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Karate hírek
Magyar bajnokság
2005. november 12-én Budapesten rendezték meg a nyílt ippon shobu –
korosztályos egyéni kata és kumite – karate magyar bajnokságot.
A Tápláni Karate Sportegyesület
versenyzõi a több száz fõs rendkívül erõs
mezõnyben jól megállták a helyüket.
Kassai Csaba az V. korcsoportban
kata versenyszámban negyedik helyezést
ért el.
Németh Marcell korcsoportjában a
formagyakorlatban nem talált legyõzõre,
így a dobogó legmagasabb fokára állhatott,
míg a kumitében ezüstérmet szerzett. Bebizonyította, hogy méltán jutott be a magyar válogatottba.
Gratulálunk mindannyiuknak!

Sport

FELHÍVÁS!
Ismételten felhívom községünk sportolni
szeretõ, illetve akaró lakosságának figyelmét,
hogy a Mûvelõdési Házban asztalitenisz és sakk
gyakorlási lehetõség van.
A 2006. évi Kistelepülések Vas megyei
Sportversenyeire az alábbi sportágakban
várjuk a jelentkezéseket:
• Asztalitenisz:
nõi - férfi
• Lövészet:
nõi - férfi
• Sakk:
nõi - férfi
• Kézilabda:
nõi - férfi
• Kosárlabda:
nõi - férfi
• Röplabda:
nõi - férfi
• Labdarúgás:
nõi - férfi
• Tenisz:
nõi - férfi
• Teke:
nõi - férfi
Jelentkezési határidõ: 2006. 01. 05
Jelentkezéseket fogadja: Molnár István,
Táplánszentkereszt, Rét u. 9.
Tel.: 06/20/ 389 - 0058, 06/20/424-5635

Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõ
Telefon: 577-072, 06/30/659-0275
Kérjük a határidõ pontos betartását,
mert a nevezéseket 2006. 01. 10-ig el kell
küldenünk.
Kérjük, hogy a 2005. évi személyi jövedelemadó 1% felajánlásával járuljanak hozzá
eredményes szereplésünkhöz.
Táplánszentkereszt Község közösségének Sportjáért és Egészségéért Alapítványa
Adószámunk: 18891106-1-18
Folyószámlaszámunk: OTP 11747006 20198156
2005. december 3-án Körmenden rendezték meg a férfi kosárlabda döntõt, ahol II.
helyezést értek el fiaink.
2005. december 11-én Bükön került
megrendezésre a kézilabda nõi döntõ, melyen
asszonyaink, lányaink szépen szerepeltek.
Gratulálunk szereplésükhöz.

2006. A Futball Világbajnokság Éve
A Világ Futballcsillagai A-tól Z-ig
Futballtörténeti fotókiállítás Táplánszentkereszten 2006. január 16-tól 29-ig.
600 dedikált labdarúgófotó 5 kontinens 70 országából,
a labdarúgás történetének legnevesebb személyiségeirõl

A Világ Futballcsillagai A-tól Z-ig
A futballtörténeti fotókiállítás leírása
Mit is takar ez a talán kissé hangzatos cím?
Ez egy 31 éves gyûjtõmunka során létrejött
7000 darabos dedikált labdarúgófotó gyûjteménybõl készített 600 darabos válogatás.
Szinte hiánytalanul bemutatja a modernkori labdarúgás jeles személyiségeit dedikált fotókon, illetve a képaláírásokon keresztül.
A képek alatt lévõ felirat tartalmazza a játékosok nevét, nemzetiségét, születési dátumát,
klubcsapatai nevét, egyéni, illetve válogatottbeli eredményeit.
A gyûjtemény 5 kontinens 70 országából
származik. A gyûjtõ, Molnár István levélben kereste meg a híres játékosokat az egész világon,
akik elõbb-utóbb dedikált fényképpel örvendeztették meg õt.

A kiállítás bemutat többek között mintegy
100 világ- és Európa-bajnokot, az összes Aranylabdást, a Magyar Aranycsapatot, valamint a világ
más hírességeit.
A teljesség igénye nélkül néhány név a
kiállítási anyagból:
Pele, Maradona, Zico, Romario Kempes,
Cubillas, Jairzinho, B. Moore, Puskás, Schuster,
Valderrama, Santamaria, Schiaffino, Bebeto,
Francescolli, Milla, Dzajic, Gento, Altafini,
Boniek, Mazzola, Hagi, Liedholm, Matthews,
Sivori, Kopa, Law, Best, Albert Masopust,
Rivera, Riva, Beckenbauer, Di Stefano, Eusebio,
B. Charlton, G. Müller, R. Baggio, Cruyff,
Keegan, Simonsen, Blohin, Platini, Rossi, Papin,
Weah, Ronaldo, Zidane, Rivaldo...
29 darab, 60x90 cm-es álló tablón vannak
elhelyezve a fotók alfabetikus sorrendben, erre

