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Szúnyog-irtó-jó Falunap

Esõvel indult, majd végül hajnalba hajlott
Táplánszentkereszt község idei falunapi viga-
dalma.

Sûrû izgalmak közepette készülõdtek az el-
szánt fõzõverseny hívek a Mûvelõdési Ház mel-
letti étekkészítõ placcon, de a sátortemplomba
is buzgó imádsággal gyülekezett a tábori mise
„közönsége”. Kiss László plébános úr termé-
szetesen nagyban hozzásegítette az égieket ah-
hoz, hogy a délelõtti zápor legyen az utolsó
csepp (no nem a pohárban), hanem a nap folya-
mán, ami Táplánszentkereszt földjét érintette. A
tábori mise aktív közremûködõje volt az Apá-

czai Csere János Általános Iskola Fúvós-
zenekara, akik megmutatták, hogy a mise ze-
nei kísérete sem áll távol tõlük. Köszönet és el-
ismerés ezért minden tagnak, élükön Janászek
Ferenc karnagy úrral.

A polgármesteri köszöntõt követõen a pol-
gárrá fogadás, tavaly meghonosított ceremóniá-
ja következett 22 gyönyörû csöppség felköszön-
tésével. A Hét Kastély Kertje Mûvészeti
Óvoda apróságai emelték az ünnepi aktus szín-
vonalát körjátékaikkal és színpadi koreográfiá-
ikkal.

Folytatás a 4. oldalon
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2. Hírek

Egy hónap

A község központjában, a Fõ utca és Rákóczi
utca találkozásánál állt az 1970-es években épített

buszváró. Az elmúlt évtizedek alatt az épület teljesen
elhasználódott. Ebben nagy szerepe volt sajnos azok-
nak a vandál kezeknek is, melyek hónapról hónapra
kárt okoztak benne. Olyan állapotba került a váróhe-
lyiség, hogy felújítása nem lett volna gazdaságos.
Ráadásul esztétikailag sem illett a park környezetébe.

A tavalyi évben dr. Kovács László alpolgármester úr
javasolta, hogy az önkormányzat építtessen egy új, táj-
ba illõ buszvárót, mely lehetõleg esztétikus és vandál
kezeknek is jobban ellenáll egyben.

A javaslat megvalósulása érdekében felajánlotta
alpolgármesteri tiszteletdíját. Az építkezés teljes költ-
ségét így a felajánlás biztosította. A tervezési és enge-
délyeztetési eljárás lebonyolítása után helybéli vállal-
kozók Szakály Norbert vezetésével készítették el az új
buszvárónkat. Bízunk benne, hogy sokak tetszését el-
nyerte az épület. Kérünk mindenkit, vigyázzunk rá
közösen, hogy sokáig örülhessünk ennek a szép épít-
ménynek!

Alpolgármester úrnak köszönjük a község érde-
kében tett nagylelkû felajánlását.

A temetõk állapota sokat elárul a helyben élõk-
rõl. Táplánszentkereszten szinte nem is találni elha-
nyagolt sírt. Az önkormányzat is igyekszik gondos-
kodni a három temetõrõl. Ezt szolgálja a Vas Megyei
Temetkezési Vállalattal kötött üzemeltetési szerzõdés.
Ezért hajtottunk végre az utóbbi két évben több mil-
lió forintos fejlesztéseket ezen a területen. Nemrég
készült el a szentkereszti temetõ kerítése. Az önkor-
mányzat karbantartói remek munkát végeztek. Ezzel
elértük azt, hogy az ÁNTSZ által elõírt követelmények
közül már csak egy dolog hiányzik és elmondhatjuk,
hogy a három temetõnk mindenben megfelel a leg-
újabb szigorú törvényi elõírásoknak is. Ez pedig nem
más, mint egy öltözõ, szerszámtároló és WC-helyi-
ség kialakítása a szentkereszti temetõben. Bízunk
abban, hogy a 2006. évi költségvetésben sikerül erre
is anyagi fedezetet biztosítani.

Biztosan sokan megnézték már községünk leg-
újabb utcáját, a Szent Lõrinc sétányt. Ha valaki még
nem tudná, a táplánfai templom mellett kialakított
úton lehet megközelíteni az idén kialakított 12 da-
rab telket. A vépi GEOMÉ Kft. a határidõk betartásá-
val dolgozik. Így nem volt akadálya annak, hogy az

önkormányzat és az egyházközség megkezdje az
összközmûvel ellátott telkek értékesítését. Örömmel
mondhatjuk, hogy rövid idõ alatt a telkek több mint
fele gazdára talált. Mutatja ez azt, hogy Táplánszentke-
reszt vonzó a letelepülni vágyó családok számára. Re-
méljük, hogy nemsokára az összes telken megkezdõ-
dik az építkezés. Kívánjuk a leendõ táplánszentkereszti
polgárainknak, hogy jól érezzék magukat községünk-
ben. Munkájukkal járuljanak hozzá közös otthonunk
építéséhez és szépítéséhez.

Megtörtént a Gyöngyös-patak hulladékmentesíté-
se. A Környezetvédelmi és Vízügyi Célelõirányzat tá-
mogatásával megvalósult program eredményes volt. A
patak medrébõl több tonnányi hulladék (mûanyag,
gumi, üveg, építési törmelék stb.) került ki és lett el-
szállítva a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. hulla-
déklerakójába. A megbízást elnyerõ Vasi Vízkör Kft.
emberei szép munkát végeztek. Fõleg azokon a terüle-
teken tudtak dolgozni, ahol magánterület nem akadá-
lyozta a meder megközelítését. Sajnálatosnak tartom,
hogy azon ingatlantulajdonosok, akik a Gyöngyös-patak
mellett laknak nem azzal az aktivitással vettek részt a
programban, mint azt elvártuk volna. Hiába ment ki
levél az ingatlantulajdonosoknak, kevesen jeleztek

vissza. Kisebbségben voltak azok, akik segítséget kér-
tek, illetve az önkormányzat által ingyen biztosított mû-
anyag zsákokat, technikai eszközöket igényelték. A mi
Gyöngyösünk így is sok szeméttõl szabadult meg. Újra
kérünk mindenkit, hogy vegye igénybe az intézményes
szemétszállítást, a szelektív hulladékgyûjtõket és az in-
gyenes, minden évben megrendezett lomtalanítást.
Ne szennyezzük tovább oktalanul saját vízfolyásunkat,
környezetünket!

