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Jó hangulatú falunap

Falunap 2007.

2007. szeptember 8-án egy égiek által is 
kegyeibe fogadott, jó hangulatú falunapi 
forgatag kerekedett a Művelődési Ház 
környékén az egész község lakosságát 
megmozgatva, megbabonázva, töki pom-
possal eltellesztve.

A programok közül mindenki kedvére 
választhatott, sőt még az ínyencek dő-
zsölhettek is.

Délután kettőtől a színpad mindig tele 
volt, a fellépők apait-anyait beleadtak a 
kellemes hangulat megteremtésébe.

Dottó közlekedett a vasútkedvelők nagy 
örömére és persze vasúttörténeti kurió-
zumként a Vasút utcában emlékhely-avatás 
is volt. Megtekintése kötelező, mint ahogy 
az eddig sokak által elmulasztott Helytörté-
neti Kiállításé (Petőfi  S. u. 20.) is.

Folytatás a 2. oldalon
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Szavak helyett beszéljenek a képek. Íme egy kis képgaléria:
Jó hangulatú falunapFolytatás az 1. oldalról

Kedves Szülôk!
Önökhöz szeretnék szólni, mély 

tisztelettel. Megkezdődött az iskola-
szezon, és mint ilyenkor mindig, nagy 
a felfordulás az iskola környékén.

Modern világban élünk. Most már 
egyre többen hordják gyermekeiket 
autóval. Iskolánk létszámának bő-
vülésével a környékbeli községekből 
is érkeznek tanulók. Még iskolabusz 
is érkezik reggelente. Sokan szeret-
nének minél közelebb megállni a 
bejárathoz, de sajnos ez mindenkinek 
egyszerre nem sikerülhet. Parkoló-
helyek kialakítására egyelőre nincs 
lehetőség.

Arra szeretnék mindenkit kérni, aki 
autóval érkezik, fi gyeljen a megállás-
nál a többi gépjárműre, a kerékpárral 
érkező szülőkre és gyerekeikre, a 
gyalogosan közlekedő tanulókra, és 
végül, de nem utolsósorban a forga-
lomra, hiszen annak folytonosnak 
kell maradnia, még ha néha ez ne-
hézkes is. Úgy próbáljunk megállni 
gépjárművünkkel, hogy gyermekeink 
mindig a járda felé tudjanak kiszállni. 
Utána sem lankadhat fi gyelmünk, hi-
szen nem egyszer láttam olyat, hogy a 
gyermek kiszállás után elkezd szaladni 
osztálytársaihoz.

Polgárőreink megpróbálnak se-
gíteni a forgalom irányításában. 
A felnőttek mellett kitartóan kint 
vannak ifjúsági polgárőreink is, sok-
szor felnőtt felügyelet nélkül, hiszen 
megkapták az ilyen helyzetekre vo-
natkozó kiképzést. Figyeljünk rájuk, 
hiszen segíteni próbálnak.

A másik probléma szintén szülő-
ket és gyermekeiket érinti. Éjszakai 
járőrözéseknél sokszor találkozunk 
22:00 után randalírozó, hangoskodó 
fi atalkorúakkal. Akik néha nemhogy 
18 évesek nincsenek, hanem még 
csak általános iskolások. Korai még 
belevetni magukat az „éjszakába”. 
Akinek nem tűnt volna fel, hogy 
gyermeke éppen nincs otthon, azt 
kérem fi gyeljen oda jobban. Ezentúl 
közölni fogom a neveket az iskola 
igazgatónőjével, aki majd értesíti az 
éppen érintett szülőket.

Köszönöm türelmüket!
Ifj. Neválovics Tibor alelnök

Polgárôrség hírei
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Egyszer volt...
A falunap keretében felavatták azt 

a vasúti emlékhelyet, mely annak állít 
emléket, hogy 1894 és 1974 között falunk 
határában közlekedett a rumi vonat. Az 
átadáson Dr. Kövér István vasúttörténész 
részletesen ismertette a vonal történetét. 
Most ebből adunk ízelítőt.

