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Sport

Karate-hírek: Sakura kupa
WKF Vas Megyei Karate
Diákolimpia

X. WKF Magyar Karate Diákolimpia
területi elõdöntõ

Ippon Shobu Diákolimpia
területi elõdöntõ

2005. febr uár 26-án Szombathelyen
a Nagy Lajos Gimnázium sportcsarnokában rendezték meg elsõ alkalommal –
hagyományteremtõ céllal – a diákolimpia megyei döntõjét, melyen az általános
iskolások mérhették össze karate-tudásukat. A Táplánszentkereszti Karate Do
Club 8 versenyzõje 10 aranyéremmel, 1
ezüstéremmel és 4 bronzéremmel tért
haza.

2005. március 5-én Várpalotán rendezték
meg a nyílt, gyermek és ifjúsági, egyéni, súlycsoportos versenyt, mely a diákolimpia területi elõdöntõje is egyben. Az elsõ négy helyezett automatikusan továbbjutott az országos döntõre. A
táplánszentkereszti gyerekek nagyon szépen szerepeltek az igencsak népes mezõnyben: 2 aranyérmet, 5 ezüstérmet és 3 bronzérmet gyûjtöttek be és
7-en továbbjutottak – többen mindkét versenyszámban is – a 2005. május 28-án Tökölön megrendezésre kerülõ diákolimpia országos döntõjére.

2005. március 19-én Sárváron rendezték
meg a másik karate szövetség dunántúli területi döntõjét, melyen a Dunától nyugatra esõ területek karatékái versenyezhettek. Itt is az elsõ
négy helyezett jutott tovább a májusi országos
döntõre.

Eredmények:

kata

kumite

(formagyakorlat) (küzdelem)

Koós Nóra
Koós Viktor
Lovranics Alexandra
Németh Marcell
Németh Bence
Horváth Benjamin
Kassai Gergely
Kassai László

1
1
3
1
3
1
1
4

1
1
3
1
2
1
1
3

Eredmények:

kata

kumite

(formagyakorlat) (küzdelem)

Lovranics Alexandra
Koós Nóra
Kassai Csaba
Kassai Gergely
Németh Bence
Németh Marcell
Horváth Benjamin

Húsvét Kupa
Lapzártánk után ért véget a
tavaly életre hívott Húsvét
Kupa kispályás labdarúgó-, asztalitenisz- és sakkbajnokság. A
rendezvénynek a Jókai Mór
Mûvelõdési Ház, Könyvtár és
Teleház adott otthont, Molnár
István szervezésében.
A részletes eredményeket
következõ – májusi – számunkban közöljük.
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2

3
2
3
2
1
1
2

Eredmények:

kata

kumite

(formagyakorlat) (küzdelem)

Koós Nóra
Kassai Csaba
Kassai Gergely
Németh Bence
Németh Marcell
Horváth Benjamin

4
4
3
2
1
-

1
3
3
2
1
4

Újra tanfolyam
Ha egyszer egy üzlet beindul, akkor
nincs megállás.
A közelmúltban sikeresen lezajlott két
számítástechnika tanfolyam nagyközségünkben, ezért, no meg a hihetetlen érdeklõdés miatt újra kezd körvonalazódni
egy turnus beindítása.
A cél továbbra is a középkorosztály
alapvetõ számítógép-használati tudásának
biztosítása, illetve elmélyítése.
Jelentkezni a Jókai Mór Könyvtárban
lehet 2005. április 27-ig.
Információ is innen szerezhetõ be, valamint a 06-30/659-0275-ös telefonszámon Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõnél.

Eladó
3.200 db pucolt,
kisméretû,
bontott tégla
eladó.
A Tápláni Fórum olvasóinak
és rendszeres cikkíróinak

Ár:
25 Ft/db

A következõ szám lapzártája: 2005. április 25.
Kérem, hogy eddig az idõpontig juttassák
el hozzám írásaikat, hirdetéseiket.

