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Jó hangulatban és nagy tömegek előtt
peregtek a filmek április 21-22-én a Jó-
kai Mór Művelődési Házban, hogy új-
fent bebizonyosodjon, az amatőr filme-
zés él és virul, s talán most már pedze-
gethetjük, miszerint Táplánszentkereszt
kezd a vasi filmesek naptárába bekerülni,
mint a rendes évi filmfesztivál hazája.

De az is jól érezhette magát, aki csak
nézelődni jött, valamint a testének adott
egy jó adag süteményt az „Édes élet”-sa-
rok bájos hölgyeinek kínálására.

Szombaton délután Rasperger József,
a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont munkatársa köszöntötte a nagyér-
deműt, hogy aztán nyomban a közepébe

A VAS-FILM most már túlmutat önmagán
vágva – a filmekbe bele nem vágva – el-
indulhasson a mozgóképfolyam. A len-
dület egészen vasárnap este 18.30-ig tar-
tott, kisebb-nagyobb megszakításokkal,
de egy pillanatra sem múló érzülettel.
Olyan érzések kavarogtak idén is a leve-
gőben, amitől csak az tud elbódulni, aki
a Napot látja, a csillagokat érzi és a
Hold ébreszti. Egy kasztnyi őrült, egy
lélegzetet együtt vevő társaság, a megúju-
ló közösségi létben fürdőző emberek
hada. Ez volt és ez lesz a VAS-FILM
hadserege.

Seregszemle, melynek ítészei idén
Ferenczy Gyöngyi, Török Gábor és Ga-
ras Kálmán voltak. Lehetett szeretni,

bírálni őket, de derekasan tették a dol-
gukat és elégedetten távoztak Táplánból.

A vetítőgép matuzsálemek és a híres
filmrendezők fotóiból, élettöredékeiből
összeállított kiállítások Manitou szelle-
meként őrizték a filmidőt, szívták ma-
gukba a lassan már történelmet író, for-
máló fesztivál légkörét. Fellini után sza-
badon, a Művelődési Ház sarkában édes-
getett minket magához az élet, s annak is
süteményformájú reinkarnációja. Fo-
gyott is a krém, s jó volt a büfében hör-
pinteni is.

Az egyszünetnyi délutáni filmözön ko-
ronájaképpen kezdődhetett Marco
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Üres a fészek, nincs lakója már!
Üdvözlöm a Fórum olvasóit. Hetek

óta üres a Plébánia, nincs állandó lakó-
ja. Gondolom nemcsak nekem tűnt fel,
másokat is foglalkoztat a nagy kérdés:
mikor lesz állandó lakója a 35 éve épült
plébániának? 1995. őszén nagy érdek-
lődéssel várta a falu, hogy Brenner Jó-
zsef helynök úr után, aki nagy tapaszta-
lattal, szeretettel, hozzáértéssel, türe-
lemmel szolgálta a falut, ki lesz a kita-
posott ösvény továbbvivője? Mivel a mi
Istenünk csodálatosan működik, bár
útja rejtve van: kapott a falu egy fiatal,
életerős, nagy bibliatudású, embersze-
rető papot Kiss László személyében. Ő
megpróbálta az ösvényeket tovább ta-
posni, szélesíteni nem kis sikerrel. Ő is,
minden emberben, hivő és hitetlenben,
öregben és fiatalban, szegényben és gaz-
dagban, mindenkiben Isten teremtmé-
nyét látta és szerette. Ő is tudta, hogy a
falu lakosai nem mind katolikus, van-
nak református, evangélikus, baptista
vallást gyakorló lakók is itt. Ő is min-
denkivel talált közös hangot.

Jó szócsöve volt Ő Istenünk Igéjé-
nek. Ott volt Ő minden család életében
munkája által, keresztelt, esketett, teme-
tett, tanított, családokat látogatott, kari-
tatív munkából is kivette a részét, nya-
raltatta rászoruló családok gyerekeit,
iskolai évnyitók-évzárokon, falunapo-
kon misézett. Jó kapcsolatot ápolt Is-
kolával, Óvodával, Önkormányzattal,
Temetkezési vállalkozóval, egyszóval
mindenkivel. Ráérzett arra is, hogy a
nyugdíjasok gyakran unatkoznak, tartal-
mas programokat szervezett nekik is. A
gyerekeknek a Mikulás várást, Jézuska
várást. A fiataloknak bibliaórát tartott.
Sok embernek hiányozni fog az Ő sze-
mélyisége. Ő nem ismerte a „korán-ké-
sőn” szavakat. Reggel 6-kor nem mond-
ta a telefonba, hogy korán van, de este

10-kor se, hogy későn van. Amilyen
csendben ideköltözött Zalaegerszegről
12 éve, olyan csendben egy szép napon
elhagyta a falut 2007-ben, engedelmes-
kedve Vezetőinek. A falu  lakói,  remé-
lem  már alig várják az igazi  tavaszt,
hogy akár közösen, vagy akár több csa-
lád összefogva egy jó zalai  kirándulás
alkalmával részt vehessenek egy szent-
misén  Kiss László  plébános valamelyik
templomában. Biztosan örülni fog, ha
ismerős arcokat lát majd az egyik temp-
lomban. Addig  is  kívánunk  Neki  jó
egészséget, sok erőt az új kihívásokhoz,
és csak emlékeztetjük arra, amit Ő is
tud, hogy „Előbb minden Isten elé kerül
ami Téged ér.” Biztosítjuk arról, hogy
nem felejtjük el, és az a munka, amit Ő
olyan nagy szeretettel végzett, biztosan
nem múlik el nyom nélkül.