A nyár folyamán több mint 3,5 millió forintos
felújítás történt az általános iskola konyha épületén. A
tavalyi évben megújult a konyha belsõ része. Az idén a
tetõ, nyílászárók és homlokzati rész került sorra. Az el-
öregedett cseréptetõ, az elkorhadt nyílászárók és a
több helyen hiányos vakolat régen megérett a felújításra.
A szakmunkákat helybéli vállalkozók végezték el. A fel-
újítás költségeihez önkormányzatunk 1 millió forintos
támogatást nyert a Területfejlesztési Tanács CÉDE pá-
lyázatán. A konyha felújítása részét képezte annak az át-
fogó, tervszerû intézmény-felújítási programnak, mely
terveink szerint a jövõben folytatódni fog. A közintéz-
mények állaga mindenképpen ezt indokolja.

Átadásra került a 87-es fõút melletti kerékpárút
újabb 316 méteres szakasza. Ezzel lehetõvé vált a
biztonságos és kényelmes közlekedés a gyalogosok
és kerékpárosok számára a Rumi úti temetõ és a
Petõfi Sándor utca közötti szakaszon. A közel 16,5
millió forintos beruházás 75%-át pályázati pénzbõl
sikerült finanszírozni. Az építkezés részét képezte a
Kossuth Lajos utca csapadékvíz elvezetõ rendszeré-
nek kiépítése is. Ezt az indokolta, hogy a kerékpár-
úton összegyûjtött csapadékvizet ezen az utcán ke-
resztül lehet elvezetni a Gyöngyös-patakba. A terve-
zéstõl a megvalósulásig három év telt el. Mára azon-

ban sikerült elérni, hogy a nagyon balesetveszélyes,
régebben járdával egyáltalában nem vagy rossz minõ-
ségû területen új út épült. Ha lehetõség lesz rá, to-
vábbra is szeretnénk erõnkhöz mérten egy-egy rö-
videbb szakaszt megépíteni. Mindenkinek baleset-
mentes közlekedést kívánunk!

Sokak jogos észrevétele volt, hogy a több mint
500 méter hosszú, forgalmas Deák Ferenc utca
olyan állapotba került, hogy a közlekedés már lassan
balesetveszélyessé vált. Az úttest romlásához hozzá-
járult a sok új ház építésekor itt megforduló nagy
tehergépkocsi, illetve az új közmûbekötések utáni
nem szakszerû helyreállítás. Az úttest kátyúzása a
szakvélemények szerint már értelmetlen lett volna.
Az utat teljes szélességében kell újra aszfaltozni. A
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ál-
tal útfelújításra kiírt pályázatán a felújításhoz szüksé-

ges pénz 50%-át megnyertük. A kivitelezésre kiírt
pályázatot a vasvári Varga és Varga Kft. nyerte el. A
cég határidõre végezte el a 6,6 millió forint értékû
munkát. Bízhatunk abban, hogy a felújított utca so-
kaknak biztosítja hosszú távon a balesetmentes köz-
lekedést.

ifj. Perl János
 polgármester

Tápláni Fórum
2005.  szeptember



Közösség 3.

A tuják az égig nõnek

Sokan nem tudják,
pedig köztünk, értünk
és leginkább a falu szeb-
bé tételére élnek a ma-
gasra nõtt tuják a Fõ út
1. szám elõtti parkban.

Mert park ez bizony,
akár Németh Lajos em-
lékpark is lehetne, hiszen
a valamikori tanár úr
ajándék fái törtek utat a jövõnek, s jelentenek
még most is állandóságot a nagy kanyarban.

Történt valamikor régen, hogy Németh La-
jos két db tuját ajándékozott Egyed Ernõnek,
aki annak rendje, s módja szerint elültette õket

a ház mellett, mintegy kijelölve a járda helyét.
Aztán mind több, s több lett a fa, s mára már
elképzelhetetlen nélkülük a Fõ út híres
kanyarjának „tájképe”.

A szuvenírbõl ötlet született és Egyed
Ernõ parkosítási engedélyért folyamodott
az akkor még tanácsként mûködõ faluve-
zetéshez. Rövid idõn belül elkezdõdött a

v a l a m i k o r i
cselédsor terü-
letének szépít-
getése. A lakás
korszerûsítése szinte
automatikusan hozta
magával a környezet
szebbé tételét is.
1981-ben már rózsák
kerültek a területre,
majd mind több vi-
rág honosodott meg
a kis parkban. A szõ-

lõlugas kapujához hasonlító szép „járdakapu”
még impozánsabbá tette a környezetet és fokoz-
ta a házhoz betévedõ vendég jóérzetét, s máig
büszkén áll a jövõ hírnökeként a táplánszentke-
reszti valóságban.

Egyed Ernõ keze munkáját dicséri a park ki-
alakítása, gondozása, a járda megépítése.

Nem szabadna,
hogy elõforduljon
olyan eset, mint
nemrégiben, misze-
rint valaki gázolajat
öntött a tujákra. Az
elkövetõ valószínû-
leg nem volt tisztá-

ban azzal, hogy
„történelmi”
tettet hajtott
végre, s azzal
sem, hogy
r o m b o l á s a
nem csak a nö-
vényeket alázta
meg, hanem a gondos kezek gazdáját is.

Megbecsülést a múltnak, megbecsülést a
jelennek, megbecsülést a jövõnek! Õrizzük meg
a szépet!

 Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Csepregi Polgárõr Nap

A Táplán-
szentkereszti Pol-
gárõr Egyesület is
részt vett a
Csepregen meg-
rendezett Polgár-
õr Napon. Most
elõször mi is be-
neveztünk a ver-
senybe, hogy
megtudjuk, mire
is vagyunk képe-
sek a 21 csapatos
mezõnyben.

Akadályverseny, lövészet, el-
sõsegélynyújtás, önvédelem, ke-
rékpározás, ügyességi verseny és
kispályás labdarúgás szerepelt a
feladatok között.

A lelkes kis
csapat a legmeré-
szebb álmainkat is
felülmúlta és az
egervölgyi csapat-
tal azonos pont-
számot gyûjtve a
harmadik helye-
zést érte el. Ez-
úton is szeretném
megköszönni a
csapatnak a sike-
res szereplést.
Már nem csak az

erõs emberek, hanem a polgárõrség is
hírnevet szerzett településünknek.

Jövõre pedig  Táplánszentkereszt
község rendezi a Megyei Polgárõr Na-
pot, s még az is lehet, hogy jobb ered-
ményt érünk el, mint idén.

Ezúton is kérem a fiatalokat,
hogy jelentkezzenek polgárõrnek, hi-
szen aki ott volt Csepregen láthatta,
hogy mennyi fiatal tagja van a polgár-

õrségeknek megyeszerte.
Kajcsos Lajos

polgárõrparancsnok

A népmûvészet
árnyékában

Azzal a tiszteletteljes kéréssel for-
dulok Táplánszentkereszt lakosaihoz,
hogy a népmûvészet jegyében, s annak
továbbélése érdekében bármilyen for-
májú, témájú, a népmûvészet bármely
ágához tartozó tárgyakat, könyveket,
emlékeket, hanghordozókat, fényképe-
ket, eszközöket, történeteket, melyek
lejegyezhetõk, stb. – ha módjukban áll
– felajánlani szíveskedjenek a köz javá-
ra, 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 06-30/659-
0275-ös telefonszámokon elõzetes
egyeztetés alapján átadható.

Értsük a múltat, s ápoljuk, mert
csak így lehet értékes jövõnk!

   Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Tápláni Fórum
2005.  szeptember



4. Falunap

Szúnyog-irtó-jó Falunap

Már érzõdnek a nyomai az intézményben
folyó néptánc oktatásnak, a tánc szeretetét nem
lehet elég hamar elhinteni a
fogékony „táptalajban”.

A kultúra „lovagjaként”
érkezett hozzánk Papp Jó-
zsef kerámiamûvész Bajá-
ról, akinek kiállítása nyílt a
Mûvelõdési Ház mindent be-
fogadó terében. A gyönyörû
kerámiák és kisplasztikák
minden igényt ki-
elégítenek, a
legvájtszemûbb
tárlatlátogató is
talál magának
neki tetszõ kerá-
miát. A kiállítás
szeptember 29-ig
látogatható a Mû-
velõdési Házban,
belépõ nincs.

A fõzõverseny
„tálalásait” ötfõs zsûri szakértette, s hozott ne-
héz döntést, de a résztvevõk mind elégedetten
távoztak (vagy maradtak barátaik körében).

A közös ebéd
rendhagyó módon a
Mûvelõdési Ház
melletti sátorban
lett szer vírozva, a
gulyás illata mesze
földrõl is ide csábí-
totta az éhes embe-
reket. Miközben
mindenki a kanalát
használta, a színpadon három bátor hölgy olva-
sott fel híres regényekbõl. A Nagy Könyv elsõ
12 helyezettje közül az Egri csillagok, A kis
herceg és a Micimackó lapjairól csemegézett
Halvax Vanessa, Tõke Mónika és Bognár
Györgyi.

Délután pedig kezdetét vette a több hely-
színen zajló forgatag. Az iskola udvarán a Vasi
Logo várta a gyermekeket vidám játékaival, a
választék idén sem hagyott kívánnivalót maga

után. A kisebbek, a perpetuum mobilék a légvá-
ron és az óriáscsúszdán élhették ki gyermeki

ösztöneiket. Este
hatig szinte megál-
lás nélkül foglaltak
voltak a felfújt já-
tékok.

A véradás idén
is a suliban lelt ott-
honra, sajnos a láto-
gatottsága nem ver-
deste az eget.

A Könyvtár és
az Ifjúsági Klub

elõtti téren Activity-partyra le-
hetett jelentkezni, a gyõztest
értékes jutalom várta.

A Legerõsebb Emberek to-
borzója a posta mögötti füves
területen
várta a bá-
tor jelent-
ke zõke t ,

hogy a jövõ utánpótlását
biztosítsák ebben a kategó-
riában településünkön.

A Kézmûves Birodalom
ezen az éven is nagy népsze-
rûségnek ör vendett. Né-
meth Helga mandala- és
homokfestésre invitálta a gyerekeket, a bohó-
cok lufit hajtogattak és arcot festettek, Linka
Sándor pedig fajátékaival kábította el a fiata-
lokat, no meg a felnõtteket is. Igazi kuriózum-
ként egy csillagjós hölgy is gazdagította tevé-

kenységével a falunapi
kínálatot. Nagyon so-
kan próbálták megtud-
ni a jövõjüket a csilla-
gokat firtatva.

A színpadi produk-
ciók sora 13 óra körül
vette kezdetét, a válasz-
ték mindenki számára
kínált ízlésének megfe-
lelõt. Mindjárt az elején

megcsodálhattuk, mennyit fejlõdött a Né-
meth Árpád vezetésével vitézkedõ Rock and
Roll csoport. A kicsik mûsorát tanáruk és
Mitre Dóra, s még egy felnõtt pár produkci-
ója színesítette.

A Tavaszi Szél Citerazenekar legfris-
sebb mûsorát már megcsodálhatta Balogu-
nyom és még számos más település, s most ha-
zájuk színpadán is kitettek magukért a lányok.
Jó erõpróba volt ez a 15 perc az októberi Né-
meth Lajos Emléknap elõtt.

