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Húsvéti beköszöntõ
Március elején elõrelapoztunk a naptárban és meglátva a piros szavakat, fellélegeztünk. Micsoda jó dolgunk lesz ezzel a lapszámmal. Végre nem kell azon gondolkodnunk, hogy mi legyen a fõ téma. Adta magát. Így utólag viszont azt mondom, hogy
soha ne igyunk elõre a medve bõrére.
Mert mirõl is lehet ezen ünnep kapcsán
írni? A történetérõl? A jelképeirõl? A hagyományairól? De azt hiszem csak közhelyekkel tudnék szolgálni. Megírnám századikként azt, amit elõttem már kilecvenkilencen elsütöttek. Ennek viszont nincs sok
értelme. Hiszen – valljuk be – minden ilyen
jeles ünnepnek a legtöbb családban megvan
a maga „kis szertartása”, a maga rendje. Azt,

hogy ki kivel, hogyan, mivel ünnepli meg ezt
a napot, azt nem az én összegyûjtött és formába öntött információim fogják meghatározni, és hogy õszinte legyek nem is szeretném. Hiszen elmondhatom azt, hogy ilyenkor szentelt sonkát illik enni, vagy tojást
festünk és a lányokat is meg kell locsolni,
hogy el ne her vadjanak. De ez csak egy keret. Az, hogy ebbe ki mit lát bele, vagy mit
illeszt az oldalai közé, az már hagyomány és
megszokás kérdése. Ez azonban nem baj, hiszen a hagyományok azért vannak, hogy tiszteletben tartsuk, megõrizzük és átörökítsük
õket.
Ezért emlékeztetõül csak annyit mondok: április 16-17. HÚSVÉT.
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Ülésezett a
Képviselõ-testület
2006. március 30-án tartotta a képviselõ-testület soron következõ ülését. A
testület elfogadta a 2005. évi költségvetés
módosítását, a luxusadóról szóló rendeletet. Hatályon kívül helyezte az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérõl,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló rendeletet. Kihirdetésre került a hulladékgazdálkodási terv.
A testület meghallgatta és megvitatta
Meskó Krisztián beszámolóját a Jókai Mór
Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Teleház elmúlt évi munkájáról.
A képviselõ-testület egyebek között
döntött arról, hogy megrendeli a Szent Lõrinc sétány közvilágítását és a Rákóczi úti
temetõ villamos energia ellátását. Plusz
bevétel terhére folytatjuk a kis iskola felújítását. Ajtó- és ablakcsere, valamint a
homlokzat felújítását rendeltük meg. A
Petõfi utcai kastélyban további 4 belsõ ablak kicserélését rendelte meg a testület. A
polgárõr irodában és a rendõrségi õrszoba
balesetveszélyessé vált kéményeibe béléscsövezést rendeltünk meg. Határozat született a sportöltözõ tetejének felújításáról
is. A képviselõk állást foglaltak arról is,
hogy nem támogatják az elképzelést, hogy
a Pogi házban és presszóban pénznyerõ automatát lehessen elhelyezni. A testület felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy
a Magyarország Legerõsebb Faluja rendezvény lebonyolítására szerzõdést kössön a
H&H Rendezvényszervezõ Kft.-vel.
Végezetül a képviselõ-testület kinyilvánította szándékát, hogy a Szent Lõrinc
sétánytól északra lévõ területen építési telkeket kíván kialakítani. Ezzel egyidejûleg
támogatja a Sport tér 20-25 sz. ingatlanok
tulajdonosait, hogy – amennyiben mindannyian ezzel egyetértenek – a telküket
megosszák, illetve közmûvesíteni tudják.

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

Hírek

Húsvét elõtt

S ha kiszakad ajkam, akkor is,
e vad, vad március évadán,
izgatva belül az izgatott
fákkal, a harci márciusi
inni való
sós, vérizü széltõl részegen,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü malomnak:
ha szétszakad ajkam, akkor is,
ha vérbe lábbad a dallal és
magam sem hallva a nagy Malom
zúgásán át, dalomnak izét
a kínnak izén
tudnám csak érezni, akkor is
– mennyi a vér! –
szakadjon a véres ének!
Van most dícsérni hõsöket, Istenem!
van óriások vak diadalmait
zengeni, gépeket, ádáz
munkára hûlni borogatott
ágyúk izzó torkait:
de nem gyõzelmi ének az énekem,
érctalpait a tipró diadalnak
nem tisztelem én,
sem az önkény pokoli malmát:
mert rejtek élet száz szele, március
friss vérizgalma nem türi géphalált
zengeni, malmokat; inkább
szerelmet, embert, életeket,
meg nem alvadt fürge vért:
s ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is
ez inni való sós vérizü szélben,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü Malomnak,
mely trónokat õröl, nemzeteket,
százados korlátokat
roppantva tör szét, érczabolát,
multak acél hiteit,
s lélekkel a testet, dupla halál
vércafatává
morzsolva a szûz Hold arcába köpi
s egy nemzedéket egy kerékforgása lejárat:
és mégsem a gépet énekelem
márciusba, most mikor
a levegõn, a szél erején
érzeni nedves izét
vérünk nedvének, drága magyar
vér italának:
nekem mikor ittam e sós levegõt,

kisebzett szájam és a szók
most fájnak e szájnak:
de ha szétszakad ajkam, akkor is,
magyar dal március évadán,
szélnek tör a véres ének!
Én nem a gyõztest énekelem,
nem a nép-gépet, a vak hõst,
kinek minden lépése halál,
tekintetétõl ájul a szó,
kéznyomása szolgaság,
hanem azt, aki lesz, akárki,
ki elõször mondja ki azt a szót,
ki elõször el meri mondani,
kiáltani, bátor, bátor,
azt a varázsszót, százezerek
várta, lélekzetadó, szent,
embermegváltó, visszaadó,
nemzetmegmentõ, kapunyitó,
szabadító drága szót,
hogy elég! hogy elég! elég volt!
hogy béke! béke!
béke! béke már!
Legyen vége már!
Aki alszik, aludjon,
aki él az éljen,
a szegény hõs pihenjen,
szegény nép reméljen.
Szóljanak a harangok,
szóljon allelujja!
mire jön új március,
viruljunk ki újra!
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
Ó, béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,
ragyog az ég sátra.
Testvérek, ha túl leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bûnös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!

