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Büszkék vagyunk rátok!!!

A csehországi Eb-n kétszer is tápláni fiú állt a dobogó legfelső fokán. A 13-15 esztendős fiúk mezőnyében  
Németh Marcell magabiztos teljesítményt nyújtott, és első helyen végzett. Kumitéban pedig a 16-18 évesek között 
Németh Bence szerzett aranyat.
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Újjáalakult ÖTE

Községi Ki mit tud?

Falunkban 2007. február 13-
án újjáalakult az Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület. Ezen témáról 
kérdeztük Tancsics Józsefet, 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let elnökét, egykori hivatásos 
tűzoltót.

– Mikor alakult az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület és mi a célja?

– 1899. október 9-én alakult 
meg, majd 2007. február 13-án 
újjáalakult. Célja nem más, 
mint a tűzmegelőzés, kárelhárí-
tás, valamint a lakosság, ifjúság 
felkészítése a tűzvédelemre.

– Ön mióta elnöke az egyesü-
letnek?

– 2007. február 13-tól.
– Hány tagja van jelenleg az Egyesület-

nek?
– Jelenleg 34 felnőtt tagja van, melyből 

12 hölgy és 8 ifjúsági tag (18 év alattiak).
– Sok fiatal jelentkezik önkéntes tűzol-

tónak?
– Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan 

érdeklődnek eziránt, mert ez egy segítő 
program. Önzetlenül szeretnének segí-
teni másokon. Szívügyüknek érzik ezt az 
elhivatottságot. Természetesen szívesen 
várjuk az ifjúságot!

– Milyen gyakran tartanak közgyűlése-
ket?

– Közgyűlést kéthavonta tartunk. Meg-
beszéljük a gondokat, problémákat, pá-
lyázatokat és az aktuális eseményeket.

– Miből áll egy edzés? Milyen feladatokat 
gyakorolnak?

– Erőnléti és ügyességi edzést tartunk, 
amely egyben pszichikai edzés is. A ver-
senyekre készülünk fel.

– Mi a véleménye az ifjú önkéntes tűzol-
tókról? Jól végzik a feladatukat?

– Ez most fog kiderülni idén, ugyanis 
most indítjuk őket először versenyen.

– Ön szerint mit szeretnek a fiatalok 
a tűzoltóságban, miért szeretik ezt csi-
nálni?

– Sajnos a fiataloknak 
nagyon kevés ismerete van 
az önkéntes tűzoltósággal 
kapcsolatban. Aki önzetle-
nül szeretne embertársain 
segíteni, az a későbbiekben 
hivatásának fogja érezni ezt 
a szép szakmát.

– Az „idősebb” korosztály 
is aktívan részt vesz az edzé-
seken?

– Ők már csak tapasztala-
taikat adják át és segítenek a 
felkészülésben.

– Szoktak versenyekre jár-
ni?

– Eddig minden évben 
mentünk. 2007-től pedig ismét megtudta 
a megye, hogy Táplánszentkereszt önkén-
tes tűzoltó csapatait nem szabad leírni. 
2007-ben ugyanis mi lettünk a megye első 
helyezettjei.

– Hogyan készülnek fel ezekre a verse-
nyekre?

– Edzéseket tartunk a focipályán, 
hogy a szerelési szabályzat szerint mi-
nél ügyesebbek és gyorsabbak legyünk. 
Minél gyorsabban végre tudjuk hajtani a 
feladatokat.

– A közeljövőben tervezik, hogy valami-
lyen versenyen megmérettetik tudásukat és 
ügyességüket?

– Mindenképpen. Szándékunkban áll, 
hogy minden évben induljunk a meg-
hirdetett versenyeken és minél jobb 
eredményt érjünk el. Arra törekszünk az 
ifjúsággal, hogy kijussunk a nemzetközi 
porondra.

– Igaz a hír, miszerint egyéni tűzoltóau-
tóra gyűjtenek?

– Igen. Minden álmunk, vágyunk, hogy 
a falu érdekében olyan tűzoltóautót 
szerezzünk be, amivel a felszereléseket 
és az embereket a helyszínre tudjuk 
szállítani és a szükséges feladatokat el 
tudjuk végezni.