A Vas megyei Közgyűlés és Szom-
bathe ly  képv i se -
lőtestülete már a 
kőszegi vonal meg-
ny i tásakor ,  1883 
augusztusában el-
határozta, hogy a 
megye mind a 10 
járási székhelyének 
– megyeszékhelyen 
át történő – vasúti 
összeköttetését tá-
mogatja.   Lukács 
B é l a  k e r e s k e d e -
lemügyi miniszter 
1894. május 23-án aláírta az engedély-
okmányt. Eszerint: „A tényleges tőke 
554 000 forint. A vonatok óránként 
40 kilométer legnagyobb sebességgel 
közlekedhetnek. A pálya alépítménye 
egy vágányra készítendő. A pálya 1435 
m nyomtávval építendő. Összesen 2200 
folyóméter állomási mellékvágány léte-
sítése követelhető.”

Az engedélyesek kötelesek a következő 
állomásokat létesíteni:

1. Szent-Király rakodó állomás  
  200 m hosszal.
2. Szent-Kereszt rakodó állomás  
  200 m.
3. Táplánfa rakodó állomás  200 m.
4. Kajd megállóhely.
5. Szécshény állomás 280 m.
6.  Csempesz-Kopács rakodó állomás  

  200 m.
7. Rum végállomás 320 m.
Az első menetrend:

Szombathely ind. 
r. 9.30 óra du. 3.25 óra e. 7.40 óra
Rum érk.  
r. 10.40 óra du. 4.35 óra e. 9.00 óra
Rum ind.  
r. 5.50 óra de. 11.17 óra e. 5.39 óra
Szombathely érk. 
r. 7.00 óra de. 12.37 óra e. 6.49 óra.

Az átadásról a helyi sajtó is megem-
lékezett:

A rumi vasút megnyitása

Akinek köszönthető ez a vasút, az dr. 
Károlyi Antal királyi tanácsos alispán. 
Nem nyugodott, míg az ige testté nem lett. 
A vonat fél tízkor indult Szombathelyről. 
Minden őrháznál, minden műtárgynál 

megálltak. Az állo-
másokon a falvak 
népei tolongtak.

Rumban dr. Bej-
czy ügyvéd fogadta 
a küldöttséget, s 
mondott szép be-
szédet. A közigaz-
gatási bejárásról 
felvett jegyzőkönyv 
szerint minden ki-
fogástalan, és a pá-
lya a forgalomnak 
átadható. A vonat 3 

órakor indult vissza, és 4 óra után érkezett 
Szombathelyre. Ezután 80 terítékű ebéd 
volt a Sabariában. (Vasvármegyei Lapok, 
1894. XII. 13.)

A vonal egészen 1974-ig működött. 
Megszüntetésének körülményeiről Mol-
dova György: Akit a mozdony füstje 
megcsapott című könyvében így ír:

„Az igazi vasutasokat sohasem lehet 
meggyőzni arról, hogy bármely vasútvo-
nal megszüntetése indokolt lehet. De a 
felszámolást vizsgáló bizottság nemcsak 
vasúti emberekből áll, igyekeznek minél 
szélesebb körből összeválogatni a tago-
kat. A bizottság társelnöke általában a 
megyei tanács elnöke vagy elnökhelyet-
tese, de részt vesz a munkában a megyei 
tanács elnöke vagy elnökhelyettese, a 
Volán, a posta, a környező nagyobb 
vállalatok, állami gazdaságok, tée-
szek küldöttei és más szakemberek is.
Úgy tájékoztattak, hogy a vasútvona-
lak felszámolását több éves felmérő 
munka előzi meg: utasszámlálás, a te-
herforgalom regisztrálása, statisztikák 
és gazdaságossági számítások – bár 
ezekkel kapcsolatban tekintélyes vasúti 
szakemberek is erős fenntartásokkal 
élnek.”

