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Sport

Tizenegyedik helyen tanyázik labdarúgócsapatunk
A tavasz elhúzódása miatt késõbb kezdõdött a megyei I. oszt. bajnoksága. Öt forduló
elteltével, 24 ponttal a tizenegyedik helyen áll
csapatunk. Két gyõzelem, két vereség és egy
döntetlen az eddigi mérleg. A csapat összetétele
nem változott számottevõen, csak Horváth
László, és Lakner Szilveszter hagyta el a
csapatot. Helyettük nem érkezett senki, házon

belül próbálkoznak megoldani a hiányosságokat.
Az ifi csapatból Horváth Gergely került fel az
elsõ csapathoz. Dicséretesen állt be a sorba és
egyelõre még csereként, de hamarosan kezdõként is számit rá az edzõ Baranyai Tibor. Egyébként már két gólt szerzett csereként beállva. Az ifi
csapatnál már egy kis gondot okoz Horváth
Gergely pótlása, hisz góljai hiányoznak. De így

is két gyõzelem, három vereség áll az ifik neve
mellett tavasszal. Ez a tizedik helyet jelenti.
Eredmények:
Egyházasrádóc – Táplán SE 4-2, ifi: 4-1
Táplán SE – Rábapaty KSK 4-3, ifi: 4-1
Spari FC – Táplán SE 2-3, ifi: 3-2
Táplán SE – Jánosháza KSK 3 – 3, ifi: 4-2
Rum Trika – Táplán SE 2-1, ifi: 0-5

Húsvét kupa

Rocky siker

II. 2005. évi sportverseny eredményei
2005. április 16-án országos pontszerzõ
Rock and Roll táncverseny volt Ajkán. A nevezett 14 párból elsõ helyezést ért el a Németh Árpád – Mitre Dóra páros, a szombathelyi Galaxy Rock and Roll Klub táncosai.
Az eredmény értékét növeli, hogy ez volt
elsõ országos megmérettetésük. Ezzel az eredménnyel kvalifikálták magukat a külföldön
megrendezendõ Világ Kupára, amelynek
megvalósulásához támogatókat keresnek.

Asztalitenisz nõi egyéni:
1. Kovács Gabriella, Bük
2. Kissné Bai Éva, Táplánszentkereszt
3. Tornai Ágnes, Táplánszentkereszt; Pados Krisztina Szombathely.
Férfi egyéni:
1. Takács László, Szombathely
2. Kiss Márton, Bük
3. Hetyésy Balázs, Bük
4. Kovács Zoltán, Bük

Kistelepülések Vas megyei versenysorozatából
Sakk: 1 férfi és 1 nõi csapatunk vett részt.
Nõi csapatunk II. helyezést ért el a döntõben.
Asztalitenisz-versenyen is eredményesen szerepelt férfi és nõi csapatunk
egyaránt.
Nõi csapatunk, valamint egyéni versenyben
Kissné Bai Éva 6. helyezést ért el.

Kosárlabda: Nõi csapatunk 4. helyezést ért
el, férfi csapatunk a szeptemberben megrendezésre kerülõ döntõben képviseli községünket.
Lövészet: 2 nõi és 2 férfi csapatunk jó szerepléssel öregbítette községünk hírnevét.
Egyéni versenyben Kiss József 6. helyezést
ért el.

Gratulálunk, és a továbbiakban is aktív részvételre számítunk.

TOLDI
AUTÓSISKOL A

A túlsúly betegség!
Fogyás 100% siker!

Szombathely, Hollán Ernõ u. 7.
Telefon: 06-70/318-5487
06-20/952-0300
INTENZÍV KRESZ-tanfolyam indul
Táplánszentkereszten a Könyvtárban
a következõ kategóriákban:

• Moped • Személygépkocsi
2005. május 5-én és 6-án 17 órakor!
Érdeklõdjön, jelentkezzen
MESKÓ KRISZTIÁN
mûvelõdésszervezõnél a helyszínen,
vagy a 06-30/659-0275-ös telefonszámon!

Nincs éhezés!
Nincs visszahízás!
Nincs kalóraszámlálás!
Nincs koplalás!
– Felnõtteknek, gyermekeknek és cukorbetegeknek is ajánlott.
– Testzsírszázalék mérés melletti folyamatos
tanácsadás és kontroll.

Egyedül nem lehet lefogyni!
Hívjon, hogy segíthessek!
Bejelentkezés: 06-30/332-5611

Ifjúsági fiú:
1. Kiss Márton, Bük
2. Kiss Attila, Táplánszentkereszt
3. Kiss Ádám, Szombathely
Sakk
A legjobb eredményt elért versenyzõ:
TAKÓ HELGA (6 pont) Táplánszentkereszt
Férfi:
1. Dr. Láng Gusztáv, Táplánszentkereszt
2. Horváth László, Táplánszentkereszt
3. Antal Attila, Táplánszentkereszt
Nõi:
1. Takó Helga, Táplánszentkereszt
2. Takó Annamária, Táplánszentkereszt
Ifjúsági:
1. Czömpöly Ottó, Táplánszentkereszt
2. Finy Márk, Szombathely
3. Ifj. Antal Attila, Táplánszentkereszt
Kispályás labdarúgás:
1. Rezervátum – Szombathely
2. Molnár Róbert és csapata, Táplánszentkereszt
3. Maczek és csapata, Táplánszentkereszt

3 cserépkályha és 3 gázkonvektor
(1 kéményes) eladó!
Érdeklõdni lehet Kajcsos Lajosnál
a 06-30/621-0689-es, és
a 06-30/264-9413-as telefonszámokon.
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Környezet

