díjazottai: 
1. Biró Adrienn
2. Babos Gábor
3. Móricz Viktória

A program délután kettő 
órakor a hivatalos megnyi-
tóval folytatódott. Ifj. Perl 
János polgármester úr és Bozi 
Jánosné (a Táplánszentkereszt 
Kultúrájáért Közhasznú Egye-

sület elnök asszonya) megnyi-
tóját követően a Szentpéterfai 
Tamburazenekar örvendeztet-
te meg műsorával az akkorra 
már szép számú közönséget. 

A horvát dallamokat Dr. Nagy 
László agrármérnök előadása 
követte. Előadásának témá-
ja: A medvehagyma, amire 
vigyázni kell! A tudományt 
művészet váltotta: ünneplő-
be öltözött Gyöngyvirágaink 
daloltak nekünk. A Tápláni 
Göngyvirág Dalkör után Tőke 
Monika (védőnő) előadása 
következett: A medvehagyma, 
mint gyógynövény címmel.

   
A produkciók szünetében 

a kilátogatók medvehagy-
mát szedtek, Nagy Bandó 
A n d r á s :  M e d v e h a g y m a 
Kincseskönyvét vásárolták, 
Nádas Niki és Kustos Kata 
vezetésével medve-álarcok, 
medvehagyma virágok készül-
tek, illetve fotózkodni is lehe-
tett Medvehagyma Medvével.

A csöppet sem esemény-
telen szünetet követően Né-
meth Tamás tárogatóművész 
kápráztatta el a közönséget. 
Majd következett a rendez-
vény talán leginkább várt 
pillanata: a medvehagymás 
ételekkel borított svédasz-
tal. Az ételek sikerét mi sem 
bizonyítja jobban, mint a 
tény, hogy sok tálca az aszta-
lig sem ért el, hisz útközben 
lekapkodták a pogácsákat, 
csigákat, finomságokat. A 12 
szakács, akinek köszönettel 
tartozunk: Kozmor Istvánné, 
Molnár Istvánné, Mészáros 
Ferencné, Pozsgai Ildikó, 
Családi Anita, Sebestyén 

Antalné, Horváthné Galam-
bos Krisztina, Somogyiné 
Kovács Éva, Korpics Bianka, 
Korpicsné Horváth Andrea és 
Korpics László.

Több mint 25-féle medve-
hagymás csemege közül kós-
tolgathattunk, volt többek 

közt pizza, langalló, pogácsa, 
leves, kenyér, vajkrém, túró-
krém, saláta, perec, töltött 
paradicsom, tészta, sőt még 
torta is.

Az ételeket négytagú zsűri 
próbálta sorrendbe állítani 
több-kevesebb sikerrel. Dr. 
Kovács László alpolgármes-
ter úr, Bozi Jánosné (TKKE 
elnöke), Cserkuti Veronika 
és jómagam nagyon nehéz 
helyzetben voltunk, hisz 22 
tökéletes étel között rangsort 
felállítani szinte lehetetlen. 
Úgy gondolom, aki kóstolta 
ezen étkek bármelyikét, egyet-
ért velem abban, hogy minden 
alkotás kategóriájában felül-

múlhatatlan volt. Dönteni 
azonban muszáj volt, így a 
kiemelt nyertesek névsora a 
következő:

1. hely: Korpicsné Horváth 
Andrea 

2. hely: Molnár Istvánné
3. hely: Pozsgai Ildikó
Különdíj: Korpics László
Ezúton kérünk mindenkit, 

aki a svédasztalra ételt ké-
szített, hogy legyen szíves a 
receptjeit lejegyezni és elhoz-
ni/elküldeni (taplanforum@
gmail.com) nekünk, mert sze-
retnénk a receptekből összeál-
lítani egy „Tápláni Macihagy-
ma Étkek” gyűjteményt. 

A svédasztal lepusztítá-
sa után tovább áldoztunk 
még a  kul túra  o l tárán a 
Kemenesmagasi Citerazene-
kar vezetésével. Régi ismert 
nóták csendültek fel egészen 
hét óráig, a rendezvény zá-
rásáig.  