Nagy feladat szakadt a falura. Lehet és
kell naponta imádkozni mindenkinek,
azért, hogy az új plébános Kovács
György tudja folytatni azt a munkát,
amit elődje elkezdett. Legyen ereje, ide-
je, segítsége, hogy a közel 3000 lelket
számláló faluban ne szakadjon meg a
sokoldalú lelki munka. 6-7 templomban
nem lesz könnyű helytállni. Talál-e meg-
felelő embereket, segítséget, imatámoga-
tottságot, telt padokat, adakozó lelkű hí-
veket, szolgálatkész embereket? Vagy
közönyt, érdektelenséget, önzőséget?
Rajtunk áll, meddig áll üresen a plébá-
nia, amit az őslakosok, adományokból,
verítékből, külföldi segélyekből, közös
munkával felépítettek. Ők már bizonyí-
tottak, a ma emberére már csak annyi
vár, hogy karbantartsa, ápolja környeze-
tét és elfogadja Isten akaratát. Minden
pap tudja azt, hogy az a közösség, amely
nem rugalmas az ifjúsággal, a gyerekek-
kel, az ifjúság nélkül marad. A cél az,
hogy öreg és fiatal, gyerek és aggastyán
Isten házában érezze otthon magát. Kap-
jon minden alkalomkor Isten Igéjéből

olyan vigaszt, bátorítást, lelki eledelt,
hogy egy misealkalmat se mulaszthas-
son el. Ezért mindenkinek tennie kell.
Istenünk adjon erőt, türelmet, kitartást,
hogy az előttünk álló feladatokat úgy
végezhessük el egyenként, hogy az Ő
neve naponta megdicsőülhessen.

Üdvözlettel:
Juhász Judit

Egy megnyitó margójára
Múltam és jelenem – ezzel a címmel

hirdette meg a Művelődési Ház
Marosits József szobrász, grafikus és
költő estjét. Őszintén bevallom, a szo-
kásos, sablonos megnyitóra számítot-
tam, de kellemesen csalódtam. Már
maga az elrendezés, elhelyezés is ízlé-
ses és profi volt. Az alaphangulatot az
ifjúsági fúvószenekar adta meg. Két
műsorszám eljátszása után a Művelő-
dési Ház vezetője, Meskó Krisztián vet-
te át a szót. A második meglepetés ek-
kor ért! A megszokott bemutatásra és
méltatásra számítottam, ehelyett Krisz-
tián pár szóval bemutatta a művészt, s ő
maga folytatta az előadást. Ami ezután
következett, az volt a következő megle-
petés. A művész úr saját maga mesélte
el tragédiákban és fordulatokban gaz-
dag életét, az első vers megszületésétől
a jelenig. Magával ragadó előadása alatt
ráébredtem, hogy nem csak egy tehet-
séges költőt, hanem egy nagyszerű elő-
adót is megismerhettem. Élmény volt
hallgatni. Sajnálhatja, aki nem volt ott!
S éppen ez az, ami miatt tollat ragad-
tam. A mai, rohanó világunkban érté-
kelni, becsülni kellene, ha a kultúra
„házhoz” jön, s nekünk csak magunkba
kellene szívni. Érdemes lenne ezen
mindnyájunknak elgondolkodni, s
megragadni a kínálkozó lehetőségeket,
mert a kultúra érték, ápolandó érték!

Horváth Lajosné

Napsütés és enyhe szélroham – vidám-
ság és egy kis borzongás. Röviden és ve-
lősen ez az idei majális összefoglalója.

Igazán szép májusfája van a település-
nek idén, köszönhető ez a Polgárőrség
áldásos munkájának és Kustos Ervinné
szalagjainak.

Eme szép fa árnyékában vette kezdetét
kedden a rendezvény, kikkel, ha nem a
község gyöngyszemeivel, a Janászek Fe-
renc által dirigált, a keresztségben egyre
csak bővülő nevű Táplánszentkereszti

Apáczai Csere János Általános Iskola If-
júsági Fúvószenekara műsorával. Az alap-
hangulat tehát adott volt egy vidám délután-
hoz, s jöttek is sorban a Tápláni Gyöngyvi-
rág Dalkör tagjai, akik egyre több település-
re jutnak el szerte a megyében. A legfiata-
labb fellépők idén is a Pink Panthers
rockysai voltak, akik egyre szebb eredmé-
nyekkel térnek haza Táplánba.

A Gencsapáti Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes műsora alatt felizzottak a
színpad deszkái és a közönség tenyere is

egyre többször verődött össze. A Boglya
Népzenei Együttes pedig a tőle megszo-
kott magabiztossággal húzta és önálló
műsorral is készültek.

A Capito Gitárklub benépesítette a szín-
padot és színvonalas 75 percet varázsoltak a
kitartó nézők legnagyobb megelégedésére.

A Táplán Mozi – kedd lévén – az
S.O.S. szerelem című filmmel várta láto-
gatóit, hogy a vetítés után már a legutol-
só majálisozók is hazatérjenek.

 Meskó Krisztián

A majális az a majális
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Öt esztendeje, 2002. március 8-án
alakult a polgárőrség községünkben. Je-
lenlegi létszámunk 28 felnőtt és 6 diák.

Az öt év alatt 8000 óra szolgálatot
teljesítettek a táplánszentkereszti pol-
gárőrök. Gépkocsikkal 23000-km szol-
gálati utat tettünk meg. A községben
tartandó rendezvényeken biztosítottuk
a helyszínt, forgalmat irányítottunk.

A község munkájában aktívan részt
vesznük (lomtalanítás). Az önkor-
mányzattal, iskolával, postával együtt-
működési megállapodást kötöttünk.

Április 29. a Herényi Virágút rendez-
vényen segítettünk forgalomirányítás-
ban. Munkánkkal támogatjuk a június 2-

A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület 1899-ben alakult. Azzal a
céllal hozták létre, hogy a hivatásos állo-
mány mellett részt vegyen a tűz megelő-
zésében, a tűz elleni védekezésben, és a
tűz felszámolásában, hogy szükség esetén
részt vegyen a katasztrófavédelemben és
a katasztrófahelyzet elhárításában.

