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A hatodik helyen
végzett
labdarúgócsapatunk!
Minden várakozást
felülmúlva a hatodik helyet szerezte meg Megyei
I. oszt. labdarúgócsapatunk. Remek tavaszt produkált csapatunk, tizenöt
mérkõzésbõl nyolcat
megnyert, kettõt döntetlenre hozott, öt mérkõzést pedig elveszített. A
tavaszi tabellán a harmadik helyen végzett. Baranyai Tibor edzõ szerint „a csapatszellemnek
köszönhetõ a jó teljesítmény, és a siker. Kis szerencsével még elõbbre is végezhettünk volna,
de szerintem ez is nagyon szép eredmény, fõleg
amennyire a bajnokság elõtt le volt írva ez a
csapat. Mindenki azt mondta, csak ki ne essen
a csapat, és tessék hatodik hely lett a vége.
Szeretném megköszönni a segítséget mindazoknak, akik végig mellettünk voltak és buzdították csapatunkat”. A házi gólkirály Pados
Krisztián lett 18 találattal, egyben ez a megyében a harmadik helyet jelentette neki. Gratulálunk! Az ifi csapat a 12. helyen végzett, ez
az eredmény nem tükrözi azt a tudást, amit valójában tudnak a fiúk, csak a mentalitás és a
küzdeni tudás hiányzik a csapatból, de talán a
jövõ évi bajnokságuk jobban sikerül, hisz egy
évet „öregednek”. A következõ bajnokság augusztus 14.-én indul. A felkészülés július közepével vette kezdetét. Lesznek érkezõ és távozó
játékosok is, de ez még nem tisztázódott le.
Tervezünk egy felkészülési tornát augusztus 9re, négy csapattal:
Vép, Vasszécseny, Táplán SE, és egy
osztrák csapat.
(Hajmási)

Egész tégla, téglatörmelék
ingyen elvihetõ.
Németh Árpád, Rumi út 2.
Tel.: 377-703

• 20-as, váltós, MTB fiúbicikli
eladó. Irányár: 5.000 Ft
• Színes, mûanyag terepjáró
3-7 éves gyerekek részére
eladó. Irányár: 8.000 Ft
Tel.: 06-30/974-3350
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Sport

A 2005. június 4-én megrendezett
„Fuss 2005 métert a faludért” verseny eredménye
5. oszt. lányok: I.
II.
III.
fiúk:
I.
II.

Farkas Dóra – Nemeskolta
Somogyi Petra – Püspökmolnári
Csidei Brigitta – Táplánszentkereszt
Németh Marcell – Táplánszentkereszt
Pék Balázs – Püspökmolnári

6. oszt. lányok: I.
II.
III.
fiúk:
I.
II.

Jobbágyi Enikõ – Püspökmolnári
Keresi Szimonetta – Táplánszentkereszt
Pratser Noémi – Táplánszentkereszt
Dénes Csaba – Nemeskolta
Blum Krisztián – Püspökmolnári

7. oszt. lányok: I.
II.
fiúk:
I.
II.

Sipos Kitti – Táplánszentkereszt
Németh Bettina – Püspökmolnári
Maczek János – Táplánszentkereszt
Pék Dániel – Püspökmolnári

8. oszt. lányok: I. Mihály Nikoletta – Püspökmolnári
fiúk:
I. Németh Balázs – Táplánszentkereszt
II. Harasztovics Tamás – Püspökmolnári
Egyéb kategóriában 3 fõ 3. oszt. tanuló jelentkezett, s az alábbi eredmény született:
I. Kassai László – Táplánszentkereszt
II. Hajmási Milán – Táplánszentkereszt
III. Somogyi Róbert – Táplánszentkereszt
Értesítjük a sportolni kedvelõket, hogy községünkben az asztalitenisz és a sakk sportolási lehetõségeken kívül a Zöld Ász vendéglõben automata, kétsávos tekepályán gyakorlási lehetõség biztosított. Idõsebb és fiatalabb korosztály részére egyaránt hasznos idõtöltés. Várunk minden érdeklõdõt.
Kérjük, ne hagyja ki a lehetõségeket.
Molnár István

