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2007. augusztus 8-án ünnepelt a tápláni közösség az Anyatejes Világ-
hét alkalmából, amikor is a Mûvelõdési Házban 10 órától Tõke Mónika 
védõnõ hívó szavára gyûltek össze a kismamák, kis anyukák csemetéik-
kel, hogy együtt ünnepeljenek ezen szép esemény kapcsán. Dr. Teleki 
György köszöntõ szavai után képek és videofelvételek megtekintésével, 
valamint természetgyógyászati eszközök megismerkedésével múlt az 
idõ, s persze a picik hamar belakták a Mûvelõdési Házat. Festéknyo-
mattal még kezük nyomát is maguk után hagyták, hogy a jól mûködõ 
Baba-mama Klub dicsõsége még tovább emelkedjék.

Az ajándékok átvétele után még sokáig együtt maradtunk.

Anyatejes 
Világhét
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Kultúra

 9.00 Fõzõverseny megkezdése a   
  Mûvelõdési Ház mögött
 9.30  Tábori mise a nagy sátorban  
  Bemutatja Perger Gyula plébános úr
  Közremûködik a Táplánszentke-
   reszti Apáczai Csere János Általá-
  nos Iskola Ifjúsági Fúvószenekara
 10.00 Polgármesteri köszöntõ, majd  
  polgárrá fogadási ceremónia a  
  nagysátorban
 11.00 Linka Sándor intarzia kiállításá-
  nak megnyitója
 12.30 Ebéd a nagysátorban 
  a fõzõverseny eredménye
 13.00 Vasúti emlékhely avatás a Vasút  
  utcában
  Köszöntõt mond Dr. Kövér István,  
  vasúttörténész
  Közremûködik a Táplánszentke- 
  reszti Apáczai Csere János Álta-
  lános Iskola Ifjúsági Fúvószenekara
  A vendégeket dottó kisvasút szál-
  lítja a helyszínre.
 14.00  Megnyitja kapuit a játékbiro-
  dalom a Mûvelõdési Ház mellett  
  a parkban:   

  Az Attrakció ügyességi játékai,  
  körhintája várja gyermekeket, 
  valamint Linka Sándor fajátékai.
  Légvár és ugráló is rendelkezésére  
  áll a legfi atalabb táplániaknak. 
  Grafológia Kopcsándi Gyuláné
  vezetésével.
 14.00  Színpadi produkciók kezdete a  
  nagysátorban:
  – 14.00 Vadrózsa Néptánccsoport 
  – 14.15 Tavaszi Szél Citerazenekar
  – 14.30 Nefelejcs Dalkör – Vép
  – 14.45 Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
  – 15.00 Rutafa Énekegyüttes
  – 15.15 Tápláni Karate Sportegye- 
      sület (Atarasi Dojo)
  – 15.30 Rock and Roll csoport  
   (Pink Panthers)
  – 15.45 Németh Árpád – Mitre  
   Dóra rock and roll párosa
  – 16.15 Revans zenekar
  – 17.15 Kátai Zoltán énekmondó 
  – 18.00 Vas megye Egyesített  
   Fúvószenekara
  – 19.00 Tihanyi-Tóth Vándorszínpad 
  – 20.30 paThália Színtársulat 

  – 21.00 Groovehouse 
  – 22.00 A tápláni gyõztes 
   (tûzoltó, polgárõr, Legerõsebb)
    csapatok köszöntése 
  – 22.15 Tombolahúzás
  – 23.30 Bál – Geyzir zenekar 

Egész nap folyamán megtekinthetõ 
Sulyok János fafaragó alkotása a 
Mûvelõdési Ház mellett, mely mû a 
CIMBURA rendezvényen készült, 
annak tiszteletére, Táplánszentke-
resztnek ajándékozva.

Ugyancsak egész nap várja látogatóit 
a Helytörténeti Kiállítás az Erdõdy-
kastélyban, a Petõfi  S. u. 20. sz. alatt.

Településünkön 13 és 16 óra között 
dottó kisvasút közlekedik vendégeink 
komfortérzetének növelése céljából.

Tombolajegyek vásárolhatók a dél-
után folyamán, este értékes nyeremé-
nyek találnak gazdára.

Kuriózumként délután a Mûvelõdési 
Ház mellett finom töki pompos vá-
sárolható, Pozsgai Ildikó „konyhájá-
ból”.

Meghívó Táplánszentkereszt község falunapi rendezvényére
2007. szeptember 8.

