VII. évfolyam 2. szám

pot Ausztriában, Dániában, Németországban és
Svájcban ünnepelték meg, március 19-én.
1913-ban az orosz nõk február utolsó vasárnapját választották, hogy „kenyérért és békéért” tüntessenek a háború pusztította Oroszországban. A politikai vezetõk ellenezték ugyan a
tüntetés idõzítését, de a nõk kitartottak. Ami
ezután történt, az már történelem: négy nappal
késõbb a cár lemondásra kényszerült, és az ideiglenes kormány azonnal szavazati jogot adott a
nõknek.
Mindez az Oroszországban akkor használatos Juliánusz naptár szerint február 23-án, az
általában használatos Gergely-naptár szerint viszont március 8-án történt.
Az oroszországi események után lett hivatalosan is március 8. a Nemzetközi Nõnap.

Nõnapi köszöntõ
A Nemzetközi Nõnap története
Nemzetközi Nõnap gondolata a századfordulón merült fel elõször. Az elsõ hivatalos európai nõnapot Németországban tartották. Oroszország 1913-tól, Ausztrália pedig csak 1928-tól
csatlakozott az ünneplõkhöz. Magyarországon
1914-tõl ünnepeljük hivatalosan is a nõket.
Elõzmények:
1910-ben, a Koppenhágában ülésezõ Szocialista Internacionálé alapította meg a Nemzetközi Nõnapot, tiszteletadásuk jeleként a nõk
jogaiért évek óta küzdõ feminista mozgalmak
elõtt. A megemlékezés dátumaként akkor még
nem jelöltek ki konkrét idõpontot.
Egy évvel késõbb, 1911-ben, a Koppenhágában hozott döntés értelmében az elsõ nõna-
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Nõnapi köszöntõ
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nõkrõl, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nõ,
Dajkál, ápol,
És felnevel õ.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nõk,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nõnapot.
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Egy hónap
2006. február 24-én közmeghallgatás keretében hallhattak tájékoztatót a megjelent érdeklõdõk
Táplánszentkereszt község idei évre tervezett költségvetésérõl.
A központi támogatás adott. Ezen túl a bevételi oldalon a helyi forrásokat feltártuk, bõvítésére
nem látunk lehetõséget. A pályázatokon való aktív
részvétel az a mód, amivel a rendelkezésre álló
pénzeszközeinket pályázati forrásokkal kiegészítve
meg tudjuk többszörözni.
A kiadási oldalon legfontosabb feladatainkat biztosítani tudjuk. Így az intézményeink mûködéséhez
szükséges anyagiakon túl a fejlesztéseikre is fordítunk
pénzt. 2006-ban az óvoda közel 36 millió, az iskola
70 millió, a mûvelõdési ház és könyvtár 10,5 millió
forintból gazdálkodhat. A törvényben elõírt bérfejlesztéshez rendelkezésre áll a fedezet. Kiemelt terület
a költségvetésben, hogy az állami támogatáson felül is
segítjük a rászorulókat, fõleg a kiskorúakat.
Február végéig már három nagyobb pályázatot
adtunk be. Az elsõt a Rákóczi és Táncsics utcák útburkolatának megerõsítésére és felújítására. A másodikat a mûvelõdési ház akadály-mentesítésére és vizesblokkjának felújítására, bõvítésére. A harmadikat
az iskola nyílászáróinak részleges cseréjére. Természetesen ezen felül is készülünk egyéb pályázatokon indulni. A pályázatokhoz szükséges önerõt a költségvetés általános tartalékából biztosítjuk, mely összeg több
mint 50 millió forint.
Hagyományainkhoz híven támogatjuk a civil
szervezeteket és a sporttevékenységet. A civilek 1
millió forint, a sporttevékenység közel 3 millió forint támogatáshoz jut 2006-ban.
Az egészségügyi alapellátást 2,3 millió forinttal
támogatja önkormányzatunk.
Az év további tervei között szerepel a Fõ utca
további felújítása, a Széll Kálmán úti önkormányzati
lakás felújítása, az iskolában logopédiai és fejlesztõ
szaktanterem kialakítása, vízelvezetõ árkok felújítása
és az Erdõdy-kastély belsõ részének további szépítése.
A Széll-kastélyt két évvel ezelõtt megvásárló
külföldi állampolgár nem teljesítette szerzõdésben
vállalt kötelezettségét. Ezek szerint az épületet nem
állította helyre az eredeti állapotába. Sõt, inkább
kárt okozott az épületben. Többszöri felszólításunkra sem jelentkezett, bejelentett címén elérhetetlen. Mindezek miatt önkormányzatunk úgy döntött, hogy él szerzõdésben rögzített jogával és visszavásárolja az épületet. A bíróságon megtettük ez
irányba szükséges elsõ lépéseket.
Nyáron három nagy rendezvénnyel készülünk.
Júniusban az iskola szervez közös programot (sportnapot) a szlovén testvériskolával. Júliusban mi szervezzük meg a megyei polgárõr napot. Augusztus 1113 között Táplánszentkereszten kerül megrendezésre
a Magyarország Legerõsebb Faluja vetélkedõsorozat
országos döntõje. Bízom benne, hogy mind a felvázolt fejlesztési terveket, mind a rendezvényeket a
község sikeres összefogással és eredményesen fogja
megszervezni és lebonyolítani mindannyiunk javára
és közös megelégedésére.
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A nép és a bizottmány tagjai a hajóhídon átmennek a budai várba, s az Úri utcában álló Helytartótanács elé terjeszti Nyáry, Klauzál és Rottenbiller a 12
pontot, ismertetik az eddigi történéseket. A bécsi forradalomtól és a majdnem húszezres kavargó sokaságtól
megrémült tanács alelnöke, gróf Zichy Ferenc fél hat
körül mindenbe beleegyezik: eltörlik a cenzúrát, a sajtó
ellenõrzését a sajtótörvényig egy bizottság látja el, s
nem vetik be a katonaságot a rend helyreállítására,
amelyet ezentúl az 1500 fõre szaporítandó pesti polgárõrség fogja ellátni. Délután hat órakor kiszabadul
börtönébõl Táncsics (eredetileg Stancsics Mihály, aki a
nap emlékére változtatta Táncsicsra a nevét), akit feleségével együtt diadalmenetben, polgárok által önként
húzott hintóban visznek a pesti Váci utcában álló „A
Nádorhoz” címzett fogadóhoz, ahol a tulajdonostól
ingyenszállást kap.
Este kivilágítják a várost, 19 órakor a nép által
már elõzetesen kívánt Bánk bán elõadását szakítja meg
a Nemzeti Színházba betóduló sokaság. Eléneklik a
Himnuszt, a Szózatot, s számos egyéb dalt, Egressy
Gábor a Nemzeti dal elszavalása után más verseket ad
elõ. Ugyanekkor a Rendre Ügyelõ Választmány 22.30ig a városházán ülésezik, s két határozatot szerkesztenek, melyek másnap reggel már kinyomtatva láthatók
szerte a városban (a polgárõrség bõvítése, illetve a helytartótanácsnál elért eredmények).

