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Hírek

Egy hónap

Katarzist nekünk

Ülésezett a Képviselõ-testület

A gesztenyefák árnyékában is meghonosodhat a jókedv, az életérzés olyan formája,
melynek az édesanyja a hosszú életút minden szépségének szülõje. Élni és élni hagyni
minden jót, minden jóképû szépséget, a
holnapok sûrûjében eligazodni és kilépni a
szürke mindenféle árnyalatából.
Fontos, hogy a megtört lendületbõl újra
leopárd-mozgású süvölvény szülessen, hogy
a hullámok mozgása mindig egy irányba lendítse törékeny testünket, hogy a napfény
barnára sikálja a könnycseppeket a habos
arcokon.

2006. április 20-án tartotta a képviselõtestület soron következõ ülését. A képviselõk
elfogadták a 2005. évi költségvetési beszámolót. Családi Anita tájékoztatta a képviselõket a 2005. évi belsõ ellenõrzési tevékenységrõl. A testület meghallgatta és megvitatta
a 2005. évi gyermekvédelmi munkáról szóló
beszámolót.
A polgármester tájékoztatta a képviselõtestületet a Rákóczi és Táncsics utcák felújítására beadott pályázatról. Mint ismert a több
mint 30 millió forintba kerülõ munkára 50%os támogatást kért a község. Sajnos a pályázat
kiírója csak 7 millió forint támogatást nyújtott. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
két utca teljes felújításához hiányzó 8 millió
forintot a költségvetés általános tartalékának
terhére biztosítja. A közbeszerzési eljárás útján
kiválasztásra kerülõ kivitelezõnek az idei évben el kell végeznie.
A képviselõk döntöttek arról, hogy szervezõbizottságot alakítanak az augusztus 1113. között megrendezésre kerülõ versenysorozat elõkészítése céljából.
A Szent Lõrinc sétány Sport tér irányába
történõ meghosszabbítása miatt szükséges magánterületet az önkormányzat szerette volna
megvásárolni. Mivel a község által tett elsõ
ajánlatot a tulajdonos nem fogadta el és a to-

Felhívás
Táplánszentkereszt Község Képviselõtestülete 2006. április 20-án határozatot
fogadott el a község Településszerkezeti és
szabályozási tervének módosításáról. A
módosított terv véglegesítése a 2006. évben meg fog történni.
Felhívjuk minden Táplánszentkereszten ingatlannal rendelkezõ tulajdonos figyelmét, hogy a jelenleg érvényben lévõ
rendezési tervvel kapcsolatos észrevételét,
javaslatát, illetve kérelmét legkésõbb
2006. június 30-ig írásban juttassa el a
Polgármesteri Hivatal részére.
A jelenleg hatályos rendezési terv a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási
idõben megtekinthetõ.

vábbi egyeztetés is eredménytelen volt, a
képviselõ-testület a kisajátítási eljárás megindítása mellett döntött.
Megrendeltük a park vadgesztenyefáinak
aknázó moly elleni védekezõ permetezését.
Már most megindítottuk a helikopteres szúnyogirtáshoz szükséges hatósági engedélyek
beszerzését és szerzõdést kötöttünk a légi permetezést végzõ vállalkozóval. Ez azt jelenti,
hogy szükség esetén két napon belül el lehet
végezni a védekezést.
Az általános iskola nyílászáróinak cseréjére benyújtott CÉDE pályázatunk sikeres volt.
A tervek szerint sor kerülhet a nagy iskola
négy bejárati ajtajának és az északi homlokzat
összes ablakának kicserélésére. A pályázaton a
költségek 40,16%-át nyertük el, ami
2.549.366 Ft.
Az önkormányzat karbantartóinak munkája által megtörtént az utcanév táblák festése, pótlása. Lecseréltünk 14 darab kopott
közúti jelzõtáblát.
Elkészült – ha lassan is – a József Attila
utcai buszváró. Ez már a második buszváró,
mely nem csak esztétikailag módosítja a faluképet, hanem az utazóknak kulturáltabb környezetet biztosít. A várókba tervezett padok
gyártása folyamatban van. Ezekkel kiegészülve
lesz végleges az építmények felszerelése.