Szeretettel várjuk Önt és családját szeptember 8-án, 
a falunapi rendezvényünkön!

A szombathelyi Mesebolt Bábszín-
ház ebben az évadban is megkezdi 
elõadásainak sorát. 

A bérletben kínált produkciók „ház-
hoz szállítása” mellett most is van 
lehetõség az anyaintézményükben, a 
szombathelyi MMIK-ban megtekinteni 
bábelõadásokat.

A 4 elõadásból álló bérlet ára 2.400 Ft. 
Jelentkezési határidõ: szeptember 15.

Megfelelõ létszámú érdeklõdõ esetén 
külön buszt indítunk a megyeszékhelyre 
egy-egy elõadás megtekintésére, mely-
nek költségeit a Mûvelõdési Ház állja. 

De mivel a jegyigényeket elõre kell 
jelezni, ezért kérem, hogy az esetleges 
érdeklõdésrõl idõben keressék meg 
Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõt a 
Mûvelõdési Házban vagy a könyvtárban, 
illetve a 06-30/659-0275-ös telefonszá-
mon.

A 2007/2008-as színházi évadban a 
következõ elõadások kerülnek bemuta-
tásra:
Nagyszínpadi elõadások:

• Piros család – bohócelõadás
 rendezõ: Horgas Ádám
• Suttogó füzesek – cigány mese
 rendezõ: Kovács Géza

• Borka boszorka                           
 rendezõ: Bartall Kiss Rita

Kisebb színpadon is játszható elõadások:
• Egybeöltögetett mesék               
 rendezõ: H. Nagy Katalin
• Mesemondó csodaverkli              
 rendezõ: H. Nagy Katalin
• Babszem csacsi 
  rendezõ: H. Nagy Katalin

Meghívott elõadások:
• Bob és Bobek                               
 a gyõri Vaskakas Bábszínház elõadása
• Boldog Herceg                             
 a budapesti Kolibri Színház elõadása

Bábszínház
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Mozgalmas nyarat hagytunk magunk 
mögött. A rengeteg szolgálat és járõrözés 
mellett idõt kellett szakítanunk a ver-
senyekre való felkészülésre is. Hiszen a 
járõrök akkor a legbüszkébbek, ha meg-
mutathatják a megye, az ország többi 
polgárõr egyesületének is szellemi és fi zi-
kai felkészültségüket. Mi lehet ösztönzõbb 
annál, mint egy megyei vagy 
országos verseny. Erre az 
elsõ lehetõség júniusban 
adódott. Celldömölkön 
került megrendezésre a 
Megyei Polgárõr Nap és 
ennek keretében a Me-
gyei Járõr Csapatverseny. 
Három csapattal nevez-
tünk: nõi, férfi  és ifjúsági. 
A mezõny nagyon erõs volt, 
hiszen a megye legjobbjai 
találkoztak. 

A csapatoknak a követ-
kezõ  versenyszámok-
ban kellett helytállniuk: 
akadálypálya, lövészet, 
elsõsegély elmélet, kerék-
páros ügyességi, önvéde-
lem. Összetettben a férfi  csapat 6., a nõi 
csapat 11., az ifjúsági csapat 22. helyet 
szerezte meg. Kategóriájában a nõk és 
az ifjúság is az elsõ helyet szerezte meg. 
Büszkék vagyunk rájuk, hiszen több 
felnõtt csapatot maguk mögé utasítva 
szereztek helyezést.

Férfiak: Neválovics Tibor, Doncsecz 
Attila, Németh István, Kajcsos Lajos.

Nõk: Király Hajnalka, Király Nikoletta, 
Gombkötõ Boglárka, Gombkötõ Adrienn.

Ifjúsági: Szilvágyi Dániel, Kozma Ti-
bor, Oláh Tibor.

A férfi  csapat tavaly megnyerte a Me-
gyei Járõrversenyt, így megszerezte a 
jogot, hogy az idén júliusban megrende-
zett Országos Járõr Csapatversenyen in-
dulhasson. A csapat kemény felkészülést 

maga mögött hagyva indult a Körmenden 
megrendezett versenyen. A csapat tagjai 
derekasan helytálltak, hiszen minden 
megyébõl a legjobbak érkeztek.

Így a versenyen Táplánszentkereszt 
Férfi  Járõrcsapata a második helyet sze-
rezte meg.