Egy hónap
A modern társadalmak sokféle gonddal
küzdenek. A legtöbbet maga az ember hozza
létre, amit elõbb vagy utóbb saját magának is
kell orvosolnia. Ez általában sikerül is. Bár
sokszor az idõ múlásával azt vesszük észre,
hogy az alkalmazott megoldás újabb gondokat
vet fel. Az egyik ilyen terület a környezetszennyezés.
Nem feladatom az, hogy a világméretû
problémákkal foglalkozzam ezen a fórumon. A
helyben fellelhetõ problémákra azonban mindenféleképpen válaszolni kell. A környezet
szennyezése több ponton érint mindannyiunkat. Rongálja egészségünket, veszélyezteti gyermekeink jövõjét, pusztítja lakhelyünk élõvilágát
és befolyásolja közérzetünket is.
A község vezetése azon dolgozik, hogy szûkebb környezetünkben megtegyünk minden
erõnkbõl telhetõt azért, hogy lakóhelyünk ne
csak szép és rendezett, hanem egészséges is legyen. Mindennek persze rengeteg összetevõje
van. Ez alkalommal a szemét, szemetelés és
hulladékgyûjtés területén meglévõ jelenségeket és tapasztalatokat kívánom megosztani
Önökkel.
Ma már minden lehetõség biztosított
arra, hogy akiben megvan az akarat, a hulladékát el tudja úgy helyezni, hogy az ne csúfítsa
el a közterületet, illetve minimális mértékben
terhelje a környezetét. Táplánszent-kereszten
mûködik az intézményes szemétszállítás, valamint a szelektív hulladék gyûjtésére is van lehetõség. Az önkormányzat 2002. óta minden
évben lomtalanítást szervez. Így biztosítjuk a
lakosság részére a feleslegessé vált dolgoktól
való megszabadulás lehetõségét. Rendszeresen
gyûjtik a közterületen munkásaink az eldobott szemetet. Ezek után azt gondolhatjuk,
hogy nincs ok arra, hogy bárki is a szemetétõl

oly módon szabaduljon meg, hogy azt egyszerûen
patakba, árokba, út szélére stb. rakja le. Kitehetnénk a tiszta Táplánszentkereszt táblát. A gyakorlat azonban még mindig nem ez!
Azt látom, hogy az ember növekedésével
egyenes arányban egyre „kifinomultabb” módon
egyre és egyre több szemetet hagy a közterületen.
A kisgyerek még csak papír zsebkendõt, csokis papírt, chipses tasakot hagy maga után. Ezek
gyakran fellelhetõk a boltok, óvoda és iskola pár
tízméteres körzetében. Szeretném javasolni azoknak az árusító egységeknek, ahol még nincs a

közelükben szemétgyûjtõ, helyezzenek ki. Ha
nem is egyszerre, de talán csak meg fogják érteni
valamikor a szemetelõk, miért is vannak ott a
kukák. Adjuk meg legalább a lehetõséget, hogy
oda helyezzék el a szemetjüket.
A fiatal korosztály esetében mindez kibõvül
az üdítõs dobozokkal, s ami még ennél is szomorúbb az elhagyott palackokkal, cigarettás dobozokkal, letépett hirdetményekkel, plakátokkal.
A felnõtt korosztály természetesen a legtapasztaltabb ezen a téren. Amit el lehet képzelni,
– sõt még azt is, amit józan ésszel nem is gondolnánk – mindent kiszórnak a közterületre.
Jelenleg közcélú munkások gyûjtik össze az illegálisan lerakott szemetet a volt vasúti töltés és a
Vép irányába vezetõ mezei utak környékérõl. Az
elképesztõ felelõtlenség és nemtörõdömség felháborító példáinak sokaságát lehetne sorolni. Nem
tudom megérteni, hogy sokan még mindig ezt a

Lomtalanítás
Április 23-án és 30-án az önkormányzat
megszervezte az idei évben is a lomtalanítást.
Újra több tíz tonnányi lomot szállítottunk el a
helyi vállalkozók segítségével. Krémin Imre
úr térítésmentesen biztosította a teherautókat,
melyek rakodását az önkormányzat dolgozóin
túl közcélú munkások és társadalmi munkában önkéntesek végezték. Az önkéntesek kivétel nélkül a Táplánszentkereszti Polgárõr Egyesület tagjai voltak. Nagyon köszönjük segítsé-

güket, mely nélkül a lomtalanítás nem zárulhatott volna ilyen eredményesen. Mai világunkban külön büszkék lehetünk arra, hogy
vannak olyan emberek, akik két szabadnapjukat is felajánlották a lakóhelyük érdekében. A
lomtalanításban részt vett még Andrási Gábor úr is, aki teherautójával az elvárás szerint
külön gyûjtötte a veszélyes anyagnak minõsülõ
gumiabroncsokat és hûtõszekrényeket.
Perl János, polgármester

módszert választják ahelyett, hogy legálisan szabadulnának meg az általuk megtermelt szeméttõl. A módszerüket nem tudom máshoz hasonlítani, mint amikor valaki szándékosan saját
maga alá piszkít. Nem hiszem el, hogy mindez
azért van, mert nem tud részt venni a szervezett
gyûjtésben. Annak ellenére, hogy minden lehetõség adott, még mindig lehet találni szinte hetente újabb és újabb szemétkupacokat.
Mi is található ezeken a lerakó helyeken?
Mûanyag palack, üveg, papír. Ha képes valaki
ezt kivinni a határba, akkor nem lenne egyszerûbb a szelektív gyûjtõkbe ugyanezt elhelyezni?
Építési törmelék, tégla, cserép, járólap, pala
stb. TV, számítógép, mosógép, hûtõ, ágybetét,
nejlonzsák, használt elem stb. Olajos flakon,
festékes és konzerves doboz, autógumi, kábelszigetelés stb. Lomtalanításig nem lehetne elhelyezni valahol? Használt pelenka, döglött tyúk,
toll, belsõség és még sorolhatnám.
Emberek! Szálljon végre magába minden
érintett! Nem mehet ez így tovább. Azért,
mert az eldobott szemetet kidobtam a házamtól pár méterre, attól az még nem tûnt el,
nem szívódott fel. Az nemcsak hogy elcsúfítja
a vidéket, még szennyezi is azt. Milyen példát
követhet az a gyerek, aki kisétál a mezei utakra
és lépten nyomon csak szemetet lát? Ha
szennyes pelenka, állati tetemek mellett megy
el, esetleg érintkezik azzal és fertõzést kap, akkor ki a felelõs?
A Föld többi teremtményétõl abban különbözünk, hogy szabadon tudunk gondolkodni, dönteni és cselekedni. Akkor hát tegyük is
ezt. Hozzunk olyan döntéseket és cselekedjünk úgy, hogy az valóban a gondolkodó emberhez illõ legyen.
ifj. Perl János
polgármester