Az ovisok egyszer már megvillantották
oroszlánkörmeiket a délelõtt folyamán, most
még nagyobb közönség elõtt mutatták meg,
hogy mennyi mindent lehet tanulni kedvenc
ovijukban.

A legfiatalabbak után jöttek a még fiatalab-
bak. A Tápláni Gyöngyvirág Dalkör legújabb
összeállításával szórakoztatta a nagyérdemût, s

feltûnõen csinosak
voltak. A tangóhar-
monikás kíséret
igazán jó ötletnek
bizonyult.

Folytatódott a
népi motívumok
sora, hiszen szín-

padra lépett a
Rutafa Ének-
együttes  is a
tõlük megszo-
kott profizmust
k é p v i s e l v e
Táplánszentke-
reszten is.

A következõ elõadás õsbemutató volt a javá-
ból, hiszen együtt lépett színpadra a Tavaszi Szél
Citerazenekar és a Tápláni Gyöngyvirág Dalkör.
Elõadásukra az összhang és a vidámság volt jel-
lemzõ, csak bátorítani lehet a hasonló kezdemé-
nyezéseket.

Stílusváltás következett, Madarász Zol-
tán bûvész mutatta be illuzionista mûsorát. Bá-
tor tápláni fiúk segítettek neki a trükkök vég-
hezvitelében.

Elõször mutatkozott szélesebb körben
Táplánszentkereszten a nemrég megalakult
Táplánszentkereszti Karate Sportegye-
sület. A fiúk és lányok ügyesen mozogtak a
gyakorlatok végrehajtása közben a színpa-
don.

A Rutafa Énekegyüttest egyszer már hall-
hattuk a délután folyamán, de most egy másik
mûfajba tettek kirándulást és népszerû slágere-

Folytatás a címlapról

Tápláni Fórum
2005.  szeptember



Falunap 5.

Falunapi
talált tárgyak

A nagy falunapi vigadalom és széles jókedv
közepette páran olyannyira kivetkõztek önma-
gukból, hogy eme tárgyakat hagyták a Mûvelõdé-
si Házban:

1 db nõi gyermek karóra (világoskék)
1 db baseball sapka

Rendes holmik keresik rendetlen gazdáikat!

ket, musicalrészleteket adtak elõ a közönség
legnagyobb örömére.

A mûfaj maradt, csak a fellépõk változtak:
Tamásovics Rita, Brandisz Zsófia és
Gosztola Dorina énekelt világslágereket az
Operaház fantomjától kezdve a Grease dalla-
máig, s kiváló elõadásukat a közönség is nagy
tapssal jutalmazta.

Az Apáczai Csere János Általános Is-
kola már évek
óta magas fo-
kon mûködteti
a Mûvészeti
Körét és idei
mûsoruk is
megfelelt az ál-
taluk magasra
tett mércének.
A már kimaradt
diákok ugyan-
olyan lelkesen táncoltak-énekeltek, mint pár
évvel ezelõtt.

A Westside Tánccsoport falunkba érke-
zett csapata világbajnoki produkciót is bemuta-
tott, a táncos lányok magas fokon ûzik kedvenc
mûfajukat. Visszavárjuk õket máskor is.

Világbajnokok váltották egymást a szín-
padon, hiszen következtek a Szombathelyi
Kötélugrók. Varázslatos és ördöngös mozdu-
latok szórakoztatták a kitartó közönséget.
Hogy mi mindent meg lehet tenni egy ugró-
kötéllel?

Az Apáczai Csere János Általános Iskola
Fúvószenekara eddig is profi módon kezelte
hangszerét, de most már a kiállásuk és színpad-
ra termettségük is példamutató.

A Ferrum Színházi Társulás lassan állan-
dó fellépõ lesz Táplánszentkereszten. Idén a
Savaria Karneválon nemrég bemutatott francia
tanulságos történetet hozták el
nekünk, zenés, énekes drámai,
vígjátéki elemekben bõvelke-
dõen.

Az est nagy durranása már
nem sokáig váratott magára.

A Budapestrõl érkezett Tihanyi Vándorszín-
pad Operettparádé címû mûsora tényleg pará-
désra sikeredett. A közönség szinte falta a nép-
szerû dalokat, nem egyszer együtt is énekelte a

színészekkel. Sûrû taps és ováció jutalmazta a
másfél órás mûsort, majd kezdõdhetett az autog-
ramvadászat.

Miután lecsillapodtak a ke-
délyek, újra felszökhetett az ad-
renalin szint, hiszen elõbb a
Táplán Mozi jutalmait, majd a
tombolanyereményeket sorsol-
tuk ki. A mozis díjak sajnos ne-

hezen találtak gazdára, még mindig alacsony a
valódi mozi látogatottsága. (Bezzeg a Teleházé!)

Amíg a Nyugati Régió együttes beszerelt,
Havasi István szórakoztatta a közönséget a
tõle megszokott ügyességgel és tánctudással.

A Nyugati Régió együttes a márciusi
Tápláni Rockbuli legtöbb szavazatot kapott ze-
nekara lett, s ennek eredményeképpen léphet-
tek fel a Falunapon. Dallamos rockzenéjük még
sok sikert hozhat a csapatnak.

S végül a hazai banda, a Revans vehette
birtokba a színpadot, s rajongóik legnagyobb
örömére minden szerzeményüket bemutatták,
Bikini-nótákkal megspékelt elõadásuk nagy si-
kernek örvendett. Jó alaphangot adtak a 16-i
Rockbulihoz.

A bált, akár csak a Legerõsebb Falu vetélke-
dõn, most is az Unikum Zenekar szolgáltatta,
hajnalig húzva a talpalávalót.

A 2005. évi
Falunap összessé-
gében kellemes
napot szerzett
mindazoknak ,
akik nem voltak
restek és kiláto-
gattak a Mûvelõ-
dési Ház környé-
kére. Szeretném
megköszönni a

sok-sok segítõnek, hogy nagymértékben támo-
gatta a rendezvény sikerét és munkájával segí-
tette sokak szórakozását.