A Sék Autó Futómû- és Gumiszerviz várja tisztelt megrendelõit
Táplánszentkereszten, a Táncsics M. u. 24. szám alatt.
• Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig 8-13, ill. 14-18 óráig.
• Tevékenységi kör :
– Személygépkocsik és kishaszonjármûvek
(3,5 t megengedett
megengedettössztömegig)
ösztömegig) szervizelése, 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, vulkanizálása, tömlõjavítás
– kerékkiegyensúlyozás
– robogó,
robogó valamint
valamintmotorkerékpár
motorkerékpár gumigumiabroncsok szerelése, egyensúlyozása

– acél, alu, valamint off-road keréktárcsák
forgalmazása
– fényszóró beállítás
– CITROËN típusú gépkocsik hydropneumatikus felfüggesztésének szakszerû javítása, rugóelemeinek, nyomástárolóinak
NITROGÉN gázzal való feltöltése a gyári
nyomás értékre
– új gumiabroncsok értékesítése, szerelése;
pneus - expert teljes garancia szolgáltatással
Kiemelkedõen fontos számunkra, hogy mûhelyünkbõl minden Ügyfelünk elégedetten
távozzon, ezért ügyelünk a szakszerû munkavégzés mellett a tisztaságra, pontosságra,
hogy a javítás-beállítás a lehetõ legkevesebb,
csak a mindenképpen szükséges „állásidõvel” járjon.
www.sek-auto.hu
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Frissíto´´

Nyár van, és nem éget a Nap
A nyári agymenés nem mindig feltételez hõguta-szerû írásokat, felforrt agyvizet, hasonló
sült (sületlenségeket) az ember fiától, csak ha
úgy gondolja, hogy minden félretett idejét a
munkájával tölti, s nem a söröskupáját nedûvel,
majd azt magába.
Ihol ni Táplánszentkereszt. Ez is egy olyan
hely, ahol nem mindig „hej!” az élet. Magában,

rossz, hiszen lehet, hogy élvezi. Mazochista fajta a magyar. A szürke is, a fehér is, a
barna is.

magába fordultan leledzik a szegény ágrólszakadt magyarfi, akinek már annyira tele van a …
mindennel. Fõleg a magyar politikával és médiával. Még ha Médeia lenne, az is élvezhetõbben
tálalná (no nem fiát) a kultúrközeg elé, s mutatná meg milyen a magyar rögvalóság.
A sajtóban is már csak a glossza, és annak
hossza üdvözítõ, nem pedig elsõsorban az elsõ
sorban ülõ médium. Uri Geller óta tudjuk,
hogy a kanalak meggörbülnek, s azóta az evõeszközgyártók millióikon ülnek. Valahogy így lendül fel minden ebben az országban, ebben a
neomelegben, a vidéki szalmakazlak közepette,
hol a nagy hal a kicsit megette. Hiszen mindig
az erõsebb gyõz, de a gyengébbnek se olyan

A fene egye meg, hogy
nem süt annyit a Nap. Be
kell érni ezzel a közepessel,
ezzel a posvánnyal. De talpra
magyar, hí
a munka.
Mert az van
dögivel, ha
hazasétál
az ember a
dögivel,
akkor is
meglepi a híres nemes fûszál.
Ne szívd, vágd!
Optimistább vizekre evezve, kicsiny – nem is olyan kicsi – településünkön is áll a
nyár. Már egy ideje így áll,
ilyen melegen, hiszen vagyunk

elegen. Majd 2.500-an.
Mozdulni kellene emberek,
egy kicsit távolabb a saját
kerítéstõl, egy kicsit törõdni magunkkal. Legyünk már
büszkék. Amúgy is azt
mondják, büszke nemzet
vagyunk. Van itt annyi minden, mi máshol sehol, s
égen-földön kapirgálva sem
lesz.
Kikapartuk, megkaptuk,
élvezzük. A miénk. A falu.
Minden gondjával, bajával,
de szépségével is. Élj és virulj
Táplánszentkereszt! Mutasd magad, bátoríts és
ünnepelj. S figyelj!
Szeressük egymást, égessen Téged is, Engem is a Nap. Nap mint nap.
Lehúzott redõnynél
nem jön ki a bukta illata, s
akkor megfõ odabenn a fagyos hangulat. Lehet, hogy
a szomszéd nõje zöldebb, a
buktája lekvárosabb, de
honnan tudjuk? Nézzük
meg. Hivalkodás, boro(z)gatás és rosszindulat nélkül.
Indulat az kell, hogy
könnyebb legyen felhúzni a

cipõt és KÖRÜLNÉZNI. Nem szûkülni, s aztán elfogyni!
Szeresd magad Táplánfa és Szentkereszt, s
tovább, s vidámabban süt a Nap. A többi csillag
meg jön, amikor kell.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