Úgy  vé lem e lér tük  cé-
lunkat :  községünkben,  s 
Táplánszentkereszt hatá-
rain túl felfigyeltek a med-
vehagymára. Egyre többen 
szedik, egyre többen készí-
tenek belőle ételeket. Azon-
ban ezúton kérünk minden 
kedves olvasót, hogy ne csak 

szeressük a medvehagymát, 
hanem óvjuk i s .  Ne esz-
telenül tépjük le,  hanem 
csak annyit szedjünk belő-
le, amennyire szükség van. 
Olyan érték tulajdonosa a 
park, a falu, amit megóvni 
csak mi tudunk!

Kozmor Barbara
Képeket készítette:  

Pálosi Mónika 

Nagy Bandó András: Med-
vehagyma Kincseskönyv című 
műve a Jókai Mór Könyv-
tárban korlátozott számban, 
kedvezményes áron megvásá-
rolható!

A medvehagyma illatára gyûlött  
a község apraja-nagyja
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„A VAS-FILM MÁR AZ ALAPMÛVELTSÉG RÉSZE!”
A VAS-FILM már túlmutat 
önmagán! Táplánszentkereszt 
Nyugat-Magyarország Hol-
lywoodja… ezek, s ehhez 
hasonló című írások láttak 
napvilágot az elmúlt években 
a magyarországi újságokban. 
Rádiók, televíziók érdeklőd-
nek folyamatosan: Mikor lesz 
a VAS-FILM? Hány filmet 
neveztek? Hogy lehet, hogy 
egy kis vasi falu ad otthont 
egy országos filmes rendez-
vénynek?  

Két nappal a VI. VAS-FILM 
után írni a rendezvényről nem 
egyszerű feladat. Nem azért 
nehéz, mert nem tudok mit, 
hanem mert hihetetlen sok 
mindenről lehetne beszá-
molni, mert hihetetlenül sok 
minden kavarog fejünkben, 

szívünkben, mert hihetetlenül 
furcsa érzés, hogy a hatodik 
Vas-Film is véget ért: üresség, 
büszkeség, öröm egyaránt 
jellemez most minket!

Jómagam szervezőként és 
versenyzőként egyaránt részt 
vettem már a rendezvényen, 
de megunni nem lehet, mindig, 
minden évben újat tud adni a 
VAS-FILM mindannyiunknak. 
Többen „csupán” ezért az 
atmoszféráért, a „vas fil-
mes levegőért” utaztak ki 
idén, 2010. április 17–18-án 
Táplánszentkeresztre. Egy 
régi alkotó szájából hangzott 
el a következő mondat: 

„Viccelsz, hogyne jönnénk, 
a VAS-FILM már az alapmű-
veltség része!”

S valóban, filmes berkek-
ben országszerte ismert már a 

táplánszentkereszti fesztivál: 
a VAS-FILM – Vas megyei 
Filmfesztivál.

Idén, 2010-ben immáron 
hatodik alkalommal került 
megrendezésre a fesztivál. 
Szombaton délelőtt 10 óra-
kor Vágvölgyi András mé-
diapedagógus nyitotta meg a 
rendezvényt. Felhívta a szer-
vezők, a versenyzők, a zsűri és 
a nagyérdemű figyelmét arra, 
hogy a VAS-FILM „utolsó 
gyermekévét” éli, hisz jövőre 
bizony már iskolába megy, 
ami majd talán még nagyobb 
komolyságot, még nagyobb 
szakértelmet fog megkíván-
ni. Bár szakértelemben idén 
sem volt hiány, ezt bizonyítja 
a zsűri névsora is: a hatodik 
VAS-FILM zsűri elnöke Zsig-
mond Dezső filmrendező, a 
zsűri további tagjai: Dr. Murai 
András – NYME – SEK Kom-
munikáció és Médiatudomá-
nyi Tanszékének vezetője, 
Aponyi Noémi – Mediawave 
filmprogram koordinátora, 
Vörös Ferenc – festőművész, 
rajztanár voltak.

A megnyitót követően Mol-
nár Bálint filmjével kezdetét 
vette a filmnézés. A beérkezett 
46 alkotás között találkozhat-

tunk egyperces filmetűddel, s 
kétórás gigantikus alkotással 
egyaránt. Számos dokumen-
tumfilmet láthat-
tunk, olyan témá-
kat ismerhettünk 
meg, mint Down-
kór milyensége, a 
Velemi Camphill 
története, a cigány 
értelmiség megje-
lenése, a csecse-
mőgyilkos anyák gondolko-
dása, az afrikai szegénység, 
a kőszegi fasor történelme, 
Mácsai István festőművész 

élete vagy éppen a tigriscápák 
sorsa tengereinkben.