Felhívás!
KIHÍVÁS NAPJA!
2005. május 25-én 0 óra 00 perctõl 21 óráig
egész napos program, 15 perc folyamatos mozgás.
Aktív részvételt kérünk.
Kérem, aki az adminisztrációs munkában,
illetve a különbözõ helyszíneken segíteni
tudna, jelentkezzen Molnár Istvánnál.
Táplánszentkereszt, Rét u 9., valamint
a 06/20/389-0058-as telefonszámon.
Köszönettel: Molnár István

Tápláni Fórum – Táplánszentkereszti havilap. Felelõs kiadó: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata.
Szerkesztõ: Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõ. Felelõs kiadó: ifj. Perl János polgármester

Kultúra

7.

Folytatás a 6. oldalról
vetítés kulisszatitkaival is megismerkedhettek a
kíváncsiskodók, a nemrég indult Táplán Mozi gépházában tehettek rövid kirándulást.
A zsûri – amelynek tagjai Váradi Gábor, a
Szombathelyi TV igazgatója, Szekeres Kriszta, az
MTV soproni stúdiójának munkatársa, Nánai
Márta és Szabó Zsolt, a szombathelyi Örökmozgó Mûvészmozi munkatársai voltak – ismét magához ragadta a szót és minden délutáni filmet értékelt.
A lazítás csak ezután vette kezdetét, hiszen a
nap folyamán már többször megmutatkozott
PUK Csoport Dinnye és szívószál címû zenés estje
következett. Zenetörténeti kuriózumok és nagyszerû hangulat uralkodott a Jókai Mór palotában egészen hajnali fél ötig. Páran éltek a felkínált lehetõséggel és hálózsákjukban töltötték az éjszakát.
Vasárnap a gyülekezõ fanatikusokat egy kis
meglepetés fogadta, Latinovits Zoltán József Attila
verselése és Jim Morrison énekhangja vezette be a
második napi etapot.
Délelõtt a VHS technikával leadott alkotásokat tekinthette meg a nagyérdemû, sorrendben:
Huszár Judit: A haldokló Nap fényébõl, Boros Ferenc:
Bonanza Banzai: Valami véget ért (klip,) Boros Ferenc:
Sádasah, Boros Ferenc: TörcsiMen, Turi Gábor: …mit
gondolhat a törölközõm?, Dembrovszkyné Kántor Eszter:
„Mindenik embernek a lelkében dal van.”, Foki Gábor:
Evezz Laci, evezz!

Ez utóbbi két alkotás hazai pályán került vetítésre, hiszen Eszter filmje a helyi Idõsek Otthonáról szól, míg Foki Gábor alkotása az Otthon egyik
lakóját mutatja be.
Az ebédet ismét a Vilmos Vendéglõben lehetett elkölteni, mindenki megelégedésére.
Az emésztést a zsûri, immár megszokott értékelése „színesítette”, s a közönség is aktívabbnak
bizonyult. Az utolsó kör igazán jó filmeket hozott:
Boros Ferenc és Horváth Zoltán: Fejezetek egy szent életébõl, Drimmer László: Búzaszem, Drimmer László: Dialektikus önportré, Huszár Judit: Mi ketten, Baki Orsolya: Ez
csak egy szerda, Fekécs Gábor: After…, ifj. Burkon László:
Gyilkos Rába.
Amíg a zsûri visszavonult, rövid szünet után
kulturális élmények sora következett, hiszen bemutatkozott Táplánszentkereszt. Bátran kijelenthetjük, hogy a nagyrészt fõiskolásokból álló közönség
nagyon kedvesen-lelkesen fogadta az Idõsek Otthonát, a Tavaszi Szél Citerazenekart, a Rutafa Énekegyüttest, és a Tápláni Gyöngyvirág
Dalkört.
A hangulat fokozásaként elõször a délutáni filmek értékelése következett, majd felszállt a fehér füst, s kiderült, hogy a zsûri kiket talált díjazásra méltónak. A négytagú tanács elnökeként Váradi Gábor méltatta az
erõs mezõnyt, s a sikeres két napot, majd
sorra következtek az „Oscar-díjasok”.
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A rövid ünneplés és riportok (a rendezvényrõl
folyamatosan tudósított a Szombathelyi TV és az
MTV soproni körzeti stúdiója) után a Bemutatkozik Táplánszentkereszt utolsó fellépõje, a
Revans zenekar lépett színpadra.
Külön köszönet a rendezvény lebonyolításában elévülhetetlen érdemeket szerzett Móriczné
Kovács Zsuzsannának, Móricz Rékának,
Horváth Zsüliettnek, Draskovits Norbertnek, Poprócsi Barnabásnak.
Mindent összevetve egy rendkívül sikeres filmfesztivált tudhatunk magunk mögött, s mint a
résztvevõk, illetve a zsûri részérõl elhangzott, jövõre kötelezõ megrendezni a II. „VAS-FILM”-et.
Ugyancsak Táplánszentkereszten.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Legyen a vendégem a Gyöngyösparti üdülõházban
Örömmel értesítem a
kedves olvasókat, hogy
megnyílt és egész évben
mûködik az üdülõház. Az
összkomfortos, 4 Napraforgós besorolású szobákba és
a külön bejáratú apartmanba várjuk a pihenésre, nyugalomra, üdülésre vágyók jelentkezését.
Jól felszerelt teakonyha hûtõvel, gáztûzhellyel, konyhaeszközökkel várja és segíti a
vendégek otthonérzetét. A 3 szoba vendégei
egy szép tágas társalgóban ismerkedhetnek,
tévézhetnek, sakkozhatnak, étkezhetnek. A
társalgóból nyílik a szép tágas, virágos fedett
tornác, ahol a dohányzóknak kialakított hely
található. A tornácról szép látvány a zöldövezetben elhelyezkedõ nagy filagória. 14-15 ember kényelmesen elbeszélgethet, elüldögélhet