Még az idõjárás is kegyeibe fogadta a rendez-
vényt ezen a kezdõdõ õszi napon, s olykor még a
nyarat is meghazudtoló napsütés melengette a
szabad ég alatt szórakozó embereket. Csak azok a
fránya szúnyogok ne mardostak volna annyira.

Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

A Tápláni Fórum olvasóinak
és rendszeres cikkíróinak

A következõ szám lapzártája
2005. október 31.

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

Felhívás
Többszöri megkeresés eredményeképpen

vettem papírra a kézbesítõk, postások kérését,
miszerint a kutyatulajdonosok legyenek szívesek
gondoskodni kerítésük biztonságos megközelít-
hetõségérõl.

Nyilván ez nem vonatkozik mindenkire. Aki-
nek nincs(!) inge, ne vegye magára!

Köszönettel:
Az utca hírmondói

Ismét Rockbuli volt
Egyre népszerûbb a Tápláni Rockbuli, s

most már több helyi erõ is megmutatta magát a
közönség soraiban az amatõr zenekarok találko-
zóján.

Sorrendben a következõ csapatok léptek
színpadra: FM-zérO, Long Road, Másnap,
Morte Silmoris, Nyugati Régió, Revans.
Rendkívül tehetséges együttesekkel van dol-
gunk, némelyikük nemsokára önálló mûsor-
idõben szórakoztatja a nagyérdemût valamelyik
fesztiválon.

A kezdeményezést hála istennek Szombat-
helyen is egyre többen támogatják és rövid
idõn belül RockMekkává válhat a Jókai Mór Mû-
velõdési Ház.

Tápláni Fórum
2005.  szeptember



6. Iskola

Alapítvány

A 2001-ben létrehozott Táplánszentkereszti Iskoláért Közalapítvány beszerzéseirõl és
számlaegyenlegérõl Kissné Nagy Ilona, a kuratórium elnöke számolt be a tanév elsõ napjaiban.

Mint ahogy arról a Fórum hasábjain tájékoztattuk az olvasókat, az elmúlt tanévben
nagy értékû hangosító berendezést sikerült beszerezni, amely nemcsak az iskola, hanem
a község rendezvényeinek színvonalas lebonyolításában tesz jó szolgálatot.

Júliusban a fúvós együttes erdélyi utazását fedezte címzett támogatás.
A 2004-es év 1%-os adóforintjaiból 261.000 Ft folyt be az alapítvány számlájára.
Köszönjük az iskola minden dolgozójának és a felajánló szülõknek, hogy ily módon

is támogatták iskolásainkat. Van helye a pénznek...
Kérjük, továbbra is segítsék az alapítvány célkitûzéseit!
Köszönettel vettük, hogy Kassai László és Kassainé Nagy Rita, valamint Varga Gábor és

Varga Gáborné 30.000-30.000 Ft-ot, Németh János 15.000 Ft-ot fizettek be az iskola ala-
pítványába. Ez az összeg a fúvószenekart Erdélybe kísérõ szülõk útiköltségeként került a többi
gyerek számára felajánlásra.

Iskolai hírek

Ifjú polgárõrök

Ifjú polgárõrök felügyelnek reggelente az iskola környékén a
közlekedésre. Szeptember elsõ heteiben országszerte fokozott fi-
gyelemmel kísérik a rendfenntartó szervek az iskolába, óvodába
tartó gyerekek biztonságát.

Községünkben a Kajcsos Lajos vezette polgárõrség csatlako-
zott az akcióhoz. Az elsõ napokban felnõtt önkéntesek látták el ezt
a feladatot, a késõbbiekben azonban már iskolánk nyolcadikosai
öltik magukra a sárga mellényt.

Természetesen a komoly felelõsséggel járó feladatra csak
megfelelõ oktatás után vállalkozhatnak az ifjak.

Szülõk, gyerekek nevében is köszönjük a polgárõrség példa
értékû kezdeményezését.

Nyelvtanfolyamok
A Jókai Mór Mûvelõdési Ház nyelvtanfolya-

mokat indít angol és német nyelvbõl 2005.
szeptember végétõl. Jelentkezni lehet még
mindkét nyelvtanfolyamra.

Bõvebb információ szerezhetõ be személye-
sen Meskó Krisztián mûvelõdésszer vezõnél,
vagy a 06-30/659-0275-ös telefonszámon.

Felhívás
Szabadidõ, sportolásal való eltöltéséhez az

alábbi sportágakban tartunk foglalkozásokat:
Asztalitenisz: október 5. 18 óra, helye:

Kultúrotthon, tenisz: Tappán birtok.
A további idõpontokat az elsõ foglalkozá-

son megbeszéljük.
Felhívjuk községünk lakóinak figyelmét,

hogy a 2006. évi Kistérségi versenyekre az aláb-
bi sportágakban várjuk a jelentkezéseket: aszta-
litenisz, labdarúgás, sakk, lövészet, röplabda,
kosárlabda, atlétika, kéilabda, tenisz, teke. Bõ-
vebb információkért forduljanak Molnár Ist-
vánhoz, illetve Meskó Krisztiánhoz.

Táplánszentkereszt Közösségének
Sportjáért és Egészségéért Alapítvány
2005. 03. 08-tól újjáalakult.

Elnök: Molnár István, Szakály Norbert
Gazdasági vezetõ: Fonyóné J. Melinda
Tagok: Móriczné Kovács Zsuzsanna, Tornai

Árpád, Süléné B. Virgínia.
Megköszönjük azon támogatóink-

nak, akik a 2004. évi adójuk 1%-át alapít-
ványunk számára ajánlották fel.

Ezennel kérjük, aki támogatni kívánja ala-
pítványunkat az alábbi számlaszámon megtehe-
ti: OTP 11747006-20198156

Köszönettel:
Molnár István

Az erdélyi út élmé-
nyekbõl, élmények soka-
ságából állt.