A múlt, jelen és jövő doku-
mentálása mellett a képzelet 
is tág teret kapott, hihetetlen 
témákban születtek alkotá-
sok a fikciós kategóriában is, 
ilyen filmek voltak például a 
deszkás filmek, a sors/jegy, a 
„művészetis bedekkerek”, a 
képi balett, a giling-galang, 
Kicsi Klájd, a négy elem, a 
kötelékek, az elhagyott madár, 
illetve a Rácegresi korántsem 
hagyományos mesevilág.

Emellett kísérő programok 
sora várta a kilátogatókat, úgy 
mint a 100 éve született Akira 
Kurosawa tiszteletére össze-
állított képkiállítás, a ’60-as 
évekből… címmel Filmvilág 
folyóiratok lapozgatása, vala-
mint vetítőgép matuzsálemek 
megtekintése.

A filmalkotások szüneteiben 
édes élet sarok várta a vendége-
ket keserű kávéval, sós ropogó-
val és természetesen sok-sok sü-
teménnyel. Az ebédszünetben 
Kata által felfestett 
nyomvonalon ha-
ladtunk a Vilmos 
vendéglőbe, hogy 
a szellem táplálása 
mellett testünk is 
jóllakjon. Németh 
Vilmosnak ezúttal 
is köszönjük a fi-
nom falatokat.

S ha már a finom 
falatoknál tartunk, 
az esti vacsoráról is meg kell 
emlékeznünk, hisz a medve-
hagymás svédasztal elkápráz-
tatta a „tápláni filmeseket”. 
Szempillantás alatt elfogyott 

minden finomság, 
melyet  Anci néni 
(Molnár Istvánné) és 
édesanyám (Kozmor 
Istvánné) készített a 
nagyérdeműnek.

Köszönettel tar-
t o z u n k  Vá r h e l y i 
Zoltánnak, aki két 

nagyszerű filmje mellett egy 
egész estés műsorral is meg-
lepett minket. Szombat este 
előbb a táplánszentkereszti 

gitársuli növendékei, majd a 
Capito Gitárklub és a „Just 
for Fun” Linedance Club ör-
vendeztetett, énekeltetett, s 
táncoltatott meg minket.

Az esti koncertet követően 
a szabadban tábortűz mellett 
beszélgettünk, énekeltünk 
tovább.

A két nap csúcspontja ter-
mészetesen a vasárnap esti 
eredményhirdetés volt, ami-
kor is a kétnapos értékelések, 
szakmai beszélgetések és a 
sok-sok filmélmény hatására 
a következő filmeseket díjazta 

a zsűri:
Vasi díjazottak:
helyezett: Kon-

dor Noémi: Gi-
ling-galang

h e l y e z e t t e k : 
Németh Márton: 
Az utolsó fejezet, 
és Bak Dorottya: 
Képi balett

helyezettek: Fe-
hér Kristóf: Puzzle, 

és Kondor Benedek – Tóth 
Dávid: A Velemi Camphill, és 
Fábián Gábor: Az elhagyott 
madár

Nem vasi díjazottak:
helyezett:  Monhalt Ákos: 

Rácegresi mesék
helyezettek:  Papp Barna-

bás: A hízó, és Nemes Anita: 
Nils Holgersson

helyezettek: Bolyai Filmmű-
hely (Zenta): Kicsi Klájd és a 
nagyvilág; Mi leszek, ha nagy 
leszek?; Még három év…, és 
Sebessy Mariann: Ilyen em-
bernek is köll lennie, és Ruzsa 
Dénes: Kötelékek

Folytatás az 5. oldalon
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„A VAS-FILM MÁR 
AZ ALAPMÛVELTSÉG 

RÉSZE!”

Különdíjak:  Gyöngyösi 
Zsolt: Égi oltalom, és Ecker 
János: A láthatatlan emelet

Az alkotóknak gratulálunk.
A díjak közül kiemelném a 

helyi Sárkányklub – Foltvarró 
Kör felajánlásait és a COOP 
bolt ajándékkosarát. Köszön-
jük szépen, mindkét ajándék-
ból vittek még a határon túlra 
(Zentára) is.