Kalauz Mónika – Kölkedi Petra

Polgárôrségi hírek
Üdvözlök minden régi és új olvasót. 

Beköszöntött a nyár, a jó idő. Elkezdő-
dik a vakáció a gyermekeknek. Kérem 
a szülőket, mivel a gyermekek több időt 
töltenek majd a szabadban, körültekin-
tőbben figyeljenek oda rájuk. Hiszen 
nem lehet elégszer figyelmeztetni őket 
a rájuk „leselkedő” veszélyekre. Többet 
mozdulnak ki otthonról, kerékpárral vagy 
gyalogtúrák során.

Óvjuk őket a tiltott helyen történő 
fürdőzéstől, a szalmabálák melletti do-
hányzástól, esetleg idegen emberek gyü-
mölcsösétől stb. Ezek sajnos mind olyan 
dolgok, amik következményeket vonnak 
maguk után, néha elég súlyosat és sajnos 
nem éppen jó értelemben.

Szeretném megragadni az alkalmat 
arra, hogy meginvitáljam a kedves 
olvasókat, a polgárőr egyesület által 
tartandó nyílt napra, amit 2008. június 
22-én tartunk a helyi irodánál. Sze-
retnénk, ha közelebbről is be tudnánk 
mutatni a polgárőrség munkáját, tevé-
kenységeit és egy kis kedvet hozni az 
esetleges újonnan belépő tagoknak. 
Szívesen várunk minden érdeklődőt. 
A programokról bővebben majd szó-
rólap formájában értesítjük a helyi 
lakosokat.

Most egy kicsit másról. Megkezdték fel-
készülésüket az egyesület járőrcsapatai. 
Idén is indulunk megyei versenyen női, 
ifjúsági és felnőtt csapattal. Az elméleti 
felkészülésen kívül, tartunk lövészet, első-
segély, önvédelem gyakorlatot is. Persze 
nem hiányozhat az erőnléti felkészülés 
sem, hiszen komoly akadálypályán kell a 
csapatoknak versenyezniük.

Az első megmérettetés, 2008. június 
14-én lesz a megyei polgárőrnapon, 
amit itt a „szomszédban”, Szentkirályon 
tartanak. Várunk minden érdeklődőt az 
egész napos programokra, de azokat is, 
akik buzdításukkal szeretnék támogatni 
a csapatokat.

Minden kedves olvasónak kellemes 
időtöltést kívánok a szabadban, a nyaralni 
indulóknak pedig szép időt.

Üdvözlettel:
 Ifj. Neválovics Tibor alelnök

2008. őszén bárki megmutathatja, hogy 
miben a legjobb. Ha van kellő bátorsága és 
természe-tesen valamilyen művészeti ágban, 
sportban, bűvészkedésben, egészen extra 
dologban, stb. kiemelkedőt tud nyújtani, 

akkor bátran jelentkezzen a könyvtárban 
személyesen vagy telefonon Meskó Kriszti-
án, művelődésszervezőnél a 06-30/659-0275-
ös számon egészen június végéig.

Most bárki megmutathatja, hogy miben 

a legjobb, kiteljesítheti rejtett tulajdonsá-
gát, képességét.

Bátorság és jelentkezés! Értékes tárgyjutal-
mak találnak gazdára!

Meskó Krisztián
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Van jövô az emberi élet számára?
Gondolatok a fenntartható életvitelrôl… III. rész

Cégér – reklám – agymosás
Néhány egyszerű, közismert megállapítással 

kezdeném, és fokozatosan haladnék a reklámje-
lenség bonyolultabb okainak elemzéséig. 

1.  A reklámokat a vásárló fizeti meg. Ez egy-
részt abszolút nem kívánatos a vásárlónak, 
másrészt öngerjesztő folyamatot vált ki (több 
reklám, nagyobb kelendőség, még több bevétel, 
még több reklám stb.). 