Örülünk, hogy a Táplánszentkereszti 
Erõs Emberek mellett mi is bizonyíthat-
tuk felkészültségünket egy országos ver-
senyre. A csapat tagjai: Neválovics Tibor, 

Bezdi Tamás, Németh István, Horváth 
Zoltán, Kajcsos Lajos.

Augusztusban került megrendezésre 
Vasváron a Megyei Ifjúsági Polgárõr Nap 
és verseny. Az egyesület itt is indított csa-
patokat, hiszen nagyon felkészült ifjúsági 
polgárõrök állnak rendelkezésünkre. A 

lövészet, akadálypálya, 
elsõsegély elmélet, ön-
védelem és kerékpáros 
ügyességi versenyszámok 
bõvültek még a kataszt-
rófavédelemmel. Az ifjú-
sági csapat mellett indí-
tottunk még egy vegyes, 
korosztályos csapatot is. 
A járõrverseny eredmé-
nyei: vegyes csapat 6. hely, 
ifjúsági csapat 9. hely. A 
csapatok tagjai:

Ifjúsági: Szilvágyi Dá-
niel, Oláh Tibor, Németh 
Ádám. Kísérõjük: Németh 
István.

Vegyes: Neválovics Ti-
bor, Horváth Zoltán, Sza-

kály Tünde.
Ezenkívül még két egyéni eredmény: 

csapatverseny legjobb céllövõ: Neválovics 
Tibor, egyéni legjobb céllövõ: Horváth 
Zoltán.

A délelõtti fárasztó verseny után be-
neveztünk a délutáni kispályás labdarú-
gótornára is.

Lelkes kis csapatunk a második helyen 
nyert kupát.

Ezúton is szeretnék köszönetet mon-

Nem pihentek polgárôreink a nyáron

dani minden polgárõrnek, aki kísérte 
csapatainkat a nyár során a versenyekre 
és szurkolásával buzdított minket!

Tisztelettel: 
ifj. Neválovics Tibor 

alelnök

Elvesztettem látó szemüvegemet a 
Széchenyi és a Széll K. utcai kisbolt 
között. A becsületes megtaláló juta-
lom ellenében adja be a Széchenyi I. 
u. 7/a szám alá. Köszönöm.

Takarításhoz megbízható segítsé-
get keresek hetente vagy kéthetente.

Tel.: 06-30/498-6821
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Iskolai hírek

Sporttábor
Idén sem maradt el  a 

sport- és madarásztábor 
Õrimagyarósdon. A foci, 
röpi, kosárlabda, tollaslabda 
és pingpong tudás mellett, 
ügyességi feladatokkal tesz-
teltük a gyerekek bátorságát, 
kreativitását. Góczán tanár 
úr ismét bevezetett bennünk 
a madarászat szépségeibe. A 
gyerekek élvezték a madár-
fogást, gyûrûzést, és volt egy 
„házi” madarunk is, akinek 
szöcskefogó versenyt is rendeztünk! A tábor fénypontja ismét a táncverseny és 
felvonulás volt! Táborvezetõk: Gõcze Balázs, Góczán József, Kovács Zsolt.

Nyári táborok

Kustánszeg
Az idei évben ötö-

dik alkalommal tölt-
hettek felejthetetlen 
napokat a gyerekek 
Kus tánszegen .  A 
hagyományokhoz 
híven ismét tartal-
mas rendezvényeken 
vehettek részt 1/b-s és 
napközis tanulóink. Kézmûves foglalkozások, sportvetélkedõk, 
gyalogtúrák, kirándulások és a nyár elmaradhatatlan részeként 
a helyi tóban való fürdõzés színesítették a tábori életet. Estén-
ként színdarabokat, jeleneteket és zenei számokat adtak elõ a 
vállalkozó kedvû nebulók.

Táborvezetõk: Süléné Bolya Virgínia és Dávid Adél.

Táborozás 
Táplánban

A hagyománytól eltérõen az 
idén a második osztályosok 
nem Szõcén, hanem Táp-
lánban, az iskola parkjá-
ban táboroztak. Babinszky, 
Tornai és Németh Józsefné 
tanárnõk vezetésével megis-
merkedhettek a sátorverés 
tudományával, Leginszky 
Ági tanárnõ a térfonás, Zag 

Lajosné pedig a gyöngy ékszerek készítésének 
fortélyaiba vezette be a tanulókat. Egy szórakoz-
tató délutánt töltöttünk Vasszécsenyben a játszó-
téren és a lovardát is meglátogattuk. 
A konyhás néniknek köszönhetõen egész héten 
olyan ételek kerültek az asztalra, amit mindenki 
szívesen fogyasztott. A záró grillpartyira Török 
Zsolt virslit, szalonnát vásárolt, amit megsütöt-
tünk. Az anyukák és a nagymamák sütikkel járul-
tak hozzá a záró tábortûz sikeréhez. Ezúton is 
köszönet érte mindenkinek. 
Zárszóként az egyik tanuló megjegyzése álljon 
itt: „Nem kell nekünk messzire menni, mert itt-
hon, az iskolában is nagyon jól érezhetjük ma-
gunkat.”
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Irodalombarát 
érdeklõdõk, fi gyelem!