Mint társadalmi szervezet, annak pon-
tos szabályát a Vas Megyei Bíróság
1977. július 16. napján fogadta el és je-
gyezte be a nyilvántartásába. Csaknem
10 év elteltével a bíróság vizsgálja e tár-
sadalmi szervezetek létjogosultságát.
Nagyon sok szomszédos községben ez
által, s az érdektelenség miatt megszűn-
tek az önkéntes tűzoltó egyesületek. Ná-
lunk szerencsére másként van.

2007. január 13-án ülésezett az egyesü-
let közgyűlése 16 fővel, mely két ifjú tag-
gal bővült.  A jelenlévő tagság nem en-
gedte megszüntetni az egyesületet. Fenn-
maradása, és a több mint egy évszázada
működő hagyomány, segítésnyújtás to-
vább folytatása mellett szavazott.

Személyemben új elnöke és tűzoltópa-
rancsnoka lett a Táplánszentkereszti
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Új fel-
adatok, új felelősök megválasztására ke-

rült sor. Azonnali gyors lépésekre volt
szükség a fennmaradáshoz.

A Vas Megyei Bíróság a megjelölt hi-
ánypótlásokkal kiegészítve, alapszabály
módosításával elfogadta, s 2007. február
28-án ismét nyilvántartásába vette az
egyesületünket.

Ami már megtörtént a sok feladat
mellett: A polgármesteri hivataltól
visszakaptuk a tűzoltószertárat. A mel-
lette lévő irodát csinosítjuk, összegyűjtés-
re kerültek az összes meglévő oklevelek,
serlegek, vázák, BM elismerések, régi
tárgyak, eszközök. Folyamatban van a
meglévő tűzoltásra alkalmas eszközök
állapotfelmérése, javítása, újak beszerzé-
se. Nagy segítséget nyújt Szombathely
Város Tűzoltósága, melynek 20 évig hi-
vatásos alkalmazottja voltam. E jó kap-
csolatnak köszönhető, hogy egyesüle-
tünk számára 5 garnitúra satlen típusú
védőöltözetet, amely bevetési ruha, 5 pár
védőcsizmát, 2 db mászóövet, 3 pár tűz-
álló védőkesztyűt, 5 db vízálló úgyneve-
zett pigment kabátot biztosított.

Községünk képviselőt-estülete és pol-
gármestere erkölcsi és anyagi támogatást
ígért az ügyben, hogy kívülről is felújításra
kerüljön a falu központjában lévő épület.

 Újjáalakult az Önkéntes Tú́zoltó Egyesület
Egyesületünk tagjai társadalmi munkában
is kiveszik a részüket. Eltávolítottuk az
akáctuskókat, kerékpártámaszt, s végezzük
a parkosítást, betonozást az iroda és a szer-
tár előtt. Új szertárkapu és előtető kerül
felszerelésre a közeljövőben.

Nagy esemény vár ránk 2007. június
2-án.  Nálunk kerül megrendezésre
ugyanis az Önkéntes Tűzoltó Egyesüle-
tek területi versenye, Szombathely Vá-
ros Tűzoltósága, Kőszeg Város Tűzol-
tó Testülete segítségével. Az egész na-
pos rendezvény tűzoltóbállal fog zárul-
ni.

Ezúton szeretném kérni a lakosságot,
hogy támogassa a falu Önkéntes Tűzol-
tó Egyesületet. Várom a személyes
megkeresést azoktól a lányoktól, fiúk-
tól, hölgyektől és uraktól, akik szívesen
részt vennének egyesületünk munkájá-
ban.

Szeretnénk támogatásukat kérni, akár
anyagi, akár tombolatárgyak felajánlásá-
ra, melyek hozzájárulnának a június 2-án
megrendezendő verseny minél maga-
sabb színvonalához.

Tancsics  József,
a Táplánszentkereszti Önkéntes

Tűzoltó Egyesület elnöke

A hét ajándék
Nemcsak pünkösdkor. Mindig. Mert a

lélek áradni akar. Nemcsak csordogálni.
Beléd is, neked is, általad is. Ezért is az
ajándékai. Mind a 7. Bölcsesség. Hogy a
kínálkozó lehetőségek közül mindig tudj
jól választani. Azt amelyik megfelel. Élet-
célodnak és Isten veled való tervének. Ér-
telem. Hogy amit tudsz, értsd is. Amit né-
zel, lásd is. Jótanács. Hogy meglásd, aki
rászorul. S megtaláld a megfelelő szót. S
meghalld hogyha neked adják. Hogy jónak
érezd és tanácsnak. Tudomány. Nem új tu-
dást ad. Hanem tudását annak, hogy a
meglévőt hogy használd minél jobban. A
tudás gyakorlatra váltásának tudományát.
Jámborság. Hogy ne csak az eszeddel tudj
hinni. A hitet ne csak megszokásból gya-
korolni. Hanem szívből és lélekkel. És
örömmel. Lelkierősség. Hogy higgy és éld
a hited mindig. Akkor is amikor nehéz.
Amikor szenvedsz érte vagy gúnyolnak
miatta. Vagy egyszerűen csak nem úgy ala-
kulnak a dolgok. Istenfélelem. Ne értsd
félre. Ne őtőle félj. Hisz ő Atya. Hanem
attól, hogy Őt megbántsd. Örülj ennek a
hét ajándéknak. Aki adja, mindig adni
akarja. Csak hidd és fogadd el. Hogy többé
tegyen. Hogy te is ajándék lehess mások
számára.

Öt éve alakult a Táplánszent-
kereszti Polgárôr Egyesület

án tartandó Tűzoltó versenyt, segítünk a
rendezvény lebonyolításában.

Június 23. megyei csapatversenyen ve-
szünk részt, igyekszünk megőrizni tava-

lyi első helyünket. Július
21. országos csapatverse-
nyen veszünk részt.

Amennyiben valaki sze-
retné támogatni az egye-
sületet, az az alábbi szám-
laszámra való befizetéssel
megteheti: 72700239-
10005800 Rum és Vidé-
ke Takarékszövetkezet.

