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A húsvéti elõkészület jegyében újra felhangzottak az iskolások által színpadra állított Rockpassió ismert sorai. 
Az idei évben dr. Veres András megyés püspök is ellátogatott községünkbe, hogy megtekintse az elõadást.

Április 11. – a költészet napja
Hazánkban 1964 óta a költészet napjára emlékezünk április 11-én, 

József Attila születésnapján.

S hol táborokba gyûlt bitangok

verseim rendjét üldözik,

fölindulnak testvéri tankok

szertedübögni rímeit.

Én mondom: Még nem nagy az ember.

De képzeli, hát szertelen.

Kísérje két szülõje szemmel:

a szellem és a szerelem!

             József Attila: Ars poetica (részlet)

Újra színpadon
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Új rovat

Vannak közvetlen és közvetett környezetká-
rosító tevékenységeink. 

A direkt folyamatokat látjuk, érezzük (pl. 
gépjármûvek kipufogógáza). Ugyanakkor a 
közvetlenül nem tapasztalható szennyezése-
ket csak belegondolással, logikai úton tudjuk 
kikövetkeztetni, holott jóllehet ezek még a köz-
vetlenül érzékelhetõknél is súlyosabb károkat 
okoznak világunkban. 
! Fel kell ismernünk, hogy a haszonszerzésre 

törekvõ gyártástechnológiák nem a természet 
kíméletét, hanem a hatékony és jó áron eladha-
tó termékek elõállítását tartják szem elõtt. 
Mindannyian ismerjük az energia és anyag 

megmaradás törvényeit, hát itt az ideje, hogy 
bevezessük az ÉRTÉK MEGMARADÁS 
TÖRVÉNYÉT is. Ez a fogalom úgy értendõ, 
hogy a világ, amelyben élünk, anyagával és 
energiáival egy állandó materiális kincset, 
értéket képvisel. 
! Tudomásul kell vennünk, hogy ez a föld né-

pességszámának figyelembe vételével NEM 
KIMERÍTHETETLEN. 
Érték önmagától a semmibõl nem keletke-

zik, nem is semmisül meg, csak átalakul, pl. 
energiává, mûanyaggá, pénzzé, vagy ami a leg-
rosszabb és csak az EMBER képes rá, mérgezõ 
vagy szennyezõ gondolattá vagy anyaggá. 
Fizikai értéket csak úgy helyezhetek valahova, 
ha egy másik helyrõl elveszem. A szellemi érték 
veszteség nélkül osztható. 

Véleményem szerint a tárgyi „értékterem-
tés” fogalma újra átgondolandó. A velünk 
kapcsolatos értékek megítélését, ha kizárólag 
az emberi élet jelen „modern” szemszögébõl 

vizsgáljuk, azt látjuk: hogy manapság egyre 
inkább az eszközök, a dolgok, a tárgyak, és 
az eredetileg életünket kényelmesebbé tenni 
hivatott fogyasztási javak teszik ki. Tárgyak 
rabjaivá és szolgájává süllyedünk szellemi ér-
tékeink rovására. A jelenleg fejlettnek tartott 
társadalmak a fejlõdésen kizárólag a GDP 
emelkedését, és az anyagi gyarapodást értik. 
Világosan látható, hogy az ember boldogsága 
nem függvénye az éves nemzeti összterméknek. 
A kiegyensúlyozott harmonikus boldog életnek 
nem feltétele az, amit a reklámok folyamatosan 
sulykolnak: „Most vegye…  Fogyasszon…  
Nélkülözhetetlen…   Ön megérdemli…   A 
legtöbb, ami adható…” stb.   
! Tanuljuk meg a reklámok hátsó szándékát 

észrevenni, és tudatosan vásárolni. 
Ha újra végiggondolom, kell-e tennem közös 

világunkért?,  hát IGEN, bizony elég sokat. 
II. János Pál ezen kérdéskörrel kapcsolato-

san a következõket fogalmazta meg:
 „Napjainkban mindannyiunk számára egyre 

világosabbá válik, hogy a világ békéjét nem csak 
a fegyverkezési verseny, a helyi konfliktusok 
és a népek és emberek közötti igazságtalansá-
gok fenyegetik, hanem a természetet megilletõ 
kellõ tisztelet hiányából fakadóan a természeti 
erõforrások kifosztása.

Szembesülve a természet széles körû pusztu-
lásával, az emberek a világ minden táján kezdik 
megérteni, hogy a Föld javainak használata nem 
folytatható úgy, ahogyan azt a múltban tettük. 

Az emberiség egyre nagyobb aggodalommal te-
szi fel a kérdést, hogy van-e még gyógymód azokra 
a sebekre, amelyeket okoztunk. Nyilvánvaló, hogy 

nincs megfelelõ megoldás pusztán a természeti 
erõforrások ésszerûbb felhasználásával vagy jobb 
kezelésével. A probléma gyökeréig kell jutnunk.

Napjaink ökológiai válságának bizonyos 
elemei rávilágítanak a krízis morális jellegére. A 
legfontosabb ezek közül a tudomány és technika 
eredményeinek válogatás nélküli alkalmazása. 
Számos felfedezés tagadhatatlan jótéteményt je-
lentett az emberiség számára. Sajnálatos módon 
manapság világossá vált, hogy ezen felfedezések 
alkalmazása az ipar és a mezõgazdaság területén 
káros és hosszú távú hatásokat is kiváltottak. Ez 
pedig ahhoz a fájdalmas felismeréshez vezetett, 
hogy nem avatkozhatunk be az ökoszisztéma 
egyetlen területén sem anélkül, hogy figyelmet 
fordítanánk mind a beavatkozás más területeken 
megnyilvánuló következményeire, mind pedig az 
eljövendõ generációk jólétére.

Noha bizonyos esetekben a károsodások már 
visszafordíthatatlanok, számos más esetben még 
feltartóztathatóak lennének. Ehhez azonban arra 
van szükség, hogy a teljes emberi közösség – egyé-
nek, államok és nemzetközi szervezetek egyaránt 
– komolyan vegyék a rájuk háruló felelõsséget.