Érd.:
06 20/367-0281
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Egy hónap
Hát kaptunk elég havat, jeget és hideget az idei télen. Pedig már kezdtünk elszokni
az igazi fagyos, havas hónapoktól. De a tavasz újra eljött, s elkészíthetjük az év elsõ
negyedének programját.
A csapadék természetesen nagyon jól jött
a természetnek, a földnek. Az önkormányzatnak azonban inkább gondokat és többlet kiadásokat jelentett a zord idõjárás. Az intézmények fûtése, az utak takarítása jóval többe
került, mint azt elõre ter veztük. A nagy
mennyiségû hó eltakarítása, az utak síkosság
mentesítése annak ellenére eredményesnek
mondható, hogy voltak, akik egy-két alkalommal kritikát fogalmaztak meg. Mivel én
naponta járom a várost és a környéket, van
lehetõségem az összehasonlításra. Nyugodt
szívvel jelenthetjük ki, hogy a hóeltakarítást
végzõ vállalkozó jól végezte a munkáját. Ezúton köszönöm mindannyiunk nevében a
munkában résztvevõ valamennyi dolgozó fáradozását.
Legjobban útjainkat viselte meg a nagy
hõmérséklet-ingadozás. Elképesztõ gyorsasággal alakultak ki új gödrök, útsüllyedések. Sok helyen a vékony aszfaltréteg elkezdett apró darabokra töredezni. Ezen a területen csak lassú, ám folyamatos javulást
ígérhetek meg. Útépítéshez, útjavításhoz
óriási pénzekre van szükség. Akár egy rövid
szakasz felújításához is. Pályázati kiírás pedig szinte nincs is erre a célra. Ha mégis,
akkor rettenetesen le van szûkítve a lehetséges pályázók köre. Ami lehetõség van, azt
azonnal megpróbáljuk kihasználni. Így április elején a Deák Ferenc utca felújítására
tudunk pályázatot beadni. Reméljük, az elbírálás kedvezõ lesz számunkra. Ezen túl a
gödrök kátyúzásával próbáljuk járhatóbbá
tenni az útjainkat.
A kerékpárút építése tovább folytatódik.
Március 30-án a munkaterület átadásával
megkezdõdhetnek a munkálatok. Jó hír,
hogy a kerékpárút építésével párhuzamosan
megtörténik a Kossuth Lajos utca csapadékvíz-elvezetõ árokrendszer teljes felújítása. A
vízelvezetõ árkok kiépítése feltétele volt a
kerékpárút megépítésének. Mivel a kettõ
szorosan összefügg egymással, ezért mindkét
építkezéshez megkaptuk a 70%-os állami támogatást. Az építkezés befejezési határideje
2005. július 28.