A késõbb „márciusi ifjaknak” nevezett
fiatalok átengedték a
vezetést a mérsékelt liberálisok vezéregyéniségeinek, akik ismertebbek és elfogadhatóbbak voltak a polgárok számára.
A városházán a két
liberális politikus és a
fiatalok bizottsága a tanáccsal a 12 pontról vitatkozik, melyet nagy nehezen el is fogadnak, mivel a
tanácsterembe tóduló 300 fõ, valamint az épület elõtt
várakozó 10-15 000 ember annyira megrémítette a
városi tanács vagyonos polgárait, hogy nem csak hogy a
12 pontot írták alá és csatlakoztak a követelésekhez,
hanem a forradalom itt létrejött választmányának vezetõ bizottságába is jelölték képviselõiket.
Az egyik nyomtatott példányt aláírják és lepecsételik, majd fél öt körül megválasztják a 13 tagú Rendre
Ügyelõ (Közbátorsági) Választmányt: Irínyi, Petõfi,
Vasvári, a radikálisok közül, Nyáry, Klauzál és Egressy
Sámuel a liberális nemesek képviseletében, s végül a liberális városi polgárságból Rottenbiller Lipót alpolgármester (õ lesz a megbízott elnök, noha az igazi vezéregyéniség Nyár y volt), Kacskovics Lajos fõjegyzõ,
Staffenberger István szószóló, Molnár György gombkötõmester, Tóth Gáspár szabómester (Petõfi egyik mecénása) és Gyurkovics Máté szûcsmester.
Ezután a városháza tanácstermét és az egész épületet is Petõfiék rendelkezésére bocsátották.

A nagy nap krónikája
Az elõzõ napi terveknek megfelelõen reggel hat és
nyolc óra között a Dohány és Síp utcák sarkán álló ház
elsõ emeletén, ahol Petõfi Sándor és felesége bérelt szobát, õ maga, a költõ, Jókai Mór, Vasvári Pál és
Bulyovszky Gyula tanácskozik a teendõkrõl. Jókai és
Bulyovszky egy proklamációt szerkeszt, mely a 12 pontot is magában foglalja. Ezután mind a négyen az Urak
utcájába mennek, ahol a Libasinszky ház földszintjén
lévõ Pilvax kávéházat – mely a nemsokára bekövetkezõ
események tiszteletére kapja majd a Szabadság csarnoka
nevet – bérli egy Fillinger nevû kereskedõ. Itt Jókai felolvassa a proklamációt, Petõfi pedig elszavalja március
13-án megírt versét, a Nemzeti dalt.
Errõl Petõfi így ír a naplójában: „Én Nemzeti dalomat
szavaltam el; s mind a kettõ
riadó tetszéssel fogadtatott.”
Innen indultak szakadó
esõben 10-15-en, az or vosi
egyetem elé, ahol Petõfi újra elszavalja versét, Jókai pedig a
proklamációt olvassa fel a medikusoknak, akik közül jó néhányan csatlakoznak hozzájuk.
Az Egyetem utcán végigvonuló,
3-400 fõre duzzadt tömeghez
folyamatosan csatlakoznak az emberek. Az Egyetem
térre érkezve, az összegyûlt tömeg miatt jogászok és a
politechnikusok berekesztik óráikat. Itt a menetrend
ugyanaz: Petõfi a versét szavalja, Jókai felolvassa a proklamációt. A hallgatók csatlakoznak a felvonulókhoz, s
az immáron kb. 5000 fõs tömeg 11.30 körül érkezik
a Szép és a Hatvani utcák sarkán álló Horváth házhoz,
amelyben a Landerer és Heckenast nyomda mûködik.
Petõfi, Jókai, Irínyi József, Degré Alajos, és Vidats János bemennek, és Landerer Lajostól, az egyik tulajdonostól a 12 pont és a Nemzeti dal kinyomtatását követelik. Landerer némi ellenállás, s a fiataloknak odasúgott segítõ instrukciók után beleegyezik ebbe, majd bezáratja magát a fõnöki irodába. Míg folyik a két mû
folyamatos szedése és nyomtatása, a zuhogó esõben kint
várakozó tömeget alkalmi szónokok buzdítják. Mikor
végre elkészülnek az elsõ példányok, Petõfi a Nemzeti
dalt, Irínyi a 12 pontot olvassa fel az izgatottan várakozó tömegnek, majd a többi nyomtatványt a nép közé
szórják.
Dél körül a vezérszónokok feloszlatják a tömeget
azzal, hogy ebéd után 15 órára gyûljenek össze a Nemzeti Múzeumhoz népgyûlésre.
Délután a múzeumnál már kb. tízezer ember
gyûlik össze, ahol Vasvári és Irínyi szónokol – a közhiedelemmel ellentétben Petõfi itt nem szaval –, csak egy
kisebb beszédet mond. Elhatározzák Táncsics Mihály
kiszabadítását a budai vár helytartótanácsi börtönébõl,
majd hatfõs bizottságot választanak (Petõfi, Jókai,
Irínyi, Vasvári, Irányi Dániel és Bulyovszky) a Pest Város Tanácsával való tárgyalásra.
A városházához igyekvõ tömeghez ekkor csatlakozik Klauzál Gábor és Nyáry Pál, hogy lecsillapítsa a
radikalizálódó tömeget és átvegye a mozgalom irányítását.