2.  A reklámok hazudnak. Például belső ellent-
mondásaikból is bizonyítható ez. Kizárt dolog, 
hogy ,,a legtöbb, ami az életben adható’’ az egyik 
nap egy pohár tea, másnap egy kávé, valami 
déli gyümölcs, megint máskor egy drága autó 
legyen. Ha az OMO jobb, mint az összes többi 
mosószer, akkor egyidejűleg nem lehet a Persil 
is jobb, mint az összes többi, és fordítva. Ezen 
állítások közül csak az egyik lehet igaz, vagy 
egyik sem. Ez utóbbi a valószínű, mint ahogy 
az is valószínű, hogy a téves állítások nem csak 
úgy véletlenül, hanem tudatos és haszonleső 
hazugságokból keletkeznek, és így a reklámok 
erkölcsi szintjét is jellemzik. 

3.  A reklám elértékteleníti a szavakat. Az 
olyan kifejezések, mint ,,legnagyobb öröm’’, 
,,boldogító érzés’’, ,,a szeretet ajándéka’’, ,,a 
legtöbb, mi az életben adható’’, ,,fedezd fel az 
élvezés örömének művészetét’’, ,,a boldogság 
csúcsa’’, ,,mindennapi varázslat’’, ,,a teljes élet 
öröme’’, ,,a csúcs felfedezésének vágya’’, ,,ön-
feledt pillanat’’ – korábban csak a szerelmes 
regényekben szerepeltek, s ott is módjával. A 
szavak elértéktelenedése maga után vonja az 
érzelmek devalválódását is: egyre nehezebb lesz 
szerelmet vallani ,,életem egyetlen kincsének’’ 
ebben a reklámözönben, s lassan már szerelmet 
érezni is egyre lehetetlenebb. 

4.  A reklámok – éppen a köztük lévő ellent-
mondások miatt – kioltják egymás specifikus 
hatását. Hiába döngölik agyunkba ,,A’’ mosó-
szer előnyeit, ha utána öt perc múlva már ,,B’’ 
mosószer a legjobb, majd ismét egy másik. Így 
egyik reklám sem tudja elérni a kívánt hatást, 
és ezért az egyes cégek a hatékonyság fokozása 
érdekében egyre durvább reklámfogásokkal 
próbálnak átmeneti előnyöket elérni. 

5.  Az egymás ellen küzdő reklámok végül 
is csak a közös, általános hatást (Fogyassz! 
Fogyassz!! Fogyassz!!!) erősíthetik: mindegy, 
hogy melyiket veszed, csak vegyél már valamit, 
bármit, és fogyassz, fogyassz egyre többet. 

6.  A fenti bevezetés ellenére azt állítom, 
hogy a reklámok alapvetően nem információs 
csapdák, nem hamis állítások szajkózására 
szerkesztett technikák, hanem alapvetően 
kényszerítő eszközök, emberek tömegének 
bizonyos cselekvését kikényszerítő hatások. 
Azért készítik őket, hogy bizonyos mennyiségű, 
bizonyos fajtájú áru eladását kényszerítéssel, 
művi úton elérjék. Nemcsak gumibottal vagy 
ujjfacsaróval lehet az embert kényszeríteni, hogy 
a külső akaratnak megfelelően cselekedjék, 
hanem a szemén, fülén keresztül is. Agypréssel. 
Jellemző tulajdonsága ennek a kényszernek, 
szemben a fizikai erőalkalmazással, hogy sok-
kal elfogadottabb: azonos hatás mellett sokkal 
kisebb ellenállást vált ki, mint a gumibot. Sőt 

tapasztalható, hogy az emberek egyre jobban 
hozzászoknak ehhez a bánásmódhoz (egyre 
kevésbé lázadnak, viszont a hatás is kisebb lesz, 
ami a reklámintenzitás fokozását vonja maga 
után). Ritkábban az is megfigyelhető, hogy a 
hozzászokás nyomán egyesek már kívánják is 
ezt a ,,kezelést’’, pl. egyre gyakrabban nézegetik 
a nekik címzett reklámcédulácskákat, tudáléko-
san beszélgetnek munkatársaikkal a szájukba 
rágott árucikkekről stb. Ha ez így van, akkor 
egy öngerjesztő, kollektív kábítószerről kell 
beszélnünk, amelynek tudvalevőleg kritériuma 
a hozzászokást követően a rászokás. 