Úgy gondolom, aki kiláto-
gatott a két nap valamelyiké-
re, láthatta milyen is az a vas 
filmes hangulat, melyet leír-
ni nem lehet. Örülünk, hogy 
községünkből is sokan kilá-

togattak. Bízunk abban, hogy 
jövőre 2011. április 16–17-én 
a VII. VAS-FILMen ismét 
találkozunk!

Kozmor Barbara

Folytatás a 4. oldalról

26.1 Az avar-, a tarló-, a 
nád- és a növényi hulladék-
égetés alkalomszerű tűzve-
szélyes tevékenység.

26.2 A tervezett – 26.1 
bekezdés szerinti – égetés 
helyét, időpontját és terje-
delmét a megkezdés előtt 
legalább 24 órával az illeté-
kes hivatásos önkormányza-
ti tűzoltóságnak írásban be 
kell jelenteni.

26.3 A tarlóégetést a le-
aratott gabonatáblákon 
úgy kell végrehajtani, hogy 
a tűzterjedés irányában a 
hasznos vad elmenekül-
hessen. A tarlónak minden 
oldalról egyidejűleg tör-
ténő felgyújtása tilos. Az 
égetéshez csak a tarlóma-
radványok használhatók 
fel. A szalmát elégetéssel 
megsemmisíteni, lábon álló 
gabonatábla mellett tarlót 
égetni tilos.

26.4 Kukoricatarló-ége-
tésnél a 26.3 bekezdésben 
foglaltakat kell értelemsze-
rűen alkalmazni.

26.5 A cséplési hulladé-
kokat, így pillangósvirágú 
magvak hulladékait és egyéb 
hulladékot, a fatisztogatás 
hulladékait (a továbbiak-
ban: növényi hulladékok), a 
hernyófészkeket és az aran-
kafoltokat – megfelelő tűz-
védelmi óvórendszabályok 
betartásával – csak a helyszí-
nen szabad elégetni.

26.6 Tarló- vagy a növényi 
hulladékégetés csak úgy vé-
gezhető, hogy az a környeze-
tére tűz- és robbanásveszélyt 
ne jelentsen.

– Ennek érdekében
– a) a tarlót, illetve az érin-

tett szakaszokat az égetés 
megkezdése előtt legalább 
3 méter szélességben kö-
rül kell szántani, és az adott 
területen az apró vadban 
okozható károk elkerülése 
érdekében vadriasztást kell 
végrehajtani. A fasorok, fa-
csoportok védelmére a helyi 
adottságoknak megfelelő, de 
legalább 6 méteres védősávot 
kell szántással biztosítani;

– b)  a tarlóégetést 30 
ha-nál nagyobb területen 
szakaszosan kell végezni, 
és csak az egyik szakasz 
felégetése után szabad a 
másik szakasz felégetésé-
hez hozzáfogni;

– c) a tarlóégetés időtar-
tamára tűzoltásra alkalmas 
kéziszerszámmal ellátott, 
megfelelő létszámú, kiok-
tatott személy jelenlétéről 
kell gondoskodni, és leg-
alább egy traktort ekével a 
helyszínen készenlétben kell 
tartani;

– d) a tarló- vagy a növényi 
hulladékégetés célját szolgá-
ló tüzet őrizetlenül hagyni 
tilos, és veszély esetén vagy 
ha a tűzre már szükség nincs, 
azt azonnal el kell oltani.

26.7 A tarló- vagy a nö-
vényi hulladékégetés be-
fejezése után a helyszínt 
gondosan át kell vizsgálni és 
a parázslást, izzást – vízzel, 
földtakarással, kéziszer-
számokkal stb. – meg kell 
szüntetni.

A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet alapján az Országos 
Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ) ÉPÍTMÉNYEK TÛZVÉDELMI 

KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TÛZVÉDELME II. FEJEZETÉNEK  
26. pontja kimondja:

Baba Börze minden 
szombaton!

Szova – Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálko-
dási Zrt.

SZOVA EMBLÉMÁS ZSÁK
Kedves édesanyák, leendő 

édesanyák! 