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

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

Nem változni és a
lételem apróságának hódolni minden mozdulat
örökségében. A nekifeszült, belélegzett, keserédes nagyvárosi ordítások Piroska-magányából is lehet gyémántot
csiszolni. A fennkölt rigmusok nem mindig
adnak enyhülést, néha a lanyhulás hull alá
az égbõl. A pulpitusok sûrûjébõl, a zökkenõmentes, dübörgõ King Kongoktól. A szerény harapások mindig nagyobbat szólnak,
mint holmi buktazabáló übersovinizmus.
A napfény majd úgyis elintéz mindent, a
madárcsicsergés mindig a régi marad, a virágok hirdetik szépségüket, mi meg igyekezzünk megõrizni épségünket.
A mindennapok silánysága harmadfokú
égésként szikkad bele bõrünkbe és a lélek
húrja pattanásig feszül, midõn fellibben egyegy fátyol és megcsodálhatjuk a kikeletet és
a pirkadatot.
Katarzisban élni jobb, mint tunya pocsolyában. Forgatni kell a világot, cigánykereket hányni, no meg fittyet a hétköznapi
lustaságnak, levágni minden kórófejet és
megnyomni a gázt, hogy addig éljünk míg
csak szabad, míg csak lehet élni a nyomorból fel-feltörõ katartikus életben.
Meskó Krisztián

Óvodai beiratkozás
2006. május 8-9-én beiratkozás lesz
az eljövendõ nemzedék legifjabbjainak 8 és
16 óra között.

Tápláni Fórum – Táplánszentkereszti havilap. Felelõs kiadó: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata.
Szerkesztõ: Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõ. Felelõs kiadó: ifj. Perl János polgármester
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Jegyzõi rovat
A Tápláni Fórumban ettõl a számtól kezdõdõen tisztelettel kérek helyet.
Jegyzõi, hivatali rovatot nyitunk, ahol tájékoztatást adunk minden számban
egy-egy közérdeklõdésre számot tartó témáról.
Tisztelettel várjuk javaslataikat, kérdéseiket, milyen jogszabályi témakörben vennék szívesen
a bõvebb ismeretszerzést.
Elsõként

Másik téma

Szomszédjogok – Növényzet-telepítési távolságra
vonatkozó elõírások
A „Virágos Táplánszentkeresztért” mozgalom eredményeit szemlélve örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több a szépen beültetett, parkosított, gondozott ingatlan községünkben. Mindnyájunk számára szemet gyönyörködtetõ, vonzó, de sokszor – nem kellõ
odafigyeléssel – komoly bosszúságot okozhatunk szomszédainknak.
Több kedves Lakótársunk érdeklõdött az
utóbbi idõben, hogy a szomszédos ingatlan
határától növényeket, fákat, élõsövényt milyen távolságra lehet, illetve illendõ ültetni.
Az alábbi jogszabályi tájékoztatásommal erre
szeretnék választ adni.
A korábbi években – 1977-tõl 1990-ig
a 40/1977./XI.29./ MÉM rendelet 5. sz.
melléklete szabályozta a telepítési távolságokra vonatkozó elõírásokat. Ezt 1990-ben
hatályon kívül helyezték. A szomszéd határától történõ növényzet-telepítést a józanész, a
szokásjog, sok
esetben egymás
megkérdezése, a
környéken látott
példa „szabályozta”. Sokszor ez
nem volt elegendõ, birtokvitákra, szomszédok
közti békétlenségre adott okot a beárnyékolás, az elhanyagolt lombkorona, a lombhullás.
Lakosság részérõl merült fel az igény
arra, hogy az önkormányzat a helyi sajátosságokra, igényekre való tekintettel szabályozza ezt a területet.
Önkormányzatunk a helyi környezet védelmérõl, a közterületek és ingatlanok rendjérõl, a település tisztaságáról szóló 16/
2001./XII.14/ rendeletének 2005. november 7-i módosításával szabályozta ezt a területet a fenti MÉM rendelet által kialakított
szabályozásra alapozva.

Országgyûlési választások
2006. április 24.

A rendelet szerint a legkisebb ültetési
(telepítési távolság az ingatlan határától)
belterületen:
– szõlõ, valamint 3 m-nél magasabbra
nem növõ gyümölcs- és egyéb bokor
(élõsövény) esetében 0,5 méter,
– 3 méternél magasabbra nem növõ
gyümölcs és egyéb fa esetében 1 méter,
– 3 m-nél magasabbra növõ gyümölcsés egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élõsövény) esetében 2,0 méter.
A jelenleg fennálló viszonyok rendezése
céljából a rendelet elõírja, hogy a már
meglévõ gyümölcs- és egyéb fa, valamint
gyümölcs és egyéb bokor (élõsövény) esetében – a jogos birtokvédelemre is tekintettel – a fentiekben meghatározott magasságok és távolságok betartását figyelembe kell venni
a fák, bokrok,
élõsövények
visszametszésével, ritkításával.
Nem szabad
elfelejteni, hogy
közösségben
élünk. A túl közel ültetett növényzet zavarhatja szomszédunkat. Komoly esetben a szomszéd birtokvédelmet kérhet. Az egy éven belüli
birtokháborítás esetén a Polgármesteri Hivatal jegyzõjétõl, egy éven túl elültetett
növényzet esetében a Bíróságtól.
A helyi szabályozás betartásával, kis
odafigyeléssel, a meggondolt növénytelepítéssel szépíthetjük környezetünket, portánkat és sok bosszúságtól menthetjük meg
magunkat.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az
önkormányzati szabályozás elõtt kikértük
lakótársunk, dr. Nagy László igazságügyi
mezõgazdasági szakértõ véleményét is.