Tápláni Fórum – Táplánszentkereszti havilap. Felelõs kiadó: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata.
Szerkesztõ: Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõ. Felelõs kiadó: ifj. Perl János polgármester
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Húsvéti népszokások
Az elmúlt század derekán a székelyföldi legények és fiatal házasemberek Nagyszombaton vacsora után a templomot környezõ temetõben
gyülekeztek, s ott megválasztották elöljáróikat:
„a fõkirálybírót”, a „dúló”-kat, a „bíró”-kat, a
„pap”-ot, az „énekvezetõ”-t és másokat. Aztán
zsoltárokat zengedezve templomot kerültek,
majd az alkalmi pap imádságot rögtönzött, áldást kért, könyörgött a veszedelmek elhárításáért. Imádság után végigvonultak a falun imádkozva és énekelve az utcákon is. Végül a határba
látogattak el. Ott kitakarították a mezei forrásokat, hogy bõ és jó ivóvizet adjanak, megigazították a határcövekeket. Rossz idõ esetén csupán a
búzatáblákat járták végig; onnan visszatértek a
templomba, imádkoztak, majd a pap áldásával
és a fõkirálybíró intelmeivel szétoszlottak. Ekkor
már hajnalodott, a legények fenyõágakat törtek,
színes szalaggal, cifra pirossal, hímes tojással öltöztették, és kedvesük kapujára tûzték. Ahol a

kapuról reggelre levették az ágat, oda másnap
nem mentek locsolni.

A húsvéti ételszentelést egyes vidékeken
„ételáldás”-nak nevezik. A megszentelt húsvéti
eledel megvédte a híveket hosszú böjt után a
mértéktelenségtõl. A többféle ételnek jelképes
szerepe volt. A húsvéti ételek jellegzetes régi
neve „kókonya” (kalács, sonka, bárány, tojás,

só), keleti eredetû nevén pedig „páska”. A
„pászka”: sonka, tojás, túró, vaj, bárány, torma
és bor a szabolcsi görög katolikusoknál. Az ünnepélyes szentelés után valósággal menekülnek
vele otthonukba; azt tartják ugyanis, hogy, aki
leghátul marad, még abban az esztendõben
meghal.
A tojás is az õsi húsvéti eledelekhez tartozik. A tojás, az életnek, az átváltozásnak, az újjászületésnek archaikus jelképe. Amint a tojásból
élet kel, éppúgy támad föl Krisztus is a sírjából.
Konyár református faluban az elsõ meghúzott
barázdába helyezett tojást beszántották. Másutt
a vetõzsákba tették, s arról vetettek.
A húsvéti sonkát sok helyen úgy eszik, hogy
csontot nem törnek benne. Evése az algyõiek
szerint megvédi az embert, hogy kígyó ne másszék
a szájába ebéd utáni pihenõn, nyáron kint a földön. A tormának, hagymának, sónak õsi gonoszûzõ szerepe van, csakúgy, mint a fokhagymának.

Jelképek húsvét fényében
Dávid Katalin mûvészettörténész szerint az
életfa és a bárány szimbólumok jellemzik fõként
a húsvétot.
A keresztény életfa a teremtéstörténethez
vezet: a Paradicsom kertjébõl másodmagával
emelkedik ki, párja volt a jó és a rossz tudásának fája. E két fa tövébõl indul a Bibliában az
emberiség drámája. A tudás fájának gyümölcse
hozta el a halált, az életfát pedig elzárta elõlünk
a Teremtõ. Azonban a végtelen Irgalom megszánta az embert: a megváltás isteni gesztusa által az
életfa megjelenik az emberiség történelmében és
visszaadja az elveszett örökséget. Ez a golgotai
keresztfa, amely a megváltást beteljesítõ húsvét
jelképévé válik.

den elsõszülöttet. Mi mentheti meg a szolgaságban szenvedõket ettõl? Isten elrendeli a
bárány feláldozását: minden család öljön le
egy bárányt úgy, hogy csontja ne törjön benne, majd vérével kenjék be a ház két ajtófélfáját és a szemöldökfát. Ha az Úr átvonul,
hogy lesújtson Egyiptomra, látja a vérrel megjelölt házakat. Elhalad az ajtók elõtt, s a pusztítót nem engedi belépni. Az áldozati bárány
vére megmenti a népet. Tizenkét évszázad telik el, amikor majd Jézus megkezdi nyilvános
mûködését. Elsõ útja a Jordánhoz vezet, ahol
János keresztel. Õ amikor megpillantja a közeledõ Názáretit, rámutat: Nézzétek, az Isten
Báránya, õ veszi el a világ bûneit. János arámul beszélt, amely nyelven a talja bárányt és
szolgát is jelent. Hogy a bárány fogalma rögzült, arról Jézus halálakor kapunk bizonyságot.
Az evangélium ugyanis elmondja: a kereszten
Jézus csontjait nem törték meg, hogy beteljesedjék az Írás, nem szabad csontot törni benne. A szöveg ezzel a húsvéti bárány elkészítésének parancsát idézi. Így nyilvánítja Jézust az
új húsvéti báránnyá; vére megvált a halál rabságából mindenkit.