benne. Az udvarban kijelölt
hely van szalonnasütéshez,
bográcshoz, grillezéshez. A
gyerekeket homokozóval,
pancsolóval, játékokkal, kis
állatokkal várjuk. Betekintést
engedünk a parasztudvarba, a
gazdaságunkba. A zárt udvarban 4 gépkocsinak kialakított fedett, kivilágított
parkolóhely van. A társalgó alkalmas családi ünnepek, kiscsoportos nyelvtanfolyam, meditáció,
nõi körök, lelkigyakorlat, szakmai továbbképzés, sakktáborok megtartásához, esküvõk alkalmával a rokonok
megvendégelésére. A négy szobában
13 fõ számára van hely. A szobák beosztása: 2x2 ágy, 1x5 ágy, 1x3 ágy + 1
pótágy. A zöldövezet alkalmas sátorozásra. Alkalmuk nyílhat Rumban a

Rába partján sütkérezni, halászni, sportolni a 2
ha-s kaszálónkon. A Pogányokban, Kõszegen
borútra hívom a visszatérõ vendégeimet. Sok
érdekes programmal várom leendõ és visszatérõ vendégeimet. Szobafoglalás elõjegyzésre.
Érdeklõdni az esti órákban a 94/377-240, 0630/300-99-18 telefonon. Az üdülõház mûködtetõje a Juhász Bt.
Ügyvezetõje:
Juhász Judit
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6.

Rendezvények

A Jókai Mór Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Teleház közleményei
Gyermeknap
2005. május 28-án gyermeknapi programok sokasága várja az érdeklõdõ gyerkõcöket az iskola, az óvoda és a Mûvelõdési
Ház háromszögben.
Délelõtt akadályversenyek, ügyességi
feladatok lesznek Móriczné Kovács
Zsuzsanna vezetésével, mely versenyeknek az eredményhirdetése délután 14 órakor lesz. Ezután aszfaltrajzverseny veszi
kezdetét, majd kispályás labdarúgás fiú és
lány kategóriában. Rossz idõ esetén mozi
várja a fiatalokat. A sportot hanyagolók
részére a Kreatív-Tár kapui tárulnak szélesre. Fél öt körül egy meglepetés fellépõ
várja a gyermekeket, 18 órától pedig házi
koncert veszi kezdetét.
Az estét tábortûz teszi melegebbé.

Eladó LONEX 3 funkciós, alig
használt, pumpálható gumikerekû
(esõvédõ, lábzsák, biztonsági öv)
babakocsi jó állapotban!

Pünkösdi
fúvóskoncert
2005. május 15-én 17 órától az Apáczai
Csere János Általános Iskola Fúvósegyüttese
ad koncertet a Jókai Mór Mûvelõdési Házban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A Táplán Mozi
májusi mûsora
Május 3. – Tímár Péter: Le a fejjel!
Május 10. – Árpa Attila: Argó
Május 17. – Martin Scorsese:
Aviátor (Oscar-díjas)
Május 24. – Jacquet-Rémy Girerd:
Özönvíz
Május 27. – Clint Eastwood:
Millió dolláros bébi (Oscar-díjas)
Május 31. – : David S. Goyer: Penge 3.
Belépõ: 300 Ft

Érdeklõdni: a 06-30/411-6467-e
telefonszámon lehet

Legerõsebb Falu
Idén is sor kerül a Magyarország
Legerõsebb Faluja területi döntõjére
Táplánszentkereszten, 2005. június
4-én.
A délelõttöt a versenyszámok töltik ki,
majd 14 órától színpadi produkciók szórakoztatják a nagyérdemût. Többek között:
– Apáczai Csere János Általános Iskola
Mûvészeti Köre
– Apáczai Csere János Általános Iskola
Fúvósegyüttese
– Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
– Tavaszi Szél Citerazenekar
– Rutafa Énekegyüttes
– Varnyú Country
– Ikervári színjátszók
– Waldorf suli gyermekei
– Írisz Mazsorett Táncegyüttes
– Pittmann Bábszínház – A meglopott tolvajok
– Komáromi István
– Gyémánt Valentin
– Fresh
– Tûzijáték
A bált az Unicum együttes szolgáltatja.

Vastaps a „VAS-FILM”-nek
Nagy izgalmak közepette, s végre valahára
megszületett az I. „VAS-FILM”. Uralkodásának
kezdete kissé elcsúszott, s mint utólag kiderült jó,
hogy Táplánszentkereszten lelt hazára, házára.
Az alkotók egy része már több mint fél éve
várt a beiktatásra, de többüknek megérte a várakozás, hiszen gazdag jutalmakkal és élményekkel
megrakodva hagyhatták el a Jókai Mór palotát.
Táplánszentkereszt ismét megmutathatta, hogy
mire képes, megyei eseményeknek is méltó gazdája
tud lenni.
2005. április 9-én reggel 10 órakor még csak
pár ember lézengett a plakátokba öltözött Mûvelõdési Házban, de a megnyitó percei alatt már
megtízszerezõdött a filmbarátok száma. A köszöntõ
szavak Perl János polgármester úr méltatásával
kezdõdtek és Kozma Gábor újságíró úr gondolataival teljesedtek ki. Õ elmondta, hogy régebben, még az õ fiatalsága idején ugyancsak nagy
mozgolódások voltak Vas megyében mozgóképügyileg, s örömmel vette, hogy ismét valami elkezdõdött, vagy éppenséggel folytatódott.
A program rövid ismertetése után elkezdõdhetett a vetítés. Minden alkotás abban a formátum-

ban került a közönség elé, ahogyan az leadásra került a nevezés alkalmával. Sorra jöttek a jobbnál
jobb alkotások (a zsûri megítélése szerint a szombat
délelõtti és a vasárnap délutáni blokk volt a
„leghízósabb”), bár a technika ördöge nélkül min-

den olyan unalmas lett volna, ezért õ is megmutatta magát. Az ebédszünet elérkezte elõtt sorban a
következõ fikciós és dokumentarista történetek
villantak fel a hófehérre meszelt (köszönet a karbantartó fiúknak) vásznon: Baki Orsolya: Aranyláz,
Rozsits Máté: Letûnés, Illés László: Chumba Wumba,
Jáger Attila: Irritation, Balogh Zsófia: A mérges bokor,
Balogh Zsófia: Így is aludhatnék, Juhász Ádám: Az öt bõr,
Juhász Ádám: Eszmélet, Gyárfás Viktória: Krumpliorr és
sztetoszkóp.