utal a címben az A-tó Z-ig. Az alfabetikus rendszerezésnek köszönhetõen a kiállítás megjelenése még színesebb, átláthatóbb, minden tablón talál bármely korosztály a számára is ismerõs játékosokat.
A futball ma is a legnépszerûbb sport. Ez a
kiállítás elsõsorban a saját kezû aláírásoknak, a
korabeli képeknek köszönhetõen, és annak, hogy
szinte teljes, a mindenhol megtalálható futballszeretõ közönség érdeklõdésére tarthat számot.
Magyarország 154 városában került bemutatásra a kiállítás, neves labdarúgók és közéleti
személyiségek tisztelték meg látogatásukkal.
Molnár István
(a gyûjtõ)
Szül.: 1961. 08. 26.
Cím: Magyaro. 6320
Solt, IV. Béla u. 5.
mpisti@emitelnet.hu
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Egy hónap
A 2005. év végéhez érkeztünk. Visszagondolva az esztendõre elmondhatjuk,
hogy ez az év is gyorsan elszaladt. Talán túl
gyorsan is. Eljött az idõ a rövid év végi
mérleg elkészítésére.
November 24-én közmeghallgatás formájában a képviselõ-testület több mint 90
érdeklõdõ jelenlétében adott számot az
egyéves tevékenységérõl. A 2005-ös év a
nagyértékû beruházások, felújítások jegyében telt. A sikeres pályázatoknak is köszönhetõen több mint 93 millió forintot
költhettünk el ilyen célokra.
Az építési telkek kialakítása elõsegíti a
község további gyarapodását, fejlõdését. Az
Erdõdy-kastély felújításával nemcsak egy
csúnya látképet sikerült megszüntetni a
falu egyik fõ közlekedési útja mellett, hanem kulturális-építészeti örökségünk egy
jelentõs darabját mentettük meg. A kerékpárút újabb szakasza tovább segítette az
arra közlekedõk biztonságos közlekedését.
A Széll Kálmán és Deák Ferenc utcák felújítása pedig olyan építkezés volt, melyre
hosszú évek óta nem volt példa Táplánszentkereszten. A rövid idõre megoldást
kínáló kátyúzások helyett a sokkal nagyobb anyagi áldozatot követelõ, de
hosszabb idõre megoldást adó lehetõséget
választottuk. Teljes útszélességben, új burkolatot kaptak ezek a szakaszok. Reméljük, hogy lépésrõl lépésre újabb szakaszokon készülhetnek el hasonló munkák.
Intézményeink – óvoda, iskola, mûvelõdési ház – mûködése magas színvonalú.
Kiváló szakembereink oktató-nevelõ munkájához biztosítani tudjuk a szükséges
anyagi hátteret. Idén a legnagyobb felújítás (közel 5 millió forint értékben) a konyhán történt. Ezzel befejezõdött a tavaly elkezdett folyamat. Emellett az óvodában és
az iskolában kisebb mértékû munkák történtek. Amennyiben a 2006. évi költségvetés azt lehetõvé teszi, jövõre az iskola további felújítása élvezhet elsõbbséget.
Ezen felül igyekeztünk kisebb összegû
fejlesztéseket megtenni azért, hogy a község
lakosságának közérzete javuljon. Bízom
benne, hogy egyre többen érzik, hogy a
község vezetését e cél vezérli, ezért keményen dolgozik.

Azt is tudjuk, hogy az infrastruktúra, a
rendezett környezetünk fontos. De nem
elégedhetünk meg csak ezzel. Hiszem,
hogy a közösségépítés területén is sokat
fejlõdtünk. Az összetartó, közös célokért
áldozatokat is hozni kész faluközösséggel
könnyebb lesz újabb és újabb feladatokat
megvalósítani.
Engedjék meg, hogy a 2006. évi katolikus kalendáriumban talált fohászt megosszam Önökkel. Ha szükség lesz rá, hordozzuk ebben a szellemben a jövõ évre kiszabott terheinket.

Kérés az új esztendõre
Láttam, Uram, az egyik béna volt,
A másik aszott, sárga, vagy nem volt lába.
De a Te fényed hullt a betegágyra,
S hitükkel elrejtõztek nálad.
S úgy hordozták mázsás terhüket –
A Te erõddel – mint szalmaszálat.
És láttam szalmaszál alatt roskadókat.
Mert mázsás teher könnyû,
Mint kis szalmaszál – Veled!
De nélküled?
A szalmaszál is mázsás súly lehet.
Új évbe indulok.
Nem tudom, mi vár rám,
Csak azt tudom, velem vagy,
S nem hagysz árván.
Csak azt tudom, utam már kijelölted,
S mint bízó gyermek járhatok elõtted.
Te mérsz ki bút, örömet, munkát, terhet,
S irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.
Csak egyet adj!
Hogy cél iránt haladjak,
Hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak.
S ha szereteted mázsás teherrel tenné
Próbára ezt a gyenge vállat,
Segíts úgy hordozni mázsás terhemet –
A Te erõddel –
Mint szalmaszálat!
Községünk minden polgárának békés,
boldog karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag, boldog
új esztendõt kívánok!
ifj. Perl János
polgármester

Hírek

FELHÍVÁS
Kérem az adózókat, hogy a 2006-os évi
adóelszámolás során is támogassák adójuk
1%-ával községünk Egészségügyi Szolgálatát!
A mellékelt adószám az AL APÍTVÁNY
TÁPLÁNSZENTKERESZT EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT száma. Ennek a mellékletnek a
bérszámfejtésen való leadásával az Önöktõl
mindenképpen levont adó 1%-át a fenti alapítványnak utalványozza az APEH! Ezzel lehetõvé teszik, hogy tudjuk a jelenlegi színvonalat tartani, sõt talán egy kicsi marad fejlesztésre is! Megértésüket és támogatásukat
köszönjük!
Mindenkinek jó egészségben telõ, eredményes új évet kíván a kuratórium nevében
dr. Teleki György

Polgárõrség hírei
Szeretnénk megköszönni azoknak a lakosoknak, akik az adójuk 1%-át a Polgárõrség
számlájára utaltatták. Az összeget – 45.343
Ft-ot – felszerelésünk bõvítésére fordítjuk.
Továbbra is várjuk felajánlásaikat.
Számlaszámunk: 7270023910005800
Kellemes ünnepeket és boldog új évet
kíván minden lakosnak a Táplánszentkereszti Polgárõr Egyesület.
Köszönettel:
Kajcsos Lajos
egyesületi elnök
A Vas megyei Polgárõr Szövetség újra
Krug Gusztávot választotta meg elnökének.
Krug Gusztáv úr köszönetét fejezi ki
minden polgárõrnek az eltöltött szolgálati
idõért.