Napjainkban az ökológiai válság olyan 
méreteket öltött, hogy MINDANNYIUNK 
FELELÕSSÉGÉVÉ VÁLT. „     Tornai Árpád

1970. április 22-én Denis Hayes ameri-
kai egyetemi hallgató mozgalmat indított 
el a Föld védelmében. Azóta a diákból 
az alternatív energiaforrások világhírû 
szakértõje lett. Már mozgalmának meg-
indításakor több mint 25 millió ameri-

kai állt mögé, ma pedig szinte az egész 
Földre kiterjed az általa kezdeményezett 
mozgalom. A FÖLD NAPJA célja, hogy 
felhívják a figyelmet a környezetvédelem 
fontosságára. Azért, hogy ne csak ezen 
az egy napon gondoljunk környezetünk 

védelmére, újságunk keretein belül új 
rovatot indítunk „Van jövõ az emberi élet 
számára?” címmel. Minden hónapban 
Tornai Árpád írásai figyelmeztetnek arra, 
mennyi mindent tehetünk környezetünk 
megóvására.

VAN JÖVÔ AZ EMBERI ÉLET SZÁMÁRA?
Gondolatok a fenntartható életvitelrôl…  I. rész

„Mi közöm van a környezetvédelemhez, hisz én nem is szennyezem a földet”

• Április 8. 18 óra – Frances Lawrence: 
Legenda vagyok
• Április 22. 18 óra – Ridley Scott: 
Amerikai gengszter

A Táplán Mozi 
áprilisi programja

Aerobik
Kedves Hölgyek!

Még várjuk a jelentkezõket aerobik 
edzésekre a Jókai Mór Mûvelõdési 
Házba heti 2 alkalommal – hétfõ 18.45 
és csütörtök 18.30-kor.

Az edzéseket Mühl Renáta edzõ vezeti, 
aki 1998 óta oktat ebben a sportágban.

Aki úgy gondolja, hogy mozogni 
szeretne, Renáta az alábbi telefonszámon 
elérhetõ: 06-30/332-5488, illetve a 
Mûvelõdési Házban is lehet jelentkezni 
a 06-30/659-0275-ös telefonszámon.



2008. április 3

Az elmúlt években sikeresen lezajlott 
több számítástechnika tanfolyam is 
nagyközségünkben. Ezért, no meg a 
hihetetlen érdeklõdés miatt újra kezd 
körvonalazódni egy turnus beindítása 
kezdõk részére. Alapfokú számítógép-
kezelõi ismereteket tanít képzett oktató. 
Fontos, hogy OKJ-s bizonyítványt 
nem tudunk adni, mert erre nincs 
jogosítványunk,  de a számítógép 
alapvetõ kezelését, megszerettetését 
bátran vállaljuk. Az oktatás 6 alkalmat 
venne igénybe.

A tanfolyam költségeirõl késõbb 
tudunk tájékoztatást adni, jelen állás 
szerint pályázatból finanszírozható, 
ezért ingyenes lesz. (Eddig nem így 
volt!) Minimum 7, maximum 14 fõ 
jelentkezését várjuk.

Jelentkezni személyesen a Jókai Mór 
Könyvtárban, vagy telefonon a 06/30-
659-0275-ös számon lehet 2008. április 
18-ig.

Információ is innen szerezhetõ 
be, valamint a 06-30/659-0275-ös 
telefonszámon Meskó Krisztián, 
mûvelõdésszervezõnél.

Még várjuk a jelentkezôket!

Újra számítástechnika 
tanfolyamAz idei évben március 30. a nyári idõszámítás 

kezdete, ami természetesen óraátállítást jelent. 
Sokak szájából hangzik el a mondat: „megint 
egy órával kevesebbet alszunk”. Vigaszképpen 
gyakran halljuk, hogy õsszel egy órát nyertünk, 
de ki emlékszik már arra. Valóban még mindig 
szükség van erre az óratekergetésre?

A kérdés nyomába eredtem és az interne-
ten utánanézve megtudtam, hogy az óraát-
állítás gondolata elõször a 18. században, a 
villámhárító feltalálójában, Benjamin Frank-
linban merült fel. Franklin 1784-ben azt 
javasolta, hogy a márciusi napéjegyenlõség 
környékén állítsák egy órával elõrébb az 
órákat, mert így energiát lehetne megta-
karítani, de az ötletet csak 1973-ban – az 
olajválság idején – ültették át a gyakorlatba. 
Magyarországon elõször 1916-ban vezették 
be, késõbb azonban többször eltörölték. 1980 
óta alkalmazzuk ismét évrõl évre.

Az országonként különbözõ átállítási 
rendszerek miatt az Európai Unió 1998-
ban, illetve 2001-ben foglalkozott a témá-
val, és összehangolta a mûveletet. Így a 
nyári idõszámítás március elsõ vasárnapján 
kezdõdik, amikor veszítünk egy órát azzal, 
hogy hajnali kettõkor elõreállítjuk az órát 
hajnali háromra, a visszaállás pedig október 
utolsó vasárnapján esedékes.

De valóban energiát tudunk megspórolni 
ezzel a módszerrel? Errõl már jócskán meg-
oszlanak a vélemények.

Egy néhány évvel ezelõtt végzett magyaror-
szági felmérés szerint a kétféle idõszámítás se-
gítségével egy nagyobb város egész évi villamos 
energiájának megfelelõ, csaknem 200 gigawatt 
villamos áramot lehet országos szinten megta-

karítani. Ez összegszerûsítve hozzávetõleg 2,4 
milliárd forint megtakarítást jelent.

A Los Angeles Times viszont a napokban 
közölt egy felmérést, amelyet az Indiana 
állambeli Santa Barbara Egyetemen készí-
tettek. Ebben azt állították a kutatók, hogy az 
energiaspórolás mára már csak egy legenda, 
amire alapozva évente kétszer megzavarják az 
emberek biológiai óráját.