A hosszúra nyúlt délelõttöt a Vilmos Vendéglõben lehetett „leenni”.
A szombati nap még több nézõ elõtt és még
nagyobb izgalmakkal folytatódott. A baráti, mondhatni családias légkör tökéletesen megfelelt a helynek, a rendezvénynek, a látogatóknak. Egyetlen
hiba akadt csak, az a fránya idõjárás. Bár aki kibuszozott, autózott Táplánba, az ott is maradt.
Szóval a fincsi ebéd után végre megszólalt a
zsûri és elmondta értékelõ szavait. A komoly kritikai hozzászólások mellett a bátorítás, lelkesítés jelentette a mondandók lényegét. A közönség kissé
passzívnak mutatkozott, de akadtak hõsies véleményformálók is.
Majd sorrendben a következõ filmek peregtek
délután: Balogh János: Illúzió, Balogh János: 1984.,
Csala Zoltán: Jövendölés, Csala Zoltán: Klip - Paul
Oakenfold: Hypnotised, Csala Zoltán: Zöldes olvas,
Poprócsi Barnabás: Pukfilm.
A derekas filmnézés után, elõtt és közben már
többen magukhoz ragadták tollukat, s kitöltötték
a filmes totót, melynek gyõztese vasárnap este értékes jutalomban részesült. A rövid szünetben a
Folytatás a 7. oldalon
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Pedagógusnap
„Nincs olyan rossz kapcsolat, amelyen ne lehetne
javítani, és nincs olyan jó kapcsolat, melyet ne
lehetne még jobbá tenni.”
(T. Gordon)
Tantestületünk 2005. április 12-én nevelési értekezletet tartott, melyen az iskolai konfliktuskezelés problémáival foglalkozott.
A konfliktus jelenléte életünk valamennyi
dimenziójában ma már természetesnek számít.
Azonban a konfliktuspedagógia, mint önálló
diszciplína csak az utóbbi évtizedekben alakult
ki. Létrejötte elsõsorban a nevelõ és a nevelt,
iskolai viszonylatban a pedagógus és a diák
megváltozott kapcsolatának köszönhetõ. A pedagógiai gyakorlatban elõforduló konfliktusoknak az utóbbi években nem csupán a száma
nõtt meg, hanem a tartalmuk lett összehasonlíthatatlanabbul változatos.
A felgyorsult társadalmi, technikai fejlõdés,
az információs forradalom, a globalizálódás
megállíthatatlan folyamata megváltoztatta a
pedagógus szerepét. Ezért felértékelõdött a nevelõ és nevelt közti kölcsönösség, a kooperáció
készsége és képessége, s ezzel együtt a problémák
együttes, konstruktív és a felek számára minél
kevesebb veszteséggel járó megoldásnak a keresése.
A hagyományos iskolai hierarchia összeomlásával a tanár-tanuló közötti folyamatos
együttmûködés igénye az eddigieknél nagyobb
felelõsséget állít a pedagógusok elé. A gyerekeket lépésrõl lépésre meg kell tanítani arra, hogy
képes legyen a kooperációra, fokról fokra kell

eljuttatni õt a magáért és a másokért való felelõsségvállalásra. Csak így alakulhat ki jó közösség az intézményben és az ifjúság körében.
Az értekezlet elsõ részében Dávid Adél tanítónõ, fejlesztõ pedagógus beszélt e friss tudományterület jellegzetességeirõl. Ráirányította a
figyelmet arra, hogy a tanórákon a konfliktusokat gerjesztõ fõ tényezõk nemegyszer maguk a
tanulók. A tanítványok, akik az órákra is magukkal hozzák minden korábbi élményüket, tapasztalatukat, elsõdleges szocializációbeli, társadalmi különbségeiket, túlfokozott vagy éppen
csekély ambícióikat, életkori sajátosságaikból,
személyiségjellemzõikbõl, aktuális körülményeikbõl adódó szükségleteiket. Már önmagában
ez a sokféleség, valamint az a körülmény, hogy
egy-egy osztály szociális kényszerképzõdményként jött létre, és a csoportdinamikai folyamat
során érlelõdik valami fajta közösség, ez konfliktusok sorozatának létrejöttét valószínûsíti.
Kovács Jenõné tanárnõ a családi szocializációban megbújó konfliktusokat tárta elénk.
Beszélt a családok típusairól, és rávilágított
arra a tényre, hogy konfliktusmegoldó sémáinkat már a kora gyermekkortól a családi mintákból hozzuk.
Mándl Józsefné igazgatónõ kiegészítette
az elõtte szólók ismertetését. Felidézte a restriktív, az inerciás, az indifferens és az agresszív
pedagógusi magatartás jellemzõit, és nyomatékosan felhívta a figyelmet a kooperatív viselkedésmódra.
Az igazgatónõ a konfliktusmegoldás vereségmentes módszerét (nyer-nyer szituációt)