Az elsõ élmény az
indulás volt, hiszen árvi-
zekrõl szóltak a híradók.
Szerencsére, bár láttunk
vízzel borított ártereket,
de mi már inkább csak
belvízzel találkoztunk. A
következõ élmény az út
volt. Az odaút egy egész
éjszakát és egy napot vett
igénybe és bizony azokat is megviselte a hosszú buszozás,
akiknek eddig soha nem okozott gondot az utazás. A
zacskók is elõkerültek és néha a kétóránkénti kötelezõ
„pisilési” megálláson kívül is meg kellett állnia a busz-
nak. De egyszer csak ott voltunk és az addigi kellemet-
lenségeket feledtette a szíves vendéglátás.

Az elkövetkezõ napok pedig élmények sokaságából
álltak. Felsorolni is sok lenne, mit láttunk, merre jár-
tunk. Voltunk Csomakõrösön Kõrösi Csoma Sándor
szülõhelyén, Zágonon Mikes Kelemen és Kiss Manyi
szülõfalujában, Kolozsvárott tisztelegtünk Apáczai Csere
János sírjánál, illetve Aradon a vértanúk emlékmûjénél.
Gyulafehérváron egy hatalmas román-gótikus temp-
lomban láthattuk Hunyadi János, Hunyadi László, Frá-
ter György kriptáját. Félelmetes szerpentineken utazva
jutottunk el a Szent Anna-tóhoz, mely egy hatalmas vul-
kanikus kráterben áll, meghallgattuk a „Gábor Áron
rézágyúja” címû nótát a velünk együtt kiránduló enyingi
rézfúvósoktól Gábor Áron sírjánál...

A legnagyobb élmény azonban talán mindannyi-
unknak a gyerekek fellépései voltak. Mikor Sepsiszent-
györgyön elõször játszottak közönség elõtt menetelve,
majd mikor a felhõszakadás miatt a zenepavilonba szo-
rult zenekar túlharsogta a mennydörgést, nagyon büsz-
kék voltunk rájuk. Ám talán az volt a legfelemelõbb ér-
zés, mikor a nézõsereg együtt énekelte Bíró Andikával
az Este a székelyeknél-t, vagy mikor a Székely himnuszt

dalolták... Õk sokkal
jobban õrzik a magyar-
ságukat, mint azt mi itt-
hon gondolhatnánk. Az
iskolákban magyarul ta-
nulnak, magyar tv-adó-
kat néznek és csak rit-
kán kötnek vegyes há-
zasságokat. Õk magya-
rok, székelyek.

A Rétyi Fúvósfesz-
tivál messze földön hí-
res, rangos seregszem-

léje a fúvósoknak. A 10 zenekarból négy magyarországi
volt, a többi erdélyi. Profi, majorettes, idõsebb, sok
tagból álló zenekarokkal kellett a táplánszentkereszti –
fõleg gyerekekbõl álló – zenekarnak felvenni a ver-
senyt. Hát felvették. A mi gyerekeink teljesen profi
módon fújtak ismét, hatalmas sikert arattak, méltán
lehetünk büszkék rájuk.

A hazafelé út is élmény volt és bár nagyon hosszú
ideig tartott, de már mindenki várta, hogy végre ott-
hon lehessen.

Az élmények mögött azonban más is volt. A gye-
rekek – bár már kamaszok is vannak köztük – azért
csak gyerekek, vigyázni kellett rájuk, ápolni a lelküket,
ha kellett, hiszen voltak olyanok, akik elõször utaztak el
a szüleik nélkül. Ebben volt szerepe a felnõtteknek. A
férfiak pakoltak: pakolták ki a hangszereket a buszból és
pakoltak be, majd újból ki és újból be. Mindenkinek
volt dolga, minden felnõtt azért volt ott, hogy a gyere-
kek jól érezzék magukat és épen, egészségesen haza-
érjenek. És szerencsére nem történt semmi baj, egy-
ben átadhattuk õket a szüleiknek.

A végén mintegy zárásként megjegyezném: a
szülõk nem ingyen utaztak. Bár az utazásért, melyet egy
vállalkozás ajánlott fel, nem kellett fizetni, kint a szál-
lást és az ellátást a rétyiek állták, a szülõk mind a szállás,
mind az utazás költségeit befizették az általános iskola
alapítványa számára.

Erdélyi élmények
(egy szülõ tollából)

Tápláni Fórum
2005.  szeptember



Rendezvények 7.

Néptáncoktatás
a Mûvelõdési Házban

Felmenõ rendszerû néptáncoktatás indul a
Jókai Mór Mûvelõdési Házban 2005. õszén. El-
sõsorban 6-8 éves gyermekek megkeresését
várjuk. Jelentkezéseket folyamatosan elfogadunk.

Nem titkolt célunk a Hét Kastély Kertje Mû-
vészeti Óvodában elkezdett munka folytatása,
hosszabb távon egy állandó táplánszentkereszti
néptáncsoport kinevelése.

Az oktatást Nádas Nikoletta, az Ungaresca
Néptáncegyüttes tagja fogja vezetni.

Fogjunk össze a néptáncért, gyermekeink
boldog jövõjéért!

Németh Lajos Emléknap

Lassan elérkezünk ebben az esztendõben is
a Németh Lajos tanár úr emlékére életre hívott
citeratalálkozóhoz. A 2005. év különös jelentõ-
séggel bír a fent nevezett esemény életében, hi-
szen éppen ebben az évben van 40 esztendeje
annak, hogy a Tavaszi Szél Citerazenekar
megalakult Németh Lajos vezetésével.

2005. október 29-én (az elõzõ Tápláni

Fórumban még október 15. volt a dátum) egy
nagyszabású rendezvénnyel szeretnénk tiszteleg-
ni 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 ke-
resse fel Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõt
vagy hívja az 577-072-es, ill. a 06-30/659-
0275-ös telefonszámon.

Köszönettel:
Meskó Krisztián

mûvelõdésszervezõ

Emlékeztetõ

Az utóbbi idõben megdöbbenéssel vettem
tudomásul, hogy a községbõl többen nem tudják
merre található a Jókai Mór Mûvelõdési Ház,
Könyvtár és Teleház épülete.