7.  A tömegek kényszerítésének fontos eszköze 
a kikerülhetetlenség. Ezért helyezik el a reklámo-
kat úton-útfélen, a legváratlanabb helyeken és 
időpillanatokban. Ez azonban csak a fizetőképes 
fogyasztókra vonatkozik. Megfigyeltem, hogy 
a biciklis útvonalak mentén sokkal kevesebb 
reklámot lehet látni, mint az autós utak mentén, 
nyilván azért, mert akinek van pénze kocsira, 
esetleg más marhaságokat is vesz. Ha valaki 
vidéken él, és a sarki fűszeresnél vásárolja meg 
a szükséges dolgokat, ha keveset és környezetet 
kímélve közlekedik, ha nem vesz TV-t, és csa-
ládi, emberi kapcsolatokban tölti az estéit, ha a 
rádiótól nem a híreket várja, hanem a szép dal-
lamokat, ha inkább regényekből szívja magába 
a bölcsességet, mint napilapokból, akkor alig 
fog találkozni reklámokkal. Ha életmódunkban 
szolidaritást vállalunk a fizetésképtelenekkel, és 
a pénzünk szükségleteken felüli részét, amelyre 
több világcég is szemet vetett, a világ nyomorult-
jainak adjuk szükségleteik fedezésére, akkor 
sem a reklámok közelsége, sem a kísértése nem 
fog zavarni minket. Ezzel már meg is adtuk az 
egyéni megoldást a reklámkérdésre: élj helye-
sen, és nem lesz sok gondod a reklámokkal. De 
ha megkérdezzük, hogy ,,És mi lesz a degenerá-
lódó emberi elmével, a kilúgozott akarattal, jaj, 
mi lesz a megrablott természettel?’’ – akkor egy 
kicsit még tovább kell gondolkodnunk. 

8.  Mi a jó a reklámokban? Biztos van bennük 
valami jó is, ha – kis mértékben ugyan, de – ma-
guk is kívánatosak. Például szépek a színeik. A 
teljes érzékelhető színspektrumot kihasználják, 
szemben a természettel, amely a rikító színek-
kel takarékoskodik. Sok reklámban van némi 
humor is, ami nyilván jótékony hatású az ember 
kedélyére; ámde az is jellemző, hogy a nevetség 
tárgya többnyire a bárgyú nem-fogyasztó. Ha 
tehát valaki közülünk igazán jóízűt akar nevetni 
a reklámok viccein, alkalmas mennyiségű öni-
róniával is kell rendelkeznie. Másrészt viszont 
egyértelműen bántó a reklámok hangossága (kb. 
10-20 decibellel hangosabbak, mint az egyszerű 
közlések), bántó, de lassan megszokottá válik a 
reklámok szaggatottsága, tolakodása, aminek 
következtében az ember immár az élővilág legiz-
gágább és legzajosabb állatává nevelte ki magát. 
Még a legszebb reklámkép is más szépségek elől 
veszi el a helyet, ha a természetben helyezik 
el, rongálja a tájat, szétszabdalja a megszokott 
városképeket. 

