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8. Sport

KARATE-HÍREK

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
2005. áprilisában rendezték meg

Dunakeszin a karate sportág Ifjúsági és
Gyermek Országos Bajnokságát, melyen
Németh Marcell a kumite versenyszámban
ezüstérmet szerzett.

IPPON SHOBU KARATE

DIÁKOLIMPIA DÖNTÕ
A Sárváron márciusban megrendezett

diákolimpia nyugat-magyarországi elõ-
döntõjérõl továbbjutott karatékái 2005.
május 7-én Dunakeszin, a döntõn
mérték össze tudásukat és küzdöttek az
érmekért.

Koós Nóra kumitében 2. lett, Németh

Bence és Horváth Benjamin küzdelemben
a 3. helyen osztozhatott. Németh Marcell

kumitében harmadik lett, kata verseny-
számban viszont elsõ helyezést ért el.

„Németh Marcell az Országos Bajnok-
ságon, a Diákolimpián és egyéb versenye-
ken elért eredményei alapján bekerült a
magyar nemzeti válogatott csapatba és
május 28-án korosztályában õ képviseli
hazánkat az Európa Bajnokságon!”

 Gratulálunk nekik.

Településünk ismét részt vett és kitett ma-
gáért a Kihívás Napja elnevezésû népünnepé-
lyen. A verseny 0.00 órától este 21 óráig zaka-
tolt 2005. május 25-én.

A legkülönfélébb 15 perces mozgásvariáci-
ók vonultak fel a nagy melegben, hogy az egész-

• Helye és ideje: Táplánszentkereszt,
Sportpálya

• Idõpont: 2005. július 23.  9 óra

• Rendezõ:  – Községi Önkormányzat Kul-
turális és Sport Bizottsága,
Táplánszentkereszt

 – Molnár Károly (Molnár Ká-
vézó),Táplánszentkereszt

• Nevezési díj: 2000 Ft

• Nevezési határidõ:
2005. július 22-ig lehet, a díj befizetésével

1. Molnár Istvánnál

Táplánszentkereszt, Rét u. 9.
Tel.: 06/20/424-5635,  06/20/389-0058

2. Molnár Károly

Táplánszentkereszt, Széll Kálmán u. 2.
Tel.: 377-531, 06/30/916-92-23

Tíz forduló elteltével a hatodik helyen áll
labdarúgócsapatunk. Két vereség, egy döntet-
len, hét gyõzelem az eddigi mérleg, ami minden
várakozást felülmúl. Zsinórban öt mérkõzést
nyert a csapat, ami nem mostanában fordult
elõ az egyesület életében. A csapat játékos
edzõje elmondta, hogy nagyon együtt van a
társaság, mindenki egymásért is küzd, és jó a
csapatszellem. Bár a neheze most következik,
bízik a csapat összetartó erejében. A házi gólki-
rály Pados Krisztián 17 gólnál jár. Sok gólt rú-
gunk, de sok gólt kapunk is, ezért amíg nye-
rünk ez megbocsátható. Az ifjúsági csapatunk
tartja tizedik helyét, még serdülõ csapatunk is
egyre ügyesebb lesz. Az öregfiúk csapata is
megkezdte mérkõzéseit. Több torna vár a csa-
patra, és természetesen a Kovács László
Emléktorna is megrendezésre kerül, elõrelát-
hatólag július 9-én.

/Hajmási/

HAJRÁ   TÁPLÁN!

Remekel tavasszal
labdarúgócsapatunk!

MOLNÁR KUPA

Csak azok a csapatok

versenyezhetnek,

akik a megadott határidõig

jelentkeztek.

• Díjazás: I. helyezett   – serleg
II.-III. helyezett oklevél.

•Különdíjak: legjobb kapus
legjobb mezõnyjátékos
gólkirály

• Játékosok száma: 5 +1 fõ
                                    a csere folyamatos

• Játékidõ: 2 x15 perc

Várjuk minden érdeklõdõ

jelentkezését!

Férfi kispályás labdarúgótorna
Táplánszentkereszt

Kihívás Napja
ségesebb életmódra és a sport fontosságára hív-
ják fel a figyelmet.

Természetesen az ez évi Challenge Day sem
jöhetett volna létre Molnár István aktivitása nélkül.

Táplánszentkereszt kategóriájában végül a 6.
helyezést szerezte meg!

• Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig 8-13, ill. 14-18 óráig.
• Tevékenységi kör :
– Személygépkocsik és kishaszonjármûvek

(3,5 t megengedett ösztömegig) szervi-
zelése, idõszakos átvizsgálása

– munkadíjmentes olajcserék a
VALVOLINE teljes termékpalettájával

– futómûvek, fékberendezések teljes körû
javítása, szerelése

– futómûbeállítás
– fékhatásmérés
– lengéscsillapítottság vizsgálat
– felkészítés idõszakos mûszaki vizsgára,

vizsga-ügyintézéssel       
– gumiabroncs szakszerû javítása, vulkani-

zálása, tömlõjavítás
– kerékkiegyensúlyozás
– robogó valamint motorkerékpár gumi-

abroncsok szerelése, egyensúlyozása

– acél, alu, valamint off-road keréktárcsák
forgalmazása

– fényszóró beállítás
– CITROËN típusú gépkocsik hydropneu-

matikus felfüggesztésének szakszerû javí-
tása, rugóelemeinek, nyomástárolóinak
NITROGÉN gázzal való feltöltése a gyári
nyomás értékre