Ennek tükrében már kevésbé keseredek el a
rendezvények gyér látogatottságán. Nem szeret-
ném megérni, hogy az utóbbi pár évtized labda-
rúgó-mérkõzéseinek látogatottsági mutatóihoz ha-
sonlítson a helyi kultúra érdeklõdési hányadosa.

Summa summarum, a cím:
Táplánszentkereszt, Fõ út 4-8. – a parkban.
Várom a sokirányú nyaggatást.

Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Mi kell a falunak?

2005. október 20-án 17 órától kulturális fóru-
mot szervezünk a Jókai Mór Mûvelõdési Házban,
ahol minden érdeklõdõ elmondhatja, hogy mi
az, ami fontos számára a község kulturális kínála-
tából, illetve milyen szükségletek jelentkeznek
mindennapi életükben a szórakozás, a szabadidõ
eltöltése tekintetében. Várom az észrevételeket
és a megjelenést.

Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Ingyenes bábszínház
a Mûvelõdési Házban

Szeptember 29-én 15 órától
Táplánszent-kereszten vendégeskedik a debre-
ceni Délibáb Színház, akik az újdonság erejé-
vel ható produkcióval várják a gyermekeket és
szüleiket a Jókai Mór Mûvelõdési Házba, hogy a
bábozás csodájával ragadják el fantáziánkat.

Fiatal Családok Napja

Október 2-án elsõ ízben várja elsõsorban a fi-
atal családokat a Jókai Mór Mûvelõdési Ház (ter-
mészetesen minden érdeklõdõt szívesen látunk)
egy vidám családi délutánra.

Szeretnénk, ha hagyomány teremtõdne és bizo-
nyos idõközönként az ifjú generáció, a még ifjabb
generációt karon ragadva együtt szórakozna a Mûve-
lõdési Házban, hogy mindannyiunk jövõje kelle-
mesebb mederben folyjon tovább. Íme az elsõ al-
kalom kínálata:

• 14.00 Kézmûves birodalom: Linka Sándor
játékkészítõ fajátékai, lufihajtogatás, Takács Imre
kézmûves origami bemutatója

• 14.30 Németh Helga mandalafestõ
kiállításmegnyitója, megnyitja Kósa Tamás, a Vas
Népe munkatársa

• 15.00 Szellemi és ügyességi vetélkedõ a csa-
ládoknak

• 16.00 Színpadi produkció: vásári játék a
szombathelyi paThália színtársulattól: A csodafõzet

• 17.00 Projektoros vetítés – Útifilm – Az
Apáczai Csere János Általános Iskola Fúvósegyüt-
tesének erdélyi útja

• 19.00 Latin Spirit – gitár és konga est
A belépés díjtalan, viszont a megjelenés kötelezõ.

Õsztõl ismét színházbusz
Táplánszentkeresztrõl

– Már idõpontokkal –

Márkus Emília-bérlet
• 2005. október 18. – Lev Tolsztoj – Kiss

Csaba: Anna Karenina (Budapest Kamaraszínház)
dráma

„A szerelem és a házasságtörés egyik legnagyobb regé-
nye.” Szerb Antal

• 2005. október 27. – John Millington
Synge: A Nyugat hõse (Bárka Színház) tragikomédia

Útszéli fogadó, világvégi hely, mondjuk, Nyugat-Íror-
szágban. Semmi nem történik. Pegeen, a fogadós lánya
más helyekrõl, más idõkrõl ábrándozik, amikor még ...
Amikor még voltak hõsök.

• 2005. november 2. – Szabó Magda:
Ajtó (Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)

Valós történet Szabó Magdáról és a háztartási alkal-
mazottjáról.

Az idõpontok még tárgyalás alatt:

• Barta Lajos: Szerelem (Jászai Mari Szín-
ház, Tatabánya) komédia

Vidéki polgárcsalád, három nõvér, három szenvedélyes,
érzéki lány, aki a vasat is kettéharapná boldogságvágyá-
ban. 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.

• Euripidész: Médeia (Katona József Szín-
ház, Budapest) dráma

Pusztító nõi szenvedély. A szerelemtõl, féltékenységtõl
gyötört asszonyszív. A férje hûtlenségét nemcsak vetélytársá-
nak, hanem gyermekeinek a megölésével is megbosszuló nõi
indulat, belsõ harc. Õ Médeia.

A jegyek ára elõadásonként 1500 Ft.
Jegyvásárlási igényét kérjük idõben jelezni a

jegyek korlátozott száma miatt.
További információkért kérjük figyelje a

Tápláni Fórumot, a hirdetõket, valamint a
www.taplanszentkereszt.hu-t.

Az elõadások színhelye: MMIK színházterme,
kezdési idõpont 19.00. Az alkalmankénti INGYE-
NES SZÍNHÁZBUSZ az elõadás napján 18.20-
kor indul a Jókai Mór Mûvelõdési Ház elõl.

A színházbérlettel kapcsolatban információk
beszerezhetõk Meskó Krisztián mûvelõdés-
szervezõnél, illetve 06/30-659-02-75-ös tele-
fonszámon.

A Táplán Mozi
októberi mûsora

• Október 4. – Robert Rodriguez –
Frank Miller: Sin City

• Október 11. – Peter Segal: Csontdaráló

• Október 18. – Eric Darnell-Tom
McGrath: Madagaszkár

és George A. Romero:
Holtak földje

• Október 25. – Tim Story: Fantasztikus

négyes

• November 1. – Ridley Scott: Mennyei

királyság

Belépõ: 300 Ft

Jókai Mór Mûvelõdési Ház ajánlata

Tápláni Fórum
2005.  szeptember



8. Sport

Karate alapító összejövetel

Az újonnan alakult Tápláni Karate
Sportegyesület vár minden sport iránt ér-
deklõdõt – fiúkat és lányokat, kicsiket és
nagyokat egyaránt – az edzésein. Az egyesü-
let csapatában vannak megyei bajnokok,
országos bajnokok, diákolimpia gyõztesek,
sõt európa-bajnoki helyezett is.