Úgy érzed, benned egy költõ, író 
veszett el, s te lehetnél a XXI. száza-
di Petõfi? Akkor nincs más dolgod, 
mint bejelentkezni a Vallomás címû 
internetes folyóirat gárdájába. A fi atal 
szerkesztõk 2007 áprilisában „indítot-
ták útjára” a folyóiratot. Az állandó 
tagok száma azóta is folyamatosan 
növekszik. A folyóirat havi rendsze-
rességgel jelenik meg, s le is tölthetõ a 
www.vallomas.atw.hu oldalról.

Ha bárki kedvet érez, és egy dina-
mikusan fejlõdõ alkotógárda tagja 
kíván lenni, a fenti címen bõvebb 
tájékoztatást talál!

A színpadon Vas megye Egyesített 
Fúvószenekara

Rajztábor
A  r a j z o l á s 

iránt érdeklõdõ 
diákok is talál-
tak maguknak 

táborozási lehetõséget. Leginszky 
Ágnes tanárnõ oktatta a „kis mûvé-
szeket”. A tábor résztvevõi olyan 
helyszíneken ismerkedhettek meg a 
különféle mûvészeti, rajzolási tech-
nikákkal és élhették ki mûvészi hajla-
maikat, mint a szombathelyi Szalézi 
templom és a Csónakázótó.

Seregélyesen táboroztunk…
Augusztus elsején háromórányi vonatozás után megérkez-

tünk Székesfehérvárra, ahol megnéztük a királyok temetõjét 
és fagyiztunk is egyet. Innen a Bory-várhoz mentünk. Felmász-
tunk a vártoronyba, majd megnéztük a kép- és szoborkiállítást.  
A második nap túrázással telt. Lementünk a Velencei-tóhoz 
és áthajóztunk a túlpartra. Felmásztunk az 1848-as emlék-
mûhöz, ahol a terepasztalon még a csatát is megnéztük. A 
következõ nap hajnali ötkor keltünk, mert mentünk madarat 
gyûrûzni. Ilyen élményben sincs mindenkinek része!  Ebéd 
után lovaskocsival a seregélyesi tájmúzeumba kirándultunk.  
A negyedik nap következett a bányászmúzeum. Kövekbõl 
kiraktuk a nevünket, sõt olyan követ is láttunk, amit ha a 
nyelvünkhöz tettünk, odaragadt. Elérkezett az utolsó nap, 
ami számháborúval és focival, valamint összepakolással telt. 
És ne feledkezzünk meg az esti gulyásról se.

Kustos Júlia

Iskolai hírek

A pünkösdi jubileumi koncert 
után újabb nagyszabású esemény re 
készülnek az iskola fúvósai. A falu-
napi program keretében este 6 órától 
Vas megye Egyesített Fúvószenek-
ara szórakoztatja a nagyérdemût. 
A Janászek Ferenc szervezésében 
megrendezésre kerülõ elõadáson 
a megyében lévõ 11 fúvószenekar 
mindegyikébõl 5-5 muzsikus áll 

színpadra. Az elsõ indulót elõre-
láthatólag Kovács Ferenc, a Vas 
Megyei Közgyûlés elnöke, az utol-
sót pedig Dohos László, a Magy-
ar Fúvós Zenei Szövetség elnöke 
vezényli le. A koncert elõtt kerül 
sor Vas megye Fúvóskarnagyainak 
Szakmai Konferenciájára, ahol zárt 
körben vitatják meg az õket érintõ 
kérdéseket.

FABRIKETT 10 kg
Alkalmazható: kandallóba, cserépkályhába és hagyományos tüzelésû 

fûtõberendezésekben.