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

Óvoda

Itt a farsang, áll a bál...
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pontja vasárnap délutánra esett,
amikor a zsúfolásig megtelt kultúrházban a jelmezbe bújt óvodások megmutathatták magukat
és elõadhatták színvonalas mûsorukat. Ezen a napon a szülõknek is lehetõségük adódott,
hogy a gyermekekhez hasonlóan
ötletes jelmezeket öltsenek magukra. Szép számmal voltak,
akik éltek a felkínált lehetõséggel és így fokozták a délután
hangulatát. A mûsor után üdítõ, sütemény,

tombola várta a gyermekeket, zsákbamacskát is vásárolhattak.
Vidám családi vetélkedõre nevezhettek be a szülõk csemetéikkel, ahol kipróbálhatták ügyességüket, gyorsaságukat, kitartásukat.
Az óvoda dolgozói megköszönve
a Szülõi szervezetnek és minden
kedves szülõnek felajánlásaikat, segítségüket, vidám mûsorral kedveskedtek a jelenlévõknek.
Tartalmas, vidám délutánnal
búcsúztattuk a telet.
Berta Tiborné
óvónõ

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. március 27.
Kérem, hogy eddig az idõpontig juttassák el
hozzám írásaikat, hirdetéseiket.

2006. március
16-án,
csütörtökön
16 és 19 óra
között.
Minden kedves
segítõkész
embert
szeretettel
várunk!

Véradás lesz
az Apáczai Csere János Általános Iskolában

Véradás

Képzéseink:
2004-ben az Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel nevelési program alaptanfolyama
2005-ben a program nevelés filozófiája.
2006. március 23-24-25. az ének-zenei
nevelés fontossága, amely az egész óvodai
nevelést áthatja
Kodály Zoltán szavaival élve:
„A zene hatása olyan emberformáló erõ, amely kihat az egész személyiségre.”

2006. március 23-24-25-én ismét továbbképzés lesz óvodánkban. Erre a három
napra a megye több településérõl érkeznek
hozzánk óvónõ kollégáink, hogy velünk
együtt az ÓVODAI NEVELÉS A MÛVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL alternatív program ének-zenei továbbképzésén részt
vegyenek. Ez a lehetõség nagy kitüntetés
számunkra, hisz a nevelési programunk írója,
Nagy Jenõné lesz az elõadónk. Immár harmadik éve – mióta ezt a programot adaptáltuk – látogat el hozzánk az ország másik felérõl, Szolnokról. Átadja tapasztalatait, csiszolja tudásunkat és segíti munkánkat. A
személyiségébõl áradó nyugalom és tenni
akarás a jövõ nemzedékéért, minden alkalommal magával ragad bennünket. (Kár,
hogy csak mi halljuk!)
A gyermekrõl talán senki nem tud olyan
szeretettel, megbecsüléssel beszélni, mint Õ.
Olyan óvodapedagógusokat szeretne,
akik pedagógiai munkájuk során az óvodásokat okos szeretetben, érzelmi biztonságban,
humorral teli, szabad, alkotó légkörben, sok
szép mûvészi élményt biztosítva nevelik.

Megyei 30 órás
akkreditált továbbképzés
az óvodában

2006. február 12-én került megrendezésre a Hét Kastély Kertje Mûvészeti Óvoda farsangi mulatsága.
Programunk (Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel) szellemiségének
megfelelõen díszítettük fel csoportjainkat, öltözõinket; készítettünk kiállítást a farsangi álarcokból.
Mindhárom csoportban szorgos
készülõdés folyt. Az apróságokkal álarcokat, szemüvegeket, lampionokat
festettünk, a nagyobbakkal kalapokat, bohócokat hajtogattunk. Verseket, mondókákat, csúfolódókat tanultunk,
így vártuk a mulatságot. A készülõdés csúcs-

Polgárõr hírek
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki
segített az egyesület pénzügyi helyzetén, akár
az adója 1%-ának felajánlásával vagy bármely
más módon.
Az idei évben is köszönettel vesszük a
felajánlásokat. Adószámunk: 18892839-1-18
Július 8-án Táplánszentkereszt rendezi a
Megyei Polgárõr Napot.
Ezúton is várjuk azon hölgyek és urak
jelentkezését, akik be szeretnének lépni
közénk.
Köszönettel:
Kajcsos Lajos
egyesületi elnök

4.