Vezetõ edzõ: Schwarcz Péter – 4 danos
mester, többszörös magyar bajnok, Európa-
bajnok, világbajnoki helyezett

Edzõ: Németh András – 1 danos mester,
többszörös magyar bajnok.

Az edzések helye: Apáczai Csere Já-
nos Általános Iskola tornaterme
(Táplánszentke-reszt, Fõ u. 12.)

Az edzések ideje (kezdõknek):
  kedd       17.00 –18.00
  péntek    17.30 –19.00
  vasárnap 10.00 –11.00

Minden érdeklõdõt várunk!
Csatlakozzatok a TKSE sikeres csapa-

tához!
                      TKSE Atarashii Dojo

A hagyomá-
nyos éves karate
összejövetelen a
Tápláni Karate
Sportegyesü le t
megalakulását is
ünnepelték az egye-
sületi tagok és a
sportoló gyerekek
szeptember 4-én.
Reggel indult a
csapat a Zsennyei
tóra, ahol horgász-
versennyel vette kezdetét a nap. Az öt csapatban
voltak kicsik, nagyok, közepesek, fiúk és lányok
egyaránt: a legkisebb 4 éves, míg a legidõsebb
15 éves volt. A felnõttek segítettek a horgászbo-
tok szerelésénél, vagy a halak kiemelésénél. A jó

KARATE-HÍREK

EB érem
A tápláni karate sport újabb sikert

könyvelhet el: Európa-bajnokságon érmet
szerzett Németh Marcell!

Marcit az Országos Bajnokságon, illetve
a Diákolimpiákon elért jó eredményei alap-
ján a JKA Karate Szövetség behívta a nem-
zeti válogatottba és õ képviselte hazánkat a
Belgrádban megrendezett JKA Junior
(Ippon shobu) Karate Európa-bajnoksá-
gon.

A megmérettetésre Európa szinte vala-
mennyi országából érkeztek versenyzõk.
Marci a hosszú utazás után is szépen verse-
nyezve jutott mindig elõbbre. Az egyéni
kumite versenyszámban a 4 közé kerülésért
vívott harcban minimális különbséggel ma-
radt alul, és az 5. helyet szerezte meg. A csa-
pat kumite versenyszámban, melyben há-
romfõs csapatok mérték össze tudásukat,
nagyon szép versenyzéssel bronzérmes lett.

Az Európa-bajnoki harmadik és ötödik
helyezés nemcsak a tápláni karatésok szá-
mára nagyon nagy siker, hanem a Vas me-
gyei karate sport számára is.

Gratulálunk Marci!

hangulatban zajló
horgászás során a
halak többségének
megkegyelmeztek,
de néhányat elhoz-
tak, hogy a kondér-
ban végezhessék.
Délután már az
egyik család házának
udvarán fõtt a ha-
lászlé és a gulyásle-
ves. A gyerekek fo-
ciztak, ping-

pongoztak, tekéztek, kardoztak és jól érezték ma-
gukat, míg a felnõttek beszélgethettek kedvükre.

Az este fõ eseménye volt a horgászverseny
eredményhirdetése, melyen díjat is kapott min-
denki, majd a napot egy óriási tábortûz zárta.

Július 4-e az USA-ban a Függetlenség Napját
jelenti és ugyanezt jelenti a tápláni karatésoknak is:
2005. július 4-én megalakult a Táplánszentke-
reszti Karate Sportegyesület.

1996-ban a Szombathelyi Karate Do Klub kez-
dett karate edzéseket tartani Táplánszentkereszten.
Hosszú éveken át tartó töretlen fejlõdés jellemezte
a tápláni karate sportot, ami lassan kinõtte az
„anyaegyesületet” és egy új, független egyesület lét-
rehozásába kezdett néhány lelkes szülõ. A gyerekek
érdekeit nézve úgy látták jobbnak, ha megköszönik
a szombathelyi klub munkáját és eddigi tevékenysé-
gét – aminek eredményeként a gyerekek elõbb a
megyei, majd az országos és nemzetközi versenye-
ken is sikereket értek el – és megpróbálnak a saját
lábukra állni.

Megalakult a TKSE Atarashii Dojo
Az egyesület-alapítás azonban nem olyan egyszerû

dolog, de dr. Kovács László alpolgármester segítségével
a bimbódzó egyesület túljutott a jogi útvesztõk folyosóin
és 22 alapító taggal megalakult a TKSE. A magyar név
mellé még egy japán nevet is kapott a Tápláni Dojo:
Atarashii japánul annyit jelent, hogy fiatal. Fiatalok a
sportolók, fiatal az egyesület is. Az egyesület elnökének
Németh Ferencnét, Babit választotta az alakuló közgyûlés, a
két alelnök Horváth Gyula és Kassai László.

A gyerekek edzését két edzõ is irányítja: a vezetõ-
edzõ Schwarz Péter többszörös magyar bajnok, Európa-
bajnok, világbajnoki helyezett és Németh András, több-
szörös magyar bajnok, Európa-bajnok. Az õ nevük a ga-
rancia arra, hogy a tápláni karate sport fejlõdése töret-
len lesz az elkövetkezendõ években és még nagyon
sok jó és még jobb eredménynek örülhetünk.

• 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

– fényszóróbeállítás
– 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 mûhe-
lyünkbõl minden Ügyfelünk elégedetten tá-
vozzon, ezért ügyelünk a szakszerû munka-
végzés mellett a tisztaságra, pontosságra,
hogy a javítás-beállítás a lehetõ legkevesebb,
csak a mindenképpen szükséges „állásidõvel”
járjon.
www.sek-auto.hu

A Sék Autó Futómû- és Gumiszerviz várja tisztelt megrendelõit
Táplánszentkereszten, a Táncsics M. u. 24. szám alatt.

Karate toborzó

Tápláni Fórum
2005.  szeptember