A Polgárőrség
vezetősége
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A VAS-FILM most már túlmutat önmagán
Ferreri hasoncímű opuszával a háttérben
„A nagy zabálás”. Evés-ivás, műélvezet.

Aki éjszakára is bevállalós maradt, til-
tott filmeken csámcsoghatott, s hajthatta
álomra fejét a könyvtár hűvösében.

A fesztivál erőssége mindig is a vasár-
nap volt, idén is többen látogattak el
Táplánba a hét utolsó napján, mint
szombaton. Már reggel 9 órától képek
zúdultak a közönségre a fehér vászonról,
csak egy Vilmos Vendéglős kitérő ked-
véért maradt félbe a vetítés.

A zsűri értékelt, szakszerűen, szakma-
ian, a közönség pedig gyülekezett. Vala-
mi nagy dolog volt készülőben. Jól mu-
zsikáltak a tavalyi filmesek idén is, az
újak pedig letették névjegyüket. Megye-

Folytatás az 1. oldalról
Vasi alkotók dokumentumfilmes fődí-

ja: MozgóKépMás Csoport: Villanások
a végtelen időben, A meseboltos című
filmjeikért.

Vasi alkotók fikciós filmjeinek fődíja:
Fábián Gábor–Kiss Norbert (Gesta
Műhely): Ébren álmok című filmjükért.

Nem vasi alkotók dokumentumfil-
mes fődíja: ifj. Apczi Jenő: Rabod let-
tem, Délvidék című munkájáért.

Nem vasi alkotók fikciós filmjeinek
fődíja: Bernáth Milán: The Screen
game című alkotásáért.

További díjazottak:
Tangl Edit, Kovacsics Miklós, Lichtl

Dániel, Horváth Anita (Művészeti
Szakközépiskola és Gimnázium), Baki
Orsolya, Turi Gábor, Török Ádám, Pap
Levente (Szent-Györgyi Albert Középis-
kola), Várhelyi Márton–Várhelyi Zsó-
fia, Arany Gold Zoltán–Dudás Miklós,
Jáger Attila

határon túlról is neveztek a VAS-
FILMre, sőt a Vajdaságból ismét érke-
zett film, jelesül kettő.

Amíg a háromfős zsűri visszavonult az
idegőrlő ítélethozatalra, a Táplánszent-
kereszti Apáczai Csere János Általános

Iskola Ifjúsági Fúvószenekara adott egy
röpke koncertet a vendégeknek, s a hab a
tortán rajzfilmslágerek egyvelege volt,
melynek sikere több összeverődő tenyér
hangos szólamával volt mérhető.

Az eredményhirdetés izgalmát már fo-
kozni sem lehetett, a zsűri ebben az év-
ben is próbált nagyon igazságos és test-
véries lenni.

Mielőtt papírra vetném a díjazottak
névsorát, hadd álljon itt a hálás köszönet
alanyaiként azoknak a neve, akiknek se-
gítsége nélkül nem sikerülhetett volna
ilyen magas színvonalon megrendezni a
III. VAS-FILMet: Köbli Rita, Kovács
Levente, Kozmor Barbara, Kustos
Anna, Kustos Ervinné, Móricz Eszter,
Poprócsi Barnabás, Rozsits Máté.

Meskó Krisztián
művelődésszervező

Kedveskedett a Sárkány klub
A Sárkány klub tagjai saját készítésű virágokkal

kedveskedtek édesanyjuknak.
A szál virág mellé maradandó emléket is adha-

tunk édesanyánknak.
Ez a „tartós virág” lehet egészen apró ruhavirág-

tól a keresztszemes hímzésen át az egész komoly
gobeilen képig is, mint az itt láthatók.

„Minden halandó.
Az öröklét csak az anyáknak adatott meg”

(Iszaak Babel)

Minden kedves édesanyának jó egészséget és sok
boldogságot, örömöt kívánunk!

Sárkány klub



2007. május 5

Meglepetés volt óvodásaink számára a
húsvétra elkészült zenepavilon, amely
egy apuka, Szakály Norbert keze munká-
ját dicséri. Az általa elkészített udvari

színpadunk nagyon jól szolgálta rendez-
vényeinket és a mostani építménnyel
bővült óvodánk számára a zenei tér is,
amely programunk működéséhez nélkü-
lözhetetlen. Az új zenepavilon alkalmas
lesz a jövőben koncertek, hangversenyek
megtartására, vagy akár kézműves tevé-
kenységekhez is  a tavaszi, nyári idő-
szakban. Nem utolsó sorban pedig, első
udvarunk igazi „dísze” lett.

Szlovén testvériskolánk tantestülete lá-
togat el május 19-én intézményünkbe. A
találkozó célja nem csupán a kialakult jó
kapcsolat ápolása, mindenek előtt a szak-
mai tapasztalatcserét szolgálja. A jelenleg
hazánkban zajló közoktatási reform a
szomszédos országban évek óta zajló fo-
lyamat. A szervezeti kereteiről, pedagógiai
tapasztalatairól szóló eszmecsere iskolánk
mindennapi oktató-nevelő munkáját segíti
elő. A kirándulással színesített találkozót
viszontlátogatás követi a tanév végén.

Idén is – mint minden évben – különös fi-
gyelemmel készülünk az édesanyák és nagy-
mamák köszöntésére. Az ünnepi műsorra a
művelődési házban kerül sor május 7-én.
Minden kedves édesanyát szeretettel várunk.

Az idei tanévben május 23. lesz a tanulmá-
nyi kirándulások időpontja. Az alsó tagozat
szűkebb pátriánk megismerését tűzte ki cé-
lul: Kőszeg, Sárvár, Szombathely úti céllal.
A felső tagozat Budapest nevezetességeivel
ismerkedik, illetve az ausztriai Mär-
chenpark-ot látogatja meg. A 7-8. osztály a
Schneeberg meghódítására tesz kísérletet.

Az iskolai élet hírei:
A húsvéti ünnepkört idézve – immár

hagyományként – művészeti körünk ismét
közönség elé állt a Passióval. A tápláni
közönség előtt már ismert darabot idén
Csempeszkopács és Tanakajd község lakói
is elismeréssel fogadták.