Rendezvény

Kiosztásra került a legszimpatikusabb hölgy
cím, melyet ebben az évben Kassainé Nagy Rita,
a legszimpatikusabb férfi címet pedig Németh
János birtokolja.
A mûsorszámok után következett a bál és a
tombola. A táncot hajnalig roptuk.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek aki felajánlásával hozzájárult a tombolához: név szerint: Vilmos Vendéglõ, Angler
Anita kozmetikus, Empátia Kft., Floridusz
Bt., Pozsgai András, Baloghné Kiss Ildikó,
Kovács Lászlóné, Rózsa Falatozó, Horváth
Teréz, Pipics Lajosné, Kónya László, Varga
Lajosné.
A munkájával a szülõi szervezet tagjai közül: Nagyné Hegedüs Judit, Bognár Gabriella,
Koós Jánosné, Neválovicsné Polgár Adrienn,
Kovács Ferencné, Cserkuti Veronika, Papp
Atilláné, Berta Tiborné, Németh Jánosné.
A rendezvényeken részt vevõknek pedig,
hogy jelenlétükkel megtisztelték és emelték a
rendezvények fényét. Köszönet jár továbbá mindenkinek aki az iskolai farsangra sütit sütött, tombolatárgyat hozott és a Szülõi szervezet báljára küldött belépõjegyek megvásárlásával támogatta a szülõi szer vezetet, mely összegyûlt összeget a gyermekek rendezvényeire, iskolai környezet felújítására, korszerûsítésre fordítjuk.
Tõke Monika
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atalabb mûvészpalánták most léptek fel elõször a
közönség elõtt.
Nekik és nekünk szülõknek ez nagy szenzáció volt.
De az igazi szenzáció mégis ezután következett
a „Légy jó mindhalálig” c. zenés produkcióval.
Számomra felejthetetlen élményt jelentett az
elõadás, nem csupán azért, amit a színpadon láttam, hanem azért is, amit a készülõdés hetében volt
alkalmam tapasztalni. Betekintést nyertem a próbákba, el kell, hogy mondjam a gyermekek és a felkészítõ pedagógusok ez idõ alatt is ugyanolyan lelkesek, kitartóak voltak, mint az elõadáson. Senki nem
volt fáradt, sem mérges, ha a társa valamit elrontott.
Láttam a gyerekek szemében valami csodás csillogást, a
társáért való drukkolást, ami belõlünk, felnõttekbõl már
sajnos kiveszett...
Irigylem ezeket a gyermekeket ezért a közösségért és tiszta, õszinte lelkükért, valamint lelkesedésük miatt. Tiszta szívembõl gratulálok Németh
Ferencné és Ágoston Gabriella tanárnõnek a sikeres munkájukhoz. Szeretném megköszönni Süléné
Bólya Virgínia munkáját, hogy a hangosítás technikáját ilyen magas fokon elsajátította és ezáltal még
élvezetesebbé varázsolta a produkciót.
Természetesen idén is volt árverés és az árverésre bocsátott tárgyak között, nagymama által készített festmény is akadt.

Felhívás

A szülõi szervezet rendezvényei

A hagyományos Szülõi szervezet bál megtartására február 11-én került sor a Jókai Mór Mûvelõdési Házban.
A bálon az Apáczai Csere János Általános
Iskola ifjú mûvészei mutatkoztak be színvonalas
produkciójukkal.
Természetesen jelen voltak Fúvósaink,
Rockysaink, a „szabad tánc” mûvelõi és a Mûvészeti kör 2 produkcióval.
A mûvészeti kör mindkét produkciója itt debütált, a Pamacs a csacska macska azért, mert a legfi-

Tartásjavító torna

2006. február 4-én felélesztve a régi hagyományokat, az Iskolában került megrendezésre a gyermekek farsangi mulatsága. Az alsó tagozatosok
jelmezes felvonulással, a felsõ tagozatosok pedig vidám paródiákkal szórakoztattak bennünket.
Természetesen a legötletesebb jelmez minden
osztályban díjazva lett és elárulhatom, hogy a nagymamákkal kibõvült zsûrinek nem volt könnyû dolga.
Érdekes, új kezdeményezése volt a rendezvénynek, hogy kiosztásra került a „legfinomabb
sütit sütõ nagyi” díj.
Számomra külön öröm volt, hogy 11 nagymama nevezett süteményével.
Szeretném megköszönni Bíróné Kovács
Gabriellának, hogy a farsangi rendezvényünkre üdítõt ajánlott fel.

Fodrászhirdetés
Tartásjavító torna indul megfelelõ
jelentkezõ esetén a Mûvelõdési Házban,
hétfõnként 17 órától.