Táplánszentkereszt községben a 2006.
évi országgyûlési választások két fordulóban
zajlottak le. A választás rendben, fegyelmezetten lezajlott. A szavazókörök választási
adatai a honlapunk „HÍREK” rovatában és a
hivatal hirdetõtábláján megtekinthetõek.
Nem a választásról kívánok írni, hanem
köszönetemet tolmácsolni.
Tisztelettel szeretnék köszönetet mondani a két szavazókörben mûködõ Szavazatszámláló Bizottság Tagjainak – választott és
delegált tagoknak egyformán – komoly, embert próbáló, felelõsségteljes munkájukért.
Köszönöm a Választópolgároknak is, hogy
tájékozottságukkal, türelmükkel segítették
munkájukat.
Hálás köszönet illeti a Polgármesteri Hivatal Köztisztviselõit, akik a választások
elõkészítését szabályszerûen, napi munkájuk
mellett, lelkiismeretesen végezték, a választás napi feladatok során segítették a bizottságok munkáját és engem is feladataim ellátásában.
Köszönöm az Idõsek Otthonának és az
Általános Iskolának a helyiséget.
Mindnyájuknak jó erõt, egészséget, a
továbbiakban ugyanilyen tisztességes munkát, eseménytelen, tiszta választást kívánok.
Családi Anita jegyzõ, mint a Helyi Választási
Iroda vezetõje.
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Iskola

Iskolai hírek
Passió
Megújult a Passió. A tavalyi évben nagy sikerrel vitte színpadra iskolánk mûvészeti köre Németh Ferencné tanárnõ vezetésével Krisztus szenvedéstörténetének zenés feldolgozását, mely Máté evangéliuma alapján
mutatja be a Megváltó utolsó napjait.
Végtelen örömünkre szolgált, hogy a húsvéti ünnepek elõtt, április 11én a szombathelyi Püspöki Általános Iskola több mint kétszáz tanulója
töltötte meg a mûvelõdési házat, s hallgatta áhitatos figyelemmel tanulóink játékát. Az elõadás után a Püspöki Iskola igazgatója és hitoktatója
köszönetet mondott a felejthetetlen élményért és ajándékkal kedveskedett
a szereplõknek.
Ugyancsak kitüntetõ megtiszteltetés, hogy április 25-én Perger Gyula
szentkirályi plébános úr, az Egyházmegyei Kollégium prefektusa vezetésével
120 középiskolás diák látogatott el községünkbe, hogy megtekintsék a
Passió elõadását. Ezek, a már községünkön túlmutató elismerések – melyek tanulóink és nevelõtestületünk munkáját dicsérik – jelzik, hogy iskolánk jó úton halad nemcsak ismeretnyújtás, hanem lelki-szellemi nevelés
tekintetében is.

Fúvósainkról

Újabb sportsikereknek örülhetnek tanítványaink. Köztudott,
hogy iskolánk tanórai és szakköri
kereteken túl is
többféle sportolási
lehetõséget biztosít tanulóinknak.
Kosárlabda, atlétika, foci, röplabda szerepel a mindennapi sportpalettán, de Gõcze tanár úr az alsó tagozatos testnevelõkkel úszni és korcsolyázni is viszi diákjainkat.
Fáradozásaik eredményeképpen tanítványaink minden megyei, és
kistérségi versenyen sikert sikerre halmoznak.
Április 12-én Csákánydoroszló adott otthont a Sárkány Kupa elnevezésû leány labdarúgótornának. Iskolánk csapata több – a térség kiemelkedõ teljesítményt nyújtó – iskoláját megelõzve a II. helyen végzett a tornán.
Április 19-én Szombathelyen került megrendezésre a Tavaszi diáksport
napok keretében az a kosárlabda-bajnokság, melyen iskolánk fiú kosárcsapata
a IV. korcsoportban a II. helyen végzett. Tanár úrnak és tanítványainak gratulálunk és további sportsikereket kívánunk.