A megváltozott szokások és a fejlettebb 
technikai berendezések hatására már Ma-
gyarországon sem csökken észrevehetõen az 
áramfogyasztás attól, hogy egy órával átállítjuk 
óráinkat. A megtakarítás legnagyobb része 
korábban abból fakadt, hogy a közvilágítást 
elég volt egy órával késõbb bekapcsolni. Ma 
azonban ez a rendszer sokkal rugalmasabb, 
és a lámpák ki-bekapcsolását a sötétedéshez 
lehet közvetlenül hozzárendelni. Az éjszaka 
hossza pedig független attól, hogy az óra éppen 
mit mutat. A fûtést is termosztát szabályozza a 
beállított hõmérséklet szerint, aminek szintén 
nincs köze ahhoz, hogy hány óra van. Régen 
azért is volt jelentõsége, hogy télen egy órával 
késõbb lehetett kelni, mert akkor ennyivel 
késõbb kapcsolták be a fûtést az emberek.

Pro és kontra. Valószínûleg a kérdést az 
fogja eldönteni, hogy feltûnik egy Benjanim 
Franklinhoz hasonló egyén, aki azt mondja: 
„Nem kell!”, mögé áll egy nagy ország, majd 
egyre több, mi pedig követni fogjuk az álta-
lános tendenciát. Addig pedig tekergetünk, 
lehetõséget kapva arra, hogy legalább évente 
kétszer leporoljuk a faliórát.

Forrás:
www.hirtv.hu, www.origo.hu

Móricz Eszter

Óraátállítás, de minek?

Egy napon a borzasztó nyúl boldogan 
keresgélt udvarában bõsz fûszálakat, hogy 
megfelelõ pörköltnekvaló legyen estére, 
akkor amikor végre hozzá is ellátogat a mi-
niszterelnök. Nem volt túl népszerû döntés a 
nyúltársadalom részérõl, hogy egy vakondtú-
rásnyira sem méltatott sakkvitéz lépjen be az 
állatok birodalmába, s aludjon ott más almá-
ban. Amúgy almában nem volt hiány, hiszen 
kezdõ újságírók is megirigyelhették volna azt 
a számtalan koktélt, amelynek gyújtása okán 
a Reichstag sem volt fényesebb anno Német-
országban, hiszen a tüntetõk a nem megfelelõ 
áramellátásra hivatkozva mindig felkészültek 
„vezetõjük” megfelelõ fogadására, amíg õ az 
almaexport elmaradására hivatkozva nem 
kárpótolt senkit sem olyannyira, hogy az almát 
ne csõdítette volna oda a látogatás helyszínére 
a Sünök Össznépi Forradalmi Tanácsa.

Amúgy Nils Holgersson, mint tiszteletbeli 
repülõs tiszt, barátja Márton gúnár társaságá-
ban éppen szokásos zuhanórepülését mutatta 
be a szájtáti százlábúaknak – akik mellesleg 

nem átallottak ünneplõ makkoscipõt húzni 
eme jeles alkalomra –, amikor a fent jelölt 
rémhír napvilágot látott a Vakond Videóstú-
dió barlangméretû nyomdájának sötétjébõl. 
Nosza svéd barátunk hívta is kedvenc vadliba 
társaságát, hogy kis hazájában milyen rangja-
vesztett rangos vendég lesz. 

Szegény borzasztó nyúl mit sem sejtett 
eme kamikaze akcióból, õ már csak a vég-
eredmény miatt foghatta hosszú fülek díszí-
tette csapzott fejét. Ugyanis még a gólyák 
hátsótermékrepdesését is meghazudtoló 
gyönyörök közepette landolt mintegy 33 
„postai küldemény” miniszterelnökük gon-
dok barázdálta homlokán csúnya pusztítást 
végezve ott a végsõ megmérettetés elõtt.

Mindezen történet megesett az Úr 1458-
ik esztendejében a tápláni lombok, s rétek 
zegzugos szépségében akkor, amikor má-
soknak még az idõutazás csak álom volt.

(Részlet Meskó Krisztián Hullámok tajté-
kában címû készülõ regényébõl.)

Meskó Krisztián

A borzasztó nyúl esete a vadlibákkal

Tûzoltóautóra gyûjt 
az egyesület

Táplánszentkereszten április 17-én és 
18-án lomtalanítást szervez a Polgár-
mesteri Hivatal. Április 17-én a Polgár-
mesteri Hivatal és a Szél-kastély közötti 
területen, másnap 18-án pedig a hivatal 
és a szentkereszti rész közötti területen.

A táplánszentkereszti Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület tagjai kérik a lakos-
ságot, hogy a számukra feleslegessé 
vált fém hulladékot az eddigi gyakor-
lattól eltérõen ne rakják ki az utcára, 
hagyják kapun belül és azt az egyesület 
tagjai mind a két helyen a lomtalanítást 
megelõzõ napon összegyûjtik. Az így 
befolyt összeggel a most rendelkezésre 
álló pénzösszeget szeretnénk gyarapítani, 
melybõl remélhetõen hamarosan saját 
tûzoltó- autót vásárolhat az egyesület, 
amely késõbb a falu érdekeit szolgálná.

Kérjük, akinek felesleges fém hulladé-
ka van, ne adja idegeneknek! Telefonon 
is jelentkezhetnek Tancsics Józsefnél a 
06/30/969-3664-es telefonszámon egész 
nap vagy este a 94/377-419-es telefonszá-
mon. Köszönettel: 

Tancsics József  
önkéntes tûzoltóparancsnok
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Iskolai hírek

Újra színpadon
A húsvétot a szokásos módon 
ünnepeltük. A dekorációké-
szítés, tojásfestés mellett az 
elmúlt évek hagyományait 
folytatva színpadra állítottuk 
a Rockpassiót. Az idei évben 
nagy megtiszteltetés érte a 
szereplõket, hiszen dr. Veres 
András megyés püspök is 
megtekintette a darabot. A 
nagy sikerre való tekintettel 
április 13-án megismételjük 
az elõadást a szentkirályi templomban.

Iskolabemutatás
Február 29-én leendõ elsõseink szüleinek mutattuk be iskolánkat. Az 
érdeklõdõk megismerkedhettek intézményünk céljaival, a tanáraink által 
alkalmazott tanítási-tanulási stratégiákkal, valamint választ kaphattak kér-
déseikre is. Elõreláthatólag a helyi óvodából 12 gyermek, Szombathelyrõl 
pedig 7 gyermek kezdi meg nálunk a következõ tanévet.