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

A Tápláni Fórum olvasóinak
és rendszeres cikkíróinak
A következõ szám lapzártája 2006. január
25. Kérem, hogy eddig az idõpontig juttassák
el hozzám írásaikat, hirdetéseiket.

Tápláni Fórum – Táplánszentkereszti havilap. Felelõs kiadó: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata.
Szerkesztõ: Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõ. Felelõs kiadó: ifj. Perl János polgármester
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A Jókai Mór Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Teleház
2006. évi rendezvényeinek, klubjainak, tanfolyamainak tervezete
Január:
• 3., 10., 17., 24., 31. Táplán Mozi
• 12. Nyugdíjas Klub – Színház Zalaegerszegen
• 16-29. A világ futballcsillagai A-tól Z-ig –
kiállítás Molnár István gyûjteményébõl
• 20. Énekmondók elõadása
• 21. Magyar Kultúra Napja
• 28. Gombfoci-bajnokság
• 29. Táplánszentkereszti Karitász teadélutánja
• 30. Színházbusz – Szerelem
Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesület
alakuló ülése
Február:
• 4., 5. Iskolai farsang
• 7., 14., 21., 28. Táplán Mozi
• 7. Egyéves a Táplán Mozi ünnep
• 11. Iskolai SzSz bál
• 12. Óvodai farsang
• 16. Nyugdíjas Klub
• 17. Tápláni Rockbuli
Színházbusz
Német nyelvtanfolyam
Számítástechnika tanfolyam
Március:
• 5. Nõnapi köszöntõ
• 7., 14., 21., 28. Táplán Mozi
• 15. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékmûsora
• 16. Nyugdíjas klub
• 19. Fiatal Családok Napja – Retrobuli
• 20-25. Filmtörténet felnõtteknek
– oktatás
• 22-23. Pálffy Gyõzõ elõadása az Amerikai Egyesült Államokról, vetélkedõ
• 30. Színházi Világnap megünneplése –
Táplánszentkereszti Színházi Esték
– 1. elõadás
Színházbusz
Április:
• 4., 11., 18. Táplán Mozi
• 9. Húsvéti vásár a Foltvarrók alkotásaiból
• 11. Költészet Napja
• 13. Nyugdíjas Klub
• 17. Húsvét Kupa – kispályás labdarúgás,
sakk, asztalitenisz
• 22-23. II. „VAS-FILM” – Vas megyei filmfesztivál
• 25. Táplán Mozi
Táplánszentkereszti Színházi Esték – 2.
elõadás

Csillagászati rendezvény – a Berzsenyi Dániel Fõiskola csillagvizsgálójának meglátogatása
Színházbusz
Passió – az Apáczai Csere János Általános
Iskola Mûvészeti Körének elõadásai
Május:
• 1. Májusfaállítás, majális
• 2., 9., 16., 23., 30. Táplán Mozi
• 7. Anyák napja
• 11. Nyugdíjas Klub
• 14. Fiatal Családok Napja – Retrobuli
• 24. Kihívás Napja
• 28. Gyermeknap
Színházbusz
MORZSÁNYI-filmklub idõseknek
Táplánszentkereszti Színházi Esték – 3.
elõadás
Könyvtári órák
Bakucz András festõmûvész kiállítása
Honfoglaló játék verseny
Június:
• 4. Pünkösdi Népzenei Találkozó
• 6., 13., 20., 27. Táplán Mozi
• 9. A labdarúgó-világbajnokság mérkõzéseinek közös megtekintése – Indul
a VB-klub
• 16. Tápláni Rockbuli
MORZSÁNYI-filmklub idõseknek
Vasútmodell-kiállítás
Nyugdíjas Klub kirándulás
Július:
• 22. Utcák-terek bajnokság
Tábortüzes táncház
A labdarúgó-világbajnokság mérkõzéseinek közös megtekintése – VB-klub
Megyei Polgárõr Nap
Augusztus:
• 2. Anyatejes Világnap
• 13. Búcsú
Legerõsebb Falu – országos döntõ
Szeptember:
• 5., 12., 19. Táplán Mozi
• 9. Falunap
• 14. Nyugdíjas Klub
• 15. Tápláni Rockbuli
• 23. Kistérségi forgatag
• 26. Táplán Mozi
MORZSÁNYI-filmklub idõseknek
Könyvtári órák
Bábszínház
Pályaválasztási tanácsadások

Október:
• 3., 10., 17., 24., 31. Táplán Mozi
• 12. Nyugdíjas Klub
• 14. Németh Lajos Emléknap – Citeratalálkozó
• 22. Fiatal Családok Napja
MORZSÁNYI-filmklub idõseknek
Könyvtári órák
Táplánszentkereszti Színházi Esték – 4.
elõadás
Színházbusz
November:
• 1. Mindenszentek napi mûsor
• 7., 14., 21., 28. Táplán Mozi
• 7-11. Mindegy – 111 éves a mozi – filmünnep
• 24. Idõsek Napja
Könyvtári órák
Színházbusz
December:
• 5. Mikulás-mûsor
• 5., 12., 19., 27. Táplán Mozi
• 15. Tápláni Rockbuli
Színházbusz
Adventi készülõdés, Luca-napi kézmûves
foglalkozás
Karácsonyi mûsor
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

A Táplán Mozi
decemberi és januári mûsora
– Quentin Tarantino:
Kutyaszorítóban
December 13. – Francis Ford Coppola:
Apokalipszis most
December 21. – Louis Leterrier:
A szállító 2.
December 27. – Ron Howard:
A remény bajnoka
Január 3.
– Jean-Pierre Jeunet:
Hosszú jegyesség
Január 10.
– Andrew Adamson:
Narnia krónikái
Január 17.
– Mike Newell:
Harry Potter és a Tûz Serlege
Január 24.
– Martin Campbell:
Zorro álarca
Január 31.
– Gyöngyössy Bence:
Egy szoknya, egy nadrág
December 2.
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Közösség