A Pedagógiai Intézet meghívására Iliás Márta képzõmûvész
kiállításának-megnyitóján szerepelt iskolánk fúvós együttese április 20-án.
Fúvós zenekarunk újabb hangszerekkel gyarapodott. Községünk önkormányzata- az iskolai költségvetésen túl – mintegy
600.000 Ft-tal járult hozzá a fúvósok hangszerkészletének gyarapításához. Iskolánk együttese 5 trombitával lett gazdagabb.
Perl János polgármester úr jóvoltából fúvósaink ausztriai kiránduláson vehetnek részt a nyári szünetben. A szerepléssel összekötött
jutalomútnak már elõre örülnek a gyerekek.

Köszönetek:
Iskolánk tanulói nevében mondunk köszönetet a Szombathelyi Tangazdaság ZRT.nek, Purgai Ferenc úrnak, aki 50.000 Ft-tal
és Hajmási Péter úrnak, aki iskolánk alapítványát 36.000 Ft-tal támogatta. Így az idén
– a címzett támogatásokon kívül – várhatóan a tanulók táboroztatásához és a Mûvészeti kör jelmez- és díszletigényeihez, az iskolai
rendezvények, községi ünnepélyek színvonalasabbá tételéhez, az úszásoktatáshoz, tanulmányi versenyek megrendezéséhez stb. is
hozzá tudunk járulni.
Pénzbeni támogatásukat köszönjük,
csakúgy, mint azoknak a kedves szülõknek –
Kajcsos Ferencnének, Horváth Attilánénak,
Magyar Ferencnének és Neválovics Tibornénak -, akik munkájukkal járultak hozzá tanulóink és iskolánk hírnevének öregbítéséhez.

Iskolai sportélet

Színházlátogatások
Április hónapban két színházi elõadás megtekintését szerveztük
meg tanulóinknak. Az alsósok 19-én a szombathelyi Mûvelõdési és
Sportházban zenés gyermekkoncerten vehettek részt a Holló együttes
Regélõ c. mûsorán.
20-án délután a felsõ tagozat érdeklõdõ diákjai a Déry Tibor mûvébõl készült Képzelt riport c. produkciót láthatták. Presser Gábor zenéje, a nagyszerû rendezés s a fergeteges színészi játék nagyszerû élményt jelentett minden színházbarát gyereknek és felnõttnek.

Tanulmányi versenyek:
A megye egyik legrangosabb – Kalmár László nevét viselõ –
matematikaversenyen ismét szép sikert értek el iskolánk tanulói.
Az 5. osztályból Perl Bence a 4. helyet, Koós Viktor a 6.
helyet szerezte meg.
A 7. osztályból Cserkuti Milán, a negyedikesek közül
Domján Dávid és Kustos Júlia sikerének örülhetünk.
Eredményeikhez gratulálunk.

A PHARE-pályázatunknak köszönhetõen ismét gyarapodott iskolánk informatikai eszközállománya. Megérkeztek az új számítógépek, szkenner,
nyomtatók. Az oktatás színvonalának emeléséhez a jövõben videokamera, projektor, digitális fényképezõgép áll
rendelkezésre. Új fénymásoló váltja fel a régi, „kiszolgált”
berendezést is.
A hónap folyamán érkeznek meg azok a – szintén
pályázati pénzbõl vásárolt – sporteszközök is, amelyek
tanulóink mozgásfejlesztéséhez járulnak hozzá.

Stressz és stresszkezelés
témakörében tartott elõadást és gyakorlati képzést tantestületünk áprilisi nevelési értekezletén dr. Szalai Katalin szakpszichológus. A téma aktualitását nemcsak mindennapjaink
életeseményei indokolják. Az elmúlt tanév során végzett egészségnevelési felmérésünk eredményei is szükségessé teszik, hogy
nevelõtestületünk tagjai a tanulókkal is megismertessék és alkalmaztassák a legkorszerûbb
stresszkezelési technikákat.