– új gumiabroncsok értékesítése, szerelése;
pneus - expert teljes garancia szolgálta-
tással

Kiemelkedõen fontos számunkra, hogy mû-
helyünkbõl minden Ügyfelünk elégedetten
távozzon, ezért ügyelünk a szakszerû mun-
kavégzés mellett a tisztaságra, pontosságra,
hogy a javítás-beállítás a lehetõ legkevesebb,
csak a mindenképpen szükséges „állásidõ-
vel” járjon.
www.sek-auto.hu

A Sék Autó Futómû- és Gumiszerviz várja tisztelt megrendelõit
Táplánszentkereszten, a Táncsics M. u. 24. szám alatt.
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Tápláni Fórum – Táplánszentkereszti havilap. Felelõs kiadó: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata.
Szerkesztõ: Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõ. Felelõs kiadó: ifj. Perl János polgármester

2. Hírek

Egy hónap

Vakációóó! Nemsokára ez a varázslatos
szó zengi be az iskolát, s gyerekeinkre rásza-
kad két és fél hónap szabadság. Egyáltalán
nem mindegy, hogyan, mivel és hol fogják el-
tölteni ezt a rengeteg idõt a gyerekek. Érde-
mes tehát felkészülni gyereknek és felnõtt-
nek egyaránt a nyári idõszakra. Amíg tart az
iskola, a pedagógusok nemcsak a délelõtti,
hanem a délutáni elfoglaltság nagy részét is
megszervezik a gyerekeknek. A vakációban
sem hagyják teljesen magukra a tanulókat,
hiszen nagyon sok gyereknek adják meg a le-
hetõséget a nyári táborozásokra. Összességé-
ben azonban gyökeres változás van minden
nyári idõszakban, és erre közösen kell felké-
szülnünk.

Az önkormányzat a saját eszközeivel pró-
bál segíteni abban, hogy a kiskorúak a szü-
netben találjanak lehetõséget szabadidejük
hasznos és értelmes eltöltésére. A mûvelõdési
ház programjai, valamint a könyvtár és
teleház szolgáltatásai bizonyára segíteni fog-
nak ebben. A könyvtár épületében felújításra
került egy külön helyiség, amely ifjúsági klub
szerepét töltheti be a jövõben. Természetesen
várjuk a jelzéseket, javaslatokat is, hogy mi-
vel segíthetnénk még jobban a gyerekeket.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a hirtelen
nagy szabadságot kapott fiatalok veszélyezte-

tettsége sokszorosára nõ ilyenkor. Baleset, csa-
vargás, vandalizmus, ivászat és sok egyéb veszé-
lyes dolog lehet a túlzott szabadság következmé-
nye. Olyan dolgokkal találkozhat és lehet szen-
vedõ alanya a gyerek, amely nemcsak ezt a nya-
rat, hanem esetleg egész életét beárnyékolhatja.
Éppen ezért kezdeményeztük a gyermekvédel-
mi, gyermekjóléti munka keretében jelzõrend-
szer kiépítését, hogy minél többen figyeljenek
fel a veszélyekre, s jelentsék azt szülõknek, ön-
kormányzatnak egyaránt. Ebben a munkában
sokan vesznek részt. Önkormányzati dolgozó,
védõnõ, rendõr, pedagógus, polgárõr stb. Ez
azonban kevés. Kérek minden felelõsséggel gon-
dolkodó fiatalt és felnõttet egyaránt, ne men-
jünk el szó nélkül a veszélyes helyzetek mellett.
Ne intézzük el a dolgot egy kézlegyintéssel, ha-
nem adjunk jelet, figyelmeztessük idõben a rossz
útra tévedõket.

Tisztelt szülõk! A legnagyobb felelõsség ter-
mészetesen az Önöké. Kérem, hogy igenis szá-
moltassák el gyerekeiket, hogy hol és mivel töl-
tik idejüket. Követeljék meg, hogy esténként
normális idõben otthon legyenek. Hiszem, hogy
a rend és fegyelem megkövetelése inkább segíti
a gyereket a felnõtté válásban, mint a mindent
megengedõ és elnézõ szülõi hozzáállás. Ne ve-
gyék zaklatásnak azt, ha a családhoz ugyan nem
tartozó, de megkérdõjelezhetetlenül a legjobb

szándékkal mások figyelmeztetik Önöket
gyerekeik helytelen viselkedésével kapcsolat-
ban. Bennünket csak egy dolog vezérel, ez
pedig nem más mint a közös jövõnkért érzett
aggodalom.

A boltok, vendéglátó egységek és szóra-
kozóhelyek közös felelõssége, hogy kiskorú
ne juthasson szabadon alkoholhoz, cigarettá-
hoz. A játékszenvedélyüket ne pénzfaló játék-
gépeken élhessék ki. Tudom, hogy ez bevétel-
kiesést okozhat. Azt is lehet mondani, hogy
ha én nem engedem meg, elmegy a másik
helyre, s ott kiszolgálják. Éppen ezért fontos
a közös fellépés, ami nélkül tényleg nem sike-
rülhet a kitûzött célt elérni. Gondoljunk min-
dig a saját gyerekeinkre ilyenkor. Õket vajon
kiszolgálnánk, nekik megengednénk?