9.  A reklám bűnre kényszerít. Ezt a tételt 
hagytam utoljára, hogy teljesen nyilvánvalóvá 

tehessem a tétel helyességét. Mint láttuk, a 
reklám a fogyasztást akarja kikényszeríteni, és 
akiket elér, azoknál – legyen bármilyen erős 
akaratuk – többé-kevésbé el is éri a célját. Az 
emberi agy ti. külsőleg befolyásolható szerkezet. 
Most azt szeretném megmutatni, hogy az esetek 
többségében ez a fogyasztás bűnös fogyasztás. 
Mikor etikus ugyanis a fogyasztás? Csak néhány 
példa: etikus a felesleges testsúlyt fogyasztani 
az egészséges élet érdekében, de az is jó, ha 
a hirtelen sokat termett szilvafa gyümölcsét 
fogyasztjuk, hogy kárba ne vesszen, és fogyaszt-
hatjuk, gyomlálhatjuk a bűneinket, és bármit eti-
kus fogyasztani, amiből túl sok, a megfelelőnél 
több van a közelünkben. Azt azonban senki nem 
állítja, hogy a Földön túl sok lenne a termőföld, 
az energia, az ásványkincsek mennyisége, a tiszta 
víz, a fa, az élet; márpedig az ezekből kialakított 
termékeket kínálja fogyasztásra a reklám, még-
hozzá nagyobb mennyiségben, mint amit a szük-
ségleteink miatt amúgy is magunkhoz vennénk. 
Hallatlan kincsei vannak a Földnek, de korlátos 
mennyiségben. Még a leghazugabb ember sem 
merné állítani, hogy e kincsek bármelyikéből is 
túl sok van, különösen, ha figyelembe vesszük, 
hogy utánunk még generációk jönnek, akik 
szeretnék szükségleteiket kielégíteni, és rajtunk 
kívül ma is milliárdok élnek a Földön, akik szin-
tén szeretnék még kielégíteni a szükségleteiket. 
És ezekből a korlátozott mennyiségben meglévő 
javakból készíti a fogyasztói társadalom azt a 
sok-sok árut, amit mind ránk akar sózni, el akar 
fogyasztatni. Nos, ezért bűnös a fogyasztói tár-
sadalom, és bűnös az ő prófétája, a reklám is. 

Kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, 
torkosság, harag, restség – ezek azok a rossz 
szokások, melyekről egyházunk azt tanítja, hogy 
a Hét Főbűn, s melyekből legalább öt a bűnös 
reklámok lételeme. Legfőképpen a torkosság és 
a restség, minden reklámok fundamentuma, no 
de az irigység, a pénzsóvárság és a szex is a rek-
lámkészítők íróasztalán heverő nélkülözhetetlen 
kellékek. Bűn az, amire kényszeríteni akarnak, 
és bűnös a mód is, ahogyan teszik. Csak ennyit 
mondok: A budapesti Bazilika oldalán láttam az 
alábbi feliratot 24 négyzetméteren: ,,Engedjen 
Ön is az édes csábításnak!’’ 

Összefoglalva: A reklám a bűnös fajtájú 
fogyasztást tömegesen kikényszerítő eszköz, 
melyet elsősorban a városiasodás és a XX. szá-
zad információ-megjelenítési technikái (színes 
TV, nagy plakátok, színes nyomtatás, hatékony 
posta, központi műsorszórás stb.) tettek kifize-
tődővé. Észlelhető az emberek idomulása az új 
fejleményhez, de még nem dönthető el, hogy ez 
a termelők és a többi ember közötti kiéleződő 
konfliktushoz (csömörhöz), vagy pedig egy kol-
lektív, öngerjesztő, önkábító, természetpusztító 
zsákutcához (a véghez) fog-e vezetni. 

(A szöveget: Dr. Dőry István írásaiból vettem 
át.)

Tornai Árpád
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Óvodai hírek

Valóra vált álom!
Régi álmunkat váltotta valóra 

Szakály Ernő, aki egy csodála-
tos kemencét épített óvodánk 
udvarára. Nagy örömet jelent 
a gyerekeknek a meséből már 
oly jól ismert kemence. Bízunk 
benne, hogy nem csak játszunk 
a kemence körül és mesélünk 
róla, hanem finomságokat is 
süthetünk benne.

Továbbképzés
2008. április 10-11-12-én óvodánkban 

ismét – mint minden évben – tovább-
képzést tartottunk. A megye óvónői 
vehettek részt a háromnapos képzésen, 
melynek témája: a drámapedagógia, 
drámajátékok szerepe az óvodai neve-
lésben. Az első napon nevelési prog-
ramunk írója Nagy Jenőné vezetett be 
bennünket a drámapedagógia elméleti 
részébe, a következő két napon pedig 
az óvodai életben való alkalmazás 
gyakorlati példái kerültek terítékre. 
Az előadó Kunné Durák Anikó óvónő, 
drámapedagógus nem mindennapi já-
tékaival elvarázsolta a résztvevőket és 
a jelen lévő gyermekcsoportot. 