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

Közösség
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Változások a kölcsönzés rendjében
2005. augusztus 15-tõl egy állományában
megújult könyvtár várja látogatóit a szokott
helyen, a Fõ út 4-6. szám alatt. A változások
azonban nem csak a gazdagabb állományban
vehetõk majd észre, hanem a könyvtári rend is
megújul.
A könyvek kölcsönzése továbbra is ingyenes marad, csak a videokazetták és új szolgáltatásként a DVD-k kölcsönzése kerül pénzbe. A
hírlapok, folyóiratok helyben használata szintén ingyenes marad.
Mivel az utóbbi idõben egyre több kölcsönzési késedelem fordult elõ, ezért augusztustól komolyabb fellépésre lehet számítani az állomány megfelelõ idõben történõ visszaszolgáltatása érdekében.
S most nézzünk mindent a számok nyelvén:
Könyvek:
Egyszerre kikölcsönözhetõ könyvek
maximális száma: 10 db
Kikölcsönzési idõ: 4 hét
Kölcsönzési idõ hosszabbítás: 1-szer
Szankciók:
– A kikölcsönzött dokumentum
visszahozási határidejének lejárta után 1
hét türelmi idõ.

– Ha nem érkezik be a dokumentum
és hosszabbítási kérés se történt, felszólító levél.
– Ha mindezek után sem történik
meg a visszaszolgáltatás, akkor könyvenként, munkanaponként 10 forint késedelmi díj fizetendõ.
Videokazetták:
Kölcsönzési díj: 1.000 Ft/év (pl. 2005.
08.15-tõl 2006. 08. 15-ig)
Egyszerre kikölcsönözhetõ videokazetták maximális száma: 5 db
Kikölcsönzési idõ: 4 hét
Kölcsönzési idõ hosszabbítás: nincs
Szankciók:
– A kikölcsönzött kazetta visszahozási
határidejének lejárta után 1 hét türelmi idõ.
– Ha nem érkezik be a kazetta és
hosszabbítási kérés se történt, felszólító levél.
– Ha mindezek után sem történik
meg a visszaszolgáltatás, akkor kazettánként, munkanaponként 20 forint késedelmi díj fizetendõ.
DVD-k:
Kölcsönzési díj: 2.000 Ft/év (pl. 2005.
08.15-tõl 2006. 08. 15-ig)

Receptek
Hideg sárgadinnyeleves 4-6 személyre
A sárgadinnyét hámozd meg, vedd ki a
magházát, s a húsát turmixgépben – a fahéjjal
és a fele pezsgõvel – törd össze. Öntsd át egy
tálba, add hozzá a krémport, a tejszínt, a maradék pezsgõt (esetleg egy kis vaníliáscukrot is),
alaposan keverd össze. A levest jól behûtve tálald. Hozzávalók: 1 sárgadinnye, 1 üveg száraz
pezsgõ (lehet alkoholmentes is), 2 csomag hidegen keverhetõ citromkrémpor, 2 dl habtejszín, õrölt fahéj (vaníliáscukor).
Tzaziki (joghurtos uborkasaláta)
A tzaziki az egyik legjellegzetesebb görög
„mártogatós”, nincs turista, aki ne ismerné. Elmaradhatatlan kísérõje a sült húsoknak. Elkészítése
nem egy nagy furfang, ne higgyetek annak, aki
tzaziki fûszerre esküszik! Nincs benne semmi különös és az erõs vagy nem odavaló fûszerezés csak
ront az ízén. Az a fontos, hogy a joghurt alaposan
ki legyen csöpögtetve és jó zsíros legyen, majdnem olyan, mint a tejföl. Ebbõl lesz a finom mártás. Egy jó nagy tálhoz való ez a recept.
Hozzávalók: 1 kg lecsöpögtetett zsíros joghurt, 2 nagy kígyóuborka, 1 nagy fej fokhagyma,
1 marék apróra vágott friss kapor vagy ánizs.
Elkészítés: Az uborkát lereszeljük a reszelõnk legnagyobb lyukú oldalán, besózzuk, hagy-