Móricz Eszter
                                     

Helytörténet

2007. október 13-án rendezzük 
meg az évi rendes citeratalálkozót a 
Jókai Mór Művelődési Házban. Eb-
ben az esztendőben is megyehatáron, 
sőt országhatáron túli együttesekkel, 
néptáncosokkal, népzenészekkel 
színesítjük a műsort.

Kezdés 15 órakor, pontos progra-
mot a plakátokon keressék.

Várjuk a kedves citerazenét ked-
velő, és a népzenéért élő vendége-
inket, hogy a hagyományok tovább 
éljenek és lelkünkben örök legyen a 
muzsika!

Németh Lajos 
emléknap

2007. október 12. 20 óra
Jókai Mór Művelődési Ház

Fellépők: későbbi időpontban 
plakátokon, interneten

Belépődíj: 300 Ft

V. Tápláni Rockbuli 
Táplánszentkereszten

Mindenszentekre ko-
szorú, sírdísz, mécses kap-
ható, valamint szálvirág 

rendelhető. (Krizantém, szegfű stb.)
Érdeklődni lehet:
Kálmán Attila
Táplánszentkereszt, Rét u. 22.
Tel.: 06-30/320-5858

Jó hatással van:
• vesékre • ízületi problémákra • 

keringési problémákra • csontritku-
lásra • gerincbántalmakra • gerinc-
ferdülésre • vérnyomásra •  2. típusú 
vércukorbetegségre.

1 kezelés 40 perc = 500 Ft.
Bejelentkezés: 06-30/946-6050
Táplánszentkereszt, Rét u. 22/e

Termoakupresszúrás 
masszázságy
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Iskolai hírek

Az újítás éve
Idei tanévnyi-

tó ünnepélyünk 
rendhagyó volt ab-
ban a tekintetben, 
hogy nemcsak az 
elsősöket és új di-
ákjainkat köszönt-
hettük, hanem a 
csempeszkopácsi, 
söptei, vassurányi 
és váti tagintéz-
ményeink vezetői 
is megtisztelték 
jelenlétükkel ren-
dezvényünket. 

Tanulólétszá-
munk az idei esz-
tendőben jelentősen megnövekedett, 
hiszen Táplánszentkereszten 234 diák 
ült be az iskolapadokba, a tagiskolákkal 
együtt pedig 400 diák nevelését, oktatását 
végezzük.

Tárgyi feltételeink tovább javultak a 
nyár folyamán: folytatódott a nyílászárók 
cseréje. Az informatikai terembe 16 mo-
dern számítógép került beszerelésre, több 
terembe kaptunk korszerű, a kooperatív 
(kiscsoportos) oktatás számára is kiváló-
an alkalmas berendezéseket.

Az informatika és az idegen nyelv 
oktatást bontott csoportban sikerült meg-
oldani, ezzel maximálisan elősegítjük, 
hogy a német nyelvi kommunikáció és a 
számítástechnika területén biztos tudásra 
tegyenek szert a nebulók.

Az iskolai és községi könyvtár ösz-
szevonásával diákjaink még nagyobb 
könyvállománnyal rendelkezhetnek, va-
lamint lehetőség nyílik arra, hogy szerve-
zett kereteket 
b iz tos í t sunk 
a  k ö n y v -  é s 
könyvtárhasz-
nálati ismere-
tek elsajátításá-
ra, az olvasásra 
nevelésre.

I s k o l á n k 
nagy hangsúlyt 
fektet a kom-
petencia ala-
pú oktatásra, 
melynek  e l -
sődleges célja 

a készségek, 
k é p e s s é g e k 
fejlesztése, az 
a lka lmazás -
képes  tudás 
k ö z é p p o n t -
ba helyezése. 
Célunk, hogy 
a z  a p á c z a i s 
g y e r e k e k  a 
m i n d e n n a p i 
életben hasz-
nosítható is-
m e r e t e k k e l 
rendelkezze-

nek. Mivel a változás 
kulcsa a pedagógus, 
már szeptemberben 
m e g k e z d ő d t e k  a 
kompetencia-alapú 
továbbképzések a 
HEFOP keretében. 
A képzések biztosít-
ják, hogy a tanárok a 
már meglévő tudásuk 
bővítése mellett a 
legkorszerűbb mód-
szereket (interaktív 
tábla) és eljárásokat 
(kooperatív techni-
kák, projekmódszer) 
sajátítsák el. 