Sport
A Szombathely Városi Sportszövetség ren-

dezésében megtartott „Vasi Diáksport Napok” 
húsvéti programjain az Apáczai Csere János 
Általános Iskola is képviseltette magát röplabda 
sportágban két csapattal. II. és IV. helyezést értek 
el. Gratulálunk nekik!

Csákánydoroszlóban ismét megrendezésre 
került a hagyományos SÁRKÁNY kupa lány fo-
citorna. A négy csapatot (Nádasd, Õriszentpéter, 
Csákánydoroszló, Táplánszentkereszt) felvonul-
tató versenyen küzdelmes összecsapások után 
sikerült az I. helyezést megszerezni!!! Molnár 
Cintia a torna legjobb mezõnyjátékosának bizo-
nyult!!! A gyõztes csapat tagjai: Ágoston Rebeka, 
Molnár Cintia, Berta Diána, Kajcsos Eszter, Ta-
labér Valentina, Csidei Klaudia, Csidei Brigitta, 
Németh Regina, Domján Anna, Bogács Regina. 
Gratulálunk a lányoknak!

Március 15.
Iskolánk tanulói az idén is magas színvonalú mûsorral 
emlékeztek meg legjelentõsebb nemzeti ünnepünkrõl. 
A Horváth Laura és Babinszkiné Kozma Teréz tanárnõk 
által szerkesztett mûsor felelevenítette a forradalom jeles 
eseményeit, vívmányait. Dalok, táncok, versek idézték 
1848–49 emlékét.

Az iskolai megemlékezést követõen diákjaink az idõsek 
otthonában is felléptek az összeállítással.           

Már ötödik éve, hogy az iskola mûvészeti 
körének elõadásában megnézhetem a 
Passiót. Ötödik éve, hogy csodálom a 
gyerekek élethû elõadását, színpadi játé-
kát, énektehetségét. Ámulva nézem, hogy 
pontosan tudják mikor hova kell állniuk, 
kinek kell adni a mikrofont, pedig idén 
még a szokásosnál is több új szereplõ 
lépett színpadra és az izgalom is nagyobb 
volt a Püspök Úr jelenléte miatt.

Akárhányszor nézem õket, mindig el-
varázsolnak. Szülõként együtt drukkolok 
a felkészítõ tanárokkal, hogy minden jól 
menjen. Izgulok, hogy egyik kis apos-
tol se essen hasra a szoknyájában, és a 
következõ szereplõ is idõben felérjen 
a lépcsõn. De mindez teljesen háttérbe 
szorul, és azt veszem észre, hogy ott a 
színpadon az a gyerek már nem csak az én 

fiam, hanem egy igazi apostol, aki Jézust 
kíséri. Péter árulása és Júdás gyötrõdése 
közben már csak messzi emléknek tûnik, 
hogy ugyanezek a fiúk pár órája még a 
karateversenyen utasították maguk mögé 
a fél országot.

A színjáték magával ragad nemcsak en-
gem, hanem a többi nézõt is. Azokat, akik 
hozzám hasonlóan többször megnézték az 
elõadást és azokat is, akik most elõször 
látják õket. Szinte hallani a megkönnyeb-
bült sóhajt, mikor a végsõ színben Jézus 
ismét ott áll a színpadon és együtt énekel 
az összes szereplõvel.

Az iskola mûvészeti körének szereplõi 
minden évben megadják az alaphangulatot 
a legnagyobb egyházi ünnep, a húsvét mél-
tó fogadására és ezt köszönjük nekik.

Kassai Rita

A Passió-elôadás margójára 
(szülôi szemmel)
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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

Hirdetés
Palatetõ bontás nélküli szigetelése 

bitumenes lemezzel, hódfarkú, cserép-
mintázatú mintával.

Vállalunk: tetõfedést, új és régi tetõk 
részleges felújítását, habarcsolást, bá-
dogosmunkát, lapostetõ szigetelést, ké-
mény átrakást, mohás tetõk tisztítását, 
hullámpala tetõk szigetelése bitumenes 
lemezzel.

Érdeklõdni: 
Kleé István – tetõfedõ mester 
30/214-6809; 94/326-145

Próbálja ki a 
fényterápiát és a 
méregtelenítést
Lehet fájdalom nélkül élni!
Minden betegségra ajánlott! 

Ingyenes kipróbálás!
Fényterápia: 3 alkalommal.

Méregtelenítés: 1 alkalommal.
Ingyenes vérnyomás- és cukormérés.
Bejelentkezés: mindennap 14-15 óra

Jöjjön el, hogy segíthessek!
Házhoz megyek! Telefon: 94/377-943

Cím: Táplánszentkereszt, Posta utca 10.

A Pogiházban 
naponta friss cukrászsütemény, 

április közepétől főzőtt fagylalt kapható.
Tortarendelést felveszünk 

a 94/314-270-es telefonszámon.
Várjuk kedves vendégeinket 

presszónkban.

Jade köves 
masszázságy

Mûködés:
Izzók által felmelegített jade görgõk 

végigszaladnak a gerinc vonalában és 
az akupunktúrás pontoknál megállva 
ellazítják az izmokat, megszüntetik 
a nyomást a gerincoszlopból kilépõ 
idegszálakon, ezáltal az agy és a fontos 
szerveink közötti információáramlást 
elõsegíti.

A kézi kezelõt a hasra téve pozitív 
energiát adunk át az összes itt található 
szerveinknek: gyomor, bél, lép, proszta-
ta, húgyhólyag, méh, hasnyálmirigy.

A kezelés nyújtja a hátgerincet, korri-
gálja a testtartási hibákat.

Javasolt:
Ízületi betegségek, emésztõrendszeri 

problémák, menstruációs-nõgyógyászati 
tünetek esetén. Prosztata-férfigondokra. 
Mozgásszervi megbetegedések, gerinc-
ferdülés, sérv, allergia, bõrbetegségek, 
idegrendszeri problémák esetén. Csont-
ritkulás, vérnyomás probléma, idõskori 
cukorbetegségre. Immunerõsítõ és 
még számtalan más betegség esetén 
kiegészítõ kezelésként ajánlott.