Lehet hozni szabályokat, tiltásokat. Lehet
korhatárokat felállítani. Mindezek csak akkor
érnek valamit, ha vannak olyan emberek, akik
mindezeket betartják, illetve betartatják.
Oldjuk meg együtt a feladatot. Segítsük azo-
kat a gyerekeket megmaradni jónak, akiknek
a jóságától függ a mi közös jövõnk. Biztos va-
gyok benne, hogy egy ilyen cél megvalósulásá-
ért érdemes minden küzdelmet vállalni.

Perl János
polgármester

A tavasz beköszöntével
nemcsak a virágok, hanem az
oda nem illõ szemét is elõbújt
az olvadó hó alól és igencsak
elcsúfította a környezetünket. A
Park utca lakói is nap mint nap
szembesültek az árokparton
összegyûlt üvegek, zacskók,
üdítõs flakonok sokaságával.
Stieberné Tolnai Ildikó felhívására
április 29-én délután öt órakor
egy lelkes kis csapat gyülekezett
a grund padjainál. A nagyobb
gyerekek különbözõ okok mi-
att nem jöttek el, de a kisebbek mûanyag
zsákokkal és kesztyûkkel felszerelkezve alig
több mint egy óra alatt megtisztították az

Tisztelt
Betegeink!!!!!!!

A sürgõsségi hívások ellátása minden-
kor elõnyt élvez és soron kívül történik.

Így az idõpontra bejelentkezett betegek
ellátásának idõpontja eltérhet az elõre egyeze-
tett idõponttal.

Kérjük szíves megértésüket!
Dr. Teleki György,

Kovács Lászlóné és Imre Györgyné

A polgárõrség
elérhetõségei

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

Gombkötõ László 06-30/621-0688

Tavaszi nagytakarítás a Park utcában

egész környéket. 7 zsáknyi szemét gyûlt össze,
amit a másnapi lomtalanításkor az önkor-
mányzat elszállíttatott.

Köszönjük nekik.
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Közösség 7.

A Tápláni Fórum olvasóinak
és rendszeres cikkíróinak

A következõ szám lapzártája 2005.
június 24. Kérem, hogy eddig az

idõpontig juttassák el hozzám írásaikat,
hirdetéseiket.

Kedves
Asszonyom!

A község Ön által említett „több részre
tagolása” nem valamiféle ötletszerû és egy-
személyes  döntés eredménye, mint ahogy
azt az írás sugallja. Az állattartási övezetek
– hiszen errõl van szó – körülhatárolása a
falu beépítési szerkezetéhez, fejlõdéséhez
igazodik. A község rendezési tervét szakér-
tõk tucatjai és a község lakosai elõzetesen
véleményezték. Javaslataikat a végleges
rendezési tervbe igyekeztünk maximálisan
beépíteni. Emlékszem, hogy az utolsó mó-
dosítási kérelem a több mint egyéves elõ-
készítõ munkát és egyeztetéseket lezáró
szavazás elõtt egy fél órával érkezett. Egy a
tanácskozáson részt vevõ polgár kért egy
változtatást. A képviselõ-testület még en-
nek is érvényt szerzett.

A széleskörû tájékoztatás ellenére Ön
csak 9 hónappal a rendelet elfogadása után
vett tudomást arról, hogy a képviselõ-testü-
let rendeletei minden táplánszentkereszti
lakosra – így Önre is – kötelezõek.

Egyetértünk abban, hogy egy rende-
letnek a község egész lakosságára kell vo-
natkoznia. Ahol a rendelet az elõírt módon
és létszámban megengedi az állatok tartá-
sát, ott tartsanak annyit, amennyit lehet.
Ahol pedig nem a rögzített mennyiséget
tartják és még ráadásul a szomszédot is za-
varják, akkor tegyük azt, amit Ön is
mond: ne akarja magát senki sem kivonni
a rendelet hatálya alól.

A rendeleteinkkel egyébként azt sze-
retnénk elérni, amit Ön a polgármester
feladatául olyan szépen megfogalmazott:
„…összetartja a községet, törekszik annak
fejlõdésére és odafigyel arra, hogy az embe-
rek hogyan és milyen körülmények között
élnek”.

Többek között én ezekért a célokért is
dolgozom. Bízom abban, hogy jó úton já-
rok.

Üdvözlettel:
Perl János

Ha egy falu polgármestert választ, akkor a
lakosság arra törekszik, hogy ez az ember olyan
legyen, aki összetartja a községet, törekszik an-
nak fejlõdésére és odafigyel arra, hogy az embe-
rek hogyan és milyen körülmények között él-
nek. „Én ilyennek képzelek el egy jó polgármes-
tert.” Odafigyel, hogy a hivatalban mindig min-
den az elõírásoknak megfelelõen történjen. Ha
egy községet több részre tagol, már eleve meg-
bontja a békét és az egyetértést. Abból adódó-
an, hogy az utcák határozzák meg, hogy ki mi-
lyen állatot és mennyit tarthat. De én úgy ér-
zem, hogy nem csak az utca, hanem a személy is
számít jelen körülmények között. Egy utcán
belül, sõt egy övezeten belül ezek a dolgok a
következõképpen alakultak:

Kaptam egy vállalkozói engedélyt (1995.
03.03.) 30 darab sertés tartására. Az új szom-
széd bejelentése alapján megindult ellenem az
eljárás, amely már több közigazgatási hivatalt
is megjárt. A helyi önkormányzat kivételével

Mit ér egy polgármesternek a falu békéje,
nyugalma?

senki nem talált hibát vagy javítani valót ab-
ban, hogy én hogyan tartom állataimat. Az
Önkormányzat határozata értelmében
100.000 forint pénzbírsággal fenyegetnek, ha
nem csökkentem le 4 darabra a sertések szá-
mát 90 napon belül.