Ildikó konyhája
Kedves Fõzõtársaim!
Engedtessék meg a tegezõdés, hiszen bízom
abban, hogy ez egy hosszú kapcsolat lesz...
Messzirõl, Balatonfüredrõl költöztem a vasi
megyeszékhelyre, majd onnan Táplánszentkeresztre 1997-ben, de ma már gyermekeim is
tápláninak vallják magukat. Édesapám a Tolna
megyei Tengelicen született, anyai nagymamám
pedig a vele szomszédos Kölesden. Éltem egy
ideig Veszprémben és Budapesten is, így aztán
bátran elmondhatom, hogy receptjeim több vidékrõl kerültek hozzám, ezek az én összegyûjtött kincseim.
Kedves szomszédasszonyommal (aki sajnos
már nem lehet közöttünk), drága Róza nénivel
sokat beszélgettünk arról, hogy vidékenként
mennyire másként is fõznek az emberek.
Õ például sosem hallott gyermekkorom
egyik kedvencérõl, a tejfölös szilvalekváros
gombócról. Nálunk viszont nem fõztek dödöllét, errõl az ételrõl itt hallottam elõször, s beval-

lom Nektek néhányszor már elkészítettem, de
olyan finomra sohasem sikerült, ahogyan Róza
néni fõzte.
Ezzel az írással egy olyan cikksorozatot szeretnék elindítani, melyben hónapról hónapra
egy-egy olyan étel receptjét osztanám meg Veletek, melyet talán nem is ismertek és szívesen kipróbálnátok.
Álljon itt most elsõként egy réges-régi karácsonyi mézes-diós sütemény receptje, melyet nagyanyámtól örököltem, aki 1907-ben született.
Az igazán nagy „érték” abban rejlik, hogy
nem keményedik meg sütés után. Ha pedig
mégis (vagy bármelyik másik mézes sütemény,
amelyik még húsvétra sem akar megpuhulni)
fogjatok egy tetõvel ellátott dobozt, rakjátok
bele a süteményt és „áldozzatok fel” egy almát,
héjastól szeletekre vágva. Ezt tegyétek a sütemény tetejére, majd zárjátok le a dobozt. Igaz
ugyan, hogy a felsõ sütiréteg elázik 3-5 nap
alatt, de a többi ízletesre megpuhul.

Virágos Táplánszentkeresztért
Harmadik alkalommal 2005. szeptember
7-én Családi Anita jegyzõ és dr. Nagy László értékelték a község virágosítását. Az elérhetõ pontszám maximum 10-10, azaz összesen 20 pont
volt. A faluban évrõl évre egyre több virágot ültetnek a lakók és szépül a község.
• 2005. évben az I. helyezett 19 ponttal
Talabér Árpád, Széchenyi u. 15. szám alatti lakos lett.
• A II. helyezettek 16 ponttal:
– Antal Mihály, Kossuth u. 27/a.
– Petõ István, Táncsics u. 6/d.
– Perl Zoltán, Malom u. 3.
• A III. helyezettek 15 ponttal:
– Déri Gyula, Kölcsey F. u. 10.
– Bertók Ferenc, Sport tér 22.
• A IV. helyezettek 14 ponttal:
– Halvax Ágnes, Fõ u. 15/a.
– Fonyó Szabolcs, Park u. 30.
– Vadász László, Fõ u. 56/2.
– Horváth István, Petõfi u. 43.
– Móricz István, Rét u. 22/a.
– Tancsics József, Széchenyi u. 9.
– Németh Ferenc, Széchenyi u. 11.
– Makrai Károly, Széll K. u. 24.
– Móricz Lajos, Széll K. u. 6.
– Újvári Csaba, Kölcsey F. u. 29.
– Móricz Tibor, Deák F. u. 1.
– Fürdõs Csaba, Vörösmarty u. 34.

– Kovács László, Jókai M. u. 5.
– Hajmás Péter, Jókai M. u. 7.
– Neibor Károly, Jókai M. u. 7.
– Könczöl István, József A. u. 25.
– Kovács Lászlóné, Táncsics u. 13/a.
– Szakos Lajos, Táncsics u. 11.
– Buti Kálmán, Malom u. 5.
– Jávorházi Jánosné, Táncsics u. 33.
– Bödör László, Táncsics u. 35.
– Geröly József, Táncsics u. 37.
– Magyar Ferenc, Rákóczi u. 30.
– Sarang László, Rákóczi u. 25.
– Szalai Istvánné, Rákóczi u. 6.
– Török József, Rákóczi u. 11.
Az önkormányzati intézmények között a
legszebb, egyben mintaszerû az óvoda. A legvirágosabb vendéglátóhely a Molnár Kávézó.
Gratulálunk a helyezetteknek és kérjük a
község lakóit, hogy 2006. év tavaszán folytassák
a nemes, szemet gyönyörködtetõ szép munkát.
Családi Anita és dr. Nagy László

Karácsonyi mézes-diós
Hozzávalók:
1 kg liszt, 1/2 l dióbél (durvára vágva), 2
dl méz, 3 tojás sárgája, 15 dkg cukor, 15 dkg
zsír, 1 kávéskanál szódabikarbóna, citromhéj, kevés csillagánizs, õrölt szegfûszeg, õrölt
fahéj vagy az utolsó három hozzávaló helyett
1 evõkanál Kotányi mézessüteménypor
Elkészítése:
A lisztet a mézzel, a tojássárgákkal, a
cukorral és a szódabikarbónával összedolgozzuk. Belekeverjük az ízesítõ anyagokat is.
Karácsonyi formákkal kiszaggatjuk. A különbözõ karácsonyi mintájú szaggató formákkal a kb. 1/2 cm-re kinyújtott tésztát
kiszaggatjuk és 1 tojásfehérjével megkenjük,
majd a durván vágott dióval elkevert kristálycukorba mártjuk, úgy sütjük.
Jó étvágyat és szép karácsonyt kíván:
Pozsgai Ildikó