Rendezvény
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Természettudományi nap Gornij Petrovciban

Mándl Józsefné igazgatónõ köszöntõ szavaiban a
testvériskolai kapcsolat eddigi eredményeirõl, a közösségek Európájában vállalt
szerepükrõl beszélt.
Hangsúlyozta, hogy az
európai közösség eszméje
csak akkor válik valóra, ha
mindenki úgy tesz, mint mi:
jó kapcsolatba kerülnek egymással, részt vesznek
egymás életében, drukkolnak egymásnak, mert
tudják, hogy ha valakinek sikerül valami, az mindenkinek jó.
A Föld Napja rendezvény kapcsán megemlítette, hogy rendkívül fontosnak tartja azt,
hogy olyan iskolában nevelõdjenek gyerekeink,

ahol olyan szemlélet kialakítására törekednek,
amely a következõ évtizedekben elõmozdíthatja
Földünk és természetes környezetünk ügyét.
Ezt követõen színvonalas kulturális mûsort
láthattunk, amelyben helyet kapott az iskola
apraja-nagyja, a kis óvodásoktól a legnagyobbakig. (Szlovéniában az általános iskolai oktatás és
az óvodai nevelés ugyanis egy intézményben zajlik.) Testvériskolánk tanulói szlovén népi táncokat, modern táncokat mutattak be, s hallhattuk
énekelni az iskola kórusát is.
A mûsort színesítette a mi diákjaink német
nyelven elõadott vidám színdarabja is.
A tízórai után szlovén–magyar vegyes csoportokra osztották be vendéglátóink a gyerekeket, ki-ki érdeklõdésének megfelelõ foglalkozáson
vehetett részt.
Az egyik
csoport az
egészséges életmód jegyében
különféle salátákat készített,
melyeket aztán
az ebédnél
mindenki kedvére megkóstolhatott.
A második csoport tagjai mûanyaghulladékból barkácsoltak használati tárgyakat. (Az iskolában kiemelten kezelik a környezetvédelem
kérdéseit, büszkék arra, hogy kiérdemelték az
ÖKO-iskola címet.)
A harmadikban a diákok az iskola jól felszerelt számítástechnika termében a természetben

megfigyelt információkat dolgozták fel a modern
informatika eszközeivel.
A legidõsebbek visszabuszoztak a hodosi határátkelõhely közelében található gorickói tóhoz, ahol a természetközeli állapotban lévõ tónál zajló vidrakutatásról kaphattak átfogó képet. Szakemberek tájékoztattak minket e speciális kutatási területrõl, de élményt jelentett a
ritka növények és állatok megfigyelése is.
Különösen példaértékû volt számunkra az,
hogy Szlovéniában milyen sokat áldoznak arra,
hogy a felnövekvõ nemzedékben kialakítsák a
természeti környezetük iránt érzett felelõsséget.
A programok végeztével közösen felkerestük a
faluban található emlékhelyet, amely két belga tudósnak állít emléket, akiket a magas légkör kutatása
során sodort ilyen messzire a szél hazájuktól. Laczó
igazgató úr e helyen beszélt községük történetérõl és
jelenérõl s jövõ terveikrõl. Az iskolába visszatérve
ízletes ebédet fogyasztottunk el, majd mi is – ugyanúgy, mint az eddig Szlovéniába látogató társaink –
kedves ajándékot kaptunk vendéglátóinktól.
Újabb ismeretekkel és élményekkel gazdagodva indultunk haza Táplánszentkeresztre.

Az édesanyákat
ünnepeljük

A Muzsikás
Táplánszentkereszten

Kihívás Napja –
2006. május 24.

Április 21-én iskolánk tanulóinak és
tanárainak újabb csoportja tett látogatást
a szlovéniai Gornij Petrovci-i testvériskolánkba, ahol vendéglátóink a Föld Napja
alkalmából természettudományi napot
szerveztek számunkra.

Az immáron elmaradhatatlan Kihívás
Napja idén május 24-én kerül megrendezésre. Bõvebb információk a plakátokon.

Szeretettel és tisztelettel várunk minden
édesanyát és nagymamát május 7-én, vasárnap 15 órára a Mûvelõdési Házba
anyák napi ünnepélyünkre. Iskolánk hagyományaihoz híven az alsó tagozatosok verssel,
dallal, Mûvészeti Körünk a Légy jó mindhalálig c. produkcióval – amelyet már nagy
sikerrel mutattunk be a szomszédos községekben is – kedveskedik az édesanyáknak.

A tavaszi utolsó
színházbusz
2006. május 15-én 12 órától községünkben vendégszerepel a világhírû Muzsikás Együttes. Elsõsorban az iskolások
részére állítottak össze egy mûsort, de a
kedves – éppen ráérõ és zenére éhezõ –
polgárok soraiból is várjuk az érdeklõdõket
a Jókai Mór Mûvelõdési Házba.