Az ismeretanyag átadását, a tanulók 
fejlesztését 3 új tehetséges pedagógus 
látja el. Horváth Laura tanítónő a 4. 

osztályosok osztályfőnöke, Miletits Ka-
talin és Móricz Eszter tanárnők pedig a 
napközisek foglalkozásait irányítja kellő 
szakértelemmel és szeretettel.

Az újítások és korszerűsítések hullá-
ma a napközit sem kerülte el. A négy 
csoport mindegyike egy-egy témakört 
állít a középpontba. Ezek: a környezeti 
nevelés, az egészséges életmód, a hon-
ismeret, régészet, valamint a kézmű-
vesség. Az egyes csoportok keretében 
tanulóink a tananyagon túlnyúló isme-
retekhez juthatnak az adott témakörön 
belül játékos foglalkozások keretében.

Informatika terem

Nyelvi labor
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Iskolai hírek

Kedves 
Fôiskolai Hallgató, 
illetve Felvételizni 

szándékozó 
lakótársunk!     

Táplánszentkereszt község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 2008. 
évben is csatlakozott a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázathoz.

A korábbi években kialakult gya-
korlatnak megfelelően 

„A” típusú pályázatot nyújthatnak 
be a már felsőoktatási hallgatók 
a 2007/2008. tanév második és a 
2008/2009. tanév első félévére vo-
natkozóan.

Az ösztöndíjra pályázathatnak a 
2007 szeptemberében tanulmányaik 
utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói 
jogviszonya 2008. őszén már nem 
áll fenn, úgy a 2008/2009. tanév első 
félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra.

„B” típusú pályázatot nyújthatnak 
be a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fi atalok számára, akik 
2008-ban először nyernek felvételt a 
felsőoktatási intézménybe és tanul-
mányaikat a 2008/2009. tanévben 
ténylegesen megkezdik. 

A pályázatokat október 1-jétől 
október 31-ig lehet benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatalban.

Nyomtatvány is a hivatalban igényel-
hető, vagy az internetről letölthető.
További információk: www.bursa.hu
Várjuk jelentkezéseteket.

Idén is fellépett freestyle 
csapatunk a szombathelyi 
Savaria Karneválon. Pén-
teken, szombaton és va-
sárnap is láthattuk őket a 
vásári forgatagban. Főleg a 
szombat esti jelmezes felvo-
nulást élvezték a gyerekek. 
Vasárnap már látszódott 
a fáradtság és a szombati 
késő estig tartó mulatozás a 
lányokon, de ez nem szegte 
kedvüket. Az utolsó napon 
is üdén és nevetve pörget-
ték végig a kiwidót!

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

Személyszállítás!
Taxi rendelhető: 06-70/208-8742
Táplánszentkeresztieknek kedvez-
mény!                               Kálmán Attila

Óvodánk nyári leállása alatt felújítási 
munkák zajlottak. Megtörtént a vizes-
blokkok korszerűsítése, új burkolatot 
kapott mindhárom gyermekmosdónk. 
Így szeptemberben már esztétikus, min-
den igényt kielégítő, modern helyiségek 
várták új és régi gyermekeinket.

Nagy változást jelentett intézményünk 
életében, hogy két óvoda csatlakozott 
hozzánk tagóvodai státuszban.

A csempeszkopácsi és söptei óvoda lett 
szerves része intézményünknek.

Az augusztusban megtartott tanévnyitó 
értekezletünkön mindhárom nevelőtestü-

let együtt tervezte a 2007/2008 – as tanév 
feladatait.