Hírek

Jelenünk jövõje

Ha elhamarkodott véleménynyilvánítás
ragadtatna el, akkor nyomban keresztet vethetnék jövõnk zálogaira, fiatal barátaink, a
gyermekek népes táborára.
Nehéz érzelemmentes, objektív véleményt megformálni, de talán a figyelemfelkeltés mégoly köznapi módját sem vethetjük
meg, mint egy újságcikk, esetleg hosszabb elbeszélgetés az érintettekkel. De akkor mindenkivel, mivel közös a leveses tál.
A XXI. század elsõ éveiben hihetetlen
módon kiszélesedett a külsõ, a társadalom
irányából érkezõ ingerek repertoárja, sajnos
nem jó irányba. Az olcsó és könnyen elérhetõ
hívságok hamar bekebelezik az ártatlan lelkeket, sárkányok módjára harapják le jólelkû
gyermekeink egészségesen fejlõdõ egóját, s
rántják õket a bûn mélyébe.
Az alapvetõ tisztelet, a felnõtté válást segítõ viselkedési normák könnyû és „zökkenõmentes” elsajátítása ma már komoly kihívást
jelent mind a szülõknek, mind a tanároknak,
mind pedig maguknak a gyermekeknek. Az ily
formában átalakuló társadalmi betagozódás
mindannyiunk számára hatalmas erõpróbát
jelent, a napi küzdelmek nem mindig érnek
célt, vagy legalábbis késõbb szedhetjük le nehezen beérõ gyümölcseit.
Hosszú szociológiai fejtegetésekbe bocsátkozhatnék eme témában, helyette pusztán a felhívás erejével próbálom érzékeltetni,
hogy mennyire nagy a baj. Sajnos nincsenek
illúzióim a mihamarabbi változások bekövetkezését illetõen, de hiszem, hogy minden jóérzésû felnõtt kellõ felelõsséggel tekint legalább saját porontyára. Még akkor is, ha saját
problémái azt nem mindig teszik 100%-ig
biztosítottá. Csakhogy ez már mindannyiunk
problémája, s aki nem érzi a saját bõrén, hogy
mennyire rossz az irány, õt biztosan nagyobb erõvel csapja földhöz a felismerés,
hogy nincs fiatalság, nincs tisztelet, nincs
értelmes magyar szó, nincsenek igazi érté2005. márciusában egy piros Camping típukek.
sú kerékpárt és egy nyereg nélküli
Nemhogy az ország nincsen lendület„versenydrótszamarat” találtak a polgárõrök
ben, de a jövõ sem, aminek záloga egyTáplánszentkereszt belterületén, mely közlekeelõre egyhelyben topog, s várja a folytadési eszközöket a Polgárõrség irodájában átvetásos, gyorséttermi rózsaszín lufikat.
hetnek a tulajdonosok.
Csak nehogy a pukkanás túl messzire
A Polgárõrség telefonszámai:
hallatszódjék!
Kajcsos Lajos: 06-30/621-0689
Meskó Krisztián
Gombkötõ László: 06-30/621-0688
mûvelõdésszervezõ

Az iskolai tornaterem tetejének szigetelése március végén megtörtént. A beázások
okozta hibák eltüntetése, az okozott károk
felszámolása elkezdõdhet.
A zord idõjárás lehetetlenné tette, hogy
a kivitelezõ március elsején megkezdje a Petõfi utcai kastély tetõszerkezetének és homlokzatának felújítását. Ezért közel egy hónapos csúszással indulhatnak a munkák. Bízunk benne, hogy a késõbbiekben nem merülnek fel újabb akadályozó tényezõk. A felújított kastélynak ez év októberére kell elkészülnie.
Húsvét után megkezdõdik a polgármesteri hivatalnál lévõ buszváró bontása és egy
új, esztétikus váróhelyiség megépítése. Az
építkezés ideje alatt okozott kellemetlenségekért elõre is elnézésüket kérjük. Reméljük, hogy az új épület hamar feledtetni fogja
az építkezés ideje alatt okozott kényelmetlenségeket.
Az íróasztalok mellett is komoly munka
folyik. A Fõ utcai park felújítására beadott
és forráshiány miatt sikertelen SAPARD pályázat nem szegte kedvünket. Tavaly októberben az anyagot átdolgoztuk, s az idõközben kiírt AVOP pályázati kiírással próbálkoztunk. Nemrég megérkezett a hiánypótlási felhívás. A szükséges hiánypótlásokról
március végéig kellett gondoskodnunk. Júniusra ki fog derülni, hogy nyerünk-e támogatást e nagy terv megvalósításához.
Bízunk benne, hogy az év elsõ felében a
betervezett, illetve elindított munkákat idõben és sikeresen el fogjuk tudni végezni. Ezzel is sikerül szépíteni és gyarapítani községünket.
ifj. Perl János
polgármester