2006. május 25-én 19 ótáról az
MMIK színháztermében a A. P. Csehov:
A lakodalom címû mûvét láthatja az, aki
jelentkezik a színházbuszra.
Belépõ: 1.500 Ft. A busz ingyenes.
Információ: Meskó Krisztián
Tel.: 06-30/659-0275

Tápláni2006.
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Bemutatkozom
Poprócsi Barnabásnak hívnak,
mesterségem címere április 1-jétõl távmunka ügyintézõ a Jókai Mór Mûvelõdési
Ház könyvtárának Teleház részlegében,
egyben mindenkörû segítõ Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ barátom tevékenységeiben, amit ez idáig egyedül vitt véghez itt,
Táplánszentkereszten.
Harmincegy esztendõ életéveim száma, lakóhelyem pedig jelenleg Szombathelyen van egy albérletben, ahol német
ajkú barátnõmmel élek együtt. Harmadik
éve koptatom a Berzsenyi Dániel Fõiskola
levelezõ tagozatának padjait, mint leendõ
mûvelõdésszervezõ. Elõzõ munkahelyeim,
sorrendben Philips a késõbbi Jabil és a
Pacard Electric üzemegységei voltak nagyrészt raktári foglalkoztatásban. A multinacionális vállalatok világát hosszú ideje már
csak keserves nyûgnek és szomorú kötelességnek éreztem. A valódi érdeklõdésem
nagyon távol állt a monoton, zajos gépek
világától. Elõnyét csak annyiban élvezhettem a zárt környezetnek, hogy megismertem olyan embereket, akiknek jó részével
ma is tartom a kapcsolatot. Lassan és alattomosan a mûvészetek varázslatos univerzuma ejtett rabul. Életfogytiglan. Elsõsorban a film mozgó kordokumentumai és
álomképei, majd a zene harmonikus dallam- és ritmusbirodalma következett, mialatt mindvégig ott volt velem hûséges támaszként a néma mester; a könyv. Szabadidõmben barátaimmal, a PUK csoport elnevezésû közösségben dugjuk össze fejünket, majd találunk ki kis elõadásokat, zenei rendezvényeket, kiállításokat, sõt néha
mindezt egy idõben és egy helyen. Ezt persze mind úgy, hogy senkinek semmilyen
elõvégzettsége – ne adj isten papírja lenne
bármirõl is. A szabadság érzése, öröm az alkotásban, öröm ezek átadásában és a játékosság keveredik olyan eredménnyel, ami
igaz értékeket hordoz magában.
Szeretném Táplánszentkereszten
mindazt a mûvelõdési és kulturális hagyományt tovább görgetni, amit Krisztián
néhány éve útjára indított. Egyik feladatomként szándékom segíteni az embereknek, hogy megtalálják a maguk számára,
a maguk adottságaihoz legmegfelelõbb
munkát, majd a másik feladatomnak is
eleget téve pedig a szabadidejükhöz olyan
adalékkal szolgálni, ami szem elõtt tartja
a falu több száz éves múltját – színesíti,
gazdagítja életüket.
Poprócsi Barnabás

6.

Iskola

Kiemelkedõ versenyeredmény
Ismét kiemelkedõ szakmai sikert könyvelhetünk el.
Iskolánk egyik 7. osztályos tanulója, Cserkuti Milán a MATEGYE
(Matematikában Tehetséges Gyerekekért Alapítvány) által szervezett országos
Zrínyi Ilona matematikaversenyen kiválóan teljesített.
– Nem ez az
elsõ kiemelkedõ
versenyeredményed. Milyen sikerekkel büszkélkedhetsz?
– Alsó tagozatban kezdtem
foglalkozni a matematikával. Évek
óta részt veszek a
területi, megyei
versenyeken, de
benevezünk az országos levelezõ
feladatmegoldó
próbákra is. Számomra mindig a
legizgalmasabb a Zrínyi verseny, mert itt elsõsorban logikai feladatokkal kell megbirkózni.
Volt már 6. és 3. helyezésem, de a legnagyobb
siker az idei. A megyein hajszálon múlt a gyõzelem; azonos pontszám mellett a prior-pontok döntöttek. A kecskeméti országos döntõ
18. helyezésére nagyon büszke vagyok.
– A Zrínyi az egyik legrangosabb versenynek számít. Miért?
– A megyében évfolyamonként kb. 400
induló volt. Az országos versenyre, pedig a
megyék legjobbjai kerültek, azok, akik az országos átlag fölött teljesítettek, mintegy 80
diák.