A nevelés szolgálatában
Ebben a hónapban 15-e és16-a nagy nap 

volt számunkra. Azt a megtisztelő feladatot 
kaptuk, hogy mi rendezhettük a XIV. Nem-
zetközi Esztétikai Tanácskozást, melynek 
helyszíne a szombathelyi Megyei Művelődési 
és Ifjúsági Központ volt. A témája: kulturális 
örökségünk a nevelés szolgálatában.

Az ország minden részéről érkeztek hozzánk óvodapedagógusok, neves külföl-
di és hazai előadók. Büszkén mutathattuk be gyermekeink népi játékait, énekét, 
táncát. A tanácskozás résztvevői ellátogattak a megye művészeti programmal 
dolgozó óvodáiba. Büszkeséggel tölt el bennünket az a tény, hogy Magyarország 
egyedüli falusi bázisóvodájaként szerepel a mi kis táplánszentkereszti óvodánk. 
Az is kitüntetés számunkra, hogy emlékszobát alakíthattunk ki az Erdődy-kastély-
ban Forrai Kati néninek (a nemzetközi hírű zenetudósnak), akinek munkásságán 
alapszik az egész óvodai ének-zenei nevelés. Büszkén mutattunk meg mindent. 
Ez a május óvodánk számára igazi szakmai sikereket hozott, melynek részese 
minden kisgyermekünk, a sok-sok segítőkész szülő, az önkormányzat, amely tá-
mogatja elképzeléseinket és nem utolsósorban minden táplánszentkereszti lakos.  

Köszönjük!
Az óvoda kollektívája

Köszönet!
Mint már az előző híradásunkból kiderült, 

óvodánk Nemzetközi Esztétikai Tanácsko-
zást szervezett, valamint egy Forrai Katalin 
emlékmúzeumot alakított ki az Erdődy 
kastélyban. Ehhez a munkához mérhetetlen 
segítséget kaptunk, s ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani.

Először is a szülőknek, hogy a 3 napos 
szünetünket elfogadták, gondoskodtak a 
gyermekek elhelyezéséről.

Az önkormányzatnak, hogy helyet adott 
múzeumunknak, nagyban hozzájárult a kiál-
lításhoz, mely az országban egyedülálló.

Külön köszönet illeti a támogatókat, akik 
anyagi segítséget, eszközöket, munkájukat 
adták, hogy méltán sikeres lehessen rendez-
vényünk, elkészülhetett a múzeum!

Köszönjük a Villkász Kft., Mesics Ferenc, 
Szakály Ernő, Imre Istvánné, Bozzai Péter, 
Langbein István, Szakály Norbert és Kovács 
László hathatós segítségét.

Egyben nagy tisztelettel köszönjük meg an-
nak a 28 kedves szülőnek, akik a múzeumban, 
az óvodaudvaron segítettek környezetünk 
rendezésében, valamint sok finom sütemény-
nyel kedveskedtek vendégeinknek.

Szeretettel várunk  minden kedves tápláni la-
kost és érdeklődőt a múzeum megtekintésére!

„Volt egyszer egy kemence,
belebújt a kis Bence…”

Köszönjük!

Gyermekeink, értékeink
Fontos(abb) lenne olyan dolgokkal, gondokkal is foglalkozni, melyek a jövő gene-

rációjának érdekében születnek, melyek értük teremtődnek meg.
Sok a probléma a fiatalokkal – mondják sokan. Persze ezt könnyű kijelen-

teni, de ahhoz, hogy eme kinyilatkoztatás avulttá váljon, sokat is kell tenni. 
Elsősorban otthon, a családban, még így az anticsalád légkörű XXI. században 
is. Pláne most!