Kóbor ebek
Sokakat érintõ és régóta sok bajt okozó
problémát sikerült önkormányzatunknak megoldania. A kóbor ebek zavarták mindannyiunk
nyugalmát, veszélyeztették a közterületen lévõk
biztonságát. Május elsejétõl életbe lépett az a
megállapodás, melyet Ferenczi Endrével kötött a polgármesteri hivatal. A megállapodás lényege a következõ:
A vállalkozó Táplánszentkereszt közigazgatási területén fellelhetõ kóbor ebeket befogja és
azokat zárt boxban 14 napon keresztül elhelyezi,

helyezte a középpontba, hiszen minden megoldás akkor optimális, jó, ha mindkét fél számára elfogadható. A gyerek jobban motivált az
olyan döntés kivitelezésében, melynek születésében részt vett. Ez a módszer a szabad választás lehetõségének megteremtése, persze kezdetben sok idõt kíván, de hosszú távon bõségesen megtérül a ráfordított idõ. Ebbõl következõen elvárás, hogy legyen a ma pedagógusa
megértõ, együttmûködõ. Jellemezze a tanulók
jogainak, igényeinek, fejlettségi szintjének ismerete, segítségre és együttmûködésre legyen
mindig kész.
Valójában jó nevelõ csak egészséges személyiségû tanár lehet, ezért az intézmény vezetõje
fontosnak érezte, hogy mondjon néhány témához kapcsolódó gondolatot a pedagógus mentálhigiénéjérõl is.
Ezt követõen a kollégák személyes tapasztalataikkal, gyakorlati konfliktushelyzetek felidézésével gazdagították a megbeszélést.
Remélhetõen ez az összejövetel hozzájárul
ahhoz, hogy még több erõfeszítést tegyünk a
konfliktusok nyer-nyer típusú feloldására, a
harmónia és az egyensúlyi állapot megõrzésére,
a közösség helyes fejlesztésére.
A vereségmentes konfliktusmegoldó módszer a felmerülõ problémák hatékony kezelése
révén békét vihet a családok életébe és az iskolai hétköznapokba. Ez pedig nem csak a nevelõi
hatékonyság kulcsa, hanem az emberi kapcsolatok javításának ésszerû módja is.
Kissné Nagy Ilona

Újra tanfolyam

ellátásukról gondoskodik. Ha ez idõ alatt a kutya gazdája jelentkezik, az ebet az õrizés idejétõl
függõen 1000 Ft/nap díjazás ellenében kiválthatja. Amennyiben a gazda nem jelentkezik, az
eb áthelyezésre kerül a Gencsapáti Kutyaparadicsomba, ahol új gazdit próbálnak szerezni
neki.
A vállalkozó elérhetõsége:
Ferenczi Endre
Mobil: 06-70-3622-655
Tel.: 317-777

A Tápláni Fórum olvasóinak és
rendszeres cikkíróinak

A polgárõrség
elérhetõségei

A következõ szám lapzártája 2005. május 26.
Kérem, hogy eddig az idõpontig juttassák el hozzám
írásaikat, hirdetéseiket.

A Polgárõrség telefonszámai:
Kajcsos Lajos 06-30/621-0689
Gombkötõ László 06-30/621-0688

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. május 11-ig.
Információ is ott szerezhetõ be, valamint a 06-30/659-0275-ös telefonszámon
Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõnél.

Tápláni2005.
Fórum
május
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Megyei 30 órás akkreditált továbbképzés
az óvodában
Tavalyi példánkhoz hasonlóan idén is helyet
kapott óvodánk az április 14-tõl 16-ig tartó három napos megyei szakmai továbbképzésben. A
megye több településérõl (Vasszécseny, Vép, Celldömölk, Pecöl, Hosszúpereszteg, Szombathely)
érkeztek hozzánk óvónõ kollégáink, akik már
felhasználói vagy éppen adaptálói a mûvészeti
programnak. A továbbképzést lázas készülõdés
elõzte meg, nagy szeretettel fogadtuk elõadónkat, Nagy Jenõnét (Incit), aki Szolnokról érkezett hozzánk. Kedves ismerõsként érkezett közénk, hisz õsszel az óvoda fennállásának 25 éves
évfordulója alkalmából, névadóval és bázisóvoda
avatóval egybekötött ünnepségen együtt ünnepelt velünk. A személyiségébõl áradó nyugalom
és tenni akarás magával ragadott bennünket.
Elõadásában kiemelte a környezet esztétikumának fontosságát, hogy az óvodába lépéskor a
gyermeket milyen veszi körül. Ezt hivatott szolgálni a folyosón szóló halk zene, az illatok, a
misztikus hangulatot árasztó drapériák.
Fontos, hogy a gyermekek a mai rohanó
világban, Kodály Zoltán szavaival élve „Csak
tiszta forrásból” táplálkozzanak, elkerüljék az
amúgy is mindenhová beáradó gépi zenét. Elõ-

adását személyes példáival és videofelvételekkel
tarkította, melybõl rengeteg jó ötletet és hasznos tapasztalatot szereztünk. Betekintést nyertünk az ország másik felében mûködõ bázisóvodák mûvészeti életébe és az ott folyó nevelõmunkába. Mi ezt a programot közel két éve
adaptáltuk, sokat dolgoztunk a megvalósításán.
Még számos lehetõségünk van arra, hogy gyermekeinket a program szellemiségének megfelelõen fejlesszük és biztosítsuk a fejlõdésükhöz
szükséges legideálisabb feltételeket.
Az elsõ nap végén meglátogattuk testvéróvodánkat Vép nagyközségben, ahol a programíró irányításával tevékenyen segítettük kollégáinkat, hogy õk is ideális környezetben tudjanak e program szerint dolgozni. A tanfolyam
végén elfáradva, de lelkileg felfrissülve kezdhetünk hozzá a ránk váró nehéz feladatokhoz.
Köszönjük a lehetõséget, hogy részt vehettünk ezen a továbbképzésen, reméljük jövõre
ismét gazdagíthatjuk ismereteinket, s vendégül
láthatjuk a megye mûvészeti neveléssel dolgozó
óvodapedagógusait.
Berta Tiborné
óvónõ

„Tavaszi Évszaknyitó”
Évszakokhoz, jeles napokhoz csoportosítva tervezzük az óvodai nevelésünk
tartalmát.
A már megkezdett „Évszaknyitó” kiállításaink tavaszi állomásához érkeztünk. Április 20án ovigalériánkban, nagy örömünkre egy helyi
fafaragó alkotásait állíthattuk ki. Szatmári
Karcsi bácsi boldogan mesélt a gyerekeknek
az értékes és érdekes alkotásairól. Megígérte,
hogy egy szép, tavaszi napon elhozza a bicskáját
és megmutatja, hogy mit lehet vele „varázsolni”. A kiállítások megnyitóin mindig a mûvészeti komplexitás megvalósítására törekszünk. A
látnivalókhoz társítunk zenei-irodalmi élményeket is. Tavaszi évadnyitónkat iskolás lányok furulyázása színesítette. Az óvoda
kis lakói vidám, tavaszi versekkel és dalokkal köszöntötték e szép napot.
Van akiben felmerül a kérdés:
– Miért kell ilyen az óvodában?
A válasz látszólag egyszerû: Szeretetpedagógiát hirdettünk meg a mûvészetet kiemelõ alternatív programunkban, ezért minden módszertani eszközt annak szolgálatába állítunk, hogy a
gyermekek gazdag, élményekkel teli életet éljenek meg az óvodában.