juk állni egy ideig, majd kinyomkodjuk a levét. Megtisztítjuk a fokhagymát és átnyomjuk
a fokhagymaprésen. Apróra vágjuk az ánizst,
majd mindent összekeverünk. Jó, ha legalább
fél napot áll, hogy az ízek összeérjenek.
Tipp: A joghurtot egy éjszakára fel lehet
kötni gézben, hogy kicsöpögjön, így állagra valamennyire hasonlítani fog a zsíros kemény görög joghurtra. Ha fele-felében keverünk hozzá
sûrû tejszínt is, akkor ízre is hasonló lesz. Vigyázat, nem szabad folyósnak lennie!
Csirkemell-falatok nyárson sütve
A kicsontozott és bõrétõl megtisztított
csirkemellet vékonyan felszeleteljük, majd kb.
8x4 cm-es csíkokra vágjuk. A megmosott fiatal uborkát vastag karikákra szeljük, a szalonnából és a zöldpaprikából pedig kb. 4x4 cmes szeleteket vágunk. Az alapanyagokat megsózzuk és felváltva, a csirkemell-csíkokat kettéhajtva, nyársra húzzuk. A nyárs két végét
uborkakarikával zárjuk le. Körben megszórjuk fehérborssal és megkenjük kevés olajjal.
Hamvadó parázs fölött szép színesre megsütjük. Hozzávalók: 80 dkg csirkemell12 vastag
uborkakarika, 4 piros színû zöldpaprika, 10
dkg húsos szalonna, 1 késhegynyi õrölt fehérbors, 2 evõkanál olaj, só.

Egyszerre kikölcsönözhetõ DVD-k
maximális száma: 2 db
Kikölcsönzési idõ: 2 hét
Kölcsönzési idõ hosszabbítás: nincs
Szankciók:
– A kikölcsönzött lemez visszahozási
határidejének lejárta után 1 hét türelmi
idõ.
– Ha nem érkezik be a lemez és
hosszabbítási kérés se történt, felszólító
levél.
– Ha mindezek után sem történik
meg a visszaszolgáltatás, akkor lemezenként, munkanaponként 30 forint késedelmi díj fizetendõ.
A Jókai Mór Könyvtár és Teleház nyitvatartási ideje a régi marad, ettõl eltérõ esetben
kérem olvassák a hirdetõket:
Hétfõ, szerda, péntek: 12-18 óráig.
Az Internet használati díja marad 100 Ft/
óra, a fénymásolás és nyomtatás díja pedig
10 Ft/lap.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

A népmûvészet
árnyékában
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok
Táplánszentkereszt lakosaihoz, hogy a népmûvészet jegyében, s annak továbbélése érdekében bármilyen formájú, témájú, a
népmûvészet bármely ágához tartozó tárgyakat, könyveket, emlékeket, hanghordozókat, fényképeket, eszközöket, történeteket, melyek lejegyezhetõk stb. – ha módjukban áll – felajánlani szíveskedjenek a köz
javára, Táplánszentkereszt hagyományainak minél szélesebb körû bemutatására, a
község hírének további hangoztatására.
Ezen értékek „gyûjtõhelye” a Jókai
Mór Mûvelõdési Ház, Könyvtár és
Teleház, ahol vagy személyesen Meskó
Krisztián mûvelõdésszervezõnél,
vagy az 577-072-es és a 06-30/6590275-ös telefonszámokon elõzetes egyeztetés alapján átadható.
Értsük a múltat, s ápoljuk, mert csak
így lehet értékes jövõnk!
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ
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Vár az Ifjúsági Klub
a könyvtár melletti helyiségben június 16-tól.

Mire találhatsz ott, ha betévedsz?
Játékok minden mennyiségben, de hogy
tovább bõvüljön a lehetõségek tára, hozz

Filmvetítések.
Tollaslabda.
Állítsunk össze egy saját CD-tárat.

A közeljövõben vendégek is tiszteletüket teszik kuckónkban.
Gyere el és érezd jól magad! Miénk
a nyár!
Keresd Tõke Mónikát (06-30/5689810) vagy Meskó Krisztiánt (06-30/6590275)

magaddal egy otthon már kiszuperált társasjátékot, kártyát, könyvet, bármi mást.
Csocsó.
Zeneõrület.
Activity-party.
Asztalitenisz-bajnokság a nyár folyamán.