Úgy látjuk, hogy gyümölcsöző, jó együtt-
működés van kibontakozóban, hiszen ne-
velési programunk az „Óvodai Nevelés A 
Művészetek Eszközeivel” művészeti prog-
ram már a két tagóvodában is bevezetésre 
került. Így együtt dolgoztunk azon, hogy 
a művészeti nevelésben rejlő értékeket 
tovább vihessük, fejleszthessük.

Gyermeklétszámunk alakulása:
Táplánszentkereszt – 76 fő, év végére 

88 fő
Csempeszkopács – 15 fő
Söpte – 17 fő

Óvodai hírek
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• Október hatodika: 
a kivégzések napja

„Szabadságunk letûnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem gyõzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed,
Fényeddel fényt hint késõ századokra
A tizenhárom vértanú alakja.”

158 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án 
végezték ki Pesten Batthyány Lajost, az 
első magyar felelős kormány volt mi-
niszterelnökét, Aradon pedig a magyar 
szabadságharc 13 honvédtábornokát. 

A szabadságharc leverését súlyos meg-
torlás követte: az osztrák kormány bosz-
szúért lihegett, s egyben példát akart 
statuálni.

Először Pesten gr. Batthyány Lajos 
volt miniszterelnök, Aradon pedig a 
honvédsereg önálló seregtestet vezénylő 
főtisztjeinek perére került sor. Batthyányt 
még 1849 januárjában letartóztatták, és 
végül az olmützi törvényszék ítélte kötél 
általi halálra.

Aradon a 13 tábornokot és egy ezre-
dest ítélték halálra mint felségsértőket 

és lázadókat. Ezt Haynau szeptember 
30-án hagyta jóvá, de Gáspár And-

rásnak, Ferenc József hajdani lovag-
lómesterének ítéletét végül börtönre 
változtatták. 

A kivégzéseket október 6-ára, a bé-
csi forradalom és Latour halálának 
évfordulójára időzítették. Batthyány 
előző éjjel a hozzá becsempészett tőrrel 
nyakon szúrta magát, és bár életét meg-
mentették, nem lehetett felakasztani. 
A helyi parancsnok saját hatáskörben 
„porra és golyóra” változtatta az ítéle-
tet. A gróf nem engedte, hogy bekössék 
a szemét, és maga vezényelt tüzet a 
katonáknak.

Aradon október 6-án végezték ki a 
13 honvédtábornokot: Aulich Lajost, 

Damjanich Jánost, Dessewffy 
Arisztidot, Kiss Ernőt, Kné-
zich Károlyt, Lahner Györgyöt, 
Lázár Vilmost, Leininger-Wes-
terburg Károlyt, Nagysándor 
Józsefet, Poeltenberg Ernőt, 
Schweidel Józsefet, Török Ig-
nácot és Vécsey Károlyt. Kiss 
Ernőt, Schweidelt, Dessewffyt 
és Lázárt golyó általi halálra 
„kegyelmezték”, előbb őket 
lőtték agyon a vár északi sán-
cában. Ezután a többi kilencet 
akasztotta fel a vártól délre 

Franz Bott hóhér. A holttesteket elret-
tentésül estig még az akasztófán hagyták, 
de ezzel éppen az ellenkező hatást érték 
el, mert a kivégzés helye valóságos bú-
csújáró hellyé lett.

Október 6-a azóta is a magyar nemzet 
gyásznapja (hivatalosan 2001-ben nyilvá-
nította azzá a kormány). A szabadságharc 
ugyan elbukott az osztrák és orosz túlerő-
vel szemben, de a nemzet áldozata nem 
volt hiábavaló. A küzdelem társadalmi 
vívmányait: a jobbágyfelszabadítást, a 
közteherviselést és a törvény előtti egyen-
lőséget már nem lehetett elvenni tőle.