A húsvét szakralitását az életfa mellett a
bárány szimbolizálja. Õ a legismertebb Krisztus-jelkép. Ikonográfiai gyökere a választott
nép egyiptomi fogságában keresendõ; az Izrael
fiait rabságban tartó országot Isten azzal bünteti, hogy elküldi angyalát, pusztítson el min-

A húsvéthoz további jelképek is
kapcsolódnak:
Tojás:
A teremtés, az újjászületés szimbóluma.
Számos természeti nép teremtésmítoszában sze-

repel a tojás,
egyeseknél az istenek születtek tojásból. Egyes kultúrákban a halottak mellé temették, így jelképezvén a lélek újjászületését.
A tojás a kereszténységben a
feltámadás jelképe. Húsvét reggelre a zöld búzába
egy szem piros tojást teszünk, ez jelképezi a feltámadottat.
Keresés:
Az ünnepi készülõdés idõszaka után keresünk: az újjászületõ lelket – önmagunkban. Ezt
szimbolizálja a tojások keresése. Vagy elmehetünk forrást keresni. A belsõ keresés segíti a szellemi erõfeszítések beérését.
Minderrõl persze a gyerekeknek nem beszélünk. Képként jelenítjük meg elõttük, azáltal,
ahogy mi magunk éljük.
A tojáshoz az ember is hozzátesz mûvészi
formában: festéssel, díszítéssel. A görögök a díszítést úgy mondták: kozmosz.
Nyúl:
A húsvéti nyúl nem közönséges mezei vagy
házinyúl. Láthatatlan, külsõ hatalommal bír.
Önfeláldozó, éber, az Én szimbóluma.
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Mi történt ezen a napon?
Jézus tanításaival és példamutató életével
nagyon sok tanítványt és hívet szerzett, s útra
kelt, hogy a húsvét zsidó ünnepét a nagyvárosban, Jeruzsálemben ünnepelje meg, ahol – mint
tudta – sorsa és küldetése beteljesedik.
Szamárháton, zarándokként érkezett a városba, ahol ünneplõ tömeg fogadta, kezében a
béke jelképével, pálmaággal. Az emberek ruháikat a porban eléje terítették, hogy arra lépjen,
gyermekeiket magasba emelték, hogy megáldhassa õket. Ám a fõpapok, akik féltették hatalmukat, elérkezettnek látták az idõt, hogy megszabaduljanak Jézustól. Mivel féltek a tömegtõl, cselhez folyamodtak. Tanítványai szûk körében akarták elfogni, s az egyik tanítványt, az
ár ulásra hajló Júdást
bízták meg, hogy a
Mestert a katonáknak
megmutassa.
A húsvét elsõ napján szokásos vacsorát, a
bárányt Jézus tizenkét
tanítványa körében költötte el, s így szólt: „Bizony mondom néktek,
tiközületek egy elárul
engem.” Kérdezték, melyikük lesz az, s Jézus
tudta, az árulja el, aki vele együtt mártja kezét
a tálba. S mikor Júdás kérdezte, õ lesz-e az, Jézus rábólintott: „Te mondád.” Ezen az utolsó
vacsorán Jézus fontos dolgokat cselekedett. Kenyérrel kínálta tanítványait, mondván: „Vegyétek, ez az én testem”, és borral, mondván:
„Igyatok ebbõl, mert ez az én vérem.” Ezt a jelenetet ismétli a pap a keresztény szertartásokon. Vacsora közben Jézus beszélt a feltámadásról, s arról, hogy leghûségesebb tanítványa, Péter
is megtagadja õt. E rossz elõjelektõl terhes este
után Jézus tanítványaival a Getsemáné-kertbe
megy, s kéri õket virrasszanak vele. Õk nem te-

szik ezt meg, s igen hamar elnyomja õket az
álom. A Mester egyedül marad, szorongásaival,
kétségeivel. Itt lelt rá Júdás a fegyveresek kíséretében, s csókkal árulta el Jézust. Elfogták, s a
fõpap elé vezették. Jézus megjövendölte, hogy
õ, az Istennek fia, az Isten jobbján ül majd a
mennyekben. Ezt bírái istenkáromlásnak tekintik, s halálos ítélettel büntették.
Másnap reggel Júdea római helytartója,
Poncius Pilátus elé vitték Jézust, hogy az ítéletet
végrehajtsák.
Pilátus nem tartotta bûnösnek Jézust, ezért
lehetõséget akart adni a megmenekülésére. A
hagyomány szerint a tömeg kívánságára egy rabot szabadon engedhetett. Barnabás és Jézus
közül a nép Barnabás
megmenekülését választotta. Pilátus pedig jelképes kézmosással érzékeltette, nincs köze Jézus halálához.
A foglyot bíborköpenybe öltöztették, fejét
töviskoszorúval övezték,
kezébe nádszálat adtak,
és gúnyolták: „Íme a zsidók királya!” Majd nehéz kereszttel a vállán Jézus elindult a Golgota hegyre, hogy beteljesüljön a sorsa. Megfeszítették.
Este egyik tanítványa, Aramateai József kérte, hadd vigye el a testet, s a sír elé követ görgetett. Mindez pénteken történt. A sírhoz õröket
állítottak a fõpapok, hogy el ne lopják a testet,
hisz a jövendölés szerint, a halál utáni harmadik
napon elhagyja Jézus a sírját.
Vasárnap három asszony, köztük Jézus anyja
is, finom kenetekkel a sírhoz mentek, mely
nagy földindulás közepette föltárult, megjelent
egy angyal, s jelentette, hogy Jézus nincs már
ott, föltámadott.