Nem kell több, mint törődés, szeretet és humor.
Hogy nehéz? Akkor inkább menjünk föld alá. Ugyan már, még nem! 
Egy mosoly, egy simogatás, pár jó szó. Nem megzabolázhatatlan fiatalok ők, csak 

törődésre vágynak, nagyobb odafigyelésre. A labda a mi térfelünkön pattog.
Meskó Krisztián
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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 rész-
leges felújítását, habarcsolást, bádogosmun-
kát, lapostetõ szigetelést, kéményátrakást, 
mohás tetõk tisztítását, hullámpala tetõk 
szigetelése bitumenes lemezzel.
Érd.: Kleé István – tetõfedõ mester 
           30/214-6809; 94/326-145

Fontos
dátumok
2008. augusztus 2. 

Kistérségi Sportnap

2008. augusztus 10. 
Búcsú

2008. szeptember 6. 
Falunap

Kultúra

Labdarúgó Eb-játék
Mint oly sokan tudják 2008. június 7-én nagy esemény veszi kezdetét Ausztriában és 

Svájcban. A két ország közösen rendezi meg a labdarúgás európai nagy seregszemléjét 16 
csapat részvételével.

Az amúgy is nagy izgalmakat mi is szeretnénk egy játék erejéig megnövelni.
2008. május 19-tõl bárki benevezhet a Szerencsés Tápláni Futballõrült elnevezésû játékba. 

Csupán jól kell tudni tippelni. A mérkõzések végeredményét kell eltalálni, s a június 29-i 
döntõ után kiderül, hogy ki nyeri meg ajándékaink egyikét-másikát. Az Európa-bajnok 
csapat kilétére külön lehet tippelni, egészen 2008. június 6-ig!!!

A tippeket legkésõbb minden mérkõzés kezdete elõtt fél órával lehet megtenni, személyesen 
Meskó Krisztiánnál a könyvtárban, vagy e-mailben a teletaplan@t-online.hu címen.

Hajrá Táplán! Hajrá labdarúgás!

JÖN, JÖN, JÖN!!! 
ZETPOL gyermekcipôk!

Cégünk, a sikeres bútor üzletág után, az új gyermek és 
felnõtt textil cipõgyártó cég („ZETPOL”) termékeinek lesz 
viszonteladója!
Termékeink a legmagasabb minõséget nyújtják. Minden évben 
új kollekcióval gazdagítjuk a már meglévõ választékunkat! 
Ismerkedjenek meg állandóan bõvülõ ajánlatunkkal. Honla-
punk: www.nivobutorstudio.hu
Várjuk szíves érdeklõdésüket!
Elérhetõség: Móriczné H. Krisztina cégvezetõ
Mobil:+36-30-9106319
9700 Szombathely 
Petõfi Sándor út 25. 
Nívó CIPÕ Stúdió

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 csatornán „bombázzanak” minket észrevé-
teleikkel, kéréseikkel, ötleteikkel. Szívesen látunk minden 
olyan témajavaslatot, amelyrõl Önök úgy gondolják, hogy 
a falu lakosai szívesen olvasnának róla az újság hasábjain, 
és mi igyekszünk utánajárni.

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

Elérhetõség:   Móricz Eszter
                 moriczeszti@citromail.hu
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Sporteredmények
A IV. korcsoportba tartozó 

lány labdarúgóink a megyei di-
ákolimpia döntőjén a 4. helyet, 
a Szombathely városkörnyéki 
bajnokságon viszont az 1. he-
lyet szerezték meg. Ugyanezen 
megmérettetésen a III. kor-
csoportba tartozó fiúk szintén 
az 1. helyen, a IV. korcsoport 
labdarúgói pedig a 3. helyen 
végeztek.

Iskolai hírek

Édesanyák köszöntése
Az édesanyák köszöntésével indult 

a májusi iskolai programok sorozata. 
Hagyományainkhoz híven alsós tanuló-
ink kis ünnepség keretében emlékeztek 
meg a tavasz legszebb ünnepéről. Vala-
mennyi kisdiák verssel, dallal, saját ké-
szítésű ajándékkal, virággal köszöntötte 
édesanyját és nagymamáját. 