Feladatunknak tekintjük a hagyományõrzést, a népi kultúra ápolását. Beépítjük a gyermekek nevelésébe mindazokat az értékeket,
melyeket a környezet megõrzött és az óvodások
számára megõrzésre érdemesnek tart. Így a modern világgal ötvözõdve tovább él népünk kulturális gyökere, s a mai gyermekek is megismerik szépségét és értékét.
Kiemelt figyelmet kap a gyermekek életkori
sajátosságaival összhangban a legkonkrétabb
szülõföld, a település szeretete, a helyi értékekhez való ragaszkodásra nevelés.
A mûvészeti értékek megerõsítik a kreatív
gondolkodási irányt, mely utat nyit a képzelõerõ, alkotóerõ kibontakozásának. A közös élmények erõsítik a közösséghez tartozás érzését,
megerõsítik a hagyományokat, és közelebb hozzák a tágabb és szûkebb környezetet.
A mûvészeti tevékenységekkel biztosítunk
rácsodálkozási élményeket, hogy erõsödjön a
gyermekek élménybefogadó képessége.
Az esztétikai élmények alkotói, formálói a
gyermekek esztétikai ítéletének is.
Arra törekszünk, hogy legyenek képesek a
tárgyi, emberi környezetben észrevenni a szépet
és a csúnyát.
Folytatás az 5. oldalon

Óvoda

Óvodai hírek
Kedves Szülõk!
Értesítem Önöket, hogy a táplánszentkereszti Hét Kastély Kertje Mûvészeti Bázisóvodában

BEÍRATÁS
lesz május 17-20-ig délelõtt 10 órától 16 óráig.
A beiratkozáshoz a gyermek személyi számát szíveskedjenek elhozni.
A 2005/2006-os tanévre azokat a gyermekeket lehet beíratni, akik 2003. május 31-ig
születtek.
Padosné Kiszela Edit, óvodavezetõ

Pályázatok
Az elmúlt egy hónapban két pályázatot
nyújtott be a nevelõtestületünk.
Egyiket írásos formában a Vas megyei Közoktatási Kuratóriumhoz, melynek témája: a
néphagyományok õrzése, átörökítése óvodánkban. E téma és terület szorosan kapcsolódik
nevelési programunkhoz, így 150.000 Ft-ot pályáztunk meg udvari kemence építésére, ritmushangszerek és néptáncos ruhák vásárlására.
A pályázatot május 12-ig bírálják el.
Rajzos formában jelentkezett intézményünk a Gyermekek Háza által meghirdetett
„Föld napja 2005.” jubileumi képzõmûvészeti
pályázatra.
Több kisóvodás rajzát, térbeli alkotását
küldtük el, amelyekbõl kettõt díjaztak.
Fekete Réka (5 éves) és Kovács Anna
(6 éves) gyermekek rajzát választották ki a beérkezett 388 pályamû közül és tartották érdemesnek arra, hogy kiállítsák a Gyermekek Házában.

Néptánc óvodánkban
Programunk célkitûzéseit újra átgondolva
néptánc oktatását vezettük be óvodánkban,
melynek célját és feladatát a következõkben fogalmaztuk meg:
– A néptánc, mint nemzeti kultúránk egyik
leggazdagabb területének megismertetése, megszerettetése.
– Eredeti népi játékok sokféle változatával
való ismerkedés.
– A néptánc alapelemeinek megismertetése, beépítése a gyermekek zenei tevékenységébe.
– A magyar népzene iránti szeretet kialakítása, ezen keresztül a magyar hagyományok átadása.
– A népviselet szépségének észrevetetése,
elfogadtatása.
– Színpadi megjelenés, magatartás formálása.
Az oktatást április 1-jétõl néptáncoktató
tartja heti 1 órában a 16 fõs csoportnak.
A Szülõknek tetszett a kezdeményezés, a
gyermekek pedig szívesen és örömmel vesznek
részt a foglalkozásokon.
Bertókné Szakály Gabriella

óvodavezetõ-helyettes

Iskola

5.

Folytatás a 4. oldalról
A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve
fejleszti a pszichikus funkciókat: érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást.
A MÛVÉSZET („AH”) élménye segít
megélni a mûvészet által kiváltott érzelemgazdag és ellenõrzött feszültségoldást.
Hagyja a gyermeket kíváncsiskodni, kutatni, a tárgyi, természeti, társadalmi környezetet
észrevenni.

„Ez a program befogad mindent, ami »csak
tiszta forrásból fakad«, és nem idegen az
életkortól, hogy a gyermekek a mûvészet sokszínû hatásával éljék át a vissza nem térõ óvodás
éveiket.”
Mûvészeti nevelésünkkel, ha csak annyit
érünk el, hogy rácsodálkozik a szépre, ha sétál
apuval, anyuval és azt mondja:
„Én ezt a bácsit ismerem”, vagy
„Én ezt láttam az óvodában” – már megérte!
Az óvoda nevelõtestülete

Baba – mama klub
Reméljük, a hosszú tél elmúltával újra sok
kisgyerek fogja látogatni a baba-mama klubot.
Ugyanis volt rá példa, hogy csupán ketten játszottak a 101 kiskutyás szõnyegen.
A gyerekeknek fontos, hogy vigyük õket
közösségbe, ne csak a családtagokat, rokonokat ismerjék
meg, hanem más idegen gyerekeket. Akinek nincs testvére, még jobban igényli a társaságot.
Szerintünk a közösségbe
vitt gyerekek:
• könnyebben beilleszkednek majd az óvodába, mert ott lesznek az ismerõs arcok, barátok
• kedvesebbek, nyitottabbak mindenki felé
• szívesebben odaadják egymásnak a játékokat
• megtanulják szeretni egymást.