Értesítem kedves vendégeimet,
hogy fodrászüzletemben
minden szombaton
8 és 14 óra között
nõi, férfi és gyermek hajvágást vállalok.
Véghné Ölhorn Andrea
Táplánszentkereszt, Széll K. út 2.
Tel.: 94/377-162
Mobil: 06-30/521-9831

A tornát vezeti Balogh Jácinta,
alkalmanként 300 Ft-ért.

Várjuk minden 5 és 15 év közötti
gyermek vagy szülõje jelentkezését
Meskó Krisztián, mûvelõdésszervezõnél a
06-30/659-0275-ös telefonszámon.

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata
két ütemben tavaszi lomtalanítást szervez.
2006. március 18-án a község keleti részén. Park, Gyöngyös, Kossuth, Hunyadi, Fõ,
Kisfaludy, Petõfi, Ady, Rét, Széchenyi és Széll
Kálmán utcákban, valamint a Sport téren és a
Rumi út Széll Kálmán utcáig esõ részén.
2006. március 25-én a község nyugati részén. Vasút, Posta, Rákóczi, Táncsics, Kölcsey,
Vörösmarty, Jókai, Deák Ferenc, József Attila,
Dózsa, Arany János, Malom utcákban, valamint a
Rumi út Széll Kálmán utcától Szombathely felé
esõ részén.
Kérjük a lakosságot, hogy a feleslegessé vált
holmikat a lomtalanítás napján reggel fél 8 óráig
az ingatlanuk elé, gépkocsival jól megközelíthetõ
helyre szíveskedjenek elhelyezni.
A rakodás megkönnyítése érdekében kérjük
az apró holmikat dobozban, zsákban helyezzék el.
Újságpapír, könyvek, üvegek és mûanyag palackok elhelyezésére javasoljuk a szelektív hulladékgyûjtõk igénybe vételét.
Építési törmelék, veszélyes anyag, növényi
nyesedék és lombozat kihelyezését kérjük mellõzni. Az ilyen anyagok nem kerülnek elszállításra.
A lomtalanítás gyors lebonyolítása érdekében
várjuk helyi lakosok jelentkezését, akik a rakodásban közremûködnének. Részvételi szándékot a
Polgármesteri Hivatalban lehet bejelenteni.

Iskola

Szlovénia természetföldrajzi
sajátosságaival, gazdaságával,
történelmével, kultúrájával ismerkedhettek meg tanulóink a
„Szlovén hét a tanításban” elnevezésû program keretében.
A Szlovén – Magyar PHARE Kisprojekt egyik vállalása
volt nevelõtestületünk részérõl, hogy a személyes találkozások mellett – azokat mintegy megerõsítve – bemutatja
országainkat és népeink szellemi örökségét.
Alsós nevelõink közül Németh Józsefné, Perlné Lakatos
Ildikó, Horváth Árpádné, Dávid
Adél és Leginszky Ágnes tanítónõk egy-egy
szlovén népmesét dolgoztak fel anyanyelvi
óráikon.

Iskolabemutatás
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Iskolai hírek
Szlovén hét a tanításban

Felsõ tagozatban Kissné Nagy Ilona tanárnõ Szlovénia történelmét, Kovács Jenõné
Preseren életmûvét dolgozták fel a történe-

Beiratkozás
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lem és az irodalom tantárgy
keretében.
Góczán József a szomszédos
ország természetföldrajzával ismertette meg a tanulókat. Természetesen a matematika és fizika
órákról sem hiányozhatott a szlovén vonatkozás. Ladányi Veronika tanárnõ Mikola Sándor fizikus
munkásságával foglalkozott.
Remélve, hogy nemcsak tanulóink, hanem a szülõk is érdeklõdnek programunk iránt, nyitottá
tettük e tanórákat. Örömmel tapasztaltuk, hogy – különösen az
alsó tagozatban – sok szülõ látogatott el a nyílt órákra.
Szlovén partneriskolánk velünk párhuzamosan rendezte meg Gornij Pertovciban a
„magyar tanítási hetet”.

Pályázat

Mesefigurák falra festését,
gyermekszobák festett dekorálását vállalom.
Tel.: 06-70/709-9824

Hirdetés

A jövendõ elsõsök szülei iskolánk mindenSportpálya építésére nyújtott
Az elsõ osztályosok beíratására 2006. március
napjaival, pedagógiai programjával ismerkedbe pályázatot az Apáczai Csere Já20-21-én lesz lehetõségük a szülõknek az iskola
hettek meg március 3-án.
nos Általános Iskola és Táplántitkárságán.
Az iskola bemutatását Mándl Józsefné igazszentkereszt Önkormányzata. A
gatónõ tartotta. Az érdeklõdõ szülõk a leendõ
tervek szerint az iskolai emlékpark mellett sportudvar kialaelsõ osztályos tanító néni óráját is látogathatták.
kítására kerülhet sor, mely röplabda-, tollaslabda- és teniszpályát foglal magába. A sportudvar része lesz egy mászófal is,
amely ideális hátterül szolgálhat majdan az iskolai szabadtéri
Nyelvtanulási lehetõség
és kulturális programok lebonyolításához.
A sportpályák megépítésének 5.000.000 Ft-os költségvetéséhez az önkormányzat 1.500.000 Ft-os önrésszel járul hozzá.