Októberi jeles napok
Mindszent hava, ôszhó, magvetô hava

• Október 4. Ferenc 
   (Assisi Szent Ferenc) napja

Göcsejben a vetésre legalkalmasabb 
hétnek az ún. ferenchetet tartották. Vásáros-
miskén pedig ez a nap volt a szüret kezdete. 
Előtte kanászostorral durrogtattak a he-
gyen a gonosz, rossz szellemek elűzésére.

• Október 13. A tojás világnapja
A Nemzetközi Tojásszövetség 1999-ben 

hirdette meg minden év októberének 
második péntekére a tojás világnapját, 
amelynek kapcsán számos országban ren-
dezvények sorozata hívja fel a fi gyelmet a 
tojás nélkülözhetetlenségére.

• Október 20. Vendel napja
A jószágtartó gazdák és a pásztorok vé-

dőszentjükként tisztelték Szent Vendelt. 
Szobrokat állítottak számára, melyeken 
pásztoröltözetben ábrázolják, lábánál 
kutyával és báránnyal. Ha állatvész ütött 
ki, azt mondták, hogy Vendel viszi az 
állatokat.

• Október 23. Az 1956-os forradalomra 
történő emlékezés napja

• Október 26. Dömötör napja
Dömötör napját juhászújévnek is nevez-

ték, mert sokfelé ezen a napon számoltak 
el a juhászok gazdáikkal, meghosszabbí-
tották vagy megszüntették a szolgálatai-
kat. Egy vagy több napon át tartó mulatsá-
gokat rendeztek. A juhászok elszámolását 
bezáró mulatságot nevezték juhászbálnak, 
juhásztornak, juhtornak, juhdérmációnak 
és dömötörözésnek is. Dömötör napjához 
is fűződik szólás: „Neki minden nap Dö-
mötör napja vagyon”, azaz bizonytalan a 
sorsa, de azt is jelenti, hogy részeg.

• Október 28. Simon–Júdás napja
Ez a nap arról nevezetes, hogy ilyenkor 

kezdték a szüretet. Baranya falvaiban 
a Simon–Júdás-napi hidegre utalnak a 
rigmusok:

Eljön a Simon, Júdás,
Dideregve fázik a gatyás.

• Október 31. A reformáció napja
A protestáns világ ezen a napon ünnepli 

a reformációt, emlékezve arra, hogy 1517-
ben ezen a napon szögezte ki Luther Már-
ton a wittenbergi vártemplom kapujára 
híres tételeit, melyben megfogalmazta a 
katolikus egyházzal szemben már hosszú 
ideje létező ellenérzéseket.

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
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Állandó
telefonszámok:

Községi Önkormányzat: 
577-048

Polgárőrség: 
06-30/621-0689

Tűzoltóság: 
105

Orvosi rendelő: 
577-042

Perger Gyula, Plébános Úr:
06-70/332-1327

Gyepmester: 
70/362-2655

Ildikó konyhája

EBOLTÁS
Értesítjük Táplánszentkereszt község  

ebtartóit, hogy a 2007. évi eboltásra az  
alábbiak szerint kerül sor:

2007. október 10-én (szerdán)
 8.00 órakor Petőfi  u. 20. sz.
 9.00 órakor Tűzoltószertár
 10.00 órakor Perl Malom
 14.30 órakor Petőfi  u. 20. sz.
 15.30 órakor Tűzoltószertár
 16.30 órakor Perl Malom.

Minden három hónapnál idősebb 
eb oltása kötelező. Az oltás alól kivont 
ebek kiirtásra kerülnek. A fel nem 
derített és oltatlanul maradt ebek 
tulajdonosai viselik a felelősséget az 
esetleges köz- és állategészségügyi 
következményekért. 

A 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet 8. §. 
(2) bekezdése értelmében ez évben már 
az ebek évenkénti veszettség elleni oltá-
sával egyidejűleg el kell végezni az ebek 
féreghajtó szerrel való kezelését is.

Tömegoltáskor az oltás és féregte-
lenítés költsége: 2.000 Ft/eb, melyet  a 
helyszínen kell fi zetni.