 • A tûzifához képest 50%-kal nagyobb a fûtõértéke
 • Nedvességtartalom 8-12%, ezért sokkal jobb hatásfokkal ég, mint a  
    tûzifa
 • Fûtõértéke 1819 MJ/kg, amely megegyezik a jó minõségû barnaszén  
    fûtõértékével
 • Faforgács, fûrészpor, illetve biomasszából készült
 • Kötõanyagot nem tartalmaz
 • Hamutartalom 1-2%, amely kiszórható növényi tápanyagként
 • Füstje környezetre káros kén-dioxidot nem tartalmaz
 • A tûzteret MAXIMUM 40-50%-ban szabad kitölteni!

Gyártó: PUMI-FA
 Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 58. • Tel.: 06-30/913-9663
 Táplánszentkereszt egész területén ingyenes házhoz szállítás!
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„Nincs az életben nagyobb felelõsség 
  és nagyobb megtiszteltetés,
  mint hogy felnevelhetjük
  a következõ nemzedéket.”
                                            Németh László

A szeptemberi csengetés már nem hívja 
órára Horváth Árpádné, Györgyi nénit. 
A tanári pályán töltött 35 év emlékeirõl, 
élményeirõl kérdeztük õt.

Mióta tanít Táplánszentkereszten?
1970-ben végeztem a szombathelyi 

Tanítóképzõn, majd Vasszécsenyben 
kezdtem tanítani. Az ott töltött két év 
nagyon jó tanulóidõ volt számomra, 
hiszen nem helyben, egy másik faluban 
voltam, kis létszámú osztályokkal. 1972 
augusztusában aztán átkerültem ide, 
Táplánszentkeresztre. Tehát kereken 
35 éve tanítok itt. Egyre mindenképpen 
büszke vagyok: helybeliként – aki itt 
született, itt járt iskolába – én vagyok 
az elsõ, aki ilyen hosszú ideig itt volt 
pedagógus. Legalábbis az elmúlt 100 
évben biztos.

Miért lett tanítónõ?
Ez valahol az általános iskolában fogal-

mazódott meg bennem, ha jól emlékszem 
Mészáros Józsi bácsi idején. A tanár-
bácsim nagyon szerette a tanulópáros 
megoldást. Énhozzám akkor minden 
délután három-négy gyerek jött – együtt 
tanultunk. Talán ekkor döntöttem el 
végleg, hogy tanítónõ leszek és õ volt 
az, aki késõbb megerõsített abban, hogy 
nagyon jól választottam. Mikor Ági uno-

káját tanítottam bejött az egyik bemutató 
órámra. Mondanom sem kell, nagyon 
izgultam. Az óra végén odajött hozzám 
és azt mondta: nagyon meg van velem 
elégedve. Ez nekem akkor mindennél 
többet ért.

Szeretett itt tanítani?   
Én úgy gondolom, hogy megtaláltam itt 

a helyemet. A szülõkkel is mindig meg-
próbáltam a lehetõ legjobb kapcsolatot 
kialakítani. Nagyobb konfl iktusom sosem 
volt. Amit kiszabtak, amit csinálni kellett, 
azt az ember megpróbálta teljesíteni. A 
tõlem telhetõt mindig megtettem, nem-
csak a saját munkámban, de segítettem, 
ahol csak tudtam. Nagyon szerettem ezt 
a közösséget, a mostanit meg fõleg. Jó 
érzéssel tölt el, hogy elõbb volt tanára-
immal, most pedig a tanítványommal 
dolgozhatok együtt. Mikor idekerültem 
még volt három pedagógus a csapatban, 
akik engem tanítottak: a Mészáros tanár 

néni, a Perl tanító néni és a Bandi bácsi, 
most pedig itt az Adél, aki volt tanítvá-
nyom és most kolléganõm. Ezek olyan 
jó dolgok.     

Körülbelül hány gyermeket tanított?
Ezen eddig még nem gondolkodtam. 

Ha kétévenként mondom az elsõ osz-
tályosokat, akkor az durván 17 év alatt 
olyan 350 gyerek. De annál biztosan 
több, hiszen idén is tanítottam például 
a 29 elsõst és az én 20 gyerekemet, ami 
már 49. Tehát olyan 500-600 tanulóm 
biztosan volt.

Nyomon követi diákjai további sorsát?
Mindig tudtam róluk. Ha személyesen 

nem is találkoztam velük, akkor szülõktõl 
érdeklõdtem. Szinte mindenkirõl, akit 
tanítottam, tudom, hogy ki hova jár, hol 
dolgozik. Tudom, hogy õk sem felejtettek 
el, hiszen nyáron egy-egy képeslap mindig 
akad. Olyanoknak is eszébe jutok, akikre 
az ember nem is számít.