Az utcában vannak lovak és nagyobb szám-
ban kutyák is, ami a József Attila utcát nem za-
varja, pedig az említett rendelet értelmében
szabályellenes. A Szociális Otthontól jobbra kb.
500 méterre nekem nem szabad sertést tarta-
ni, míg a község másik lakója balra ugyanilyen
távolságra több tehenet tarthat növendékeivel
együtt. Én ezt diszkriminációnak érzem. Na-
gyon sértõnek érzem, hogy csak én vagyok az
az egyetlen egy ember, akivel példát akarnak
statuálni. A 16/2003./XII. 01./ számú rendelet
életbe léptetésével kapcsolatban.

Ha az önkormányzat hoz egy rendeletet, az
a község egész lakosságára vonatkozzon. Ne egy
emberen verjék el a port!

Táplánszentkereszt, 2005. május 11.
Könczöl Istvánné

Jó hangulatú
majális

Ha itt van május elseje,
Akkor ez már a tavasz eleje,
Majálisozik fiatal és öreg,
Hangos és vidám a tömeg,

Mely összegyûlik a ligetben,
No nem ám a nagy hidegben,
Hanem melegre gyûlik a vad,

Az evõ-ivó tápláni had.
A színpad környéke oly teli,

Épp csak nincs itt a holdbeli,
A felsõ világító nagy bolygó,
De a szárnyas és a huhogó
Együtt énekel, citerázik,
Ha kell, akkor el is ázik.

De a szalonnája zsírozódik,
A sörszintje meg fokozódik.
Egy szónak is sok az arca,
Lezajlott itt sokak harca,

Ki csak kijött, örvendezett,
Ugrált, pihent, ivott, evett.

Jól érezte a meleget,
Kulturálódott eleget.

S ha bízik, eljön jövõre is,
S ne hagyja otthon a kis…

Gyermekét.

Park utcai játszótér
gyermekeinek!
Ma 2005. május 14.-e, szombat van.

Este 10 óra. Kicsit fáradtan, de annál vidá-
mabban rólatok gondolkodom gyerekek.

Ismét csodálatos napot adtatok nekem.
Azután, hogy elsõ szóra jöttetek szemetet szed-
ni, most velem tartottatok egy kellemes dél-
utánon. Játszottunk (labdáztunk, tekéztünk,
fociztunk), szalonnát és virslit sütöttünk.

Mind aranyosak, kedvesek voltatok.
Figyeltetek egymásra és rám is. Köszönöm
nektek! Köszönet a két Ritának és Jutká-
nak a segítségért. Nélkülük nem sikerült
volna ilyen zökkenõmentesen ez a két nap.
Aranyosak, kedvesek vagytok! Boldog lehe-
tek a szüleitekkel együtt, hogy ilyen értel-
mes, szeretetreméltó és szeretni tudó gye-
rekek vesznek minket körül.

Ti csak egy kis figyelemre, beszélgetés-
re és fõleg sok szeretetre vágyó emberkék
vagytok. Remélem mi, felnõttek meg tud-
juk ezt nektek adni.

TI VAGYTOK, TI LESZTEK A
JÖVÕNK!

 Köszönöm, hogy vagytok!
Sné T. I.
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6. Rendezvények

Nyár eleji
tanfolyam

A nyári szünet elõtt még egy számí-
tástechnika tanfolyam indul nagyközsé-
günkben.

A cél továbbra is a középkorosztály
alapvetõ számítógép-használati tudásának
biztosítása, illetve elmélyítése.

A jelentkezési határidõ elég szoros, de a
megszerezhetõ tudás ennek „többszorosa”.

Jelentkezni a Jókai Mór Könyvtárban
lehet 2005. június 15-ig.

A tanfolyam lebonyolításának
dátumai:

2005. június 18.
2005. június 25.
2005. július 2.

Információ beszerezhetõ
a 06-30/659-0275-ös telefonszámon

Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõnél.

Görög lecsó recept

HOZZÁVALÓK:
60 dkg sertéstarja
75 dkg zöldpaprika
30 dkg paradicsom
50 dkg apró vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
1-1 késhegynyi kakukkfû, bazsalikom és

õrölt borókabogyó, só

ELKÉSZÍTÉS
A római tálat a fedelével együtt legalább

fél órára beáztatjuk, majd lecsöpögtetjük. Az
aljára egy sor felszeletelt paradicsomot, rá
paprikaszeleteket terítünk, majd meghintjük
az összekevert fûszerekkel. A vékony hússze-
leteket kiveregetjük, félig egymásra fektetjük,
és ezt is meghintjük a fûszerkeverékkel. Köré-
és közérakjuk az egészben hagyott hagymákat.
A tálat befedjük, és a begyújtott, de még hi-
deg sütõbe tesszük. Amikor a sütõ átforróso-
dott, takarékra állítjuk, és 2 órán át sütjük
benne a lecsót.