– Véleményed
szerint tehetség,
vagy szorgalom
kérdése a siker?
– Van érzékem a matematikához, édesapámmal kiskorom óta
oldunk meg otthon logikai feladatokat. Szeretek
vele foglalkozni.
Más kérdés, hogy
rengeteg munka
van mögötte. Hetente több órát
foglalkozom feladatsorok megoldásával, amit aztán Babi nénivel értékelünk.
– Izgulsz a versenyeken?
– Eleinte izgultam, de ezt is meg lehet
szokni. Fontos a testi-lelki felkészülés. Szeretek olvasni, különösen a tudományos-fantasztikus és a kalandregényeket szeretem.
Fontos számomra a sport is, karatéra járok,
biciklizem, ugyanúgy játszom, mint minden
magam korabeli gyerek.
– Terveid a jövõre?
– Mûszaki pályát szeretnék választani,
villamosmérnöknek készülök.
Gratulálunk, sikereidre mi is büszkék
vagyunk.

Recept

7.
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Ildikó konyhája
A GOMBÓCLEVES

A következõ hétköznapi leves nálunk ünnepi levessé „lépett elõ”.
Történt ugyanis, hogy ezt nálunk, Balatonfüreden nagyanyám mindig egy-egy palacsinta
vagy bukta mellé fõzte, de mivel az én családom
egyáltalán nem ismerte, rendszeresen kérték,
hogy vasárnap húsleves helyett ezt fõzzek. Mondanom sem kell, örömmel tettem, hiszen mindig szívesen fogyasztotta mindenki, az apróktól
a legnagyobbakig.

• Hozzávalók: (a gombócokhoz)
40 dkg fõtt, krumplinyomón áttört burgonya
4 púpozott evõkanál liszt (ill. annyi, hogy a
gombócok formázhatóak legyenek)
1 db tojás
2 evõkanál étolaj
ízlés szerint só
(a leveshez)
1 kis fej reszelt vöröshagyma
1 kávéskanál só
2 evõkanál étolaj
fûszerpaprika, kevés õrölt bors
kevés petrezselyemzöld
a krumpli fõzõvize (ki ne öntsd!!!)

Haditudósítás
2006. április 11-én csapataink sikeresen bevették az Idõsek
Otthona, a Hét Kastély Kertje
Mûvészeti Óvoda, az Apáczai
Csere János Általános Iskola és a
Polgármesteri Hivatal épületeit.
Minden véráldozat nélkül, a
költészet erejével térdre kényszerítve minden betûhódolót a
siker történelminek és diadalmasnak tekinthetõ. Az Idõsek
Otthona pedig még mûsorral és
versennyel is kedveskedett, sõt a
hadtáp (pogácsa) is finom volt, de csapataink így is Tóth Árpád tábornok vezetésével
hõsiesen küzdöttek és döntötték romba a
híveket.
Az Óvoda minden ifjú legénye és amazonja sem volt elegendõ, hogy a költészet fiatalokra gyakorolt hatása kiteljesedjék. Eme
gyõzelmek fõleg Weöres Sándor századosnak
voltak köszönhetõk.
Az iskola hamar megadta magát. 14 éves
ifjoncai áhítattal hallgatták a válogatott ve-

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

• Elkészítés:
A burgonyát megtisztítjuk, kockára daraboljuk, sós vízben megfõzzük és még forrón áttörjük Ha kihûlt, hozzátesszük a lisztet, tojást,
olajat és a sót, majd egyenletes masszává gyúrjuk. Félretesszük.
Most a „leve” következik.
Olajon átpirítjuk a reszelt hagymát, bors,
paprika, só. Majd felengedjük a burgonya fõzõlevével. (Ügyelj a sózásra, mert a krumplilé
sós!!!)
Megvárjuk, míg a leves felforr és a lobogó
vízbe nedves kézzel az elõbb félretett masszából
pingponglabda nagyságú golyókat formázunk, s
beletesszük „õket”.
Ha idõnk kevés, ez a leves sima, bármilyen
alakú tésztabetéttel is kitûnõ!
Jó étvágyat hozzá!
Pozsgai Ildikó

Újra tanfolyam

zérek sorait, s minden ellenkezés nélkül tették le fegyvereiket.
A Polgármesteri Hivatal tisztjei maguk
sem gondolták volna, hogy ilyen hamar behódolnak és átadják önként és dalolva a
várat.
A tavaszi hadjárat elérte célját, jövõre
újra támadunk.
Meskó Krisztián hadúr
a táplánszentkereszti „Költészet Napja”
hadmûvelet fõtisztje

A tavalyi évben sikeresen lezajlott
több számítástechnika tanfolyam is nagyközségünkben, ezért, no meg a hihetetlen
érdeklõdés miatt újra kezd körvonalazódni egy turnus beindítása, melynek idõpontja 2006. május 26. A tavaly megszokotthoz hasonlóan péntek-szombati ritmusban zajlana az oktatás 6 alkalommal.
A cél továbbra is a középkorosztály alapvetõ számítógép-használati tudásának biztosítása, illetve elmélyítése. A tanfolyam ingyenes.
Jelentkezni a Jókai Mór Könyvtárban
lehet 2006. május 24-ig.
Információ is innen szerezhetõ be, valamint a 06-30/659-0275-ös telefonszámon Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõnél.