1 kezelés 40 perc/500 Ft.
Bejelentkezés:  06-70/317-2600
 06-30/946-6050
Táplánszentkereszt, Rét u. 22/e

    FELHÍVÁS
Táplánszentkereszt Község Önkor-

mányzata két ütemben tavaszi lomtalaní-
tást szervez. 

• 2008. április 17-én a község keleti ré-
szén. Park, Gyöngyös, Kossuth, Hunyadi, 
Fõ, Kisfaludy, Petõfi, Ady, Rét, Széchenyi 
és Széll Kálmán utcákban, valamint a 
Sport téren és a Rumi út Széll Kálmán 
utcáig esõ részén.

• 2008. április 18-án a község nyugati 
részén. Vasút, Posta, Rákóczi, Táncsics, 
Kölcsey, Vörösmarty, Jókai, Deák Ferenc, 
József Attila, Dózsa, Arany János, Malom 
utcákban, valamint a Rumi út Széll Kál-
mán utcától Szombathely felé esõ részén.

Kérjük a lakosságot, hogy a feleslegessé 
vált holmikat a lomtalanítás napján reggel 
fél 8 óráig az ingatlanuk elé, gépjármûvel 
jól megközelíthetõ helyre szíveskedjenek 
elhelyezni. 

A rakodás megkönnyítése érdekében 
kérjük az apró holmikat dobozban, zsák-
ban helyezzék el. 

Újságpapírt, könyvet, üveget és mûanyag 
palackok elhelyezésére javasoljuk a szelek-
tív hulladékgyûjtõk igénybe vételét.

Nem tartozik a lim-lom fogalomkörébe, 
ezért az akció során elszállításra sem kerül 
a kerti hulladék, nyesedék, állati tetem, 
trágya, építési törmelék; veszélyes hulladék 
kihelyezése pedig tilos (pl. permetezõszer 
maradék, festék, akkummulátor stb.).

Véradás
Véradás lesz az Apáczai Csere János 

Általános Iskolában 2008. május 9-én, 
pénteken 16 óra és 19.30 óra között.

Minden kedves segítõkész embert 
szeretettel várunk!

Vas megye amatõr filmes találkozója 
elsõsorban vasiaknak, de immáron tágra 
nyílt ajtóval az ország bármely pontjáról 
érkezett alkotásokkal megtûzdelve. 
Mozgóképek a super 8-astól a digitális fil-
mekig mindenféle mûfajban és témában.
A vetítések szünetében filmfórum az 
alkotókkal és a zsûri tagjaival.

Kulturális programok, koncertek:
2008. április 19., szombat 
Tisztelet a mestereknek – Ingmar 
Bergman és Michelangelo Antonioni 
filmrendezõk mûvészete – Egy-egy film 
vetítése.  
2008. április 20., vasárnap
Filmzene remix ismert Dj-k tolmácsolá-
sában az eredményhirdetés elõtt

Kapcsolódó rendezvények:
„Édes élet-sarok” – áldozás a sütik 

oltárán

Várkonyi Zoltán-kiállítás
Vetítõgép matuzsálemek kiállítása

Helyszín:
Jókai Mór Mûvelõdési Ház
(9761 Táplánszentkereszt, Fõ út 4-6.)

Információ:
Jókai Mór Mûvelõdési Ház
Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõ
Tel.: 94-577-072; 06-30/659-0275
e-mail: teletaplan@t-online.hu
www.vasfilm.hu
www.taplanszentkereszt.hu

A részletes programot keresd a fenti 
elérhetõségeken, valamint a Megyei 
Mûvelõdési és Ifjúsági Központban, a 
Savaria Egyetemi Központban és az AGO-
RA-Belvárosi Savaria Moziban.
2008-tól a belépés ingyenes!

Meskó Krisztián

IV. VAS-FILM – Vas megyei filmfesztivál
Táplánszentkereszt, 2008. április 19-20.

Start: 2008. április 19. 10 óra
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Olvasóink küldték

Az eredeti vers:
Meddig még
Meddig szól még a rege,
Melytõl sokaknak kedve el ment-e,
Legalább kettõt tudok,
Ha akarok még többet adok,
Nektek, kik virtussal viseltek
Minden kulturális mozzanatot,
Kevesen, de erõvel mozdítva vonatot,
El az útból, a posvány mocsarából,
A karrierek hamvából,
Hogy Táplán dicsõn viruljon,
Csendben, nyugiban induljon,
Diadalmeneteire, körbe-körbe,
Legfõképpen az agyakba be,
Otthonteremtõ olvasással,
Ha mással nem, így, hát MÁSSAL,
Valakivel, aki még akarja a jobbat,
Ha nem, adjatok jobbat,
Aki majd bólogat és közben zabál
A sznobizmussal elkokettál,
Dicshimnuszt ír egyes ünnepekre,
Feküdjetek már a nyugiba le.
Maradok.
                                          Meskó Krisztián

A Tápláni Fórum új rovattal kíván még in-
kább kedvében járni olvasóinak. Az olvasóink 
küldték címû rovatunkban minden helybéli 
megírhatja véleményét bármilyen olyan témá-
val kapcsolatban, amelyet továbbgondolásra 
érdemesnek tart. Célunk, hogy a mindenki 
számára érdekes információkat, véleménye-
ket ilyen formában is megvitathassuk.

Ezúton kérek mindenkit, akinek bármivel 
kapcsolatban észrevétele, véleménye van, 
írja meg nekünk a moriczeszti@citromail.
hu e-mail címre. Tüntesse fel, hogy olvasói 
levél.

Levélíróink ezáltal automatikusan hozzá-
járulnak szövegük közléséhez. Az olvasóink 
küldték rovat szövegeit a szerkesztõség 

szabadon választja ki; de tartalmukkal nem 
feltétlenül ért egyet. Lapunk fenntartja 
magának a jogot, hogy a leveleket megszer-
kesztve jelentesse meg.