Jó étvágyat!

Június 14. – Francis Lawrence:
   Constantin, a démonvadász

Június 16. – Sylvain Chomet: Belleville

    randevú – A francia rémes

Június 21. – Taylor Hackford: Ray

Június 28. – Brad Bird: A hihetetlen család

Július 5. – Sydney Pollack: A tolmács

Belépõ: 300 Ft

Felhívjuk a figyelmet,

hogy a Táplán Mozi július és

augusztus hónapban szünetelteti

tevékenységét.

Ne dobd el a mozijegyedet!

Aki ellátogat a Táplán Moziba, a vetí-
tés elõtt nem is tudja, hogy milyen érté-
ket tarthat a kezében. Ugyanis a 2005.
februárja óta mûködõ Mozi eladott jegye-
ibõl sorsolást rendezünk a 2005. szeptem-
ber 10-i Falunapon, ahol értékes nyeremé-
nyek találnak gazdát.

Gyere mozizz, majd nyerj!

A Táplán Mozi
júniusi mûsora

Egy kitérõ betérõ
JÖN!
JÖN!
JÖN!

2005. június 16-án 17 órától meg-
nyitja kapuit az Ifjúsági Klub helyisége a
Könyvtár tõszomszédságában.

Várjuk minden érdeklõdõ fiatal feltûné-
sét, hogy itt mutassa meg feltûnését, hogy
barátok közt lehessen.

Gyertek el és közösen gondolkodjunk,
játszunk, szórakozzunk, mert szükség van az
ötleteidre, a jókedvedre, a személyiségedre.

„Mert kell egy csapat!”
Minarik Ede

Könyvtárszünet
Felhívjuk a tisztelt – nem túl népes – olva-

sóközönség figyelmét, hogy a Jókai Mór Könyvtár
2005. július 4. és augusztus 12. között szüne-
telteti tevékenységét állománykarbantartás és lel-
tározás miatt.

Kérjük, hogy a sikeres munka érdekében
legkésõbb július 1-jéig a könyvtárból kiköl-
csönzött dokumentumokat visszaszolgáltatni
szíveskedjenek.

Köszönettel:
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Köszönet
A község valamennyi lakója és isko-

lánk közössége nevében köszönetet mon-
dunk Neválovicsné Polgár Adriennek, Nagyné
Hegedûs Juditnak, Stieber Gábornénak, Málics
Tibornak, Horváth Attillának és nejének,
Cserkuti Zoltánnak és nejének, Kovács Ferenc-
nek és nejének a kisiskola udvarának ren-
dezésében vállalt önzetlen társadalmi
munkájáért.

Receptek

Itt a nyár, s nem csak a finom növényillatok szállnak messze a légben,

hanem az ínycsiklandozó falatoké is. Ezért közlünk most két ínyenc receptet. Jó próbálkozást!

Fûszeres sajtos egytál

HOZZÁVALÓK:
4 burgonya
40 dkg sonka
60 dkg sajt
õrölt bors
só

A hagymás krémhez
6 fej vöröshagyma
5 dkg vaj
1 kakukkfûág
1 babérlevél
3 dl barna sör
2 evõkanál almaecet
2 evõkanál almaszörp

ELKÉSZÍTÉS
A burgonyát megmossuk, sós vízben meg-

fõzzük. A krémhez a hagymát felkockázzuk, és a
vajban megpároljuk. Sóval, borssal ízesítjük,
kakukkfûvel megszórjuk, beletesszük a babérle-
velet, és ráöntjük a sört. 30 percig fõzzük. A
kakukkfüvet és a babért kivesszük, a tûzrõl le-
vett hagymához adjuk az ecetet és a szirupot. A
sonkát felszeleteljük. A sajtot fél cm vastag sze-
letekre vágjuk. A burgonyákat kettévágjuk, kö-
zepüket kivájjuk, és a hagymás krémmel meg-
töltjük. A sajtot megolvasztjuk. A tányérokra
osztjuk a burgonyákat, a sonkával körítjük, és
mellétesszük a sajtot.

Jó étvágyat!
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Iskola 3.

• DADA

Negyedik éve mûködik sikeresen iskolánk-
ban a Megyei Rendõrkapitánysággal karöltve a
„DADA” néven ismert bûnmegelõzési program.
Május 12-én a szombathelyi Simon István Álta-
lános Iskolában 8 iskola legfelkészültebb diákjai
adhattak számot ismereteikrõl. A megyei vetél-
kedõn ügyességi és elméleti feladatok mellett
problémamegoldó készségükrõl is bizonyságot
tehettek a tanulók. Iskolánkat a 6. osztály kép-
viselte. A Bogács Linda, Süle Ádám, Keresi
Szimonetta, Csidei Krisztián összeállítású csapat a
3. helyezést szerezte meg. Gratulálunk!

• Kisiskolások
    matematikaversenye

Ismét kiváló eredményt értek el kis mate-
matikusaink. Hatodik osztályosaink háromtagú
csapata 1. helyezést ért el az április 29-én
Egervölgyön rendezett kisiskolások matematika-
versenyén. A kiváló csapatteljesítményt egyéni
eredmények koronázták: Cserkuti Milán a 2., Hor-
váth Dominika a 3., Czeczeli Vivien a 6. helyezéssel
büszkélkedhet.