Iskolánk nevelőközössége idén is meg-
emlékezett József Attila születésnapjáról.

Köszönettel tartozunk Szakály Nor-
bertnek, és a többi szülőnek is azért,
hogy szívükön viselik óvodánk szépülé-
sét, fejlődését és amiben tudnak segíte-
nek, hogy a legjobb körülményeket biz-
tosítsuk gyermekeik számára.

Udvarunk hátsó része szintén a leg-
szebb arcát mutatja, mivel két új játszó-
vár került felállításra, amely megfelel
minden előírásnak.

Hálával tartozunk azoknak a szülők-
nek, akik társadalmi munkában előké-
szítették udvarunk füvesítését. Nagy se-
gítségünkre volt az udvarra szállított ter-
mőföld, amit Purgai Ferencnek köszön-
hetünk. Az önkormányzat dolgozói:
Mészáros György és Szétag Csaba pedig
lelkiismeretesen végezték munkájukat,
hogy az óvodások minél előbb birtokba
vehessék az új játékokat.

Anyák napja az óvodánkban
Az édesanyákat és nagymamákat kö-

szöntöttük május 3-án délután óvodánk
csoportjaiban. A gyermekek korának
megfelelő köszöntő műsorral készül-

tünk, hogy anyák napja előtt néhány nap-
pal megemlékezzünk szeretett család-
tagjainkról. A közösen gyűjtött virágok,
a gyermekekkel együtt feldíszített cso-
portok, az apró kis ajándékok és a szor-
galmasan készített rajzok mind a szeretet
jelképei voltak ezen a napon.

Az óvónők köszöntő beszéde és a
gyermekek szívből jövő szavai olyan lég-
kört teremtettek, amely minden jelenlé-
vőt megérintett. Többet jelentett ez szá-
mukra és számunkra is, mint a legna-
gyobb masnival átkötött kézzel fogható
ajándék.

Különleges élményben volt részük azokak
a gyerekeknek, akik részt vettek azon a
rendhagyó irodalomórán, melynek vendé-
ge Nagy Emília költőnő volt. A gyerekek
nem először hallották a művész verseit, ez
alkalommal azonban költészettanból kap-
tak érdekes ismereteket, sőt a versírás for-
télyaiba is beavatást nyertek.

Iskolánk fúvószenekarának fellépése
zárta  április 26-án a Don Bosco Művelő-
dési Házban megrendezett hangversenyt,
mely a szombathelyi iskolák kórusainak
hagyományos találkozója. Fúvósaink a
klasszikusnak számító darabok mellett
rajzfilmslágerek feldolgozásával arattak
osztatlan elismerést.

Iskolánk nevelőtestületének valamennyi
tagja részt vesz azon a – pályázati forrásból
finanszírozott – továbbképzésen, amely az
új oktatási törvény által előírt kooperatív
módszerek elsajátítását célozza. Az iskola-
vezetés a szakmai felkészítésen túl elkezdte
a tagiskolák bekapcsolódásával és a törvé-
nyi változásokkal járó dokumentum-módo-
sítások előkészítését és átdolgozását is.

A mozgás és a muvészet színtereinek gyarapodása intézményünkben

Rövid híreink
• A 2006/2007-es tanévre 86 gyer-

mek iratkozott be óvodánkba.
• Évzáró műsorunk, valamint a szo-

kásos gyermeknapi vigasság az óvoda
udvarán június 15-én 14 órától lesz.

• Az óvoda nyári leállása: július 30-
tól augusztus 26-ig.

Nyitás: augusztus 27-én.

Versenyeredmények:
Az éves tanulmányi versenyek április-

ban is szép sikereket hoztak tanulóinknak.
Az Öveges József Fizikaversenyen megyei
fordulóján Cserkuti Milán (8. o.) 5. helye-
zett lett. A 7. osztályosok megyei fizikaver-
senyének területi fordulójáról Könczöl
Tamás a megyei döntőbe jutott. Perl Ben-
ce a történelem tantárgyból jeleskedett. A
területi forduló 4. helyezettjeként a megyei
döntőbe jutott.

A legrangosabb matematikai megméret-
tetésen, a Kalmár-versenyen Domján Dá-
vid (5. o.) a 11., Kustos Júlia (5. o.) a 14.,
Perl Bence (6. o.) a 6., Cserkuti Milán (8.
o.) a 7. helyezést vívta ki.

A 4. osztályosok megyei matematikaver-
senyén Szilvágyi Bianka döntőbe került.

A Litteratum országos német nyelvi
tesztversenyen Czeczeli Vivien (8. o.) a 18.
helyen végzett, s ezzel az eredménnyel jo-
got szerzett a szóbeli fordulón való részvé-
telre.

Tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak
ez úton is gratulálunk.

Köszönet:
Iskolánk tanulói és nevelői köszönetet

mondanak azoknak a szülőknek, akik a
Passió előadások lebonyolításában segítsé-
get nyújtottak, s részvételükkel hozzájárul-
tak tanulóink újabb sikereihez.

Köszönet illeti Szakály Norbert urat, aki
kisiskolásaink szabadidős foglalkozásai-
hoz padokat készített.

Iskolánk májusi programjából

´́
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Jeles napok
Május 10. A mentők napja Magyar-

országon
1887. május 10-én alakult meg Buda-

pesten az Önkéntes Mentőegyesület
Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezde-
ményezésére. A mentés ügye 1948-ig a
társadalmi egyesületek kezében maradt,
akkor jött létre az Országos Mentőszol-
gálat és ez által a mentés állami feladattá
vált. Napjainkban az Országos Mentő-
szolgálat irányítja a különböző mentő-
szervezetek működését, szakembereket
képez, valamint országszerte oktatja az
oxyológiát, azaz a mentéstant. Május 10-
ét a szolgálat születésnapjává nyilvánítot-
ták, ekkor ünnepeljük A MENTŐK
NAPJÁT MAGYARORSZÁGON.
Ezen a napon kitüntetéseket, pénzjutal-
makat adnak át az életmentésben élenjá-
ró orvosoknak, mentősöknek, egészség-
ügyi dolgozóknak

Május 12. Az ápolónők nemzetközi
napja

1820-ban ezen a napon született
Florence Nightingale brit ápolónő, aki a
krími háborúban önkéntes ápolónőket
toborzott, mentette, ápolta a sebesülte-
ket, majd később ápolónőképző iskolát
alapított. Rá emlékezve tartják AZ
ÁPOLÓNŐK NEMZETKÖZI NAPJÁt.