Meskó Krisztián „Meddig még” címû ver-
sére több olvasónk is reagált: ki versben, ki 
prózában írta meg véleményét. Köszönjük 
nekik. Íme néhány…

Meddig még?
A falu lakójaként rendszeresen olvasom 

az újságot. Jó látni, hogy a hírek, beszámolók 
mellett a glossza rovat is megjelenik, melyben 
mûvelõdésszervezõnk osztja meg velünk 
gondolatait, érzéseit. Egy gondom van csak 
ezzel: egyre kevésbé értem meg õket.

A „Humanista pesszimizmus” címû írásá-
ból annyit még felfogtam, hogy panaszkodik, 
amiért a falulakók teljesen passzívak a kultúra 
iránt. Ugyanakkor nem hiszem, hogy a falubeli 
rendezvények látogatottsága növelhetõ azzal, 
ha pont azokat bántja meg szavaival, akiktõl 
elvárja a programjain való részvételt. Ennél az 
írásnál még vettem a lapot, sõt a tavaszköszöntõ 
cikken is sikerült átrágni magam, de a versébõl 
aztán tényleg nem értettem semmit. Kinek 
szól?, mirõl beszél?, saját magát dicsõíti, aki 
által dicsfénybe fog borulni Táplán? vagy örül-
jünk neki, hogy õ ilyen, mert sokkal rosszabb is 
lehetne? Csupa kérdõjel!

Ezért lenne egy aprócska kérésem: érthetõbb 
írásokat ha lehet, amit az ilyen általa „kultúrá-
latlannak” nevezett falulakók és újságolvasók is 
megértenek.      (Elérhetõség a szerkesztõnél)

Üstökösként száguld a mai magyar 
irodalmi élet bárányfelhõs egén ifjú titán 
kortárs költõnk a Tápláni Fórum március 
havi számában közölt alkotásával.

Villámként hasított a tápláni kulturálat-
lanság egén, víziószerû, korszakos költemé-
nye, mellyel fel-, meg- és átrázta a klassziku-
sokon nevelkedett olvasóközönségét.

Hagyomány és korszerûség, allegorikus 
finomság és túlfûtött agresszió, valamint 
a hippikorszak jelszava: „Ne háborúzz, 
szeretkezz!” – parafrázisával zárja értékes 
gondolatsorát.

Vajon szándékos-e? – de mindenesetre 
gondolkodásra készteti az olvasót, a diadal-
menet és a körmenet képzavar alkalmazása. 
Különösen a vers azon soraiban, ahol szinte 
szuggerálja az agyakba a vissza-visszatérõ 
kerge birka motívumot, melyet egy jó pász-
tor el tudott távolítani a beteg agyakból. 
(Innen a körmenet motívum?)

A vers vége felé egészségügyi és élet-
vezetési tanácsok mögé rejti az eszmei 

mondanivalót: aki bólogat és közben zabál, 
elharapja a nyelvét. Ezért fontosnak találja 
a nyugodt, stressz- és munkamentes életet, 
a sok-sok pihenést.

Versében többször is visszatér a MÁS-
SÁG gondolatára. (Ennek többféle jelen-
tését a nagybetûs írásmód is jelzi.)

Ez a disszonáns hangvételû mû mar-
kánsan ragadja meg a helyi közélet visz-
szásságait.

Nehezményezi, hogy kevés a vasutas, és 
gond van a falu útjaival, ahol sok a kátyú, 
helyenként pl. a könyvtár elõtti parksza-
kaszon.

Perspektívátlannak látja a község 
jövõjét, erre utal a „karrierek hamva” 
képzavar és himnikus nagyságokba már 
csak vízióként emlegeti Táplán kultúrá-
jának dicsõségét. (Nem véletlen, hiszen 
kiváló látnoki képességekkel is rendelke-
zik a költõ.)

Gratulálunk!
(Elérhetõség a szerkesztõnél)

Válaszvers:
Nem ú’ van a’!
Addig még – meglásd – 
Mégis szól a rege
Míg senkit nem izgat, hogy
A kedved elmegy-e.
Akármit is tudnál
Tudjuk, rosszul tudod
Hiába emlegetsz „kultúr-mozzanatot”
Nem vagy te vasutas,
Ne is áltasd magad – általad legfeljebb
A vicinális halad.
Posványról, mocsárról
Pláne ne értekezz
Kicsi ladikoddal eszementen evezz
Különben elsüllyedsz,
Eltemet a latyak,
Míg kerge birkaként,
Körbe-körbe haladsz.
Mi meg bólogatunk – így jár, aki hülye,
A falu is beint:
A Mûvész úr fogja be!
Himnuszt meg verset ír,
Kokettál, és zabál
Akarja a jobbat,
Csak szavakat nem talál.
Marad úgy, mint eddig:
Fekve a nyugiban.
Míg meg nem kérdezzük:
„A munkával mi van?”

Tisztelettel maradok:
(a verseden meg lehidalok!)
A kettõbõl az egyik MÁSIK.
(Egyetért még: másik MÁSIK.)
                       (Elérhetõség a szerkesztõnél)

Gondolatok a Meddig még címû „vers” nyomán

Foltvarrók
Április hónap témája a virág lesz a Folt-

varróklubban. Várunk minden érdeklõdõt 
7-tõl 77 éves korig szerdánként a Petõfi ut-
cai Erdõdy-kastélyban 17:30 órától. (Per-
sze ifjabbak és idõsebbek is jöhetnek.) 

Csak a kíváncsiságát, lelkesedését 
hozza magával, mi minden más segítséget 
megadunk! 

Pár kép kedvcsiná-
lónak:
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• Megkezdõdött a nagy megmérette-
tés… 

Januárban a Váci Mihály Iskolában asz-
talitenisz versennyel kezdtünk, melyen nõi 
és férfi csapatokkal vettünk részt.

Nõi csapatunk a II. helyet szerezte meg. 
Tagjai:  Kissné Bai Éva, Jantosné Bobay Kata-
lin, Gaálné Pados Krisztina, Horváthné Pintér 
Anita, Dr. Skribanek Anna, Tornai Ágnes.

Férfi csapatunk is eredményesen szere-
pelt. Tagjai: Kassai László, Kiss Tibor, Kiss 
Attila, Kiss Ádám, Tamás József.

A népes mezõnyben elért eredményekért 
gratulálunk a csapatok tagjainak.