Elismerésre méltó teljesítmányükhöz gratu-
lálunk.

• Új tankönyv – korszerû oktatás

Az Apáczai Kiadó új tankönyvének – párol-
gás és lecsapódás – témakörét dolgozta fel bemu-
tató óra keretében Ladányi Veronika fizika szakos
kolléganõnk május 10-én. A bemutató tanóráról
elismerõen szólt a megyei szaktanácsadó, kiemel-
ve az élményszerû, színes, érdekes kísérleteket fel-
vonultató módszerek jelentõségét. A foglalkozás
szakmai konzultációval zárult, ahol a kollégák
kicserélhették tapasztalataikat, megismerkedhet-
tek az Apáczai Kiadó új kiadványaival és a tan-
könyv szerzõjével, Molnár Lászlóval.

• Pünkösdi koncert

Nagysikerû koncertet tartott a fúvós együt-
tes a szülõk és a falu lakóinak 2005. május 15-
én, pünkösd vasárnapján. A hangversenyen volt
tanulóink és iskolánk furulyásainak közremû-
ködésével magyar és külföldi zeneszerzõk mûve-
it mutatták be, javarészt azokat a számokat,
melyekkel a rétyi fúvóstalálkozón is szerepelnek.

• Szakmai kirándulás

A szomszédos Szlovéniába szer vezett
szakmai kirándulást az Apáczai Kiadó tantes-

tületünk részére, melyre május 9-én került
sor.

A program keretében elõször Lendván, a
Bánffy Központban dr. Göncz László elõadását
hallgattuk meg, amely a muravidéki magyarság
sorskérdéseivel foglalkozott. Ezt követõen a vá-
roska nevezetességeivel, kulturális intézménye-
ivel ismerkedtünk meg. A szakmai program ge-
rincét a dobronaki két tannyelvû iskolában tett
látogatás adta. A szakmai találkozó keretében
az iskolában folyó oktató-nevelõ munka sajá-
tosságairól kaptunk ízelítõt.

A határmenti intézményben általános isko-
lás korosztály képzése folyik kiemelkedõen
korszerû tárgyi feltételek között. A XXI. sz.
technikai színvonalán álló intézményben 6-12
fõs csoportokban folyik az oktatás, csoporton-
ként 2-2 pedagógus irányításával hol szlovén,
hol magyar nyelven.

A program a bakonoki gyógypontoknál
zárult.

• Édesanyák köszöntése

A tavasz legszebb ünnepével, az édesanyák
köszöntésével indult a májusi iskolai progra-
mok sorozata. Hagyományainkhoz híven nem-
csak osztályfõnöki órákon emlékeztünk meg
arról, mivel tartozunk édesanyáinknak, hanem
alsós tanulóink kis ünnepség keretében is meg-
emlékeztek az ünneprõl. Valamennyi kisdiák
szerepelt: verssel, dallal, saját készítésû ajándék-
kal, virággal köszöntötték az édesanyákat és
nagymamákat.

• Német nyelvû drámafesztivál

Német nyelven adtak elõ vidám jelenete-
ket azok a diákok, akik a büki általános iskola
által rendezett vetélkedõn vettek részt május 2-
án. Iskolánkat a 4. és a 6. osztály csapata kép-
viselte. Produkciójukkal a zsûri dicséretét érde-
melték ki.

• Receptverseny

Ízletes és egészséges finomságokat készítet-
tek a gyerekek május 17-én, az egészségnevelési
év soron következõ programján. Az immár ha-

gyományosnak számító „jóízû” versenyre számos
nevezés érkezett, ezért az alsó és a felsõ tagoza-
tosok étkeit külön-külön értékelte a zsûri. A
pálmát a 4. és a 6. osztály csapata vitte el.

Ladányi Veronika és Tõkéné Czitkovics Szilvia
tanárnõk örömmel nyugtázták, hogy a gyerekek
nemcsak ismerik az egészséges ételeket, el is
tudják készíteni, s az ízléses tálalásra is gondot
fordítanak.

• Diákparlament

A házirend által nem szabályozott, elsõsor-
ban a viselkedési normákat érintõ, és etikai kér-
déseket szabályozó normákat szavazott meg a
diákparlament, melyet május 12-én tartottunk
meg az iskolában.

Az osztályok képviselõi javaslatokat tettek
az érintett területek (öltözködés, mobilhaszná-
lat, frizuradivat stb.) szabályozására, ezeket a
diákság – a vitás kérdések megbeszélése után –
egyhangúlag elfogadta. A határozatokat Diáketi-
kai Kódex rögzíti, s annak elõírásait az apáczais
diákok magukra nézve kötelezõ érvényûnek te-
kintik.

• Rajzpályázat

A Kerekerdõ Alapítvány hirdetett rajzpályá-
zatot a Madarak és Fák Napja alkalmából. A
díjazottak között szerepel Ágoston Rebeka 3.a osz-
tályos tanulónk. Az Õ munkáján kívül Nagy Eni-
kõ (4. o.) és Vadász Katalin (5. o.) rajzait találta
kiállításra méltónak a szakértõ zsûri. A kiállítás
megtekinthetõ a Kõszegi u. 3. sz. alatti alapít-
ványi székházban.