Május 13. Az egészség és a biztonság
nemzetközi napja a bányaiparban

1993-ban a Nemzetközi Bányász Szö-
vetség Budapesten megtartott 47. kong-
resszusa május 13-át AZ EGÉSZSÉG
ÉS BIZTONSÁG NEMZETKÖZI
NAPJÁvá nyilvánította. A bányászatban
világszerte évente mintegy 15 ezerre te-
hető a hivatalosan közölt halálos áldoza-
tok száma, de valószínűleg valójában
kétszerte többen halnak meg. Rájuk
emlékezik ez a nap.

Május 15. A család nemzetközi napja
1994-ben az ENSZ május 15-ét A

CSALÁD NEMZETKÖZI NAPJÁvá
nyilvánította. A felhíváshoz Magyaror-
szág is csatlakozott. A kezdeményezés a
figyelmet a családra, a társadalom leg-
fontosabb „intézményére” irányítja.

Május 15. Az állat- és növényszeretet
napja Magyarországon

A budapesti állatkertben rendezték meg
először 1994. május 15-én AZ ÁLLAT-
ÉS NÖVÉNYSZERETET NAPJÁt. A
gyerekek ezen a napon ingyen léphettek be
az állatkertbe.

Május 16. A lelki elsősegély-szolgála-
tok világnapja

1997-ben május 16-át A LELKI ELSŐ-
SEGÉLY-SZOLGÁLATOK VILÁG-
NAPJÁvá nyilvánította a Lelki Elsősegély
Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsé-
ge. E napon szeretnék felhívni a társadalom

figyelmét arra, hogy a hétköznapi emberi
kommunikáció már önmagában is konflik-
tus- és krízisoldó hatású.

Május 17. A távközlés világnapja
1865. május 17-én Párizsban húsz or-

szág képviselői aláírták a Nemzetközi Táv-
közlési Egyesület létrehozásáról szóló ala-
pító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta
tartják a TÁVKÖZLÉSI VILÁGNAPot.

Május 18. Múzeumi világnap
A Múzeumok Nemzetközi Tanácsá-

nak 1977 májusában, Moszkvában meg-
tartott XI. konferenciáján határozták el a
MÚZEUMI VILÁGNAP ünneplését.
1978. május 18-án tartották meg először.

Május 18. Az internet világnapja
AZ INTERNET VILÁGNAPJÁnak

nincsenek olyan hagyományai, mint a
távközlés világnapjának, az ENSZ még
nem is ismerte el hivatalosan, de a folya-
matosan növekedő világháló, mindenki
számára egyre fontosabbá válik. Az
internet világnapja szervesen összetarto-
zik a távközlés világnapjával.

Május 21. A kulturális fejlődés és
sokszínűség napja

Az UNESCO 2001-ben felhívást inté-
zett a tagállamokhoz és a civil szerveze-
tekhez, hogy lehetőleg minél többek be-
vonásával és közreműködésével legyen
ünnep A KULTURÁLIS FEJLŐDÉS
ÉS SOKSZÍNŰSÉG NAPJA. Ez a nap
alkalom arra, hogy jobban megértsük a
kulturális sokszínűségben rejlő értéke-
ket, és ebből adódóan könnyebben tudja-
nak együtt élni a különböző kultúrák.

Május 21. A magyar honvédelem
napja

A magyar szabadságharc tavaszi hadjá-
ratának csúcspontjaként 1849. május
21-én a honvédsereg három hetes ost-
rom után visszafoglalta Buda várát. En-
nek emlékére 1992-től a kormány hatá-
rozata alapján, e napon ünneplik A MA-
GYAR HONVÉDELEM NAPJÁt.

Május 24. Az európai nemzeti par-
kok napja

1999 óta május 24-én ünneplik AZ
EURÓPAI NEMZETI PARKOK
NAPJÁt. Az Europarc Szövetség (ko-
rábbi nevén Európai Nemzeti Parkok
és Natúrparkok Szövetsége) 1973-ban
alakult, s együttesen 34 ország 400-nál
is több védett területéért felelős. 1999-
ben indított programja alapján május
24-én annak emlékére tartják e napot,
hogy 1909. május 24-én alakultak meg
az első európai nemzeti parkok Svédor-
szágban.

Május 25. Afrika nap
1963-ban Addis Abbebában alakuló

csúcsértekezletén az Afrikai Egység-
szervezet eldöntötte, hogy ezen a napon
Afrikát ünneplik; hogy május 25-e AF-
RIKA NAP. A szervezet célja az afrikai

népek egységének és szolidaritásának
elősegítése, a gazdasági, politikai és
más területeken folytatott együttműkö-
dések fejlesztése. Az alapelv: az egyen-
jogúság, a tömbönkívüliség és a be nem
avatkozás.

Május utolsó vasárnapja: Nemzetkö-
zi gyermeknap

A Nemzetközi Demokratikus Nőszö-
vetség 1949. novemberi határozata alap-
ján. 1950 óta május utolsó vasárnapján
ünnepeljük a NEMZETKÖZI GYER-
MEKNAPot. A nap célja, hogy felhívja
a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos
világukra.