A Baba-mama klubban a gyerekek is, és az
anyukák is nagyon jól érzik magukat. Amíg a gyerekek ismerkednek, örülnek egymásnak, megfogják egymás kezét, simogatják egymást, addig az
anyukák beszélgetnek (persze úgy, hogy közben
egyik szemük a gyermeküket
figyeli), átadják egymásnak a
tapasztalataikat. Mi is, mint
elsõ gyermekes anyukák nagyon sok minden újat és jót
hallottunk a nálunk tapasztaltabb többgyermekes szülõktõl.
S nem utolsósorban védõnõnk
is mindig velünk van, akitõl bármit kérdezhetünk. S még az a jó a Baba-mama klubban, hogy
utána a gyerekek nagyot alszanak, amit nem
mindig tesznek meg szívesen.
Takácsné Imre Kornélia
Badicsné Polgár Zsanett

Iskolai hírek
Ha boldogok akartok lenni, tegyetek
boldoggá másokat, fogalmazta meg végrendeletében Batthyány-Strattmann László. Boldog pedig csak az az ember lehet,
aki elégedett.
Eme gondolat jegyében iskolánkban április
hónapban az idén is felmérte a minõségbiztosítási csoport a Közoktatási törvény elõírásainak
megfelelõen a partnereink igényeit, elégedettségét, hogy minél jobban meg tudjunk felelni nevelõ – oktató tevékenységünk során a szülõk és
a diákok igényeinek.
A megkérdezettek véleményükkel, a kérdõívek gondos kitöltésével sokat segítettek abban,
hogy a közeljövõben hogyan szervezzük és tervezzük meg minõségfejlesztõ munkánkat, miként mûködtessük rendszerünket az iskola-felhasználók széles körének elégedettségére. A
COMENIUS rendszer életben tartása és fejlesztése garancia arra, hogy az Apáczai Csere János
Általános Iskola minden érdekelt számára – lehetõségeihez mérten – a legoptimálisabb szol-

gáltatást nyújtsa és a közösségfejlesztés érdekeit
szolgálja.
Szervezés alatt állnak a nyári diáktáborok.
Elõzetes terveink szerint – anyagi lehetõségeink
függvényében – szaktábori jelleget kívánunk
adni az egyhetes programoknak.
Leginszky Ágnes tanárnõ képzõmûvészettel foglalkozik a gyerekekkel a Balaton mellett, Gõcze Balázs tanár úr Õrimagyarósdra
viszi diákjait.
Perlné Lakatos Ildikó és Dávid Adél tanárnõk a Bakony környékére szerveznek programot. Süléné Bólya Virgínia tanárnõ a napközis
csoporttal, Dávid Adél tanárnõ az osztályával
erdei iskolai programokkal készül Kustánszegre.
Németh Józsefné tanítónõ kézmûves tábort
indít Szõcén, Kissné Nagy Ilona tanárnõ pedig
a Dunakanyarba viszi osztályát történelmi túrára.
Az iskolai közalapítvány elõre láthatóan táboronként 15.000-20.000 Ft-tal tud hozzájárulni a költségekhez.
A táplánszentkereszti Apáczai Csere János
Általános Iskola 18 fõre kiegészült fúvószeneka-

Tápláni
Fórum
2005. május

Tanulmányi
versenyek
Szép sikereket érnek el Leginszky Ágnes tanárnõ tanítványai megyei, városi rajzpályázatokon, s részt vesznek a Szombathelyi iskolák versenyein is. Ezúttal a
Derkovits Gyula Általános Iskola „2005
Gyermekszemmel” címû pályázatán
Cserkuti Dominika 4. osztályos tanulónk ért el 3. helyezést.
Dicséretben részesült Nagy Diána 3/b.
osztályos tanulónk.
A Dési Huber István megyei rajzversenyen Talabér Nikoletta 8. osztályos és
Berta Diána 5. osztályos tanulóink munkáit állították ki.
Hosszú hónapok kemény munkájának
köszönhetõen kiváló eredménnyel végeztek
tanulóink a megye legrangosabb – Kalmár
Lászlóról elnevezett – matematika versenyén.
A Szombathelyen rendezett áprilisi
megmérettetésen 6-6 – több megoldási lehetõséget is tartalmazó – szöveges logikai
feladatot kellett megoldaniuk a gyerekeknek.
Iskolánk tanulói közül
3. osztályból
Kustos Júlia 2. helyen
Domján Dávid 3. helyen
4. osztályból
Koós Viktor 3. helyen
Perl Bence 14. helyen
6. osztályból
Cserkuti Milán 6. helyen
végzett az évfolyamonként 40 legkiválóbb
ifjú matematikus versenyében. Felkészítõjük Mándl Józsefné és Németh Ferencné
tanárnõk.
ra meghívást kapott 2005. július 15-19. között
tartandó Székelyföldi Nemzetközi Fúvóstalálkozóra, amely egybeesik zenekaruk megalakulásának 70. éves évfordulójával.
Ott tartózkodásunk elsõ két napján Sepsiszentgyörgyre és Kovásznára látogatunk el. Három alkalommal játszik fúvószenekarunk a találkozón és néhány alkalommal menetzenénkkel szórakoztatjuk az ottani közönséget.
A hazautazás elõtti napon kirándulást szerveznek számunkra a Szent Anna-tóhoz.
Bálványosvár, múzeumok, emlékházak megtekintése szerepel programunkban.
Egyben köszönetünket fejezzük ki ifj. Perl János polgármester úrnak az útiköltség átvállalásáért.
Janászek Ferenc