• Sport

Atlétika megyei diákolimpiai döntõn vettek
részt tanulóink. Május 11-én a III. kcs., május
13-án a IV. kcs. versenyére került sor. Az egyéni
összetett bajnokságban Németh Marcell (5. o.)
15., Németh Balázs (8. o.) 5. helyezést ért el.

A városkörnyéki focibajnokságon – fiú IV.
kcs. – iskolánk csapata a 14 induló közül a 7.
helyen végzett.

Az iskolai élet eseményei

Helyreigazítás
A Tápláni Fórum 2005. májusi számá-

ban tévesen jelent meg a Pedagógusnap el-
nevezésû cikk címe. A cím helyesen Peda-
gógiai nap.

Az érintettektõl elnézést kérünk.
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4. Legerosebb Falu

Ha csak az idõjárás oldaláról közelítenénk
meg az idei Legerõsebb Falu területi döntõjét,
akkor ezzel a két szóval lehetne a legjobban jel-
lemezni a június 4-ét.

Szerencsére azért történt itt más
is, sokkal vidámabb és érdekesebb
dolgok. Az iskola sportpályáján gyü-
lekezett a versenyre nevezett 5 csa-
pat: Nemeskolta, Püspökmolná-
ri, Zsira, Vasszécseny és
Táplánszentkereszt. Onnan a
templomhoz vonult a huszárok által
vezetett menet, hiszen a hagyomá-
nyokhoz hûen itt koszorúzták meg a
hõsi emlékmûvet. Idén ezt a felada-
tot dr. Kovács László alpolgármester úr látta el.
Pintér Viktória elõadásában Ady Endre Intés az
õrzõkhöz címû verse hangzott el, s ezután pedig
a kígyózó sor a sportpályára indult, hogy a ver-
senyt ünnepélyesen is megnyissák. Itt köszön-
tötte a csapatokat Horváth Gyula, a Magyar Tech-
nikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsé-
gének elnöke, majd László Balázs, a helyi általá-
nos iskola 7. osztályos diákja mondott el részle-
tet Arany János Toldi címû mûvébõl.

S következett is mindjárt a verseny. A több
pályán egyszerre zajló, élményekben és erõben gaz-

dag számok sok izgalmat hoztak, szinte minden
csapat kihozta magából a maximumot az adott fel-
adat megoldása közben. A lelkes szurkolótáborok
tömött sorokban kísérték a versenyzõket állomás-

ról állomásra, másra sem gondolva,
mint hogy kedvenceik továbbjutnak
az országos megmérettetésre.

A két leglátványosabb szám a
kamionhúzás, ill. a rönkökkel meg-
rakott szekér eltolása jelentette a
legizgalmasabb pillanatokat. A Sport
tér nevéhez hûen rengeteg mozgásra
hivatott embert talált a néha szûk-
nek bizonyuló aszfaltburkolatán. A
sok-sok Hajrá! kiáltás remek kifeje-

zõje volt a nagy rákészülésnek és versenyszel-
lemnek, no meg a barátság az egész versenyt
uraló légkörének. A rövid pihenõ az utolsó, a
sorverseny elõtti regenerálódásé volt, hiszen már
csak egyetlen számban kellett megmutatni az
erõ-ügyesség-kitartás trió mindenhatóságát.

A kissé hosszúra nyúló verseny
azonban ismét bizonyította, hogy a
Legerõsebb Falu rendezvény rengeteg
embernek jelent feladatot, önbecsü-
lést és áldozathozatalt a mindennap-
ok néha unalomba fulladó taposó-
malmában és még a verõfényes napsü-
tés sem veszi el erejüket és kedvüket
„hivatásuk” beteljesítésétõl.

Az eredmények kihirdetéséig
még jó pár óra eltelt, de addig is

kezdetét vette a kulturális mûsorok sora. A nyi-
tányt stílszerûen az Apáczai Csere János Álta-
lános Iskola Fúvószenekara szolgáltatta a
tõlük immár megszokott remek játékkal és
ügyes hangulatteremtéssel. Õket a sportpálya
naptól egyáltalán nem védett fûtengerén a szom-
bathelyi Írisz Mazsorett Táncegyüttes ügyes
kombinációkkal és pergõ zenével színesített
mûsora követte. A sátor oltalmat nyújtó (egy-
elõre csak a napsütéstõl) védelmében pedig az
Apáczai Csere János Általános Iskola Mû-
vészeti Köre készült a közönség ismételt meg-
hódítására. Valljuk be, a suli fiataljai megint ki-
tettek magukért és ügyesen összeállított mûso-
raikkal mindhárom csoport megdobogtatta a

büszke tápláni szülõk szívét.
A mûsort a sokak számára egyik

legfontosabb esemény szakította fél-
be, mégpedig az eredményhirdetés.
Mivel több kategóriában versenyez-
tek a csapatok, ezért több tovább-
jutó is akadt. Ami a legfontosabb,
hogy Táplánszentke-reszt fiai és
lányai is ott lehetnek, az idén Kar-
talon megrendezésre kerülõ országos
döntõben. Gratulálunk!

S a hûsítõ sátorban ismét kelle-
mes élményt nyújtva a Tápláni

Verõfény és kopogó esõ

´́
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Legerosebb Falu 5.