A polgárõrség hírei

Tápláni Fórum – Táplánszentkereszti havilap. Felelõs kiadó: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata.
Szerkesztõ: Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõ. Felelõs kiadó: ifj. Perl János polgármester
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Nagy Könyv – Nagy tervek
Óriási beharangozóval, egészen jó ötlettel
rukkolt ki végre a magyar kultúra. Olvassunk!
Legalább egy éven át!
A Nagy Könyv alapötlete Nagy-Britanniából
származik, ahol 2003-ban a BBC útjára indította
olvasást népszerûsítõ mûsorát The Big Read címmel. A csatornának nem titkoltan két fõ célja volt
a mûsorral: egyrészt fel kívánta venni a harcot az
akkoriban tomboló Big Brother lázzal, másrészt
népszerûsíteni kívánta az olvasást. Itthon – legalábbis egyelõre – úgy fest, véget ért a villák és házak már görcsössé vált viadala, ám az olvasással bizony kissé hadilábon állunk. De idéntõl máshogy
lesz, mert olvasni fogunk és szavazni, és még a híres
emberek kedvenc könyveit is megismerhetjük.
A magyarországi program négy intézmény, a
Könyvtárellátó Kht. (KELLO), a Magyar
Televízió (MTV), a Nemzeti Kulturális
Alapprogram (NKA) és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM)
együttmûködésében valósul meg, ebbõl adódóan a programhoz kapcsolódó tévémûsorokat az
M1-es csatornán láthatják a nézõk.
A játék lényege, hogy mindenki szavazhat
kedvenc magyar és külföldi regényére. A szavaza-

tok alapján 2005. április 23-ára megszületik a
TOP 100-as lista, amely ötven magyar és ötven
külföldi regénybõl áll majd össze.
A verseny onnantól kezdve pedig tovább élesedik, újból lehet szavazni, de most már a százas
lista szereplõire, amelyek közül június 11-re
összeáll a TOP 12 regény: ezekbõl már bármelyik
esélyes az elsõ helyre. Mindegyik könyvhöz kisfilm készül, melyeket október 25-e és december
3-a között vetít az M1, mi pedig eldönthetjük,
hogy melyik tetszett a legjobban. A végsõ összecsapásra azonban december 17-ig várni kell, de
ezen a napon kiderül, melyik a gyõztes regény, ami
nemcsak a könyvnek, hanem a hozzá kapcsolódó
film alkotógárdájának is dicsõséget hoz.

Legyünk mi a 28. olvasókör. Tehát várom
a jelentkezését azon könyvbarátoknak,
akik szívesen megosztják véleményüket,
élményeiket másokkal is, akik kedvet
éreznek ahhoz, hogy elmondják élményeiket társaiknak.
Egyszerûen csak egy jó beszélgetés hiányzik. Álljunk meg pár szó erejéig, hagyjuk
a hátunk mögött a taposómalmot, s élvezzük egymás társaságát. No meg a könyvekét. Hajrá Táplánszentkereszt! Ébresztõ!
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Táplánszentkereszt község is bekapcsolódott a mozgalomba, úgyhogy szívesen látom a
könyvbarátokat a könyvtárba, hogy szavazzanak, de akit csupán a játék öröme vezérel, õ is
megtalálhatja számításait. Sõt, még lehet, hogy
be is iratkozik a községi irodalmi birodalomba.
A Nagy Könyv akciónak egy másik eleme az olvasókörök létrehozása. Jelenleg
Magyarországon 27 olvasókör mûködik.

2005. április 7-én 18 órától veszi kezdetét
Láng Gusztáv irodalomtörténész Erdély címû
elõadássorozata a Jókai Mór Könyvtárban. Izgalmas történelmi és irodalmi kalandozásokban
lehet része azoknak, akik ellátogatnak az intézménybe ezen a napon, valamint az ezt követõ
két alkalommal, április 14-én, és 21-én.
Jöjjenek az igényes kultúra oltárán áldozni!

Erdély
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Kiállítás

Egy kiállítás képei – Sárkányok
2005. március 20-án a Sárkány-klub újra
megmutatta, hogy mit tud.