A színházbusz megállóinak
menetrendje a tavaszra
Márkus Emília-bérlet
• 2006. február 6-7. Spiró György:
Csirkefej – Szabadkai Népszínház
• 2006. március 13. Molnár István:
Üvegcipõ – Örkény Színház, Budapest
• 2006. április 10. Tasnádi István:
Magyar zombi – Hevesi Sándor Színház,
Zalaegerszeg
• 2006. május 9. (?) A. P. Csehov:
Csehov-egyfelvonásosok – Beregszászi
Illyés Gyula Nemzeti Színház
• 2006. május 25. (?) A. P. Csehov:
Lakodalom – Figura Stúdiószínház,
Gyergyószentmiklós
A bérletek ára: 7000 Ft, a jegyek ára elõadásonként 1500 Ft.
A bérletigényeket január 15-ig kell jelezni, de
elõadásonkénti jegyvásárlásra is van mód. Jegyvásárlási igényét kérjük idõben jelezni a jegyek
korlátozott száma miatt.
A két utolsó elõadás dátuma még nem végleges. Kérjük figyelje a Tápláni Fórumot, 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 06/30-659-02-75-ös
telefonszámon.

Ünnep
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Hétköznapi ünnepek
Negyven
apáczais kisdiák várta izgatottan november 25-ét,
hogy nevelõik
kíséretében
elsõ alkalommal látogassanak a szlovéniai Gornij Petrovci általános iskolájába.
Kézmûves foglalkozásra hívták gyerekeinket a szlovének, hogy együtt készüljünk a közelgõ ünnepek elõtti jótékonysági vásárukra.
Megható, szívet melengetõ fogadtatásban volt részünk. Csapatunkat vastapssal és a magyar himnusz felcsendülõ dallamával fogadták a vendéglátók. Johann Laco iskolaigazgató üdvözlõ szavai után a község
polgármestere köszöntötte küldöttségünket, majd kedves mûsorral leptek
meg bennünket az iskola tanulói.
A bemutató után Mándl Józsefné
igazgatónõ átadta ajándékunkat, egy tortát, amely barátságunk születésnapját hivatott jelképezni. Az intézményvezetõk
megállapodtak
abban is, hogy a
két iskola között
kialakuló kapcsolat szélesítésére
törekedve a községek vezetõi és az egyházak közötti kapcsolatra is lehetõséget teremtenek. Reményeink szerint a jövõben –
túl az idei tanév programján – minden év november
11-ét, barátságunk születésnapját közösen ünnepeljük.
A falu nevezetességeinek megtekintése után került
sor a kézmûves foglalkozásokra, ahol a gyerekek különféle technikákkal ajándékokat készítettek. Megtanulták
a papír virág
készítésének
fortélyait, üveget festettek,
díszdobozokat
varázsoltak természetes anyagokból, de volt
lehetõség arra
is, hogy számítógépes grafikákkal készítsenek karácsonyi képeslapokat.
Bõséges ebéd után a kora délutáni
órákban indultunk haza jó érzéssel
nyugtázva, hogy szlovén barátaink milyen szeretettel és megbecsüléssel készültek látogatásunkra.
December 10-én folytatva az elõzõ
csoport „küldetését” azon a jótékonysági rendezvényen
szerepelt mûvészeti körünk és fúvós együttesünk,
amely számára az ajándékok készültek.

Örömmel láttuk, hogy az iskola aulájában megrendezett vásáron a mi diákjaink keze munkáját dicsérõ tárgyaknak is nagy volt a keletje. Mint azt
Johann Laco igazgató úr elmondta, az évenként
megrendezett vásár és mûsoros délután bevételét az
iskola javára fordítják.
A szívélyes fogadás után ünnepi terített asztal várta
csapatunkat, s az ízletes ebéd mellé apró ajándékkal is
kedveskedtek a vendéglátók.
Mivel iskolánk diákjait elkísérte ifj. Perl János
polgármester úr és Kiss László úr is, megtiszteltetés volt számunkra, hogy az ebéden és az azt követõ
mûsoros délutánon Gornij Petrovci polgármestere,
plébánosa és evangélikus lelkésze is részt vett.
A csaknem 3
órás rendezvényt
az iskola tornacsarnokában rendezték meg hatalmas érdeklõdés
mellett. Mint
megtudtuk, nemcsak a falu, de a
környezõ 14 község lakosai közül is
sokan kíváncsiak a hagyományos eseményre.
Sokszínû és érdekes produkciókkal
készültek a helyiek. A bûbájos és csetlõbotló óvodások mellett az iskola csaknem valamennyi tanulója fellépett valamilyen produkcióval, ki-ki saját tehetségéhez mérten.
Hallottunk profi dobszólót és láttunk amatõr kánkánt, de nem hiányzott a vidám jelenet és a szomorkás népdal sem.
Ami számunkra szokatlan és nagyon szimpatikus volt, hogy a faluban mûködõ amatõr együttesek
ugyanilyen lelkesedéssel vették ki részüket a délután programjából.
A rendezvényt a mi diákjaink rendezvénye zárta.
Mûvészeti körünk a Valahol Európában egy
részletével szerepelt, fúvósaink pedig gazdag repertoárjuk néhány darabját mutatták
be a közönségnek – nagy sikerrel.
Késõ délután indult haza a vidám
gyereksereg, s a búcsú most is könnyesre
sikeredett: a harmadik találkozás után
már kibontakozóban vannak a baráti kapcsolatok is. Kezdeti félelmeink
alaptalannak bizonyultak, hisz a
nyelvi nehézségek
gyerekeinknek
nem jelentenek
komoly akadályt.
Izgatottan várjuk a decemberi
viszontlátogatást, reméljük hasonlóan jó hangulatú
ünnepváró nappal viszonozhatjuk testvériskolánk
vendégszeretetét.