Mit tervez nyugdíjaséveire?
Én nem tudok elszakadni az iskolától. 

Mondtam is a többieknek, hogy majd 
szünetben jövök segíteni felügyelni. 
Egykönnyen nem fognak tõlem megsza-
badulni. Annyiban nem hiányzik, hogy 
itt vannak az unokáim. Most fõállású 
nagymama leszek. 

 „Azt, hogy egy pedagógus hány mikrony-
nyival emelte meg nemzete mûveltségét, 
ellenõrizni nem lehet, csak a jövõ mérheti 
le munkáját” – írja Németh László.

Móricz Eszter

Hihetetlen, de nyugdíjas lett…

Aerobik
Kedves Hölgyek!
Ősztől megfelelő jelentkező esetén 

aerobik edzéseket indítunk a Jókai 
Mór Művelődési Házban heti 2 alka-
lommal (a napok kijelölése természe-
tesen csak később). Az edzéseket Mühl 
Renáta edző vezetné. Róla annyit 
érdemes tudni, hogy 2000-ben végzett 
a Semmelweis Egyetem 2 éves sport-
edzői szakán és 1998 óta oktat. 

Aki úgy gondolja, hogy mozogni sze-
retne Renáta az alábbi telefonszámon 
elérhető: 06-30/332-5488, illetve a Mű-
velődési Házban is lehet jelentkezni a 
06-30/659-0275-ös telefonszámon.

Házi praktikák:
Gyorssegély

Ha megszúrta a kezét a kaktusz, 
vagy tüske ment az ujjába, ne törje 
bele a bõrbe, inkább alkalmazza a 
következõ praktikát! Cseppentsen a 
szúrás helyére gyertyaviaszt, hagyja 
megszáradni, majd ha megdermedt, 
távolítsa el a tüskével együtt. 

Ötlet a piros gyümölcsrizshez
piciknek

A kicsik szeretik a vad dolgokat. 
Készítsen meggybefõtt levével gyü-
mölcsrizst – szép piros lesz tõle.

• Szeptember 11. 19 óra 
 Len Wiseman: Die Hard 4.0
• Szeptember 18. 19 óra 
 Edgar Wright: Vaskabátok
• Szeptember 25. 19 óra 
  Steven Soderbergh: Ocean’s 13
 A játszma folytatódik
• Október 2. 19 óra 
 Robert Rodriguez –  Eli Roth   
 – Quentin Tarantino – Edgar   
 Wright: Grindhouse – Halálbiztos

A Táplán Mozi 
2007. szeptember 

mûsora
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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

Konyha-háztartás

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ!

HÁZHOZ IS
MEGYEK!

Pedikűr? Lábaiért kezeskedem!
Manikűr? Francia és

hagyományos…
Műköröm? Zselés és porcelán.

KEDVEZŐ ÁRAK!
Időpont egyeztetés:

Pozsgai Ildinél 
Táplánszentkereszt, Kossuth u. 19.

Tel.: 30/23-76-098, 94/577-087

Berta Lajosné a Kossuth utcában 
lakik és nagyon fi nom különleges ka-
lácsot tud sütni.

– Marika, Te itt születtél?
– Nem, eredetileg gyõrvári vagyok, 

de már itthon vagyok Táplánban, itt a 
családom.

Mikor még drága Roza néni élt, 
(felejthetetlen kedves szomszédom) 
hozott nekem egy darabka 3színû 
kalácsot…

Ó a Mama azt nagyon szerette. Azó-
ta is rengeteget sütöm a többi család-
tagomnak is.

– Ez is „hazai” recept?
– Nem Ildi. Szombathelyi, egyik 

kolléganõmtõl kaptam igen régen. Írd 
le, hogy 2 fonott rúd lesz belõle és jó 
kiadós lesz.

– Köszönöm a beszélgetést.
       
MARIKA 3 SZÍNÛ KALÁCSA
      
Hozzávalók:
80 dkg liszt
6 dl tej 
5 dkg élesztõ
3 evõkanál cukor
egy mokkáskanálnyi só
3 tojássárgája
1 dl olaj
Elsõként ezeket összedolgozzuk.
Kelesztjük, ha megkelt 3 részre oszt-

juk. Egyikbe csokipudingot, a másikba 
puncsot, illetve a harmadikba vaníliapu-
dingot gyúrunk. Utána minden cipót két 
részre osztunk, így 6 cipónk lesz. Ezután 
a három-három különbözõ színût össze-
fonjuk. Így lesz két kalácsunk.