 Polgármesteri Hivatal

Aerobik
Kedves Hölgyek!
Ősztől megfelelő jelentkező esetén 

aerobik edzéseket indítunk a Jókai 
Mór Művelődési Házban heti 2 al-
kalommal (a napok kijelölése termé-
szetesen csak később). Az edzéseket 
Mühl Renáta edző vezetné. Róla 
annyit érdemes tudni, hogy 2000-ben 
végzett a Semmelweis Egyetem 2 éves 
sportedzői szakán és 1998 óta oktat. 

Aki úgy gondolja, hogy mozogni 
szeretne Renáta az alábbi telefon-
számon elérhető: 06-30/332-5488, 
illetve a Művelődési Házban is lehet 
jelentkezni a 06-30/659-0275-ös tele-
fonszámon.

KÖZKÍVÁNATRA!
Töki pompos

Hozzávalók: 
•  50 dkg liszt
•  2-3 főtt krumpli
•  1 csomag sütőélesztő
•  20 dkg bacon
•  1 fej vöröshagyma
•  4-5 gerezd fokhagyma
•  5 dl tejföl
•  15-20 dkg sajt

Elkészítés: A krumplit megfőzzük, 
és áttörve hozzáadjuk az élesztővel 
elkevert liszthez. Esetleg a krumpli 
főzőlevét használhatjuk az elkészí-
téshez. Kicsit kell csak sózni. 1 óra 
kelés után tepsiben nyújtjuk, félig 
megsütjük. Kivesszük a sütőből, és 
az előzőleg már tejfellel, zúzott fok-
hagymával összekevert, feldarabolt 
baconnel megkenjük (ne sajnáljátok 
az alapanyagot), megszórjuk a las-
kára vágott vöröshagymával, majd 
visszatesszük a sütőbe kb. 10 percre. 
A sütés vége felé megszórjuk a reszelt 
sajttal. Cserszegi fűszeres a legjobb 
hozzá.

A Táplán Mozi 
2007. októberi mûsora

• Október 9. 18 óra 
 Tim Story: A fantasztikus négyes és 
 az ezüst utazó
• Október 16. 14 óra 
 Ash Brannon – Chris Buck:
  Vigyázz, kész, szörf!
• Október 16. 18 óra 
 Adam Shankman: Hajlakk
• Október 25. 18 óra 
 Tom Shadyac: Evan, a minden6ó
• Október 30. 18 óra 
 Gregory Hoblit: Törés

Figyelem! Októbertől a vetítések 
kezdési időpontja 18 óra lesz!

Friss zöldség, gyümölcs kapható!
Minden hétköznap a posta mellett.
Olcsó árak, udvarias kiszolgálás! 
Várom kedves vásárlóimat.

Orbán Csaba

Újra Filmklub !!!
A 2004-ben életre hívott Morzsányi 

Filmklub újra megnyitja kapuit, hogy 
településünkön ne „csak” mozi mű-
ködjön, hanem a filmművészet érté-
keit, a populárisabb és a filmművészet 
értékei iránt nagyobb hajlandóságot 
mutató vendégeink is megtalálják a 
kedvükre való filmeket. Kínálatunk 
próbál megfelelni minden igénynek 
és rugalmasan kezelni a filmkedvelők 
időbeosztását.

A keddi mozi mellett ezután jöhet a be-
szélgetéssel és ismertetővel egybekötött 
fi lmklub a hét bármely napján, hétfőtől 
vasárnapig.

Belépődíj: 200 Ft.

A Morzsányi Filmklub 
2007. ôszi kínálata

„Gyöngyök a mélyben” – sorozat

(Vad)nyugat
• 2007. október 6. 18 óra
Sergio Leone: Volt egyszer egy Vadnyugat
• 2007. október 20. 18 óra
Mathieu Kassovitz: Gyűlölet

Gyermeki lelkek
• 2007. október 22. 15 óra
Luc Besson: Arthur és a villangók
• 2007. október 26. 18 óra
Brad Bird: L’ecsó

Szerelemben, háborúban
• 2007. november 3. 18 óra
Kertész Mihály: Casablanca
• 2007. november 5. 19 óra
Goda Krisztina: Szabadság, szerelem

Ismét Geyzir-bál
Újra bál lesz a Jókai Mór Művelődési 
Házban 2007. október 6-án 22 órától.