Tárt kapuk
Minden hétköznap a Mûvelõdési Házban,
az intézmény tárt kapukkal várja az érdeklõdõ fiatalokat, valamint az Ifjúsági Klub is a könyvtár
szomszédságában kialakított helyiségében.

A Táplán Mozi májusi mûsora
Május 2. – Rupert Wainwright: A köd

Május 16. – Kapitány Iván: Kútfejek

Május 9. – Carlos Saldanha:
Jégkorszak 2.

Május 23. – Fonyó Gergely: Tibor vagyok,
de hódítani akarok

Május 30. – Kirk Jones: Nanny McPhee – A varázsdada

Tápláni2006.
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8.

Sport

„VAS-FILM”2 – Siker2
A második alkalommal meghirdetett „VASFILM” – Vas megyei filmfesztivál még a tavalyinál is nagyobb sikerként könyvelhetõ el, hiszen
több alkotó több alkotása és
nagyobb érdeklõdés is övezte az
április 22-23-i eseményeket.
A média figyelme és a szakma elismerése minden várakozásunkat felülmúlta és külön
köszönet a hathatós segítségért

dr. Kovács László alpolgármester úrnak,
valamint az ifjú csapatnak: Bognár Györgyi,
Christine Dittmann, Kovács Levente,
Kozmor Barbara, Kustos Anna, Móricz
Eszter, Poprócsi Barnabás, Szemes Szabolcs.
A megnyitó és a programismertetés után a
filmek vették át a szerepet. Kisebb szünetekkel
tarkítva vasárnap estig forgott a film és a kissé
eklektikus mezõny bizony sok meglepetést tartogatott a zsûrinek és a nézõknek is.
Az „Édes élet”– sarok finom süteményei és a
könyvvásár
mind azt hivatottak hirdetni, hogy a filmnézés öröme
gasztronómiai
és mûvelõdési
élményt egyaránt nyújthat,
sõt ki is egé-

szíthetik egymást. A Latabár Kálmán-kiállítás
filmfotói a régi korokba, a film hõskorába számûztek minket, hogy ne feledjük honnan is jöttünk
és tisztelettel
kell adózni
minden filmszeretõnek a
nagyok elõtt.
A Baki
Orsolya, Németh József,
Tóth Csaba,
Vá g v ö l g y i
András alkotta zsûri
nehéz feladatra vállalkozott, de minden értékelés
azzal ért véget, hogy érdemes volt órákat ülni a
vászon elõtt.
Szombaton este a Heaven Street Seven
zenekar szórakoztatta a közönséget koncertjével,
míg a vasárnap esti, díjkiosztó elõtti fellépõ a
Latin Spirit nevû formáció volt.
Üde színfoltja volt a két napnak a PUK
csoport elõadása, akik elmezsmlif A címû

produkciójukkal bármely más, nagyobb kaliberû mustrán is sikert
arattak volna. Szombaton este megmozgatták
rekeszizmainkat és a
komolyság is hamar a sajátunkká volt performance-uk
után.

No de a díjazottakról. Hiszen vasárnap
este már 100 fõs izgatott tömeg várta, hogy
felszálljon a füst, s kiderüljön, hogy idén kik
kapnak díjat a Vas megyei filmfesztiválon.
Íme:
• Animációs
díj: Várhelyi Márton–Várhelyi Zsófia: Elszakadás
• Kísérleti film
díj: Rozsits Máté: DJ. Vadim klipfilmje
• Dokumentumfilm
Fõdíj: ifj. Apczi Jenõ: A mozi 50 éve – A
magyarkanizsai mozi félévszázada
Díj: Tóth Anita 6 alkotásáért együtt
Díj: Boros Ferenc-Horváth Zoltán: A haditudósító – Dr. Kuntár Lajos élete
Díj: Helényi Tamás: Csillagtánc
• Fikciós film
Fõdíj: Fábián Gábor: Fugite
Díj: Varga Balázs: Gábor 8 elõtt 5 perccel
Díj: Pospischil Barnabás: Úton hazafelé
Díj: Turi Gábor: Király el
Különdíj: Szalai Bálint: Társas-játék

Találkozunk jövõre a III. „VAS-FILM”-en
ugyancsak Táplánszentkereszten.
Meskó Krisztián