Tepsiben 20 percig kelesztjük, tojás-
sal megkenjük, közepes tûznél arany-
sárgára sütjük. 

Jó étvágyat hozzá!
Berta Lajosné   Pozsgai Ildikó

Kiváló minőségű fonalból készült

vékony és vastag
pamut zokni

közvetlenül a gyártótól.
Többfajta színben és méretben.

31-46-ig, de
lehet extra méretben is.

Cím: Táplánszentkereszt, 
Vörösmarty M. u. 8.

Tel.: 789-756, 06-20/373-3147

Edzôtábor
A TKSE sportolói nyári edzõtá-

borozáson vettek részt  Ajkán: 
elõbb a kezdõk, majd utánuk a 
haladók csapata utazott. A napi 
három edzésen mindenki a legjobb 
formáját hozta, amit az is igazol, 
hogy a tábor befejezéseként sike-
res övvizsgát tett minden tápláni 
fiatal. 

Tanaka-tábor
2007. július végén Tanaka japán 
nagymester Budapesten tartott 
négynapos nemzetközi edzõtábort, 
melyen 4 haladó karatékánk is részt 
vehetett. Napi két edzésen tanul-
hattak a világ karate sportjának 
egyik kiemelkedõ alakjától, akinél 
a közeljövõben danvizsgát szeret-
nének tenni.

Világbajnokság
A TKSE sportolói közül – több 
lépcsõs, kemény válogatás után 
– Németh Bence és Horváth Ben-
jamin kapott lehetõséget, hogy 
októberben a magyar válogatott csa-
pattal elutazzon Lengyelországba, 
az ott megrendezésre kerülõ JKA 
Ifjúsági és Felnõtt Karate Világbaj-
nokságra.

4. Alpok-Adria Karate Kupa

2007. június 23–24-én rendezték meg 
Szombathelyen az Oladi Mûvelõdési 
Központban a már hagyományosnak 
számító nemzetközi karateversenyt. 
A szlovén, osztrák és olasz, valamint 
a  magyar  –  más régiókból  érkezõ 
– versenyzõk között  a Vas megyei 
egyesített csapatban a Tápláni Karate 
Sportegyesület hét karatékája is tata-
mira lépett. 

Koós Nóra a súlycsoportos kumite-
ben magabiztosan nyert, az open kate-
góriában – ahol nem volt súly szerinti 
megosztás – harmadik helyezést szer-
zett, öccse, Viktor a formagyakorlatban 
és a küzdelemben is bronzérmes lett. 
Horváth Benjamin a kataban elsõ, a 
kumitében második, az open kategóriá-
ban harmadik helyezést ért el. Habda 
Zsolt a formagyarkolatban ezüst, a 
küzdelemben pedig aranyérmet kapott. 
Kassai Csaba kumitében bronzot ért el, 
testvére, László a kataban szerepelt jól, 
ezüstérmet akasztottak a nyakába.

A csapat kumite versenyszámban 
a Horváth Benjamin – Kassai Csaba 
– Kassai Gergely trió minden ellenfelet 
maga mögé utasított és a dobogó leg-
magasabb fokára állhatott.

Kassainé Rita

Karate hírek
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Tápláni Fórum 
Táplánszentkereszti havilap. 

Felelős kiadó: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata. 
Szerkesztő: Meskó Krisztián művelődésszervező. 

Felelős kiadó: ifj. Perl János polgármester

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:

2007. szeptember 24.

Jegyzôi rovat

E gyomnövény júliustól október vé-
géig virágzik. Irtása leghatásosabban 
tavaszi megjelenésétõl kezdve gyom-
lálással, egyéb gyomirtással, illetve 
tömeges elõfordulása esetén a virágzás 
elõtt végzett rendszeres kaszálással 
végezhetõ.

A parlagfû /újabb kutatások szerint: 
Ambrosia artemisiifolia/ nemcsak a 
parlagon hagyott, rosszul mûvelt szán-
tóföldeken jelenik meg, hanem városi-
falusi gyomként is ismert, legfõként a 
frissen feltört, még rendezetlen építési 
területen, nem rendszeresen gondozott 
kertekben, elhanyagolt árokparton, 
parkokban, utak szélén található.