Sikerrel szerepeltek Leginszky Ágnes tanárnõ tehetséges tanítványai a Rumi Rajki Napok keretében
megrendezett kistérségi képzõmûvészeti vetélkedõn.
A 3-4. osztályosok között Horváth Norbert 2.
helyen, a 7-8. osztályosok között Bogács Linda 2.
helyen végzett. Cserkuti Dominika (5-6. o.) munkáját különdíjjal jutalmazta a zsûri.
A „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” c.
rajzpályázaton Nagy Diána 4.b. osztályos tanulónk
részesült díjazásban.

Versenyeredmények

Megfelelõ számú jelentkezõ esetén az angol nyelv alapjainak elsajátítására biztosítunk lehetõséget iskolánk tanulóinak.
A tanfolyam önköltséges, jelentkezni a tanfolyam vezetõjénél,
Tancsics Krisztián tanár úrnál lehet.

Új kolléga
Új kollégát köszöntött tantestületünk Tancsics Krisztián tanár
úr személyében, aki február közepétõl vette át a számítástechnika,
technika és a fizika tantárgyak oktatását Ladányi Veronika tanárnõtõl.
Tancsics Krisztián számítástechnika-fizika szakos tanár, 2005-ben
diplomázott. Pályakezdõ kollégánknak a tanításban sok sikert, pedagógiai optimizmust kívánunk.

Tápláni2006.Fórum
március
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Klasszikus svédmasszázs
és talpmasszázs

Program

Ezúton kéretik Táplánszentkereszt
legifjabb polgárai közé érkezésünket bejegyezni.

Megszülettünk !!!

A Jókai Mór Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Teleház hírei
A Gyûrûk Urától
Afrikáig
Szeretettel várjuk a kedves érdeklõdõket –
bemutatóval egybekötött – tájékoztató elõadásra, beszélgetésre a Jókai Mór Mûvelõdési
Házba 2006. március 13-án 10 órára.

Érkeztem:
• Február 14-én. Nevem: Olivér
Apukám: Sarkadi Péter
Anyukám: Hujber Erzsébet
• Február 22-én. Nevem: Benjámin
Apukám: Baranyai István
Anyukám: Molnár Renáta
• Február 23-án. Nevem: Vivienn
Apukám: Kajcsos Szabolcs
Anyukám: Tengelits Vivienn

Március 21. – Dyga Zsombor: Kész cirkusz
Március 28. – Mikael Hafström: Kisiklottak
Április 4.
– Rudolf Péter: Üvegtigris 2.

új-zélandi-amerikai kalandfilm

King Kong

magyar vígjáték

Üvegtigris 2.

King Kong újra döngeti a mellét, Rudolf Péterék pedig a rekeszizmainkat mozgatják meg
- Ajánló a Táplán Mozi mûsorához -

Március 7. – Mészáros Márta: A temetetlen
halott
Március 14. – Peter Jackson: King Kong

A Táplán Mozi márciusi mûsora

Az elõadás után idõpont egyeztethetõ a
06-30/565-4413-as telefonszámon, illetve
személyesen. Bejelentkezés alapján otthonában
élvezheti a masszázs elõnyeit.

A bemutatóra önként jelentkezõket várunk
a 06-30/659-0275-ös telefonszámra Meskó
Krisztián, mûvelõdésszervezõnél.
Klasszikus svédmasszázs
frissítõ, kondicionáló,relaxációs (Cellulitisz-kezelés), babamasszázs, izomlazítás
Talpmasszázs kezelések.

Szeretettel várjuk a kedves érdeklõdõket dr. Varga Péter élménybeszámolóval egybekötött beszélgetõs délutánjára
a Jókai Mór Mûvelõdési Házba
2006. március 11-én 16 órától.
Dr. Varga Péter Etiópiában múlt
év decemberében volt egy hónapot,
Új-Zélandon (és Ausztráliában) pedig
január-februárban három hetet. A csodálatos tájak ihlette beszámoló, az érdekes kultúrák találkozása érdekfeszítõ
elõadásban kerül a hallgatóság elé.

A rendezvény házigazdája a
Germinal Kulturális Egyesület
(germinal.fw.hu).
Szeretettel várjuk az idegen kultúrák iránt érdeklõdõ közönséget
egy kellemes beszélgetésre.

Rendezte: Rudolf Péter
Szereplõk: Rudolf Péter, Reviczky Gábor,
Gáspár Sándor, Csuja Imre, Szarvas József,
Horváth Lajos Ottó
Ha minden
jól megy, a dolgok
gyakran rosszra
fordulnak. Az
Üvegtigrisnél akkor is rosszra fordulnak, ha elõtte
se ment jól. Lalit
a büfést és simlis,
félbûnözõ vagy
csak félkegyelmû
barátait komoly
veszély fenyegeti. Érzik, hogy itt az idõ, cselekedni kell! De nem teszik, mert mindig közbejön valami: egy esküvõ, egy temetés, egy meteor, egy
térkép, egy gazdáját beköpõ Trabant, egy aligátor vagy egy körhinta. Lali ebben a részben is
igyekszik megszelídíteni az Üvegtigrist és a világot
– de a Tigrist nem lehet...

Rendezte: Peter Jackson
Szereplõk: Naomi Watts, Jack Black,
Adrien Brody
Ann Darrow,
a küszködõ varieté-színésznõ végre
munkát talál magának a gazdasági
válság sújtotta
New Yorkban.
Akkor ragyog rá a
szerencse, amikor
találkozik Jack
Denhammel, a
nagydumás kalandor rendezõvel,
aki foggal-körömmel küszködik azért, hogy nevet
szerezzen magának a filmiparban. Vele és a melankolikus Jack Driscoll New York-i színmûíróval vág
neki Ann a baljós hajóútnak, hogy elkészítsék az évszázad filmjét a távoli Koponya-szigeten...
Peter Jackson filmje nem a jelenbe, hanem az
eredeti King Kong bemutatójának évébe, 1933ba helyezi a történetet...