Május utolsó szerdája: A kihívás
napja

A kihívás napja kezdeményezés
1982-ben indult Kanadából. Két szom-
szédos város vezetői elhatározták, hogy
egész napos verseny keretében döntik
el, melyik város sportosabb. Május
utolsó szerdáján ezért 0 órától este 9
óráig folyamatosan számolták, hányan
végeznek aktív testmozgást legalább 15
percen keresztül. A kihívás napja hamar
meghonosodott szerte a világon. Ma-
gyarországon 1991-ben rendezték meg
először. A kihívás napját ma már a Ma-
gyar Szabadidősport Szövetség rendezi
a Nemzeti Sporthivatal támogatásával,
azzal a céllal, hogy minél többen kapja-
nak kedvet a mozgáshoz és az egészsé-
ges életmódhoz. Az elmúlt években
összesen 1525 település vett részt a ve-
télkedésben.

Május 31. A katolikus tömegtájékoz-
tatás világnapja

II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) sajtó-
ról és kommunikációról szóló „Inter
Mirifica” kezdetű, 1963-ban kelt határo-
zata kezdeményezte, hogy minden évben
egy vasárnapon legyen A KATOLIKUS
egyházban a TÖMEGTÁJÉKOZTA-
TÁS VILÁGNAPJA. A másik mérvadó
vatikáni nyilatkozat a „Communio et
Progressio” című lelkipásztori határo-
zat. 1967 óta tartják ezt a napot, nálunk
húsvét VI. vasárnapján. Január 24-én
minden évben pápai üzenetet adnak ki,
mely meghatározza és kifejti a májusi nap
témáját.

Május 31. Dohánymentes világnap
Az ENSZ Egészségügyi Világszerve-

zete (WHO) 1986-tól május 31-ét DO-
HÁNYMENTES VILÁGNAPpá nyil-
vánította, bízva abban, hogy a dohány-
zással kapcsolatos halál megelőzhető.
Minden nyolcadik percben meghal vala-
hol valaki a világban a dohány ártalmai
miatt. Ezt megelőzendő a WHO külön-
böző programokat, kampányokat, felhí-
vásokat indított, s ennek jegyében tartják
minden évben a dohánymentes világna-
pot is.
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A Magyar JKA Karate Szövetség
2007-ben – az elmúlt két év országos
versenyeredményei alapján – a Tápláni
Karate Egyesület sportolói közül a válo-
gatott keretébe 7 fiatalt hívott be: Koós
Nóra, Koós Viktor, Németh Marcell,
Németh Bence, Horváth Benjamin, Kas-
sai Csaba, Habda Zsolt vehetett részt a
válogatott edzésein.

2007. május 23-án ismét megrendez-
tük a KIHÍVÁS NAPJÁT 0 óra 0 perc-

A keret szűkítése után öten kerültek
be közülük a május végén a szlovéniai
Ljubljanában megrendezésre kerülő Eu-
rópa-bajnokság utazókeretébe: Koós
Viktor, Németh Marcell, Németh Ben-
ce, Kassai Csaba, Habda Zsolt viselheti
ruháján a magyar címert és képviselheti
hazánkat az erős európai mezőnyben.

Kassai Rita

WKF magyar bajnokság
2007. március 24-én Ercsiben rendez-

ték meg a WKF Magyar Bajnokság elő-
döntőjét, ahol öt versenyzőnk képviselte
a Tápláni Karate Sportegyesületet. Né-
meth Bence kumitében 3., katában 2.
lett, Horváth Benjamin a kumite ver-
senyszámot megnyerte. Koós Nóra két
harmadik helyezést szerzett, Németh
Marcell pedig egy ezüstöt és egy aranyat.
Mind a négyen továbbjutottak az orszá-
gos döntőre, amit április 7-8-án Dabason
tartottak. Itt a rendkívül erős mezőny-
ben Németh Bence két második helye-
zést ért el, öccse, Marci pedig a ku-
mitében lett ezüstérmes.

Kassai Rita

Szabadidôsport
A Kistelepülések 2007. évi versenyso-

rozata a kispuskás lövészeti versennyel
folytatódott április 22-én Szombathe-
lyen, melyen női és férfi csapattal indul-
tunk. Az alábbi eredményt értük el.

 Férfi I. csapatunk  IV. helyezést ért el.
Tagjai: Gergácz Róbert, Kiss József,
Kiss Tibor, Móric Miklós.

Férfi II. csapatunk tagjai: Hegedűs
István, Molnár István, Móric Péter, Né-
meth János.

Női csapatunk tagjai: Hegedűs Istvánné,
Köbli Rita, Molnár Rita.

Férfi egyéni versenyben KISS TIBOR
I. helyezést ért el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az atlétika
versenyre várjuk (női-férfi) a jelentkezé-
seket, az alábbi versenyszámokra: futás,
magasugrás, távolugrás, súlylökés.

Labdarúgás
Tavaszi forduló eredményei:
Március 24.
Szentgotthárd–TÁPLÁN 0:0
Március 31.
TÁPLÁN–Körmend 0:0
Április  7.
Kőszeg–TÁPLÁN 1:1
Április 15.
TÁPLÁN–Uraiújfalu 3:1
Április  22.
Vép–TÁPLÁN 5:0

 Soron következő mérkőzések idő-
pontjai:

Május 26. (17 óra)
TÁPLÁN–Nádasd
Június 3. (17 óra)
Balogunyom–TÁPLÁN
Június 10. (17 óra)
TÁPLÁN–János-háza
Június 17. (17 óra)
Egyházasrádóc–TÁPLÁN

Balról: Kassai Csaba, Habda Zsolt, Németh Bence, Németh Marcell, Horváth
Benjamin, Koós Viktor, Németh András edző, Koós Nóra

Válogatott tagok

Kiss József, Kiss Tibor, Köbli Rita, Móric Miklós

től 21 óráig. Mindenki részvételét kö-
szönjük!

Hajrá Táplán!



2007. május8

Állandó
telefonszámok:

Községi Önkormányzat:
577-048

Polgárőrség:
06-30/621-0689

Tűzoltóság: 105
Orvosi rendelő: 577-042
Kovács György, Plébános
Úr: 06-30/548-0770
Gyepmester: 70/362-2655

Piknikezők, figyelem!
Szabadtéri, kemencés sütéshez

(bogrács, szalonna, grill)
piknikbrikett eladó! 10 kg/zsák.