Augusztustól újra mozi
Továbbra is várja vendégeit a Táplán Mozi
egyhónapos pihenõ után augusztus 9-tõl a
Jókai Mór Mûvelõdési Házban.
A belépõ még mindig csak 300 Ft.
Belépõjegyed pedig sorsoláson vesz részt a
falunapon, ahol értékes nyeremények találnak
gazdára. Tehát ne a kukában végezze a kis színes
cetli, hanem gondos õrzésre elzárandó.
Augusztus 9. – Emir Kusturica: Az élet egy
csoda. Emir Kusturica, a Macskajaj rendezõjének
újabb fergeteges, keserédes, balkáni vígjátéka.
Augusztus 16. – John Pasquin: Beépített
szépség 2. A nagysikerû Sandra Bullock-vígjáték
folytatása, melyben már csábítanak és védenek
a bûnösöktõl...
Augusztus 23. – Ridley Scott: Mennyei királyság. Ridley Scott, a Gladiátor és a Szárnyas
fejvadász nagysikerû rendezõje most a Szentföldre kalauzol minket 2005. egyik legmonumentálisabb történelmi filmjével.

Augusztus 30. – George Lucas: Star
Wars 3. – A Sith-ek bosszúja. A sci-fi története
végre teljessé válik és megtudhatjuk, hogyan
született meg Darth Vader.
Az augusztus 30.-i Star Wars film azonban – a
könnyebb érthetõség, az emlékek felelevenítése, és
a teljesség kedvéért – kiegészül elõ- és utóvetítésekkel ugyancsak a Jókai Mór Mûvelõdési Házban.
Íme az ingyenes Morzsányi Filmklub nyár
végi kínálata:
Augusztus 29. 16 óra – George Lucas: Star
Wars – Baljós árnyak
Augusztus 29. 19 óra – George Lucas: Star
Wars – A klónok támadása
Augusztus 31. 19 óra – George Lucas: Star
Wars – Csillagok háborúja
Szeptember 1. 16 óra – George Lucas: Star
Wars – A Birodalom visszavág
Szeptember 1. 19 óra – George Lucas: Star
Wars – A Jedi visszatér

Rendezvények
Õsztõl ismét
színházbusz
Táplánszentkeresztrõl
Márkus Emília-bérlet
• John Millington Synge: A Nyugat hõse (Bárka Színház) tragikomédia
Útszéli fogadó, világvégi hely, mondjuk,
Nyugat-Írországban. Semmi nem történik.
Pegeen, a fogadós lánya más helyekrõl, más
idõkrõl ábrándozik, amikor még … Amikor
még voltak hõsök.
• Lev Tolsztoj – Kiss Csaba:
Anna Karenina (Budapest Kamaraszínház) dráma
„A szerelem és a házasságtörés egyik legnagyobb regénye.” Szerb Antal
• Barta Lajos: Szerelem (Jászai
Mari Színház, Tatabánya) komédia
Vidéki polgárcsalád, három nõvér, három
szenvedélyes, érzéki lány, aki a vasat is kettéharapná boldogságvágyában. Három szerelem,
három fiú: a költõt és a katonát elfújja a szél,
de itt marad persze az adótisztviselõ, aki nyáron is jégergatyát húz és retteg a huzattól.
• Szabó Magda: Ajtó (Hevesi
Sándor Színház, Zalaegerszeg)
Valós történet Szabó Magdáról és a háztartási alkalmazottjáról.
• Euripidész: Médeia (?) (Katona József Színház, Budapest) dráma
Pusztító nõi szenvedély. A szerelemtõl, féltékenységtõl gyötört asszonyszív. A férje hûtlenségét nemcsak vetélytársának, hanem gyermekeinek a megölésével is megbosszuló nõi indulat, belsõ harc. Õ Médeia.
A bérletek ára: 7000 Ft, a jegyek
ára elõadásonként 1500 Ft.
A bérletigényeket augusztus 15-ig
kell jelezni, de elõadásonkénti jegyvásárlásra is van mód.
Jegyvásárlási igényét kérjük idõben
jelezni a jegyek korlátozott száma miatt.
Az elõadások pontos dátumai egy
késõbbi idõpontban kerülnek nyilvánosságra. Kérjük figyelje a Tápláni Fór umot, a hirdetõket, valamint a
www.taplanszentkereszt.hu-t.
Az elõadások színhelye: MMIK színházterme, kezdési idõpont 19.00.
Az alkalmankénti INGYENES
SZÍNHÁZBUSZ az elõadás napján
18.20-kor indul a Jókai Mór Mûvelõdési
Ház elõl.
A színházbérlettel kapcsolatban információk beszerezhetõk Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõnél, illetve
06/30-659-0275-ös telefonszámon.