100 éve született
József Attila

A Táplán Mozi
áprilisi mûsora

Seniorok
a Nõnapon

Költészet Napi verselési hadjárat

Április 1. – Gauder Áron: Nyócker
Április 6. – Alain Berberian: Nagy zûr
Korzikán
Április 12. – Koltai Lajos: Sorstalanság
Április 19. – Oliver Hirschbiegel: A bukás
– Hitler utolsó napjai
Április 22. – Bibo Bergeron – Vicky
Jenson: Cápamese
Április 26. – Bergendy Péter: Állítsátok meg
Terézanyut!
Május 3. – Tímár Péter: Le a fejjel!
Belépõ: 300 Ft

Telt ház és kíváncsi érdeklõdés kísérte a 2005. március 6.-i nõnapi köszöntõt,
ahol a polgármesteri virágszálak mellé a
szombathelyi Senior színpad szolgáltatott kellemes perceket a megjelent hölgyeknek.
A virágillattól elbódult közönség a dallamok által még tovább alélt a nosztalgia,
vagy a jókedvû szórakozás társaságában.
Kellemes délután volt.
Meskó Krisztián
mûvelõdészervezõ

2005. április 11-én.
A helyszínek és idõpontok:
Idõsek Otthona – 09.30
Hét Kastély Kertje Mûvészeti Óvoda – 10.15
Apáczai Csere János Általános Iskola – 10.45
Polgármesteri Hivatal – 11.45
Jókai Mór Könyvtár – 16.00
Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Rockpassió

Az Apáczai Csere János Általános Iskola
tanulói a nagyböjti idõben újra elõadták a
rockpassiót. A hazai két elõadáson túl a
szomszédos Tanakajdon és Vasszécsenyben is

telt ház elõtt játszottak
tanulóink. Mindenhol
õszinte elismerést és
sikert aratva mutatták
be Jézus szenvedésének
és halálának történetét. Ezúton is köszönjük minden tanulónak,
felkészítõ pedagógusnak és közremûködõnek, hogy
egy csodálatos élményben részesítettek bennünket az elõadások során.

Környezet

3.
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Rendezett vízfolyások a barátságosabb környezetért
Egy település menti patak kellemes hangulatával, környezetformáló erejével alapvetõ meghatározója (lehet) az ott lakók életének.
Táplánszentkereszt abban a szerencsés helyzetben
érezheti magát, hogy területét kelet-nyugati
irányban átszeli a Gyöngyös mûcsatorna. E vízfolyás tulajdonosa a Magyar Állam, kezelõje a
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság.
Sajnos azonban a fentiekben említett kellemes hangulat, környezetformáló erõ, a település
szerencsés helyzete nem minden esetben érvényesül kellõ módon. Sokkal inkább törekednünk kellene arra, hogy a lehetõségek egyoldalú
kihasználásán túl (vízkivételek, öntözés)
védjük, óvjuk, esetleg szépítsük, karbantartsuk azt a szûk
területet, amit a természet oly bõkezûen
nekünk adományozott.
Ehelyett mit látunk, ha végigsétálunk (ha tudunk?!) a
vízparton? Rendezetlen medreket, partszakaszokat, elöregedõ, bedõlt fákat, a mederbe szórt rengeteg szemetet,
hulladékot, mûanyag flakonokat, a fák, szõlõk
metszésének hulladék anyagát, állatok tetemeit,
kerékpárokat, TV-készülékeket, fotelokat... stb.

A fent leírt állapot és a vízpartok alapvetõen emberközeli hangulata között bizony nagyon
éles ellentét feszül. Ennek az ellentétnek a feloldása a lakossággal közös feladatunk.
Egyrészrõl a
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóságnak,
mint a vízfolyások
kezelõjének a feladata a fenntartási, karbantartási munkák elvég-

zése. Az elmúlt
években egyre inkább elõtérbe kerül az ellenõrzés,
a mások által
okozott károk
megelõzése, ami
viszont szükségszerûen feltételezi
a lakossággal való szoros együttmûködést.
Ugyancsak a jó kapcsolattartás vezethet
eredményre a fakitermeléssel összefüggõ feladatok terén is. Szívesen állunk a helyi lakosok
rendelkezésére abban az esetben, ha egy-egy