Tápláni
Fórum
2005. december
Új életek indultak el
A Tápláni Fór um új rovataként
Táplánszentkereszt község újszülötteinek
névsora is nyilvánosság elé kerül, hogy tisztában legyünk vele éppen kit tesznek tisztába.
A jövõben havonta jelennek meg az új
nevek, de most az egész 2005. év ifjainak keresztségben kapott, valamint szüleinek büszke
neve álljon itt:
Január:
• Kis Krisztián és Zsolnai Mónika fia, Gergõ
• Amatics Ferenc és Benkõ Györgyi fia, Tamás
Február:
• Magyar Ferenc és Farsang Krisztina fia
Benedek
Március:
• Szalai Péter és Czömpöly Eleonóra lányai,
Panni és Zsófia
Április:
• Végh Norbert és Ölhom Andrea fia, Ármin
Május:
• Bertók Ferenc és Varga Katalin lánya, Eszter
Tamara
Június:
• Molnár Zsolt és Mészáros Mónika fia, Bence
• Molnár Roland és Habda Hajnalka fia,
Roland Kevin
Július:
• Szabó Károly és Mészáros Zsuzsanna lánya,
Liliána
• Mészáros Marietta és Tóth András fia,
Kevin
Augusztus:
• Kiss Kálmán és Pock Henrietta lánya,
Dorina
• Pozsgai András és Komáromi Ildikó lánya,
Nóra
Szeptember:
• Patona Tamás és Vincze Anita lánya, Boglárka
Október:
• Hajmási Péter és Török Cecília fia, Péter
Márk
• Sövegjártó Gábor és Kovács Henrietta fia,
Gábor
• Magyar László és Berta Erika fia, Máté
November:
• Kaibinger Zsolt és Iglódi Bernadett lánya,
Olívia Anna
• Meskó Krisztián és Csépány Zsanett fia,
Krisztián
• Szakály Ernõ és Berta Szilvia lánya, Anna
Viktória
• Török Csaba és Sebestyén Anita lánya, Virág
Boglárka
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Egészség

Egészségnap az egészségesebb faluért!
2006. január 14-én 9-tõl 12 óráig EGÉSZSÉGNAPOT szervezünk az orvosi rendelõben
minden táplánszentkereszti lakos számára, nyitottan! A rendezvény célja, hogy a munkaszüneti napon mindenkinek lehetõvé tegye egészségi
állapota felmérését, aminek eredményei felhasználásával szembesülhetünk egyénenként az
egészségünket veszélyeztetõ rizikófaktorokkal és
ezek korrekciós lehetõségeivel! Az EGIS
GYÓGYSZERGYÁR RT. munkatársai az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott kockázatbecslõ táblázat segítségével kiszámítják az ér-

deklõdõknek, hogy milyen %-os valószínûséggel
következik be 10 éven belül az illetõnél szívinfarktus, vagy agyi strok (agyvérzés, vagy agylágyulás). Kiszámoljuk a testsúly és testmagasság
ismeretében a testtömegindexet (=BMI), mérünk vérnyomást, vércukrot, vérzsírokat (koleszterin+triglicerid), kérdezzük a dohányzási
szokásokat, az életkort és mindezek ismeretében rizikóbecslést végzünk! Mivel a rizikófaktorok többsége az egészségügyi szolgálattal jól
együttmûködõk számára korrigálható, azt reméljük, hogy az egészségük megõrzéséért közö-

Véradásról

Hallotta ?

Önnek is feltûnt, hogy hangosan hallgatja
a TV-t vagy rádiót? • Csak szeretné egyszerûen tudni milyen a hallása? • Zajos
helyen dolgozik /dolgozott? • Van úgy,
hogy hallja, de nem érti amit mondanak?
Ha igen, akkor szeretettel várjuk
2006. 01. 14.-én (szombaton) 9-12-ig
tartandó ingyenes hallásszûrésünkre.
Ha Önnek már van hallókészüléke, mi
szívesen átvizsgáljuk, megtisztítjuk azt.
Helyszín: háziorvosi rendelõ
Szolgáltatásaink:
ingyenes hallásvizsgálat, ingyenes
tanácsadás, digitális hallókészülékek
bemutatása / kipróbálása
Szeretettel várja Önt
Szabóné Tibold Gabriella hallásakusztikus
A halláshoz vezetõ út

sen sokat tehetünk! 10 év feletti túlsúlyos gyermekeiket is szívesen látjuk! Ifj. Perl János polgármester úr megnyitója után Padosné Kiszela
Edit óvodavezetõ, Mándl Józsefné iskolaigazgató
ismerteti, hogy õk mit tesznek gyermekeink
egészségéért, majd Dr. Teleki György foglalja
össze a rizikófaktorok jelentõségét és a korrekció lehetséges módjait! Ezután az érdeklõdõk
egyéni egészségi állapotfelmérése következik a
kockázatbecsléssel, majd módot adunk az eredmények négyszemközti megbeszélésére az ezt
igénylõkkel! Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