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi 
XXXV. törvény és a végrehajtási rende-
letei a földhasználót, termelõt kötelezik 
a károsítók, gyomok elleni védekezésre. 
2005. évben hatályba lévõ módosítások 
szerint a földhasználó köteles az adott 

év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfû virágzását megakadályozni, 
és ezt követõen ezt az állapotot a ve-
getációs idõszak  végéig folyamatosan 
fenntartani.

Amennyiben ennek nem tesz eleget, 
úgy közérdekû védekezést kell elren-
delni a körzeti földhivatal adatszolgál-
tatása alapján. A közérdekû védekezés 
elrendelése mellett a költségeket meg 
kell fi zettetni a kötelezettel és (húsz-
ezer forinttól kettõmillió forintig) 
terjedõ növényvédelmi bírsággal kell 
sújtani. 
         

Ne feledjük!!!

A június 30-i dátum a szankciómen-
tes, önkéntes jogkövetés lehetõségének 
határnapja volt. Kötelezettségének 
mindenki eleget tehet.

Lakossági bejelentés alapján ez idáig 
egy esetben küldtem ki felszólítást. 

A következõ napokban még fokozot-
tabban szemléljük a belterületet. 

A Polgármesteri Hivatal a tulajdo-
nában lévõ közterületek rendben tartá-
sával kíván példát mutatni a parlagfû 
elleni harcban.

Kérem, csatlakozzanak hozzánk, 
segítsenek nekünk közremûködéssel, 
bejelentéssel egyaránt. 

Belterületen az Önkormányzat 
jegyzõje, külterületen a Növény- és Ta-
lajvédelmi Szolgálat közérdekû hatósági 
védekezést végeztet el. A közérdekû 
védekezéssel kapcsolatos valamennyi 
költséget a föld használójának, tulajdo-
nosának kell megtérítenie. 

Ne várják meg a hatósági intézkedé-
sek szükségességét! A még el nem vég-
zett növényvédelmi, gyommentesítési 
munkáknak álljanak neki.

Családi Anita
 jegyzõ        

Vigyázat, itt van a parlagfû veszély!

A Henna, 
vagy más né-
ven Mehndi 
évszázadok 
óta ismert 
és termesz-
tett smaragd-
zöld színû, 
apró levelû 

gyógynövény. Tiszta, kellemes illatú, 
természetes anyag, mely csak egészen 
szélsõséges esetekben vált ki allergiás 
reakciót.

Egyiptomból származik, de elõszeretettel 
használják Észak-Afrikában, Indiában, 
Szudánban és a Közel-Keleten is.

A hennából készült pépet nem csak 
díszítésre használták. Sivatagi népek a 

kezükre és lábukra kenték, a meleg köny-
nyebb elviselése miatt.

Hûsítõ, fertõtlenítõ, szövetösszehúzó 
hatása van, bõrbetegségek ellen is al-
kalmazzák. Érdemes használni ízületi 
gyulladásra, húzódásra, enyhíti a reumás 
fájdalmat.

A természetes henna színe barna, ami 
csak természetes alapanyagokból áll, így az 
érzékeny bõrûeknek is ajánlott. Nem úgy, 
mint a fekete henna esetében, ami már 
szintetikus anyagokat is tartalmaz. 

A hennafestés egyáltalán nem fáj, mert 
nem tûvel viszik fel a bõrre, csak a bõr 
legfelsõ hámrétegét festik be, ami akár 2-3 
hétig is megmaradhat.

A testfestés hennával egy élmény, a 
szimbólumválasztás egyéni, ezért viselõje 

megtapasztalhatja a henna pozitív hatásait. 
A Mehndi szerencsét hoz viselõjének.

A hennának számos jelentése van: áldás, 
védelem, tisztaság, erõ, érettség, bõség, jó-
kedv, öröm, szerencse, tisztelet, egészség.

Híres sztárok, mint pl. Madonna, Naomi 
Campbell, Prince is az elsõk között voltak 
a henna díszítés mai használatában, nagy 
sikert aratva. Napjainkban újra divat ez a dí-
szítési mód. Azért használják elõszeretettel, 
mert nem tartós, mint a tetoválás, hanem 
kikopik. Mostanában az állandó megújulás 
korszakát éljük és a testfestés tökéletesen 
alkalmas arra, hogy az ember stílust váltson 
és mindig hangulatához és öltözékéhez illõ 
kiegészítõt viseljen anélkül, hogy drasztikus 
következményekkel kellene számolnia. 

Horváthné Galambos Krisztina

HENNA  Az egzotikus tetoválás