A húsvét csillagászati érdekességérõl
A húsvét úgynevezett „mozgó ünnep”. Miért van az, hogy a húsvét minden évben más és
más idõpontra esik? Azért mozog a húsvét ünnepének idõpontja, mert húsvét vasárnapja a
tavaszi napéjegyenlõséget követõ elsõ holdtölte
utáni elsõ vasárnap.
Mint tudjuk Jézus Krisztus halála a zsidó
húsvét elõestjére esett. Máté evangéliumában (27. 45-46) ezt olvashatjuk: „Hat órától
kezdve pedig sötét lõn az egész földön, kilenc óráig.
Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiáltja Jézus
(...) Én Istenem! Miért hagytál el engemet?” Az idé-

zett rész azt sugallhatja, hogy Jézus felkiáltásakor, illetve halálakor talán napfogyatkozás lehetett, hisz az sötétségbe burkolja a környéket.
Csakhogy a zsidó húsvétot a holdhónap közepén, tehát holdtölte idején tartották! Köztudomású viszont, hogy teleholdkor kizárólag holdfogyatkozás következhet be és nem napfogyatkozás! Minden bizonnyal egy nem túl korábban
lezajlott napfogyatkozás emléke keveredett
össze az evangélium szerzõjének emlékezetében,
ami megelõzte Jézus Krisztus keresztre feszítésének tényleges idõpontját.

Húsvét

Tavaszi Évszaknyitó
Kiállítás
Rendhagyó Évszaknyitó Kiállításunk
megnyitójára 2006. március 17-én került
sor. Az évszaknyitó a tavaszi ünnepkört
öleli át.
Óvodásaink nagy lelkesedéssel készültek az ünnepségre, tavaszi versekkel, dalokkal köszöntötték a megjelent vendégeket. A megnyitó színvonalát nagymértékben emelte az Apáczai Csere János Általános Iskola furulya szakkörének mûsora.
Az ovigalériában Sebõk Éva textil iparmûvész munkáit állítottuk ki. A mûvésznõ
a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola
alapító tagja, 2002-ig szaktanára. Jelenleg
a Szombathelyi Képtárban a Textilbiennálék kurátora.
A kiállított tárgyak az „Õshazák” sorozat darabjai, melyek nemezbõl készült fejfedõk, valamint a Sacra Corona, mely kézzel festett selyemzászló. A mûvésznõ a
Szent Korona képeit festette zászlóra.
A kiállítást Tóth Csaba festõmûvész úr
nyitotta meg. Köszöntötte a megjelenteket
és röviden mesélt a gyerekeknek a kiállított
tárgyakról, a hozzájuk kapcsolódó történelmi vonatkozásokról. Természetesen
mindezt úgy közelítette meg, hogy érthetõ
legyen egy óvodás gyermek számára.
Nagy örömünkre szolgált, hogy megtiszteltek bennünket a faluban mûködõ
Idõsek Otthona lakói is.
Az ünnepség után vendégeink megtekinthették az óvodát.
Tóth Csaba mûvészúr és Sebõk Éva
mûvésznõ elismeréssel szólt az óvodában
folyó munkáról. Elmondták, hogy ilyen
magas színvonalú mûvészeti neveléssel óvodai keretek között még nem találkoztak.
A mûvésznõ elismerése jeléül az óvodának ajándékozta a Család címû, nemezbõl
készült munkáját.

Tartásjavító torna
Tartásjavító torna indul megfelelõ
jelentkezõ esetén a Mûvelõdési Házban,
hétfõnként 17 órától.
Várjuk minden 5 és 15 év közötti
gyermek vagy szülõje jelentkezését
Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõnél a
06-30/659-0275-ös telefonszámon.
A tornát vezeti Balogh Jácinta,
alkalmanként 300 Ft-ért.

Rendezvény
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Március 15-rõl március 15. ürügyén
Tavaszi ünnepeink sorában kiemelkedõ helye van
március 15.-nek.
Egyre többekben merül fel a kérdés: mit jelent
nekünk ez a nap. Van-e még jelentõsége a kitûzött
kokárdáknak? Vagy már csak annak van jelentõsége?
S legfõképp: mit mondanak a pedagógusok, a
„nemzet lámpásai” a gyerekeknek március 15-rõl?
Azt, amire ma, nekik, mai gyerekeknek a legnagyobb szükségük van.