Recept
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Ildikó konyhája
Részeges pogácsa

Elkészítési módja:
A tésztához valókat a szokásos módon
összegyúrjuk.

Hozzávalók:
• A tésztához:
50 dkg finomliszt
2 dkg élesztõ kevés cukros tejben felfuttatva
10 dkg Rama margarin
1,5 doboz tejföl
• A tésztára kenéshez:
20 dkg Rama margarin
10 dkg reszelt Trappista sajt
• A pogácsa tetejére:
1 egész tojás a pogácsák tetejének megkenésére
1-1 csipet reszelt sajt

Ez a pogácsa a férjem egyik nagy kedvence.
Azért hívják részeges pogácsának, mert sütés
közben a pogik eldõlnek a tepsiben.
Titka pedig nem más, mint ami a legtöbb
gyúrt tésztának: kellõ ideig állni hagyni, no meg
persze a fél óránkénti hajtogatás.
Ez egyébként arra is jó, hogy idõt hagyjon
Nektek ez a tészta arra, hogy más feladatot is el
tudjatok készülése ideje alatt végezni akár a
konyhában, akár máshol.
Szavamra mondom, sikeretek lesz vele!

Sikeres rajzpályázat!

Szekrénysorok, ülõgarnitúrák,
heverõk, fotelok, étkezõ
sarokgarnitúra, nõi kerékpárok,
székek, fekvenyomópad
súlyzókkal stb. eladó.
Érdeklõdni lehet a 377-119-es,
és a 06-30/907-2394-es
telefonszámokon.

Bútorhirdetés

A Vas megyei Balesetmegelõzési Bizottság
rajzpályázatot hirdetett, Közlekedés Biztonság
Gyermekszemmel címmel.
Óvodásaink is nagy igyekezettel készítették el
rajzaikat. 16 pályamûvet küldtünk a versenyre. 30
óvoda és iskola vett részt a küzdelemben. 700
rajz közül választotta ki a zsûri azt a 100 rajzot,
melyet a Gyermekek Házában állítottak ki.
Sikeresen szerepelt óvodánk, hiszen
Benke Kata és Fábián Pál kiemelt díjazott lett, az
óvoda pedig különdíjat kapott. Kiállították
Stieber Martin és Szakály Patrícia munkáját is.
A díjakat 2006. február 21-én vettük át a
Gyermekek Házában. A gyerekek kicsit megszeppenve, de annál nagyobb örömmel fogtak
kezet a rendõr bácsikkal. Másnap, csillogó
szemmel mesélték, hogy a Városi TV is közvetítette a díjkiosztót.
Óvodánk ismét bebizonyította, hogy nem
hiába viseli a Hét Kastély Kertje MÛVÉSZETI
Óvoda nevet!
Gratulálunk Gyerekek!

II. „VAS-FILM”
Vas megyei filmfesztivál
Táplánszentkereszt, 2006. április
22-23.
Várjuk minden megyénkben alkotó filmes jelentkezését az újra megrendezésre kerülõ Vas megyei filmfesztiválra. Az eseményre
bármilyen témában és mûfajban fogant, ill.
bármely technikával készült film nevezhetõ.
Nevezési díj: 1.000 Ft/film
Jelentkezési határidõ: 2006. március 24.
Elérhetõségek: Jókai Mór Mûvelõdési
Ház, Könyvtár és Teleház
9761 Táplánszentkereszt, Fõ út 4-6.
Tel.: 94/577-072, Fax: 94/577-048
Meskó Krisztián 30/659-0275
teletaplan@t-online.hu
A jelentkezési lap a fent nevezett intézményben, a Berzsenyi Dániel Fõiskolán,
szombathelyi középiskolákban, ill. a Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központban
szerezhetõ be, valamint letölthetõ a
www.taplanszentkereszt.hu oldalról.
A jelentkezési lap mellékleteként kérjük elküldeni a nevezett filme(ke)t. Ha
egynél több filmet nevez, minden alkotáshoz külön lapot kell kitölteni.
A „VAS-FILM” fesztivál fenntartja a jogot, hogy propagandaanyagként nem kereskedelmi célokra felhasználja a film(ek)
egészét a média különbözõ területein.
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Kb. fél óráig állni hagyjuk, egy konyharuhával letakar va. Ha letelt a 30 perc, nagyobb négyzet alakúra nyújtva (ami 1 cm vastagságú,) megkenjük a 20 dkg puha (!)
Ramával. Ez után a négyzetet 4-be hajtjuk.
30 percet újra pihentetjük. Miután ez is
letelt, ismét kinyújtjuk az elõzõ nagyságúra,
majd ráhintjük a 10 dkg reszelt sajtot. Most
megint 4-be hajtjuk.
Újabb fél órányi pihentetés után közepes méretû pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk
és tepsibe téve tojással megkenjük. Csipet
sajtot halmozunk minden pogácsa tetejére.
Kissé még kelni hagyjuk és forró sütõben sütjük szép pirosra.
Ha kisült konyhar uhával letakarjuk a
kis részegeseket, hogy jól „összegyengüljenek”.
Szombati ebédre, bableves után, kiváló
második fogás!
Jó étvágyat hozzá!
Pozsgai Ildikó