Hírek
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Németh Lajos Emléknap
Lassan elérkezünk ebben az esztendõben
is a Németh Lajos tanár úr emlékére életre
hívott citeratalálkozóhoz. A 2005. év különös jelentõséggel bír a fent nevezett esemény
életében, hiszen éppen ebben az évben van
40 esztendeje annak, hogy a Tavaszi Szél
Citerazenekar megalakult Németh Lajos
vezetésével.
2005. október 15-én egy nagyszabású
rendezvénnyel szeretnénk tisztelegni eme jeles esemény elõtt, s ezért kérünk minden

olyan kedves lakost, akinek bármilyen emléke van Németh Lajossal, vagy a citerázással
kapcsolatban, s azt szívesen megosztja a közzel akár személyesen, vagy közvetítõk által,
akkor keresse fel Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõt vagy hívja az 577-072-es, ill. a
06-30/659-0275-ös telefonszámon.
Köszönettel:
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Táplánszentkereszt megújult honlapja
Felhívjuk a Kedves számítógépõrültek figyelmét arra, hogy egy Szombathely és kistérsége által elnyert pályázati összegbõl településünk
is gazdagodott oly módon, hogy a község honlapja vadonatúj külsõt kapott, s folyamatos fejlesztés alatt áll.

Kérjük látogassanak el minél gyakrabban a
www.taplanszentkereszt.hu oldalra, sok-sok hasznos információ birtokába juthatnak, s ugyanakkor
várjuk észrevételeiket, javaslataikat is a Polgármesteri Hivatalba, vagy a Könyvtár-Teleház épületébe
Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõhöz.

Falunapi elõzetes
Táplánszentkereszt község idei falunapja
szeptember 10-én lesz a lakosság boldogságára,
vidámítására, elégedettségére.
A hagyomány jegyében: fõzõverseny, polgárrá fogadás, véradás, mise, kispályás foci, kézmûves foglalkoztató, máglya égig érõ tûzzel, légvár,
ugráló, óriáscsúszda, Vasi Logo, bál.
Újdonságok: kutyabemutató, harcmûvészeti bemutató, kiállítás a 2004-es falunap képeibõl, felolvasás a Nagy Könyv-höz kapcsolódva,
óriásrejtvény, activity, ingyenes internetezés…
Színpadi fellépõk:
– Szombathelyi Kötélugrók
– PaThália
– Ferrum Sínházi Társulás
– Tihanyi-Tóth
Vándorszínpad: Operettparádé
– West Side Tánccsoport
– Hét Kastély Kertje Mûv. Ovi.
– Tamásovics Rita
– Vasszécsenyi tánccsoportok
– Tûzzsonglõrök
– Apáczai Csere János Általános Iskola
Fúvószenekara
– Apáczai Csere János Általános Iskola
Mûvészeti Köre
– Tavaszi Szél Citeraegyüttes
– Rutafa Énekegyüttes
– Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
– Rock and Roll csoport
– Aerobik csoport

Táplánszentkereszti
búcsú
2005. augusztus 14.
Szeretettel várjuk idei búcsúi rendezvényünkre.
Válasszon mindenki kényére-kedvére.
A gyermekeknek légvár-ugráló 14 órától, s
ugyanezen idõponttól:

A Tápláni Fórum olvasóinak
és rendszeres cikkíróinak
A következõ szám lapzártája
2005. szeptember 26.
Kérem, hogy eddig az idõpontig
juttassák el hozzám írásaikat,
hirdetéseiket.