Azt, amit nap mint nap –
nemcsak mondunk – teszünk is.
Nem ’48 külsõségeit ápoljuk
csupán – félreértés ne essék, fontos a kokárda és a fellobogózott
emlékmû is! –, mi ’48 szellemét
szeretnénk megõrizni.
Mint minden évben, idén is
méltóképpen, ünnepi mûsorral emlékezett meg iskolánk az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. A mintegy egyórás mûsorban iskolánk

Óvodai hírek
Elkészült óvodánk épülete körül a járda, így könnyen körbejárható, a mindennapi kocogás is könnyebb a gyermekek számára. Udvarunk hátsó részén 20 m2-es teraszt
alakítottunk ki a járdával megegyezõ elemek
felhasználásával, amely alkalmas az udvari
dramatikus játékok játszására, tornaeszközök használatára stb.
Az épület lábazatát újrafestették, így
most már környezetünk egyre szebb és esztétikusabb.
Udvari zenepavilon építése van folyamatban, néhány héten belül elkészül és berendezésre kerül az elsõ udvaron.
A népi kismesterségeket szeretnénk közelebbrõl megismertetni óvodásainkkal, így szülõi segítséggel egy udvari kemence és egy
fazekasház fog felépülni a következõ hetekben.
A berendezést a Közoktatási Közalapítvány pályázatával szeretnénk biztosítani.
Sokféle technikát szeretnénk megismertetni gyermekeinkkel, biztosítva esztétikai
érzékük optimális fejlesztését.

csaknem valamennyi tanulója részt vállalt. Hála kollégáinknak, ma már nemcsak anakronisztikus események
felsorolását kell „átvészelnünk”; fúvós együttesünk, táncosaink, mûvészeti körünk tagjai, a korhû díszleteket
festõ gyerekek a kor izzó közhangulatát tudják közvetíteni az unalomig ismert „Talpra magyar!” helyett. Mert
ez fontos: lelket vinni a megemlékezésbe!
Szeretnénk tanulni elõdeinktõl: beszéd helyett tetteket, kritikák helyett alkotást, önzés helyett másokért
tenni akarást és tudást. Mûveltséget, bátorságot, hitet…
Mert fontos, hogy cselekvõivé, átélõivé és ne csak
szemlélõivé váljunk az eseményeknek. Az összefogás közösségteremtõ erõt jelent. Ahogy akkor is: „Hont védeni
mentek urak és parasztok, / Kereskedõt üzlet, mesterembert szerszám / Nem kötött le többé – beálltak ezerszám.” (Kozma Andor)
És fontos még hiteles ismereteket adni a korról,
s azokról, akik formálták történelmünket.
A kiemelkedõkrõl,
de a névtelenekrõl is:
„Hogy hazád neve
messze ismerõs, / Fiam!
A honvédeknek köszönöd!” (Tóth Kálmán)
Fontos, hogy az
ünnep megérintse a
szellemet. Ahogy Petõfi
írta: „Ha majd a szellem napvilága / Ragyog minden ház ablakán: / Akkor
mondhatjuk, hogy megálljunk, / Mert itt van már a
Kánaán!”

Fontos, hogy
az ünnep megérintse a lelket,
hitet adjon, tartást
és kitartást, ahogy
az õ hitük is megrendült, de nem
tört meg. „Megrendül a hit, hogy
ez végbe ment, /
Úgy fojtattak bitón
meg annyian; /
De ne beszéljünk
errõl sohasem, /
Mert az Istenben hinnünk kell, fiam.” (Tóth Kálmán)
Errõl szólt ünnepi mûsorunk, ahogy errõl szól
mindennapi munkánk is.
S még mirõl?
Hogy az idõsek otthonának lakói szemébe könnyeket csaltak a csengõ gyerekhangok, a régi márciusokat
idézõ dallamok, a gyermekkorból ismert versek, a táncosok felszalagozott csárdás kiskalapjai.
S még mit tettünk?
Elkészítettünk egy – korszerû technikával készült –
multimédiás anyagot, hogy szlovén testvériskolánk tanulói és Gornij Petrovci lakossága hiteles képet kapjon
legnagyobb nemzeti ünnepünkrõl. A kor történelmi dokumentumaiba ágyazott tanulói produktumok községünk
és iskolánk értékrendjérõl adnak bizonyságot.
Büszkék vagyunk rá.
Ágoston Gabriella
történelemtanár

30 órás akkreditált továbbképzés
a Hét Kastély Kertje Mûvészeti Óvodában
A Hét Kastély Kertje Mûvészeti Óvoda adott
otthont annak a háromnapos megyei ének-zenei
továbbképzésnek, ami 2006. március 26-án vette
kezdetét.
Megyénk számos településérõl (Vép, Vasszécseny, Egyházashetye,
Gérce, Csákánydoroszló, Szombathely, Kám,
Hosszúpereszteg, Sárvár) érkezett hozzánk 30
kollégánk, hogy részt vegyen ezen a nívós rendezvényen.
Nagy Jenõné programunk írója (Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel) ének-zenei továbbképzést tartott.
Elsõ nap programunk alapelveit ismertette
azok számára, akik elõször vettek részt ilyen
szakmai rendezvényen. A más programban dolgozó óvónõket is lenyûgözte az óvodánk, és érdeklõdve hallgatták, hogy a mi szakmai mûhelyünkben ilyen munkák folynak.

A második napon került sor a sokakat érdeklõ mikrocsoportos képességfejlesztés módszertani részére, átgondoltuk a ritmusfejlesztés,
hallásfejlesztés területeit, ötleteket kaptunk
arra, hogyan tehetjük
még változatosabbá a
gyerekek számára,
mire kell jobban odafigyelnünk.
Betekintést kaphattunk a zenei és
éneklési készségfejlesztés széles tárházába.
Mi, felnõttek is
kipróbáltuk a népi gyermekjátékok sokszínû
világát.
A tanfolyam újfent megerõsített bennünket abban, hogy a szeretetpedagógiának milyen
hatalmas szerepe van a mindennapos gyermeknevelésben.
Hasznos tapasztalatokkal feltöltõdve térhetünk vissza a mindennapi munkába.
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Iskola