A III. Tápláni
Rockbuliról
Kezd hagyománnyá válni, hogy Táplánszentkereszten Rockbuli van bizonyos idõközönként a Mûvelõdési Házban. A legutolsó alkalom
múlt hét pénteken volt, amikor is újra összegyûltek a rockerek, hogy a fiatal, amatõr és tehetséges
együtteseknek együtt csápoljanak.
Február 17-én a hazai pálya elõnyeit mindig élvezõ Revans kezdett dallamos, szép melódiáival, majd a Másnap (valamikor Passion) dobott a buli hangulatán lendületes zenéjével.
Harmadiknak a Proform nevû formáció szórakoztatta a sörözõ vendégeket punk rock zenéjével. A végén, mint jó házigazda, a Revans vett
búcsút (nem revansot) a közönségtõl.
Remélhetõleg mind sûrûbben és mind
több együttes vendégeskedésével folytatódnak a
Tápláni Rockbulik, s talán még egy nyári szabadtéri óriási bulira is van kilátás.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Tápláni2006.Fórum
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A Tápláni Karate Sportegyesület
VI. Sakura Kupán részt vevõ versenyzõi:

VI. Sakura Kupa
kata

Bertók Tamás
3
Cserkuti Milán
1
Doncsecz Dániel 5
Horváth Benjamin 2
Kassai Csaba
1
Kassai Gergely
2
Kassai László
1
Király Nikoletta
3
Koós Nóra
2
Koós Viktor
1
Lovranics Alexandra1
Németh Bálint
5
Németh Dániel
5
Németh Bence
3
Németh Marcell
1
Pajor Fruzsina
2
Pajor Gergõ
5
Pajor Márton
2
Smolczer Eszter
1
Sipos András
5
Sipos Balázs
1
Tóth Dániel
5

A verseny eredményei:
név

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

–
–
–
2
3
5
1
3
1
5
2
–
–
1
3
–
–
–
2
–
–
–

kumit

2
5
5
–
–
–
1
–
–
5
–
5
–
–
–
5
5
2
–
1
1
2

csapat kata

Felsõ sor: Pajor Fruzsina, Sipos András, Sipos Balázs, Tóth Dániel, Bertók Tamás, Koós
Nóra. Középsõ sor: Németh András edzõ, Németh Dániel, Kassai Csaba, Németh Bence,
Horváth Benjamin, Kassai Gergely. Alsó sor: Németh Marcell, Pajor Gergõ, Cserkuti Milán,
Kassai László, Koós Viktor, Smolczer Eszter. Alul: Király Nikoletta, Németh Bálint, Pajor
Márton, Doncsecz Dániel. (A képrõl hiányzik Lovranics Alexandra.)

GRATULÁLUNK!!!

2006. január 28-án Szombathelyen
rendezték meg a VI. Sakura Kupa nyílt
korosztályos megyei bajnokságot, melyen
több mint 150 versenyzõ indult.
A Tápláni Karate Sportegyesület 22
fõvel képviseltette magát, a rutinos versenyzõk mellett az utánpótlás is tatamira
léphetett: 12 karatékánk életében elõször
versenyzett, sõt többségük csak szeptembertõl karatézik. Elmondhatjuk, hogy
magasan túlszárnyalták minden elképzelésünket és reményünket, rengeteg
éremmel tértek haza: 12 aranyérem, 9
ezüstérem és 6 bronzérem a „termés”.
(Az utánpótlás csak a formagyakorlatban
indulhatott, hiszen egyéves sportolás után
kapnak sportorvosi engedélyt, hogy a
küzdelemben is részt vehessenek.) Különösen értékesek ezek a helyezések, hiszen alig pár hónap karatézás után kellett
a nagy mezõnyben helytállniuk.
Köszönjük a szülõk és családtagok
támogatását is, hiszen a tápláni gyerekeknek volt a leghangosabb szurkológárdája,
ami sokat jelentett nekik.
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• a 2006. február 11-én megtartott
sakk elõdöntõvel. Sakk férfi csapatunk az
elsõ helyen jutott tovább a febr uár 25-i
döntõbe.
A csapat tagjai: Antal Attila, Janászek
Ferenc, Hor váth László, Tamás József
• Február 25-én Lukácsházán került
megrendezésre a sakk döntõ. 1 nõi és 1
férfi csapatunk vett részt. Nõi csapatunk 2.,
férfi csapatunk 7. helyezést ért el.
Nõi csapat tagjai: Skribanek Anna,
Varga Viktória, Szilvágyi Bianka
Szeretnénk megköszönni dr. Láng
Gusztáv, Gábor Attila, Takó Annamária és
Takó Helga sakkozóknak csapataink tagjainak
felkészítésében nyújtott segítségét.
• Február 12-én Bükön versenyeztek
asztalitenisz csapataink. 1 nõi és 2 férfi csapattal képviseltük községünket. Nõi csapatunk megosztott 3. helyezést ért el. Teljesítményüket bronzéremmel jutalmazta a versenybíróság.

Lelkiismeretesen, sportszerûen játszó
játékosaink: Kissné Bai Éva, Jantosné
Bobay Katalin, Hor váthné Pintér Anita,
Kiss Tibor, Kiss Attila, Kiss Ádám, Galambos Tibor, Foki Attila, Kassai László.
Gratulálunk szereplésükhöz!