Sikeres rockbuli
Hét együttes vállalta a megmérettetést 2005.
március 4-én a Tápláni Rockbuliban, ahol nagyon
kellemes élményben lehetett része azoknak, akik a
Jókai Mór Mûvelõdési Házban töltötték ezt az estét,
éjszakát.
A tehetséges bandák voltak túlsúlyban, s a hajnalig
tartó koncertek jó fokmérõi voltak annak, hogy van
igény erre a kulturális formára is.
A fellépõk a következõk voltak sorrendben:
Általános Védelmi Hiba,
FM-0, Nyugati Régió, Opus Altera,
Rules of Disorder, Morte Silmoris, Revans
Külön köszönet a Revans zenekarnak, akik profi
technikai arzenáljukat önzetlen módon ajánlották fel a
rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében.
Jöjjön a következõ rockbuli.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

mederszakasz jellemzõen öreg, beteg, korhadt,
kidõlni készülõ fáinak a kitermelésérõl van szó.
Fakitermelési engedély-kérelemmel a Szombathelyi Szakaszmérnökséget kell megkeresni, s a
területileg illetékes
gát- és mederõr
kollégák közremûködésével, szakmai
irányításával tudjuk
tûzifához juttatni az
arra rászorulókat.
Engedély nélküli fakivágás esetén szükségszerûen hatósági
eljárást kell kezdeményeznünk.
Hosszabb szakaszokon, ahol a
cél a meder kitisztítása, karbantartása, esetenként a helyi önkormányzat bevonására is sor
kerülhet.
Az önkormányzat koordináló szerepe azért is fontos, mert hisz a település egyetlen lakójának sem lehet
közömbös, hogy a kertek alatt csordogáló patak és
környezete milyen hangulatot áraszt. Közös célunk
kell, hogy legyen, hogy vízfolyásaink – elsõsorban a
belterületi szakaszok – emberközeliek,
természetközeliek legyenek, és azt az érzést erõsítsék az
ott lakókban, amiért az ember õsidõk óta keresi a vizek közelségét.
Pék Tibor
szakaszmérnök

Kedves Barátom!
A Nemzeti Konzultációt Orbán Viktor azért indította útjára, hogy
mindazokat, akik kiszorultak a közügyek intézésébõl, akik úgy érzik, hogy a
politika nem róluk szól, megkérdezzük, véleményüket meghallgassuk és a
törvényalkotás folyamatába beépítsük.
Ennek jegyében hívom össze Vas megye 2. számú választókerületének

Faluparlamentjét
amelyre ezúttal tisztelettel meghívom.
Helyszín: Tanakajd – Mûvelõdési Ház
Idõpont: 2005. április 27. szerda, 17.00
A rendezvény nyilvános, ezért kérem hozza magával a téma iránt érdeklõdõ barátait, ismerõseit.
A Faluparlamenteken a Választókerülethez tartozó 27 község polgárait
érintõ legfontosabb kérdések kerülnek terítékre. Ez alkalommal az oktatással, kultúrával, az egészségügyi ellátással és a kistelepülésen élõk által igénybe vehetõ szolgáltatások minõségével foglalkozunk.
Ezúton is felkérem Önt, hogy a Faluparlament tanácskozásán szólaljon fel!
Tisztelettel várom:

ifj. Perl János
Táplánszentkereszt Község Polgármestere
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4.

Iskola

Iskolai hírek
Köszönetek:

Akikre büszkék vagyunk:

Az iskola tanulói és nevelõtestülete nevében köszönetet mondunk
Mészárosné Joó Csilla, Horváth Attiláné és Kajcsos Ferencné anyukáknak a Passió jelmezeinek elkészítésében vállalt munkájukért, Visnyovszky László és Németh János uraknak az elõadások technikai lebonyolításában vállalt szerepükért.
Köszönetet mondunk Langbein István úrnak, aki ritka és értékes rovargyûjteményét ajánlotta fel az iskolai oktatás céljaira.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felajánlásaikkal gyarapították az
iskolai közalapítvány vagyonát s ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeink
számára még színesebb, színvonalasabb képzést biztosíthassunk.