Zenél a Geyzir együttes.
Kapunyitás 21.00-kor • Belépő: 500 Ft

Minden kedves vendéget 
szeretettel várunk!
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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. október 24.

Sport

Idén 8. alkalommal vágtunk neki a 
„Kárpátmedence  Magyarlakta  Tele-
püléseinek Virtusvetélkedője” elneve-
zésű verseny nemzetközi döntőjének. 
A helyszín idén a Pest megyei Kartal 
nagyközség volt. A kétnapos verseny 
szombati fordulójában jelentős előnyt 
sikerült szereznünk, így az örök rivális 
Szabolcsveresmart csapatának a 2. hely 
jutott. Ebben a kategóriában, mely a 
legnépesebb volt, 11 csapat verseny-
zett.

Az idei – immár 4. – győzelmünk ismét 
a nagyszerű csapatmunkának köszönhe-
tő. Büszke  vagyok  az  egész csapatra, 
és azokra, akik a helyszínen, illetve akik 
otthonról szorítottak nekünk. Külön 

köszönet: a Polgármesteri Hivatalnak, 
a WÜRTH Szereléstechnikai Kft.-nek, 
Dr. Teleki Györgynek, a  Snapi  Kft.-nek 
a támogatásukért. 

Még egy gondolat: Jövőre ismét sze-
retnénk Táplánszentkereszten megren-
dezni a döntőt, hogy még népszerűbbé 
tegyük ezt a versenysorozatot.

És akikre büszkék lehetünk:
Szakály Ernő
Nagy Roland
Varga Gergely
Varga László
Bakucz Tamás
Bakucz Zoltán
Jantos Gábor

Andrási Gergő
Szakály Norbert
Király Hajnalka
Király Nikolett
Varga Viktória
Horváth Teréz
Jantosné Bobay Katalin

És akik az előző sikerekben részt vettek:
Süléné Bolya Virgínia
Gerseiné Gubics Katalin
Tamás Katalin
Németh László

Gratulálok a csapatnak!
Szakály Norbert 
(csapatkapitány)

Gyôztünk!

S z e p t e m b e r  2 2 -
én, szombaton egy 
szép verőfényes dél-
utánon elindultunk 
R é p c e l a k r a .  S  a z 

oka? Foltvarró-
kiállítás, melyre 
meghívták a me-
gyében működő 
csopor tokat .  A 
megnyitó beszéd-
ből  megtudtuk, 
hogy összesen 17 

csoport küldte 
el a munkáját. 
Természetesen a 
mi munkáink is 
ott díszelegtek 
a szépen elren-
dezett falakon. 
Most  pár  kép 
segítségével be-
pillantást adunk 
a kiállításról.

Foltvarrók
A jó idő, a nyár meg-

hozza a fiatalok háza-
sulási kedvét, hisz eb-
ben az időszakban majd 
minden hétvégén esküvő 
volt a helyi templom-
ban. Az esküvő egy 
bensőséges, meghitt 
esemény, amit még 
kedvesebbé, emlé-
kezetesebbé lehet 
tenni egy-egy saját 
készítésű kiegészítő-
vel, ill. ajándékkal. 
Kiegészítőnek ajánl-
juk az ifjú párnak a 
gyűrű-párnát. A menyasszonynak, 
ill. a koszorúslányoknak ötletes 
kellék a szütyőke. Ezekhez pár cm 
fehér, ill. rózsaszín anyag és csipke 
szükségeltetik. Elkészítésük kevés 
időt igényel. Kedves ajándék pl. az 
„esküvői kép”. Láthatják a követ-
kező képeken.