A Véradók Napja alkalmából a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete ünnepséget
rendezett 2005. november 24-én Szombathelyen. A rendezvényen többszörös véradókat részesítettek elismerésben, Táplánszentkeresztrõl
is jelen voltak többszörös véradók:
95 x véradásért Szieber József
80 x véradásért Kiss István
Tokos Zoltán
60 x véradásért Gráf Gábor kapott elismerést.
A rendezvényen elhangzott,
hogy aki vért ad, az szervet is ad,
mellyel életeket menthet. A véradás szép, nemes feladat, tudjuk,
hogy ezzel emberek életét menthetjük meg.
Községünkben évi 3-4 alkalommal van önkéntes véradás,
melyre névre szóló meghívóval
értesítjük az erre alkalmas személyeket. Egy-egy alkalommal általában 250-300
meghívót írok meg és küldök el. Itt szeretném
megköszönni a Posta dolgozóinak segítségét,
akik nagyon szívesen kézbesítik ezt a nem kevés anyagot.
Ám a véradásokon való részvétel elszomorító, egy ilyen nagy lélekszámú községben több

embernek kellene, hogy eszébe jusson, addig
jó, míg én adhatok és nem fordítva, hogy nekem adnak.
Fiatalság, ifjúság!
Ti akik már nagykorúvá váltatok gondoljatok
arra, hogy hamarosan családot alapítatok, gyermekeket neveltek, és a családban elõfordulhat betegség, baleset, amikor segítségre van szükség. Ezért
kell, hogy aki tud, segítsen másokon, ha kell véradással is. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap,
mikor lesz szükségünk nekünk is mások segítségére. Nagyon örülnék annak, ha községünkben emelkedne a
véradók száma, ezzel megerõsítve azt
az elismerést, melyet községünk kapott ezen a rendezvényen.
Véradó mozgalom támogatásáért és kiemelkedõ együttmûködéséért Táplánszentkereszt
községnek.
Ezt az oklevelet községünk polgármestere vehette át.
Az egészségügyi szolgálat dolgozói nevében gratulálok a kitüntetett véradóknak, s bízunk abban,
hogy még sok véradó napi ünnepségen jelen lesznek
Táplánszentkereszt község önkéntes véradói is.
Kovács Lászlóné

A Jókai Mór Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Teleház hírei
Rendkívüli kiállítás

Europe direct

Német nyelvtanfolyam

2005. december 27. és december 30. között rendkívüli kiállítás nyílik a Mûvelõdési Házban az eltelt hat év Legerõsebb Falu versenyeirõl. Képek, fotók, kupák, nyeremények, relikviák
színesítik a kiállítást. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a Jókai Mór Mûvelõdési Házba a fent
nevezett idõpontban.

Bõvült a Teleház kínálata. 2005. november 2ától szinte bármilyen témában lehet kutakodni az Európai Unióval kapcsolatban. Rendelkezésre állnak
könyvek, prospektusok, CD-k, idegen nyelvû kiadványok. Valamint kérem, hogy jelezzék milyen témában hallgatnának meg Önök szívesen elõadást az Európai Unióval kapcsolatban. Jöjjenek és érdeklõdjenek!

Továbbra is várjuk az alapfokú német nyelvtanfolyam iránt érdeklõdõk megkeresését. Jutányos áron házhoz jön – a Könyvtárba – a német oktatás. Januári indulás – az angol után lódulás.

Könyv
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Szeretet a szülõk és a gyermekek között
– Részlet Nemesné Pethõ Anikó írásából –
„Mûvészet-e a szeretet? Ha igen, akkor tudást
és erõfeszítést igényel.”
De sajnos, a mi rohanó világunkban az ember
elidegenedett embertársaitól, a természettõl és önmagától, szinte emberi automatává vált.
Egy automata pedig sajnos nem képes a
szeretetre.
A szeretet, akár felebaráti, anyai szeretet vagy
szerelem, az embernek gyakorolnia kell az élet minden területén ennek mûvészetét: a fegyelmet, a
koncentrációt és a türelmet.
„Szeretni mûvészet, éppen úgy, ahogy élni is. Ez
a legalapvetõbb szenvedély, ez az erõ tartja össze a
családot, társadalmat és az egész emberi fajt.
Szeretet nélkül nem létezhetünk egy napig sem.”
Nem tudok jobbat elképzelni annál, mint
amit egy szeretõ család tud nyújtani a gyermeknek.
Családalapítás során a szülõknek is rengeteg
örömben és sok tapasztalatban van részük.

Szülõvé válni annyi, mint új életet kezdeni. A
gyerekért hozott áldozat türelemre, kitartásra és
megértésre szoktatja a szülõket.
A gyereknek nagyszerû, ha a szülei nevelik fel,
de a szülõknek is ugyanilyen jót tesz a gyereknevelés
az éretté válás folyamatában.
A gyereknevelés az éretté, felnõtté válás és beteljesedés folyamata is.
A fegyelmezés, az erkölcsi értékek, a vallás,
az önfegyelem mind-mind olyan alaptulajdonságok, amelyeket minden szülõ ki akar alakítani
gyermekében.
Egy hosszabb gondolatsor Erich Frommtól,
aki olyan gyönyörûen írt a terhes anya és a magzat viszonyáról:
„Ketten vannak, és mégis egyek. Együtt élnek, szükségük van egymásra. A magzat az anya része, tõle kap
mindent, amire szüksége van; az anya mondhatni a világa; táplálja, óvja, de ettõl a saját élete is gazdagodik. A
lelki szimbiotikus egyesülésben a két test független, de
lélektanilag ugyanaz a fajta összetartozás áll fenn.”

Az anya az otthon, a természet, a talaj, a biztonság.
Az apa a gondolkodás, törvény, rend és fegyelem.
Az apai szeretet feltételes szeretet:
„Szeretlek, mert megfelelsz a várakozásaimnak, mert teljesíted a kötelességedet, mert olyan
vagy, mint én.”
Az apai szeretetet ki kell érdemelni és el is
lehet veszíteni. Persze fontos, hogy az apai szeretetet vezéreljék elvek és igények, de legyen türelmes és toleráns, nem pedig fenyegetõ és tekintélyelvû.
Végül egy befejezõ gondolat szintén Erich
Frommtól:
„A szeretet nem érzelem, amelyben akárki
könnyûszerrel elmerülhet, függetlenül attól, hogy
milyen fokáig jutott el az érettségnek. Szükségképpen kudarcot vall; hogy az egyéni szeretet
nem nyújt kielégülést, ha hiányzik az embertársunk iránti szeretet képessége, a valódi alázat,
bátorság, hit és fegyelem.”