Iskolabemutatás
A beíratásokat megelõzõ idõszakban iskolánk életével, az
intézményben folyó oktató-nevelõ munkával ismerkedhettek
meg a leendõ elsõ osztályosok szülei. Március 9-én Németh
Józsefné tanítónõ bemutató órája után Mándl Józsefné igazgatónõ adott tájékoztatást az érdeklõdõknek.
Az iskolánk nyújtotta lehetõségekrõl a márciusi Fórum
mellékleteibõl informálódhatnak mindazok a szülõk, akik nem
tudtak részt venni a bemutatókon.

1848. március 15. –
2005. március 15.
Az Apáczai Csere János Általános Iskola méltón régi nagy híréhez mutatott
be egy fantasztikus ünnepi mûsort egyik,
ha nem a legszebb nemzeti ünnepünk alkalmából a Jókai Mór Mûvelõdési Házban 2005. március 11-én.
A bátran színpadra állított jelenetek,
a versek élõ ereje, valamint a narráció
tökéletes egységet teremtett nézõ és fellépõ semmivel össze nem hasonlítható „dialógusában”.
A szó mindig tapsot szül, ha érthetõ, a
szó mindig tapsot szül, ha belülrõl jön, a szó mindig tapsot szül,
ha értõ fülekre talál. Ezen a
kora délutánon, az ismét szûknek bizonyuló Mûvelõdési Házban ez a csodás kettõs megmutatta magát.
Köszönet a márciusi ifjak
nevében is.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

A február 25-én Szombathelyen rendezett Zrínyi
matematikaversenyen Cserkuti Milán 6. osztályos tanulónk kiemelkedõ eredménnyel szerepelt. A megye egyik
legrangosabb versenyén elért 3. helyezés kiemelkedõ
teljesítménynek számít, melyhez szívbõl gratulálunk.
Felkészítõ tanára Németh Ferencné.
A Megye Közgyûlése, a Vas Megyei Sportigazgatóság és a Vas Megyei Diáksport Tanács által alapított Jó
tanuló jó sportoló díjjal tüntették ki Németh Marcell
5. osztályos tanulónkat. Marci tanulmányi munkájával
és a karate sportban elért országos eredményeivel érdemelte ki az elismerést. Gratulálunk.

Ünnepeink
Iskolánk tanulói az idén is nagy lelkesedéssel készültek legjelentõsebb nemzeti ünnepünk, március 15. megünneplésére. A
Leginszky Ágnes és Dávid Adél tanárnõk által szerkesztett mûsor
a forradalom jeles eseményei
köré épült. A gyerekek megjelenítették a Pilvax Kávéház atmoszféráját, ízelítõt kaptunk a
toborzók hangulatából; dalok,
táncok, versek idézték 1848-49
emlékét.
Az iskolai megemlékezést
követõen diákjaink az idõsek

otthonában is felléptek az
összeállítással, március
15-én pedig Vasszé-

csenyben, a község ünnepi rendezvényén
arattak osztatlan elismerést.
Valamennyi szereplõt dicséret illeti,
a szállításban közremûködõ szülõknek
és pedagógusoknak köszönetünket fejezzük ki.

Kultúra
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A Sorstalanság és a Bukás Táplánszentkereszten
2005. április 12-én tûzi mûsorára a
Táplán Mozi a Sorstalanság címû magyar
filmet, melynek elkészültérõl már annyi mindent hallhattunk, s nem mellesleg a Nobeldíjas Kertész Imre tollából íródott regény
megfilmesítésérõl van szó.

nyok bukkannak fel mellette a tömegbõl, és
sodródnak el mellõle.
Õ pedig csak van, és megfigyel; egész addig, míg sok véletlennek és szerencsés vagy
szerencsétlen fordulatnak köszönhetõen haza
nem kerül. Hisz nincs olyan képtelenség, amit
ne élhetnénk túl természetesen... A hazánkban példa nélküli költségvetéssel készülõ film
a nemzetközi és magyar mozivilág legjobbjait
egyesíti az egész világon nagyon várt film érdekében.
***