Három évvel ezelőtt Tőke 
Monika, helyi védőnő azzal 
a szándékkal nyitotta meg 
a baba börzét, hogy minél 
többen hozzájussanak gyer-
mekruhákhoz, babakocsik-
hoz olcsón, illetve a kinőtt 
vagy már nem szükséges 
holmikat tovább tudják adni 
a község fiatal édesanyái.

A börze jelenleg is mű-
ködik, szombatonként 14 
és 15 óra között várja az 
érdeklődőket a könyvtár 

épületében található Baba 
Börze szoba!

A beárazást az anyukák 
végzik. Vásárolható baba-
kocsi 1500 Ft-tól 10.000 
Ft-ig, ruhák újszülött kor-
tól 12 éves korig. Pelenká-
zó fürdőkáddal, kisbicikli, 
bölcsőhinta, etetőszék, 
utazóágy 4000 Ft-os áron, 
járóka és sok ingyen elvi-
hető ruha, valamint cipő.

Bővebb információ Tőke 
Monikánál kapható, a kö-
vetkező telefonszámon: 
06-30/568-9810!

Tájékoztatjuk, hogy Társa-
ságunk 2010. január 1-jétől 
SZOVA emblémás zsákok 
forgalmazásával javította szol-
gáltatásának színvonalát.

A fekete színű zsákok a 
hulladékgyűjtő edényekben 
egyébként is elhelyezhető 
hulladékok (kommunális), a 
zöld színű pedig a kizárólag 
zöldhulladékok szállítására 
használható. A zsákokat ki-
zárólag érvényes szerződés-
sel rendelkező ügyfeleink 
használhatják oly módon, 
hogy ürítési napokon a ku-
kaedényük mellé kihelyezik. 
A zsákok tíz darabos kisze-

relésben a járatvezetőnél 
vehetők át szállítólevél elle-
nében. Az átvett zsákokról a 
negyedéves hulladékszállítási 
díjjal együtt küldünk számlát. 
Igény esetén a Polgármesteri 
Hivatalnál is átvehetők a 
zsákok.

A fekete SZOVA emblémás 
zsák ára 264 Ft + ÁFA (bruttó 
330 Ft)

A zöld SZOVA emblémás 
zsák ára 160 Ft + ÁFA (bruttó 
200 Ft)

Az árak tartalmazzák az 
elszállítás díját is.
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Foltos információk!
A közös munka közösség-

formáló szerepének gyakorlá-
sa során készülnek a szebbnél 
szebb alkotások. Már bele-
kezdtünk egy virágos-rátétes 
takaróba, egy keresztszemes 

naptárba és egy hatszögletű 
virágos faliképbe, ami egyben 
a klubtagok névjegye is. Ízelí-
tőnek egy-egy blokk fotója. 

Ezek a közös munkák 
bővíthetőek, illetve ismé-

telhetőek. Terveink között 
szerepel még egy kereszt-
szemes ABC, és egy foltos 
falu elkészítése is. Várunk 
még jelentkezőket az ABC 
betűinek kivarrására! Alap-

anyagot, eszközt biztosítunk! 
Csak a lelkesedésedet hozd 
magaddal! Várunk minden 
érdeklődőt az orvosi rendelő 
melletti lakásban hétfőnként 
fél hattól!

Az ember első gerincprob-
lémái akkor kezdődtek, ami-
kor felegyenesedett, majd a 
második akkor, amikor cipőt 
húzott...

Nem olyan régen részt vet-
tem Dr. Szabó Edit főorvos 
asszony előadásán, erről sze-
retnék néhány gondolatot 
megosztani az olvasókkal.

Sajnos egyre több a gerinc-
ferdülés, a gerincprobléma 
már az általános iskolások kö-
rében. Ennek oka kis részben 
a genetikai örökségünkben, 
nagy részben a szokásainkban 
és a helytelen lábbeli haszná-
latában keresendő.