Iskolai hírek
Pályázatok
Március hónap folyamán tantestületünk tagjai 6 pályázatot készítettek és nyújtottak be különbözõ szervezetekhez, alapítványokhoz.
Iskolánk fejlesztése szempontjából legnagyobb jelentõségû egy többfunkciós
sportpálya létrehozását célzó munka. A MOBILITÁS regionális pályázatkezelõ
rendszer által kiírt tender sikeres elbírálás esetén 3.726.000 Ft-tal járulna
hozzá községünkben egy újabb sportlétesítmény megvalósításához.
A hagyományosan szép eredményekkel büszkélkedõ leány labdarúgóink
edzéslehetõségeihez és felszerelésükhöz 83.500 Ft-ra nyújtott be pályázatot
Gõcze Balázs tanár úr.
A nyári sport- és madarásztábor lebonyolításához 298.000 Ft-tal tud iskolánk
hozzájárulni, amennyiben a kollégáink által írt pályázat sikerrel jár.
A Környezetvédelmi Felügyelõség védnöksége alatt mûködõ Zöld Béka elnevezésû pályázat reményeink szerint 100.000 Ft-tal segíti majd az iskola természetbarát szakkörének munkáját.
A Közoktatási Közalapítványhoz három pályázatot nyújtottak be kollégáink. A
könyv- és médiaállomány gyarapítására és az Apáczai olvasásverseny lebonyolítására 100.000 – 100.000, a sajátos nevelési igényû tanulók fejlesztésére
200.000 Ft-ot szeretnénk elnyerni.
Ezúton is köszönjük pedagógusainknak, hogy kötelezettségeiken túl ily
módon is hozzájárulnak községünk fejlesztéséhez és az itt tanuló gyerekek testiszellemi gyarapodásához.

Sportsikerek

Tanulmányi versenyek
Nemcsak a sport- és mûvészeti életben, a tanulás terén sem maradnak
el tanulóink a városi iskolák diákjai mögött.
A Zrínyi Ilona matematika verseny - az egyik legrangosabb megmérettetés – megyei fordulójáról Cserkuti Milán (7. o.) 2. legjobbként jutott tovább az országos versenyre.
Kiváló teljesítményéhez gratulálunk.
Az országos német nyelvi verseny megyei írásbeli fordulóján Czeczeli
Vivien (7. o.) a 14., Cserkuti Milán (7. o.) a 20. helyen végzett. Czeczeli
Vivien ezzel a teljesítménnyel bejutott a megyei verseny szóbeli fordulójára.
Gratulálunk.
A Leginszky Ágnes tanárnõ és Góczán József tanár úr 4. osztályos tanítványaiból álló csapat a Kikelet környezetismereti versenyen induló iskolák között
a 4. helyen végzett. A kisdiákok jutalmul egy 2 napos felsõcsatári táborozáson
vehetnek részt, ahol az elsõ 10 helyezett ismét összemérheti tudását.

Mûvészeti élet
Mint mindig, most is szép sikert arattak iskolánk Mûvészeti
Körének tagjai. A tanakajdi színházi esték rendezvénysorozatának
keretében mutatkoztunk be a Légy jó mindhalálig c. zenés produkcióval a szomszéd községben.
A nyugdíjasklub tagjai március 17-én gyönyörködhettek az
unokák remek elõadásában.

Nagyszerû teljesítményt nyújtottak tanulóink a március 18-án
Kõszegen megrendezett terematlétikai bajnokságon.
A többkörös futást Németh Marcell, 6. osztályos tanulónk nyerte. Varga Dóra
szintén a 6. osztály tanulója ötösugrásban a 3. helyen végzett. Bogács Linda 7. o. tanulónk a kiváló 2. helyet szerezte meg sprint futásban.
Teljesítményükhöz gratulálunk.

Megszülettünk !!!
Ezúton kéretik Táplánszentkereszt legifjabb polgárai közé érkezésünket bejegyezni.

A Táplán Mozi áprilisi mûsora

Április 4.
Rudolf Péter:
Üvegtigris 2.

Április 11.
Peter Jackson:
A Gyûrûk ura –
A király visszatér

Május 2.
Rupert Wainwright:
A köd

Érkeztem:
• Február 28-án. Nevem: Veronika
Apukám: Mesics Ferenc
Anyukám: Görög Zsuzsanna
• Március 16-án. Nevem: Melodi
Apukám: Sákovits László
Anyukám: Bakó Tímea
• Március 20-án. Nevem: Botond
Apukám: Fonyó Szabolcs
Anyukám: Jokesz Melinda
• Március 25-én. Nevem: Tamás
Apukám: Borbás Tamás
Anyukám: Toldi Renáta
• Március 27-én. Nevem: Noel
Apukám: Baranyai Tibor
Anyukám: Molnár Anita

Tárt kapuk
Április 18.
Walter Salles:
Fekete víz
Április 25.
Robert
Schwentke:
Légcsavar

Minden hétköznap, ha éppen valamilyen
program nincs a Mûvelõdési Házban, az intézmény tárt kapukkal várja az érdeklõdõ fiatalokat,
valamint az Ifjúsági Klub is a könyvtár szomszédságában kialakított helyiségében.
Játékok, zene, szórakozás.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Recept
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Ildikó konyhája
Gyanítom, hogy ez a hét minden háziasszonynak a húsvéti elõkészületek jegyében
zajlalik.
Próbáljátok ki ezt a kicsit idõigényes,
de rendkívül érdekes és szerintem ízletes
fogást!
Ez a gombás étel kiválóan „bírja” a
különleges, egzotikus fûszerezést, ami a
fiatalok körében manapság
nagyon divatos.