• Március 1-jén Lukácsházán sakk-ban 
mérettettünk meg. Nõi csapatunknak sike-
rült az I. helyet elérni. Versenyzõink: Dr. 
Skribanek Anna, Szilvágyi Bianka, Varga 
Viktória.

Férfi csapatunk tagjai: Dr. Láng Gusztáv, 
Tamás József, Janászek Ferenc, Horváth 
László.

Ezúton is köszönet nekik, hogy szabad-
idejüket feláldozva sikereikkel öregbítették 
községünk hírnevét.

A versenysorozat kosárlabda sportággal 
folytatódik, melyre Vasszécsenyben ké-
szülünk szombat délutánonként (14 órától 
16 óráig).  A verseny nõi döntõ mérkõzése 
március 29-én lesz Torony községben. A fér-
fi selejtezõ április 5-én Vép és Vasszécseny 
helyszíneken kerül megrendezésre, a döntõ 
pedig április 26-án Vépen lesz.

• Lövészet lesz április 19-én, Szombathe-
lyen (Homok úti lõtér).

• A tenisz versenynek május 17-én  
Kõszeg ad otthont.

• Június hónapban a nõi kispályás labda-
rúgó verseny helyszíne Táplánszentkerszt, a 
férfi mérkõzés helyszíne még ismeretlen.

Szeptember 20-án atlétikai versenyben méret-
tetik meg versenyzõink tudása Szombathelyen.

Az október 11-i röplabda-mérkõzések hely-
színei: nõi – Vasszécseny, férfi – Nemeskolta.

Várjuk a jelentkezéseket: Molnár István 
06/20/424-5635, 06/20/389-0058, valamint a     
molistvan@chello.hu e-mail címen.    

Felhívás!
Fel szeretném hívni a figyelmet arra, 

hogy akinek bármilyen sportélettel, sport-
eredménnyel kapcsolatos információja, 
közölnivalója van, juttassa el hozzám. Így 
biztosíthatjuk azt, hogy megkapják a nekik 
kijáró nyilvánosságot.

Táplánszentkereszt Közösségének Sportjá-
ért és Egészségéért Alapítvány Kuratóriuma 
tisztelettel megköszöni azon állampolgárok-
nak, akik az elõzõ évben a személyi jövede-
lemadójuk 1%-át részünkre ajánlották fel. 
Kérjük, hogy az idei bevallás során is támogas-
sák felajánlásukkal Alapítványunkat.

Alapítványunk célja a községi sportélet-
ben aktívan résztvevõ iskoláskorú gyerme-
kek, illetve felnõttek segítése, jutalmazása.

 ADÓSZÁMUNK: 18891106-1-18
Molnár István

Sportélet
Kistelepülési Sportverseny sorozat 2008.

Március 1-jén rendezték meg Moson-
magyaróváron az elsõ Óvár-kupát, ahol a Pink 
Panther Rock And Roll 
klub is részt vett. A verseny-
re több klubból érkeztek 
indulók, kiknek a létszáma 
meghaladta a 200 fõt is. 
Németh Árpád a csoport 
vezetõje elmondta: nagyon 
örült a népes mezõnynek, 
mivel már többször akadt 
olyan verseny, amelyre nem 
jöttek el megfelelõ létszám-
ban az ellenfelek. Ha van 
ellenfél nagyobb a dicsõség 
annak, aki megszerzi az 
elsõ helyet. Továbbá egy 
több stílust felvonultató 
megmérettetés mindig jót 
tesz a csoport továbblépé-
sének. 

Így történt ez most is. 
Amilyen kategóriában in-
dult táplánszentkereszti 
táncos, ott miénk volt a 
gyõzelem!!!

Nagylány kategóriában:
1. hely: Süle Viktória, Bo-
gács Linda
2. hely: Pintér Kitti, Nagy Mária
4. hely: Horváth Dominika, Stieber Szandra
Gyermek 1 kategóriában:
1. hely: Perl Bence, Kiss Noémi

Children kisformációban:
1. hely: Fürge Gyíkok (Németh Eszter, Perl 

Fanni, Gersei Petra, Gajári 
Henrietta, Hajmási Csen-
ge, Both Viktória)
Junior kisformációban:

1. hely: Párducok (Né-
meth Alexandra, Sümeg 
Alexandra, Sipos Kitti, 
Gersei Katalin, Kokas 
Enikõ)

3. hely: Angel Girls (Bo-
gács Linda, Koosz Krisz-
tina, Horváth Dominika, 
Cserkuti Dominika, Süle 
Viktória, Stieber Szandra)

Kiemelt köszönet a helyi 
önkormányzatnak és Perl 
János Polgármester Úrnak 
az utazástámogatásért. Kö-
szönjük.

A csoport már több 
mint 4 éve létezik. Ez 
alatt az idõ alatt sikerült 
egy olyan fiatalokból álló 
közösséget kialakítani itt, 
amely egészséges verseny-
szellemmel rendelkezik, 
amit felhasználhat az élet 
számost területén, pl. ta-

nulás. Nem titok, hogy Németh Árpád a 
csoport vezetõje is ebbõl az iskolából indult 
táncos pályafutása kezdetén. Az edzõ és ta-
nítványainak sikerei tükrözik a helyi nevelés 

minõségét és az óvodai-iskolai oktatás emel-
kedett színvonalát. Megfelelõ alapok nélkül 
nehéz, majdhogynem lehetetlen lett volna 
ilyen szintre eljutniuk. És mindig törünk 
elõre, nem állunk meg… Március 29-én 
már három formáció indul a balatonfüredi 
lányformációs területi versenyre, az edzõjük 
és a szülõk nagy örömére!

A klub pályafutása során már rendezett egy 
versenyt két éve Nemeskoltán. Tavaly sajnos 
nem került rá lehetõség, viszont idén szeret-
nénk megrendezni a II. Pink Panther Kupát.

Ehhez kérnénk mindazokat, akik támo-
gatnák a rendezvényünket, akár anyagi hoz-
zájárulással, akár segítséggel, legyenek azok 
magánszemélyek, vállalkozók, kft-k stb., hogy 
vegyék fel a kapcsolatot a csoportvezetõvel.