Kizárólag gőzölt bükk, tölgy, akác,
illetve gyümölcsfák forgácsából.

Gyártás: Pumi-fa,
Táplánszentkereszt,

Rákóczi F. u. 58.
Tel.: 06-30/913-9663

Azt lehet mondani, hogy a helytörté-
neti kutatás manapság „divat” lett. Egyre
több tanulmány jelenik meg a témában,
sőt egyre több napi- és hetilap, városi és
községi újság ad helyet a témának. Eb-
ből következően egy olyan faluújságnak,
mint a mienk, ma már elengedhetetlen
része a helytörténeti rovat.

Úgy gondolom, magát a fogalmat nem
kell sokáig magyarázni, hiszen nem más,
mint a történettudomány egyik iránya,
amely az adott hely múltját, a helyhez
kötődő valamely személy életét, történe-
ti szerepét tanulmányozza a források se-
gítségével, illetve a történeti események,
jelenségsorozatok helyi tényezőit, sajá-
tosságait mutatja be.

De vajon mi lehet az indoka annak,
hogy egyre nagyobb figyelmet fordítunk
lakóhelyünk története iránt? Szerintem
az egyik alapvető ok az, hogy az esemé-
nyek mindig valahol történnek, a folya-
matok valahol zajlanak. Logikusan a
legszűkebb környezetünk (szülőhely,
lakó- és munkakörnyezet, egykori isko-
la) történéseiről szeretnénk a lehető leg-
többet megtudni.

De emellett van egy másik nagyon fon-
tos indíték is: az a felismerés, hogy egy-
egy nemzet, ország múltja, jelene jelenté-
keny részben a helyi jelenségekből, fo-
lyamatokból tevődik össze és ez utóbbi-
ak, tehát a mikrostruktúrák beható ta-
nulmányozása mintegy feltétele a makro

világ, vagyis az ország történetének be-
mutatásához.

Napjainkban azonban még egy moti-
vációra is fel kell figyelnünk: ez a globa-
lizálódás feltartóztathatatlan folyamata,
amelyben a nemzeti és helyi értékek, a
történelmi hagyományok jelentik a biz-
tos fogódzót.

Szinte közhely, de mélységesen igaz: a
helytörténeti kutatás a szülőföld, a lakó-
és munkahely, az egykori iskola múltjá-
nak feltárásával erősíti a szűkebb kör-
nyezethez való érzelmi-értelmi kötődést,
a hajdani örökség és a mai eredmények
megbecsülését, és ez által hatékonyan
közreműködhet az összetartozás érzésé-
nek felkeltésében, a nemzeti öntudat
erősítésében. Eötvös József máig érvé-
nyes módon írta: „Az egész hazát csak
eszmében foghatjuk fel, s így azon szere-
tet, mellyel az egyes falujához vagy kör-
nyékéhez ragaszkodik, tulajdonképp
azon kapocs, mely őt a hazájához köti.”

Így már biztosan mindenki számára
világos, hogy a rovat célja nem más,
mint havi rendszerességgel kiemelni egy
kis részt a falu múltjából és azt alapo-
sabban körüljárni. Természetesen szíve-
sen várom az ötleteket arról, hogy a falu
múltjából kit mi érdekel, mit szeretne
olvasni a rovatban.

Móricz Eszter
moriczeszti@citromail.hu

Helytörténeti rovatot indítunk

Asztalost
felveszek

Feltétel: minimum 5 éves szakmai
gyakorlat (a szakma hiánytalan szere-
tete), jogosítvány, alap kézi szerszá-
mok megléte, nem dohányzó, társa-
ságba könnyen beilleszkedő, megbíz-
ható munkatárs.

Jelentkezni lehet: Lakosi Miklós
(Pumi), Rákóczi F. u. 58. Tel.: 06-30/
913-9663

Nyugdíjas kisegítőt keresek
hosszú távra, brikett zacskózásához

16.30-20.30-ig.
Feltétel: jó humorú, nem
dohányzó, gyerekszerető,

helyi lakos
(hölgy vagy úr személyében).

Jelentkezni lehet: Lakosi Miklós
(Pumi), Rákóczi F. u. 58.

Tel.: 06-30/913-9663

Tápláni Fórum

Táplánszentkereszti havilap.
Felelős kiadó: Táplánszentkereszt

Község Önkormányzata.
Szerkesztő: Meskó Krisztián

művelődésszervező.
Felelős kiadó: ifj. Perl János

polgármester

Helga saláta
Ez a recept nagyon egyszerű, de an-

nál finomabb.
Hozzávalók:
Egy adag tartármártás (pontosan

olyan, amit a franciasalátához szok-
tunk készíteni).

1 doboz ananászkonzerv
nyers zeller reszelve
1/3 szál póréhagyma karikára vágva
4-5 db főtt tojás kockára vágva
1 doboz konzerv csemegekukorica
Elkészítési mód:
A tartármártásba belekeverjük a

hozzávalókat és hűtőszekrényben né-
hány órát pihentetjük, hogy az ízek jól
összeérjenek.

Bár első hallásra szokatlannak tűn-
het a hozzávalók „együttese”, biztosak
lehetünk a teljes sikerben!

Jó étvágyat hozzá!

Jó tanácsok
1. Ha vörösborfolt került a világos

ingre, tegyünk rá egy adag borotvaha-
bot, óvatosan dörzsöljük át, majd mos-
suk tisztára.

2. Az egyszínűre festett húsvéti tojá-
sokat Domestosba mártott fültisztító-
val, vagy gyufaszállal tehetjük egyedivé.

3. Élesztős tészták készítésekor a
liszt szobahőmérsékletű legyen, míg a
vajas tésztákhoz használtat hűtsük le!

Pozsgai Ildikó

Konyha-háztartás