Lomtalanítás
Március 18-án és 25-én megtörtént
községünkben a szokásos évi lomtalanítás.
A negyedik alkalommal megrendezett akció már jól mutatta, hogy lassan mindenki
megérti: felesleges a vasúti töltésre vagy a
Gyöngyös-patakba hordani a felesleges
holmikat, ha minden évben van rá alkalom, hogy attól kényelmesen és ingyen
megszabaduljon.
Köszönettel tartozunk minden segítõnek, aki hozzájárult munkájával bármelyik
napon is a lomtalanítás sikeréhez.
Köszönet Andrási Gábor Úrnak, a
polgárõröknek, a polgármesteri hivatal
dolgozóinak, közhasznú munkásoknak.
Külön köszönet Horváth István Úrnak az
Ady utcában és Kiss István Úrnak a Sport
téren. Õk ketten voltak az egész faluból az
önkéntes segítõk, akik a hivatal felhívására
a csapatunkhoz csatlakoztak.
Hálásak vagyunk Krémin Imre Úrnak,
aki a lomtalanítás mindkét napján ingyen
bocsájtott rendelkezésünkre 3 tehergépkocsit, amivel a hulladékot szállítottuk.

Húsos rántott gomba
• Hozzávalók:
12 db közepes nagyságú csiperkegomba
fél fej vöröshagyma
só
2 evõkanál étolaj
15 dkg darált hús
1-1 mokkáskanál Vegeta
1 kávéskanál paradicsompüré
fél mokkáskanál oregano
1 egész tojás
• A panírozáshoz:
A szokásos liszt-tojás-zsemlemorzsa
• A sütéshez:
Bõven étolaj

Felhívás!

Megnyitottunk!

Tudja-e, hogy ma Magyarországon közel
18.000 gyermek él (állami) gondozottként?
Ebbõl körülbelül csak 8.000 azoknak a száma,
akik nevelõcsaládban nõhetnek fel!
Mintegy 10.000 gyermek vár nevelõszülõkre!
Ha Ön úgy érzi, hogy segíteni tud, ha erõt
érez magában a gyermekneveléshez, ha
másnak is akar adni a családi otthon
melegébõl:

Szeretettel várja kedves vendégeit a
Barba Milla Pogi Ház és Presszó.
Ízletes péksütemények, helyben sütött
pogácsák, töltött párnácskák, frissen sült
kenyér a hét minden napján kapható.
Cím: Táplánszentkereszt, Fõ út 26.
Tel.: 06-30/524-7336
Nyitva tartás: 7 - 21 óráig.
Megrendelést felveszünk!

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és
Gyermekotthon
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 11.
Tel.: 06 94/514-590

Várjuk
Várjuk a tisztelt községlakók hozzászólásait,
vitaindító írásait a megújulni készülõ Tápláni
Fórumba, s ezúton is kérjük az Olvasókat, hogy
hassanak, alkossanak, gyarapítsanak minden Fórum-számot számolatlan írásaikkal.
Meskó Krisztián

Hirdetés

Tetõfedés
Új és régi tetõk készítése, régi tetõk habarcsolása. Lapostetõ szigetelés, palatetõk
utólagos szigetelése cserépmintázatú
bitumin lemezzel.
94/326-145, 06-30/214-6809

A gombát megtisztítjuk, kalapját és szárát
különválasztjuk. Az elõbbit enyhén sós vízben 34 percig fõzzük, majd leszûrjük. A szárát finomra
vágjuk, a lereszelt vöröshagymával együtt az olajon megpirítjuk. A húst hozzáadjuk, kevergetve
fehéredésig sütjük. Az ételízesítõt beleszórjuk, a
paradicsompürét meg az oreganót belekeverjük
és egy kevés vizet öntünk alá. Lefedve, 6-8 percig
pároljuk, végül zsírjára sütjük. Mikor teljesen
kihûlt, a tojást is beledolgozzuk. A jól lecsepegtetett félig puha gombafejek üregébe húsos
masszát töltünk és kettõt-kettõt egymással szembeállítunk. Akkor tapadnak jól össze, ha nemcsak
a gombák üregébe, hanem a találkozásukhoz is
kerül töltelék. Az így kapott gombócokat kétszer
bundázzuk, végül bõ, forró olajban megsütjük és
jól lecsepegtetjük. Jól illik hozzá a rizsköret és a
tartármártás.
Pozsgai Ildikó
Jó étvágyat hozzá!

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

Hitelközvetítés: Magyar és osztrák banki kapcsolat, korrekt ügyintézés. Igényei és lehetõségei
alapján megkeressük az Önnek megfelelõ bankot
és konstrukciót.
Érdeklõdni lehet: 06-30/330-7198,
06-20/319-2358
***
1300-as Fiat Ritmo friss mûszakival, zöldkártyával eladó. Irányár: 300.000 Ft.
Érdeklõdni lehet: 06-30/330-7198
***
Régi típusú, felújított tálalószekrény eladó.
Ár: 20.000 Ft.
Érdeklõdni lehet: 06-30/330-7198
***
ROBI 55 kapálógép eladó.
Érdeklõdni lehet: 06-30/330-7198
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KARATE-HÍREK
Diákolimpia-elõdöntõ
2006. március 25-én Sárváron rendezték
meg a III. Ippon Shobu Karate Diákolimpia
nyugat-magyarországi elõdöntõjét. A Tápláni
Karate Sportegyesület versenyzõi a majdnem
kétszáz fõs mezõnyben mérhették össze tudásukat. Minden korcsoportból az elsõ négy helyezett továbbjutott az országos döntõre,
amit májusban tartanak Budapesten.
Nemcsak az erõs mezõnyben kellett
helytállniuk, hanem a betegséggel is meg kellett küzdenie a csapatnak: Németh Bence és
Kassai Csaba is magas lázzal érkezett a ver-