Röviden a tartalmából:
Köves Gyuri átlagos zsidó kamaszfiú átlagos sorssal Budapesten, 1944-ben. Nem
sokkal azután, hogy apját munkaszolgálatra
viszik, õt is elfogják, majd bevagonírozzák és
Auschwitzba, onnan pedig Buchenwaldba
szállítják. Köves nem lázad sorsa ellen, nem
lepõdik meg, nem keres kiutat. Átmeneti barátságokra tesz szert, felnõttek és gyerekek;
flegmák és rémültek, alkalmazkodók és vagá-

Tavaszi színházi
kínálat idõpontokkal

Ugyancsak a közelmúlt nagy filmjei közül
való – s szintén történelmi témában – a Bukás – Hitler utolsó napjai címû német alkotás. Egy eddig soha nem látott szemszögbõl
követhetjük figyelemmel a Vezér utolsó napjait, óráit. Érdekes alkotás. Megtekinthetõ a
Táplán Moziban 2005. április 19-én.
A film rövid tartalma:
Hitler egyik titkárnõje, Traudl Junge
visszaemlékezése alapján kapunk közeli képet
Hitler utolsó napjairól, a náci Németország
összeomlásáról...

Érdemes tehát áprilisban is mozizni
Táplánszentkereszten, hiszen ezen filmek mellett más érdekességek is a vászonra kerülnek.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Kiállításmegnyitó

A sikeresen mûködõ színházbusz lelkes
utasai mindig teátrumi élményekkel gazdagon térnek haza otthonaikba.
Íme a Márkus Emília-bérlet még
hátralévõ tavaszi kínálata:
• 2005. április 11. – Szabó Magda:
Régimódi történet, színmû két részben –
Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
• 2005. május 2. – Henrik Ibsen:
Nóra, dráma – Soproni Petõfi Színház
• 2005. május 10. – Bertolt Brecht:
Puntila úr és a szolgája, Matti, dráma két
részben – Katona József Színház, Bp.
Az elõadások idõpontja elõtt kb. egy
héttel kérem jelezzék színházlátogatási
szándékukat, s külön busszal indulunk
Szombathelyre. Információ Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõnél a 06-30/6590275-ös telefonszámon vagy a könyvtárban kérhetõ.

Berlin,
1945 április.
A fõváros
utcáin kegyetlen harcok folynak.
Hitler hûséges tábornokaival és
néhány hívével elsáncolta magát a
vezetõségi
bunkerben.
A Birodalom helyzete a Vörös Hadsereg elõrenyomulásával egyre
reménytelenebbé válik.
Miközben az utcákon kétségbeesett jelenetek játszódnak le, Hitler a Harmadik Birodalom teljes pusztulását a bunker falai között
éli át és tervezi tragikus lelépését a mélyen a
föld alatt húzódó bunker-rendszerben.

Szatmári Károly csöndesen megbújó alakja már
a mûsor alatt is fellelhetõ volt a nézõtéren, s ezzel az
észrevétlenséggel készíti faalkotásait is otthonában.
Elsõ önálló kiállításának lehetett szemtanúja az, aki megtekintette mûveit, aki vet-

te a fáradtságot és feláldozta drágának hitt
idejét a mûkedvelés
kedves oltárán.
A kiállítás megnyitója Rasperger József, a
Megyei Mûvelõdési és
Ifjúsági Központ munkatársa volt, a Médium
Galéria gazdája. Értõ
köszöntõje és a gyermekek beavató megszólítása nagy sikernek örvendett.
A kiállítás anyaga
egy héten át kínálta
magát Táplánszentkereszt „ezerszemûjének”, s
talán többeknek is érdemes lett volna elidõzni
öt percet a népi, naiv mûvészet egyik kortársának mûvei társaságában.
Köszönjük Károly bácsi.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