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

Ingyenes filmvetítés a Mûvelõdési Házban:
14.00 Shrek
16.00 Shrek 2.
18 órától színpadi produkciók láthatók a
Mûvelõdési Ház mellett. Fellépõk:
– Rumi Nõi Kar
– Szentpéterfai Tamburazenekar és
Táncegyüttes
– Ikervári színjátszók

Tápláni
Fórum
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Kirándulás

Kirándulás az Õrségben
2005. június 28-án a Nyugdíjas Klub hazánk egyik legszebb természeti környezetében
tett óriási kirándulást.
A reggeli gyülekezõ már megmozgatta a lábakat a Polgármesteri Hivataltól a Mûvelõdési
Házig. A busz, amellyel megkezdtük utunkat
nagyon méltóságteljesen falta a kilométereket,
nehogy valamilyen látnivalóról lemaradjunk.
Elsõ megállónk Pankaszon volt, ahol megtekintettük az 1755-ben épült „szoknyás” haranglábat. Jó, hogy ilyen „épületek” még gazdagítják
környezetünket.
Egy másik építmény, a XX. század kihívásainak megfelelõ völgyhíd látványa fogadott min-

ket pár kilométerrel odébb Nagyrákos határában. A vasúti közlekedést szolgáló monstrum
alagútba fut, s hirdeti, hogy „Õ” Európa legnagyobb völgyhídja.
A nap leghosszabb sétája és nézelõdése következett az Õrség központjában, Õriszentpéteren. Elõször a helyi Mûvelõdési Ház
kiállításait jártuk végig, majd a faluközpontban
barangoltunk. Ebédünket a Bognár Étteremben
költöttük el, jó volt a nagy melegben megpihenni.
A zömében reformátusok lakta Õrségben, s
annak központjában azért akadnak katolikusok

is, s az õ „házukat”, templomukat látogattuk meg a
finom ebéd után. A helyi
plébános humoros és hasznos információkkal, anekdotákkal szórakoztatott
minket a hûvös kis templomban.
Folytatódott a buszozás, és Szalafõ következett. A híres-nevezetes
Pityerszerben sétálgattunk, a felkészült és (kissé elõítéletes) elõadásmóddal megáldott vezetõnk „tárlatvezetése” mellett. Gyönyörû környezetben
csodaszép házak és
kulturális értékek
között tölthettünk
el egy órát.
Magyarszombatfán már kerülgetett
minket az esõ, de
egyelõre még csak riogatott. Hazafelé
már ömlött az égi áldás. A Fazekasházban
örömmel fogadták a
társaságot, s a szakszerû idegenvezetésnek köszönhetõen sok mindent megtudhattunk az
egyik legõsibb foglalkozásról. Melynek jelenkori követõi meg is mutatták mit tudnak, hiszen a
településen rengetegen
élnek a „gerencsérségbõl”, s egyikük családja
örömmel vette, hogy
fagyizás közben a korongozás rejtelmeit is szívesen ellestük.

A legszebb élmények azonban még hátra
voltak. A veleméri templom a maga egyszerûségében, árvaságában és felemelõ szépségében
mindenkit megfogott, hûsítõ falai között pedig
plébánosunk szakszerû vezetése mellett gyönyörködhettünk a falfestményekben. A dombon és fák között álló templomhoz és tõle vezetõ séta jelentette egynapos kirándulásunk utolsó állomását, hiszen innen már hazafelé vettük
az irányt.
Az élményektõl és a gyaloglástól megfáradt
Nyugdíjas Klub hamar szétszéledt Táplánszentkereszten, de talán a családnak tartandó mesélés tovább éltette az Õrség rendkívül gazdag
kulturális és természeti világát mindannyiuk
emlékeiben.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Kolonovits Gábor
Cserépkályhák,
kandallók tervezése,
építése, átrakása,
javítása.
06-30/342-6011
www.kolonovits.hu

Óvoda
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Kedves óvodám…

„Kedves óvodám, sok víg nap után
itt a búcsúnap,
indul a csapat…” – énekelték teremrõl teremre járva az iskolába induló nagycsoportosok.
Bizony elérkezett ez a nap is. A 2005/
2006-os tanévre 24 kisgyermek indul el az
óvodából, akik szeptemberben már öntudatos
kisiskolások lesznek. Jólesõ érzéssel mondhatjuk, hogy mindenki Táplánszentkereszt iskolájába fog járni.
Az óvodás évek játékos napjai után kicsit
„szorosabb” lesz a napirend, de gyermekeink
ügyesek, készülnek az igazi csodát megtapasztalni: írni és olvasni szeretnének.
Óvodánk nevelési programjában („Óvodai Nevelés a Mûvészetek Eszközeivel” c. alternatív program) a tanulás játékba integráltan folyik. A program szélesen értelmezi a tanulást. A gyermekek a tevékenységeik során
szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények

Nyelvtanfolyamok
A Jókai Mór Mûvelõdési Ház nyelvtanfolyamokat indít angol és német nyelvbõl 2005. szeptemberétõl.
Bõvebb információ augusztus 15-tõl
szerezhetõ be személyesen Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõnél, vagy a 06-30/6590275-ös telefonszámon.

alapján tanulnak, s általuk fejlõdnek.
A szociális és intellektuális tanulási
képességek fejlõdését
az óvoda felerõsíti.
Ennek elsõdleges terepe a játék és a teljes
óvodai élet. Nem fér
kétség ahhoz, hogy az
óvodás gyermek értelmi képessége: érzékelése,
észlelése, emlékezete, figyelme, képzelete, képszerû, szemléletes gondolkodása a játékon keresztül fejlõdik. A gyermekek örömmel
és teljesen önként, spontán tanulnak.
Ehhez társulnak olyan szervezett tanulási lehetõségek, mint az óvónõ által
irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, ami a gyermek kérdésekre, válaszokra épülõ ismeretszerzését is magában foglalja. Ehhez nyújtott mûvészeti
óvodánk számtalan színes programot,
ünnepi alkalmat. A jól sikerült „szüreti
mulatság”, a télapó mûsorunk a szociális otthonban, karácsonyi mûsorunk a
kultúrházban, a Jézuska-váró mûsor a templomban, a farsangunk, az anyák napi köszöntõnk, a
gyermeknap, az évzáró mûsor, ahol rendhagyó
módon egész nap közösen ünnepeltünk a szülõkkel, egyre jobban azt bizonyítja, hogy a családdal közösen érhetjük el csak eredményeinket, s ezúton szeretnénk a
szülõi munkaközösség és
valamennyi segítõ szülõ
munkáját megköszönni.
Mindhárom csoportban újfajta mûsor-összeállítás volt, amely már mûvészeti programunk szellemének is megfelel. A zenés-táncos percek meghitté teszik mindennapjainkat, különlegessé ünnepnapjainkat. Zenére még a

legkisebbek is tudnak mozogni (még labdával
is), a szereplés nem kényszer, hanem öröm, hiszen az óvónénikkel közösen játszanak, énekelnek, táncolnak.
Az ünnepek fényesítik mindennapjainkat,
így volt ez az októberi Óvoda-névadó, valamint Bázisóvoda-avató ünnepélyen, ahol csodálatos „Tenger kincsei” kiállítás volt megtekinthetõ Langbein apuka gyûjteményébõl. Az
év során selyemfestõ, üvegfestõ, fafaragó,
mandala-festõ mûvészek kiállításai voltak, de
szemet gyönyörködtetõ esemény volt például
a gyertya kiállítás is.

Évszaknyitó koncertjeinken aktív zenei élményhez juthattak, s juthatnak a kicsik, amelyekre ma már sok szülõ is eljön.
Gyermekeinknek útravalóul a sok közös élményt adhatjuk, hiszen ha vonzódnak a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez, s ha
mindezt megkapja az óvodában, kialakul tartása, önálló, nyugodt és kiegyensúlyozott lesz.
Tud nevetni, felfedezni és csodálkozni. Tud elfogadni, szeretetet kapni és adni. Szereti környezetét és a környezetében élõket.
Az iskolai évnyitó egyben az óvodától való
igazi búcsú napja. Együtt indulunk az óvodából
az iskolába úgy, mint mindig: énekszóval, a várakozás izgalmával.
Ügyesek legyetek kis gyermekeink!
Az óvoda Nevelõtestülete nevében:
Padosné Kiszela Edit (óvodavezetõ)

Anyatejes Világnap Táplánszentkereszten
2005. augusztus 3. 10 óra
Jókai Mór Mûvelõdési Ház
Szeretettel várjuk a kisgyermekes anyukákat, valamint a leendõ
anyukákat ez évi rendezvényünkre.
Beszédet mond Családi Anita
jegyzõasszony és Tõke Mónika védõnõ.

A délelõtt folyamán fellép a helyi Hét Kastély Kertje Mûvészeti
Óvoda ifjú néptáncosainak csoportja és a táplánszentkereszti Rock and
Roll csoport, valamint Nadányi Zoltán versét elõadja Bíró Andrea.
A gyermekeket lufihajtogatás
és arcfestés is várja a Mûvelõdési
Házban.