A csecsemő talpa sima, láb-
boltozata a járás során alakul 
ki. Védőnőként mindig java-
solom a szülőnek, hogy ha 
gyermeke stabilan jár, vigye 
el az ortopéd szakorvoshoz, ő 
javasoljon megfelelő lábbelit, 
mert van aki x lábú, van aki o 
lábú, mindannyiuknak másféle 

cipőt kell használniuk. A dok-
tornő szerint a jó gyermekcipő 
ismérvei a következők: erős 
kéreg, gumitalp, és a talp első 
egyharmadának hajlíthatósága 
(Asso, Siesta, Elefanten). Nyá-
ron kinn mezítláb, a lakásban 
pedig cipőben legyenek az ap-
róságok. Örök kérdés a komp, 
az ortopéd szakorvos szerint 
tilos. 16 éves tapasztalatom 
azt mutatja, hogy amit tiltunk, 
azt annál inkább csinálják. 
Sosem tiltottam a kompozást, 
de venni felesleges, és napi 20 
percnél többet ne használják. 
Kompromisszumot kell kötni 
az anyukákkal, munkám során 
mindig erre törekszem, nem 
jó, ha helytelen dolgokat tesz-
nek, de ha tudok róla, akkor 
őszinték velem és nekem ez 
a fontos.

Figyeljük meg a csecsemő-
ket és a 2 éves gyermekeket, 
guggolva csodálkoznak rá a 
világ dolgaira, az óvodások és 

iskolások pedig már lehajol-
nak a leesett tárgyakért. Hát a 
picik tudják, hogy ez a helyes, 
mi felnőttek, pedig elrontjuk 
őket a rossz példa megmu-
tatásával. NEM HAJOLNI, 
GUGGOLNI! Így kíméljük a 
gerincet. 

Hódít a számítógép, munka-
helyen, iskolában, családban, 
nem sétálunk, nem nyújtózunk, 
lassan már randizni sem járunk.

Elfogadom, hogy megvál-
tozott a világ, de vannak ját-
szóterek, kellenek a gyűrűk, a 
mászófalak, és a fára mászás, 
mert ez erősíti a gerincet.

– Ha már ülő munkára kény-
szerülünk, nem kell márkás 
drága forgószék, de célszerű 
beszerezni olyan 15 fokos ék-
párnát, hogy helyes legyen 
a tartásunk. (Bármely gyó-
gyászati segédeszköz bolt.)

– Tv-t nézzünk gumilabdá-
ról, sokféle méretben kap-
hatóak.

– Lányok! A nőiesség jelké-
pe a gyönyörű mell, nem kell 
ezt rejtegetni, tessék kihúzni 
magatokat, fontos azonban a 
megfelelő melltartó kiválasz-
tása is. A nagy, nehéz mellek 
hátfájást okozhatnak, és ha jó a 
melltartó kisebbnek tűnnek.

– Hölgyeim! A jó cipő: ha 
csak a talp első 1/3-a hajlik 
és a sarok nem magasabb 5 
cm-nél, nem szorítja össze a 
lábujjakat.

  Tudom, hogy nehéz vi-
lágban élünk, gondot okoz a 
megélhetés. Megvívtam már 
magam harcát családdal, ba-
rátokkal, nem mondom, hogy 
győztem, de ha már meghall-
gatnak, elgondolkodnak, az 
fél siker. Én azt vallom: lehet 
a ruha használt, lemaradt, 
de a cipő ha lehet, legyen új, 
(amikor már jár a gyermek) a 
lábnak megfelelő.

Lábunk egész életre szól.
Tőke Monika

Vigyázzunk magunkra...
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Kultúra

Van jövô az emberi élet számára? 
Gondolatok a fenntartható életvitelről… X. rész

Környezetbarát közlekedés
Miként az első kilenc rész-

ben is érintettük, korunk 
társadalmát, jelenét és jö-
vőjét óriási mértékben be-
folyásolja az eddigiek során 
bőségesen rendelkezésünkre 
álló fosszilis eredetű ener-
gia. Világunk népességének 
tehetősebb részét éppen a 
korszerű technológiákkal 
intenzíven kitermelt energia-
hordozók tették tehetőssé, 
modern technokrata szem-
mel nézve „hatékonnyá”, 
(sőt pazarlóvá).  Energiafel-
használásunknak (lakásfűtés 
után) a második legnagyobb 
és talán a leginkább pazarló 
szegmense a közlekedés. 
Helyváltoztatási szokásaink 
szinte kötelezővé tették a 
rohanást. Amíg egy évszá-
zaddal azelőttig egy ember 
közlekedéséhez 50-80 W-nyi 
gyalogos önerő, vagy 400-
700 W LÓ-erő teljesítmény 
elég volt, addig mostanra (a 