Válogatott-válogató

senyre. Bencének jól sikerült a verseny, de
Csabinak most nem volt szerencséje.
A verseny eredményei:

név

kata
(formagyakorlat)

Koós Nóra
Lovranics Alexandra
Németh Bence
Németh Marcell
Kassai Gergely

4
4
1
1
-

kumite
(küzdelem)

1
3
1
1
3

A Magyar JKA Karate Szövetség a
májusi Európa-bajnokságra készülve korosztályos válogatót rendezett Budapesten,
melyre Vas megyébõl 8 fiatalt hívott meg.
A Tápláni Karate Sportegyesület sportolóinak újabb elismerését jelenti, hogy a
nyolc jelöltbõl 5 a TKSE karatékája.
Németh Bence, Németh Marcell,
Kassai Csaba, Kassai Gergely, Horváth
Benjamin még egy edzõtáborban vesz
részt és utána írják ki a válogatott végleges keretét.

Magyar Bajnokság
2006. március 11-én Dunaújvárosban
rendezték meg a WKF Magyar Bajnokság
területi elõdöntõjét. A Tápláni Karate
Sportegyesületet 7 karatéka képviselte és
bár nem a shotokan irányzat versenye volt,
mégis szép eredményekkel tértek haza. Né-

meth Bence kumitében elsõ lett, Kassai Csaba pedig második helyezést ért el. Lovranics
Alexandra kumitében bronzérmet nyert,
Koós Nóra pedig kemény küzdelemben csak
pontozással maradt le a kumite-döntõrõl és így
ötödik helyezést ért el.

Latin Spirit
2006. március 5-én felejthetetlen élményben
lehetett része a község hölgyeinek, ha ellátogattak
a Mûvelõdési Házunkban megrendezésre került
nõnapi köszöntõre. Ezen a felfoghatatlan okból
havas-szeles vasárnap délután a Latin Spirit (Trió)
lépett fel, Táplánszentkereszten immár második alkalommal. A
fiúk hangszeres tudása
és zenéjük átható ereje
feledtette velünk a borzalmas idõjárást.
Én egy napos
szombat délután találkoztam a zenekarral és
megtudtam Róluk
mindent, amit tudni
érdemes. 2004. május
elsején alakultak – Györki Attilát, Györki Miklóst
és Kovasics Györgyöt tudva az együttes soraiban.
Elsõ koncertjükre pedig már december 29-én
sor került Szombathelyen, a Malom Sörözõben.
Instrumentális latin zenét játszanak, ami kis
hazánkban igazi ritkaságnak számít. Az irányzat
igen széles körben népszerû, erre jó bizonyíték a
már említett nõnapi rendezvény. De ezt támasztja
alá az a tény is, hogy színrelépésük óta folyamatosan koncerteznek, fõleg Szombathelyen, de számtalan meghívást kapnak vidékre is. Következõ fel-

lépésük pedig április 22-én 18.00 órakor kerül
megrendezésre, szintén Szombathelyen, az Egyházmegyei Kollégium Dísztermében.
A zenekar új taggal is bõvült az idõk során –
Vargyas László március 14-én lépett színpadra velük
elsõ ízben. Így lett a trióból kvartett. Szerintük
ez már így egy ideális felállás: egy basszusgitár,
két akusztikus gitár és
egy percussion, bár a
távlati ter vek között
szerepel még több és
többféle hangszer is. A
lehetõségek korlátlanok. A fiúk közül ketten
foglalkoznak elméleti
szinten is a zenével –
Attila komolyzenét, György pedig jazz-t tanul. Kérdésemre elmondták, hogy számaik nagy része saját
szerzemény, csapatmunka eredménye.
Engem õszintén megérintett a belõlük sugárzó lelkesedés, és a hit, amivel zenélnek – úgy
gondolom ez igazi ritkaságnak számít a mai fiatalok körében.
Mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el és hallgassa meg Õket április 23-án, a Vas-Film filmfesztiválon zenélnek ismét nálunk...
Kustos Anna Zsófia

Az elsõ két helyezést elérõk jutottak
tovább a Magyar Bajnokság Országos döntõjére, amit március 18-án Budapesten
rendeztek. Kassai Csaba kumitében ötödik helyezést ért el, míg Németh Bence
felállhatott a dobogó második fokára.

Kistelepülések
sportja
A Kistelepülések Vas megyei versenysorozatának következõ sportága a Nõi kosárlabda DÖNTÕ volt, amely 2006.
március 18-án Toronyban került megrendezésre. Nagyon szoros, sportszerû játékkal
asszonyaink, lányaink a versenyben részt
vevõ 8 csapat közül II. helyezést értek el.
A férfi kosárlabda ELÕDÖNTÕT
2006. március 25-én rendezték meg
Jákon. Csökkent létszámú csapattal nem
sikerült a döntõbe jutnunk.
A soron következõ sportág a lövészet.
Teniszezési lehetõség a szabadidõ hasznos
eltöltésére a Tappán birtok teniszpályáján.
Teniszütõt, labdát biztosítani tudunk.
Érdeklõdni, jelentkezni Molnár Istvánnál lehet.
Telefonszám: 06/20/38-90-058

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