Köszönettel:               Németh Árpád edzõ
 E-mail cím: geplabu@yahoo.co.uk
Tel.: 06-70/773-16-98             

Lehengerlô Pink Panther sikerek Mosonmagyaróváron!!!

Rocky hírek

Újra Majális
2008. május 1-jén 14 órától újfent bené-

pesül a Mûvelõdési Ház környéke, hiszen 
idén sem maradhat el a majális.

A gyermekeknek légvár, 
kézmûves foglalkozás.

Meglepetés lovasbemutató.
A színpadon sok fellépõ.

Kora este kolbász- és szalonnasütés.
Pontos program a hirdetõkön lesz 

fellelhetõ.                             
Meskó Krisztián
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Sport

2008. március 15-én rendezték meg a VII. Sárvár-kupa or-
szágos bajnokságot, melyre a Tápláni Karate Sportegyesület 
karatékái közül 13-an neveztek. A szokatlanul erõs mezõnyben 
– melyre az ország minden pontjáról érkeztek – jól szerepeltek 
versenyzõink.

A versenyen edzõnk, Németh András is indult klubja színei-
ben és miközben rohangált a tatamik között, hogy mindenkinek 
tudjon pár instrukciót adni, a felnõttek mezõnyében egy bronz- 
és egy aranyérmet szerzett.

 kata kumite
Habda Zsolt 4 3
Horváth Benjámin 5 -
Németh Bence - 1
Németh Marcell 1 1
Doncsecz Dániel - 2
Sipos András 3 -
Sipos Balázs - 3
Koós Viktor 4 -
Kassai László - 5
Kassai Gergely - 5
Kassai Csaba - 3
Lovranics Alexandra 4 3
Németh András 3 1

Kassai Rita

Karate hírek – VIII. Sakura kupa
Szombathelyen a Váci Mihály Általános Iskolában rendezték meg 

a Sakura Kupa WKF meghívásos karateversenyt. A Tápláni Karate 
Sportegyesületet 16 sportoló képviselte. (Sajnos betegség és sérülés 
miatt néhányan – Koós Nóra, Németh Marcell, Kassai Gergely, 
Horváth Benjámin – nem tudtak indulni a versenyen.) 

A TKSE versenyzõi így is 14 aranyérmet, 7 ezüstérmet és 10 
bronzérmet „gyûjtöttek be”.

A verseny családias, jó hangulatban folyt, a vasi klubok versenyzõi 
és a szülõk már mind ismerik egymást. 

A kezdõ TKSE karatékák közül ki kell emelni Bertók Tamás 
teljesítményét: meggyõzõ fölénnyel nyerte a formagyakorlatot. 
Elõször indultak küzdelemben a Pajor gyerekek és Sipos András, 
mindannyian érmesek lettek. Új versenyzõnk, Kalauz Gábor is jól 
teljesített, mindkét versenyszámban dobogóra állhatott. 

A haladók hozták a várt eredményeket, mindenki nyert valami-
lyen színû érmet. Habda Zsolt, illetve Kassai Lackó mindkétszer 
aranyérmet kapott.

Külön fejezetet érdemel a három „nagyfiú”: Németh Bence, 
Kassai Csaba és Németh Dániel versenyzése. Indultak a korcso-
portjuknál magasabb kategóriában a junioroknál, hogy megfelelõ 
ellenfeleik legyenek, illetve megmérettették magukat a felnõtteknél 
is. Az eredmény magáért beszél: csak táplániak álltak a képzeletbeli 
dobogó minden fokán. Nagyon színvonalas, kemény meccsek voltak 
a kumitében; Csabi mindkét kategóriában megküzdött a döntõig, 

nagyon erõs ellenfelekett kellet legyõznie. Dani is ügyesen meccselt, 
mindkét esetben csak Bence tudta megállítani, aki magabiztosan 
nyerte összes versenyszámát.

Eredmények:
 kata kumite
Berta Dániel 5 nem indult
Pajor Fruzsina 1 1
Pajor Gergõ 1 3
Pajor Márton 3 1
Sipos András 3 2
Sipos Balázs 3 nem indult
Bertók Tamás 1 nem indult
Kalauz Gábor 1 3
Koós Viktor 2 3
Kassai Csaba junior 2  junior 3 
 felnõtt 2 felnõtt 2
Kassai László 1 1
Habda Zsolt 1 1
Németh Bence junior 1 junior 1 
 felnõtt 1 felnõtt 1
Lovranics Alexandra 3 5
Németh Dániel nem indult junior 2
  felnõtt 3
Doncsecz Dániel 3 2

VII. Sárvár-kupa

Felhívás!
A faluújság nemcsak nekünk, hanem rólunk is szól. Arra 

törekszünk, hogy minél több olyan témát jelentessünk meg, 
amelyek a falu lakói számára érdekesek, élvezetesek. Ezúttal is 
arra bátorítom Önöket, hogy minden létezõ kommunikációs csa-
tornán „bombázzanak” minket észrevételeikkel, kéréseikkel, öt-
leteikkel. Szívesen látunk minden olyan témajavaslatot, amelyrõl 
Önök úgy gondolják, hogy a falu lakosai szívesen olvasnának róla 
az újság hasábjain, és mi igyekszünk utána járni.

Azok részére pedig, akik a téma felvetése mellett ezeket a 
gondolatokat még szavakba is öntik, publikálási lehetõséget 
adunk.

Elérhetõség:  Móricz Eszter   moriczeszti@citromail.hu

Kedves kismamák, és kisgyermekes anyukák!
Baba-bizományi létrehozásán gondolkodunk, ahová minden-

ki behozhatná jó állapotú babakocsiját, kiságyát, ruháit, amit 
szeretne eladni. Szívesen látjuk a vásárolni vágyó anyukákat, 
leendõ anyukákat! 

Kérem, akit érdekel, az jelezze a 06/30-568-9810-es telefon-
számon.                                                              Tõke Monika

Az Aloe Vera jótékony hatásairól tartottunk beszélgetést az 
Orvosi Rendelõben április 3-án 17 órától, ahová mindenkit sze-
retettel vártunk!                                          Tõke Monika védõnõ