robbanómotor megépítése 
óta) gyakorlattá lett az 5000-
20.000 W-nyi motorkerék-
pár, 50.000-150.000 Wattnyi 
személygépkocsi, vagy akár 
500.000-15.000.000 W-nyi 
légi jármű egy személyre eső 
teljesítmény-„szükséglete”.  
És mit nyerünk mindezért 
cserébe? Pár percet, vagy 
órát; ugyan még csak nem 
is az életünkből. Érdemes 
elgondolkozni azon; milyen 
áron? Környezet hangszeny-
nyezése, mérgező, egész-
ségkárosító vegyi anyagok 
szétszórása, szén-dioxid ter-
helés, ózonpajzs roncsolás. A 
gyors közlekedés a járványok 
terjedését is elősegíti. 

Most gondoljunk bele, mi-
lyen volna, ha közlekedé-
sünkből kivonnánk a fosszilis 
eredetű energiát, az évmil-
liók alatt felhalmozódott 
„Természet ajándéká”-t...  
Pár évtizeden belül amúgy is 

kénytelenek leszünk együtt 
élni a gondolattal.

A civilizált ember minden 
természeti kincset áruvá, 
pénzé akar tenni. Amikor 
az izlandi vulkán légkörbe 
került hamuja következté-
ben, pár napig nem volt légi 
forgalom, rögtön akkora vesz-
teségről kezdtek a híradások 
beszámolni, ami meghaladja 
a Word Trade Center lerom-
bolásakor keletkezett kárt…  

Eszerint: a profitorientált 
gondolkodásmód több ezer 
amerikai ember halálánál is 
nagyobb veszteségnek tartja 
azt,  hogy Európában pár 
százezer ember nem rep-
kedhetett… Hát ez eléggé 
lehangoló ko(ó)rtünet. 

Mit tehetünk? Először is a 
sebesség hajszolása helyett 
inkább higgyünk az igaz és 
bevált népi bölcsességnek: 
„Lassan járj, tovább érsz!” 
Aztán mindig számoljunk: 

mibe is kerül magunknak 
és környezetünknek az a 
pár perc előny, melyet óri-
ási energiafelhasználással 
nyerhetünk. Mára bizonyí-
tott tény az „olajcsúcs”, va-
gyis hogy folyamatos üzem-
anyagár-emelkedéssel kell 
számolnunk; a kőolaj kiter-
melésében, a szükséges és 
lehetséges közti különbség 
egyre nagyobb lesz. Ha csak 
tehetjük, kerékpározzunk. 
Elektromos járműveinket 
nap-, szélenergiával töltsük. 
A lítiumos akkumulátor ke-
vésbé szennyező az ólmoshoz 
viszonyítva, azonos tömeg-
ben több energiát tárol, és 
alacsony hőmérsékleten is 
üzemképes. Tartózkodjunk 
a légi közlekedéstől, és ha 
lehet elektromos meghajtású 
tömegközlekedési eszközö-
ket vegyünk igénybe, ha na-
gyobb távolságra utazunk.

ti.

Lovasverseny

2010. június 6.-án Vasszécsenyben az Új-Ebergényi 
kastély parkjában „C” kategóriás díjugrató lovasverseny 
lesz! Mindenkit szeretettel várunk egy kellemes délután 
eltöltésére. 

Tervezett program:
1300 C 0 kategória (80-90 cm)
1400 C 1 kategória (100 cm)
1530 C 2 kategória (110 cm)
1700 Pontgyűjtő versenyszám, joker ugrással 
 (100-140 cm)

Táplán Mozi

2010. május 11. 14 óra – 
Alvin és a mókusok 2. (ameri-
kai animációs vígjáték) 

2010. május 18. 14 óra – 
Sárkányvadászok (francia 
animációs film)

Pünkösdi hangverseny

2010. május 23-án, pün-
kösd vasárnapján 17 órától 
évi rendes, ünnepi koncert-
jére invitálja vendégeit a 
Táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskola 
Ifjúsági Fúvószenekara a Jókai 
Mór Művelődési Házba. A 

műsorban az iskola furulyás 
tanulói is közreműködnek.