Orrom orrolt a Réz-ügyre, avagy pofon csapni a felszínességet
Már hetek óta rátapadt a média nyelve VALAMIRE. Szenzációóó! Szenzációóó! Megjelent
az új Réz-könyv. Az elsõ szagregény. Egy igazi
„Geruchsroman”. Ez azonban nem érdekes.
Ami igen, az a könyv borítója, annak is csak a
feneke. Na ebben is megmutatkozik igazi, magyaros jellemünk. Csak a felszínt látni, arról
beszélni, mert valamirõl elgondolkodni – mélyen! – az már nehéz. Mert a magyar embert
nem érdekli más csak a borítás, a máz, a külsõ.
És ezt adják példaként a különbözõ tévécsatornák. De kérem! És mi lesz a regénnyel?
A mû elolvasása, – „beszaglása” után azon
morfondíroztam, miért nem röffent fel a „tudós
gárda” a 180-nal repesztõ hõsön, az egynehány
fallikus képen, vagy egy regénybe éppen nem performálódó szavakon.
Hm, a REGÉNY! Olvasni, s mélyen tubákolni belõle. Hõsünk, negyvenes éveit taposó férfi, aki
mit ad isten a Nagy Sebestyén nevet kapta. De
nagy-e ez a Sebestyén? Hoppá! A névválasztás.
Nagy ..., Nagy... Nagy Sándor! De õ nagy volt. A
hódításai, ugyebár. De ez a Sebestyén... Egy átlagember. Ott van az utcán, a buszon, a bevásárlóközpontban, ott él köztünk, akár lehetnénk mi magunk. Egy ember, egy férfi, feleséggel, gyerek helyett autóval. Elõször úgy vélnénk, milyen jó neki:
sikeres a munkában, jól él, sokat utazik. Aztán
történik valami, a regényre jellemzõ szokásos
fordulat, amely egy csettintésre megváltoztatja,

illetve megváltoztatná az ember életét, ha tudná,
ezzel élnie kell.
„Sebi” egy konferenciáról hazatérve autójával
megcsúszik az úton. A sodródás folyamata lelassul,
a gondolatok összevissza cikáznak az agyban: esetleges telefonálás a feleségnek, visszaemlékezés az autóvezetõ-oktató szavaira stb. S egy régóta lüktetett
érzés megjelenése. A Vég eljövetele. De nem. Mint
tudjuk – persze csak filmekbõl – a halál közeledte
nem ilyen gondolatokat présel fejünkbe. A Vég
azonban még várat magára. A baleset utózöngéje a
„hiperszaglás” lesz. Átlagemberünk „Ormann”-né
alakul. Olvasni kezd az illatokból. Beleszagol a
vágyba, a hûtlenségbe, megérzi a terroristát a reptéren, a veszélyes hulladékot az erdõben, a kis szõke
gyilkosát, a saját életére törõ Semtex szagát kocsijában. Egy lehetõség. De ez kevés ahhoz, hogy
„kibekkelõs Sebi” szakítson, változtasson látszatokon alapuló életével. A nyakába zúdult rendkívüli
képességgel azonban nem tud mit kezdeni. Mindig
azt várja, hogy helyette valaki más oldja meg problémáit. Kibekkelõs Sebi: „Jó lenne, ugye, ha helyetted a sors, a véletlen, egy terrorista vagy egy indiszponált pilóta tenné rendbe a dolgaidat!”. Aztán úgy
dönt, kezébe veszi ÖNNÖN életét. A felesége csalja, õ csalja a feleségét. Lépni kell. A lehetõségek felvázolása: elhagyni a feleséget, vagy szakítani a szeretõvel, esetleg mindkettõvel. „Sodródásban jó vagyok. De most különben sem sodródom. Nagyon
tudatosan haladok valami felé... kilépek ebbõl a

kibekkelõs életbõl” – legalábbis ezt hiszi dönteni
képtelen hõsünk, akit még munkaügyben is felesége terelget. Egy Marionett-bábu. Ember, tömeg.
Utcán, buszon, bevásárlóközpontban. Aztán utazás, haladás a kiszaglászott Vég felé. Megérzi kocsijában a robbanóanyag romlott halhoz hasonló bûzét. Vagy az undor szaga lenne saját életétõl? Szippantás a feleszmélésbe? Magára ébredés? Kérdések
vibrálnak az agyban: ki? miért? Lényegtelen. Hõsünk többé nem sodródik. Kiszáll az autóból, eldobja a slusszkulcsot , s fegyverével útnak indul.
Ennyi. Vége a történetnek. Vagy befejezetlen lenne? Réz András ránk bízza a „folytatást”, illetve a
történet „végét”. A „kibekkelõs Sebibõl” Nagy Sebestyénné vált férfi dönt, eldobja a kocsikulcsot,
azaz elhajítja életét, autóját, benne a létfontosságú
notebookot, telefont, s a pisztolyt, a halált választja. Egy teória nem elfogadásra.
Fura. A legtöbb könyvet eddig mindig gyorsan el akartam olvasni, hogy minél elõbb megtudjam a végét. Most nem. Mindig letettem a mûvet,
hogy minél tovább tartson, mint egy tábla csoki. A
regény szereplõi a magukévá tettek. Ez nem azt
jelenti, hogy azonosulni tudtam volna velük. Láttam õket a körülöttem mozgó emberekben: az
utcákon, a buszokon, a bevásárlóközpontokban.
S végül a margóra (tanács.hu):
Olvasd, szippants mélyeket, s orroddal együtt
éld az életed!
nepcsi