A rendezvény támogatói

Allianz Hungária Rt.
Baloghné Kiss Ildikó
Bársony József
BIT-ÉP Bt.
Borbás Tibor
Borsos Tibor
Clearwater Kft.
Czetter Tibor
Családi Vegyesbolt
Csizmazia Antal
Desits László vegyeskereskedõ
Fekete Duó Bt.
Gabonatermesztési Kutató Kht.
Geomé Kft.
Gravitáció Kft.
340. sz. Ügyvédi Iroda
Hajmásiné Török Cecília
Havasi Krisztián
Horváth Jánosné
Horváth József
Perl János
Kalocsai Bt.
Kontics Károly
Kósik Ferenc
Móricz Lajos
Pannon Sport
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
SG-Engineering Kft.
Szombathely és Vidéke Áfész
      248. sz. ABC
Takácsné és Társa Bt.
Szombathelyi Tangazdaság Rt.
Táplán SE
Török János
Vas Megye Közgyûlése
Vas Megyei Temetkezési Vállalat

Külön köszönetet mondunk Molnár
Pál úrnak, aki most már sokadik alkalom-
mal, ellenszolgáltatás nélkül állítja össze és
bontja le a rendezvényeink lebonyolításá-
hoz elengedhetetlen színpadot.

Gyöngyvirág Dalkör ragadta magához a mik-
rofonokat és a tõlük immár megszokott lelke-
sedéssel adták elõ mûsorukat.

A forgószínpadszerûen pergõ események is-
mét a sportpályán találták a közönség vigyázó

tekinteteit, ugyanis itt mutatta meg
akrobatikus tudását a szombathe-
lyi Waldorf iskola fiataljainak cso-
portja. A nagyérdemût is mozgásba
lendítõ mûsor nagy tapsot váltott ki
az érdeklõdõkbõl.

A Tavaszi Szél Citerazene-
kar új mûsorát hozta el a rendez-
vényre, és a gyors ujjak méltán bizo-
nyították, hogy értõ kezekben van-
nak a zeneszerszámok. Ezután pedig a legkiseb-
bek legnagyobb örömére Pittmann Márton
Bábszínháza szórakoztatta a gyermekeket és
a játékos kedvû felnõtteket. Lelkes gyermekek
segítettek a bábosnak elõadni A meglopott tol-
vajok címû történetet.

A Rutafa Énekegyüttes széphangú lányai
hozták formájukat és népi ihletésû világot csem-
pésztek a sátor ponyvája alá. Azon ponyva alá,
ahová egyre többen voltak kénytelenek bebújni,
mivel szélvihar támadt a településre, amely sûrû
esõben csúcsosodott ki. De a fellépõk csak jöt-
tek szépen sorban, legközelebb a Varnyú
Country szórakoztatta profi mûsorával
az egybegyûlteket. A jó hangulathoz
nagyban hozzájárult a szombathelyi ban-
da.

A sokak által várt tombolahúzás
hozta lázba eztán a közönséget, gazdag
nyereményESÕ hullott a szerencsésekre.
Az izgalmakat Havasi István modern
tánc mûsora színesítette ügyes és jól kom-
ponált elõadásával. Háromszor lépett fel
egy-egy szám erejéig, s kísérte nagy taps

produkcióját.
Mikor a fõnyeremény is gazdára talált, követ-

kezhettek a sztárvendégek. Elõször a nap házigaz-
dája Komáromi István szórakoztatta a nagyér-
demût, aki idén táncos lányokat is hozott magá-

val a fellépésre. A népszerû dalok már
többeket serkentettek éneklésre, a
hangulat egyre csak fokozódott. Rö-
vid szünet után a korábban érkezõ
Fresh következett, a két lány mûso-
rára már dugig megtelt a sátor.

A szeszélyes idõjárás úgy látszik
éppen a szebbik arcát mutatta, ami-
kor kicsivel 22 óra után megkezdõ-
dött a tûzijáték. Majd vissza a sá-

torba, hiszen Gyémánt Valentin hozta el újra
mûsorát közénk és ugyancsak megénekeltette a
közönséget fülbemászó slágereivel.

A bált már nagyon sokan várták, amelyhez a
talpalávalót idén az Unikum Zenekar szolgál-
tatta és hajnalig tartó ünnepéllyel ért véget az
idei Legerõsebb Falu verseny.

A napsütés és az esõ minden napunkat befo-
lyásolni tudja, de egy község jeles eseményét
csak színesíteni hivatott.

Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

´́

Nagyon köszönjük Bertók Ferenc, Bíróné Kovács Gabriella, Dankovits József, Somogyi Lajos és a Gabonatermesztési Kutató KHT
segítségét, hogy a versenyszámok lebonyolításához szükséges eszközöket rendelkezésünkre bocsájtották.

A versenybíróság munkáját, az eszközök rakodását Bársony Zoltán, Benkõ István Zsolt, Bertók Norbert, Horváth Gergely, Koósz András,
Maczek András, Németh Balázs, Németh Máté, Oláh Csaba, Prátser Gergõ és Prátser Richárd segítették. nzetlen segítségük példaképül

szolgálhat a község fiataljainak.
A tombola árusításban és a futóverseny lebonyolításában Tóth Brigitta, Zséder Dóra és Tornai Katinka segédkezett.

Köszönjük a Kulturális és Sport Bizottság valamint a képviselõ-testület segítségét.