Jöjjenek el és élvezzék a 
tápláni ifjak gyönyörű zené-
jét!

Májusfa-kitáncolás

MEGHÍVÓ

2010. május 31-én 18 órára    
a Művelődési Ház mellett 
felállított májusfa kitánco-
lására.

Fellépők:
18.00 Vadrózsa Néptánccso-

port, Táplánszentkereszt
18.15 Boglya Népzenei 

Együttes
A műsorok után kitáncolás 

tánctanítással, majd jó hangu-
latú borozás veszi kezdetét.

Kérjük, jöjjenek el a falu 
fájának kitáncolására, mind-
annyiunk vígságára, boldogu-
lására!
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A következő számhoz a cikkek leadási 
határideje: 2010. május 24.

Karate hírek

1%
Kérjük adójának 1 százalékával támogassa a Tápláni 

Karate Sportegyesület sportolóit! A felajánlott pénzt a 
gyerekek nyári táborozására, valamint versenyeken a ne-
vezési díjakra szeretnénk költeni.

Támogatását előre is köszönjük!

A kedvezményezett adószáma: 18895870-1-18
A kedvezményezett neve: Tápláni Karate Sportegyesület, 

9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 12.

JKA Európa Bajnokság,  
Bochum, Németország
A TKSE versenyzője, Kassai 

Gergely a Magyar JKA Karate 
Szövetség válogatottjaként 
részt vett a 2010. március 27-
én megrendezett JKA Kara-
te Európa Bajnokságon Né-
metországban, Bochumban.  

22 ország válogatottja 257 
versenyzőt nevezett junior 
(18-21) és felnőtt (21-) kor-
osztályokban, egyéni és csapat 
formagyakorlatban, valamint 
küzdelemben. 

A magyar csapat 13 ver-
senyzővel indult az EB-n, de 
így is legyőzték a többi ország 
válogatottját és az éremtáb-
lázatban 3 arany-, 4 ezüst- és 
3 bronzéremmel az élen vé-
geztek.

Németh András tápláni ta-
nítványa újoncként szerepelt 
a junior korcsoportban, mi-

vel nemrégen töltötte be a 
18. életévét. Gergő egyéni 
kumitében egy svéd ellenféllel 
találkozott, tapasztalatlansága 
miatt azonban többször kilé-
pett a tatami küzdőterületéről, 
ezért leléptették.

Csapat kumitében 11 or-
szág válogatottja indult. Elő-
ször a norvégokat, majd a 
svédeket győzték le 2:1-re, 
majd a döntőbe jutásért az 
olaszokkal kumitéztek és 
3:0-s eredményt értek el. A 
késő esti döntőben a házi-
gazda németekkel kerültek 
össze, de a hazai pálya igen-
csak „lejtett”: Gergő döntet-
lenre hozta a saját meccsét, 
de két társát leléptették, így 
a dobogó második fokára 
állhattak fel.

Gratulálunk.

Németh András edző és Kassai Gergely

Koós Viktor Habda Zsolt

Lovranics Alexandra Kassai László

2010. május 22–23-án Prá-
gában rendezik meg a JKA 
Korosztályos Európa Baj-
nokságot, melyre a Tápláni 
Karate Sportegyesület ver-
senyzői közül négyen utaznak 
a magyar válogatott tagjaként: 

Lovranics Alexandra, Habda 
Zsolt, Koós Viktor és Kassai 
László. Mindannyian egyéni 
és csapat kumitében is indul-
nak.

Sérülésmentes sikeres ver-
senyzést kívánunk nekik!

Karate EB Prága elôzetes

Tisztelt Lakosok! 
A Családsegítő Szolgálat ruhagyűjtést szervez az alábbi 

napokon:
2010. május 18-án 9.00-12.00 és 15.00-18.00 között, illet-

ve 2010. május 19–20-án 9.00-12.00 között a Plébánia Hiva-
talban (Fő út 7.). Várjuk a megunt, kinőtt, már nem hasz-
nált, jó állapotban lévő női, gyermek, férfi ruhaneműket. A 
ruhák egy későbbi időpontban kerülnek kiosztásra.

Érdeklődni az 577-048 számon lehet. 
Huszárné Török Katalin, családgondozó