Magyar sátor Muraszombaton
Május 9-én Muraszombat főterén rendezték meg azt a nagyszabású 

rendezvényt, melyen minden Európai Uniós ország képviseltette magát. 
A feladat az volt, hogy a résztvevő országok egy-egy sátorban mutassák 
be hazájuk népi jelleg-
zetességeit. A magyar 
sátor megtervezésében, 
létrehozásában iskolánk 
is részt vett a szlovének-
kel együttműködve. A 
sátorban többek között 
helyet kapott a Matyó-
hímzés, az Országháza, a 
hungarikumok: a paprika, 
a tokaji aszú, az ételek közül a galuska, a pörkölt. A délutáni kulturális ren-
dezvényeken pedig a magyar csárdás jelent meg a színpadon. A versenyben 
a magyar sátor a 2. helyezést érte el.

Foltvarrók

Az esküvô jegyében
A foltvarróknál a júni-

us témája az esküvő lesz. 
Vagyis minden, amit saját 
kezűleg el tudunk készí-
teni egy esküvőre. Ezzel 
is csökkenthetjük a költ-
ségeket, és egyben emel-
hetjük az esemény fényét 
is. Ilyen lehet például a 
meghívó, a jegygyűrűpár-
na, a kistáska, a kosárka 

a virágszirmoknak, az emlékkönyv, a vendégkönyv 
és a köszönetajándék is. Várunk minden érdeklődőt 
foglalkozásainkon a Petőfi utcai Erdődy kastélyban 
hétfőnként 17:30-tól 19 óráig. (ÚJ IDŐPONTBAN!)

Pünkösdi koncert

Hagyományaihoz híven fúvós együtte-
sünk nagyszabású koncertet adott a szü-
lők és a falu lakóinak 2008. május 11-én, 
pünkösd vasárnapján. A hangversenyen 
volt tanulóink és iskolánk furulyásainak 
közreműködésével igazi modern sláge-
reket hallhattunk. Fúvós hangszereken 
szólaltatták meg például Luis Armstrong 
Wonderful World című dalát.

Tanulmányi versenyek
A május 9-én Egervölgyön rendezett 

kisiskolások matematikaversenyén ha-
todik osztályosaink és hetedik osztályo-
saink csapata is 2. helyezést ért el. 

A Kalmár László matematikai verseny 
megyei fordulóján Domján Dávid hato-
dik osztályos tanulónk az 5. helyet, Perl 
Bence hetedik osztályos tanulónk a 6. 
helyet szerezte meg.

A matematika-logika verseny orszá-
gos döntőjén Perl Bence hetedik osztá-
lyos tanulónk 11. helyezést ért el. 

Felkészítő tanárnőjük Gueth Imréné 
volt.

A hetedik osztályosoknak meghirde-
tett megyei fizikaversenyen Perl Bence 
az 5. helyet szerezte meg. Felkészítő 
tanára Tancsics Krisztián tanár úr volt.

Eredményeikhez gratulálunk.

Kirándulások

Az idei évben sem marad-
hattak el a diákok számára 
oly fontos osztálykirándulá-
sok. Ízelítőül néhány képet 
közlünk a vidám progra-
mokról.

Kompetenciamérés
Május 28-án bonyolította le iskolánk 

a 4., 6. és 8. osztályosok szintfelmérő 
vizsgálatát magyar nyelvből és mate-
matikából. A mérések a tanulók szöveg-
értési kompetenciájáról és számolási 
készségükről adnak átfogó képet. 

Szentkirályi fellépés
Fúvósaink május 30-án a szentkirályi 

óvoda tanévzáró ünnepélyén vettek részt, 
ahol Rajzfilmslágerek című műsorszá-
mukkal kedveskedtek a jelenlévőknek.
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Sportélet Megérkeztünk! Várjuk!

Nívó Bútor Stúdió
Bútor Stúdiónkban esztétikus környe-
zetben kínáljuk a lengyel bútorgyár 
„BODZIO” teljes árupalettáját. Kony-
ha-, asztalok, székek, hálószoba-, nappa-
li, irodai, kárpitos és szállodai bútorok, 
étkezõgarnitúrák széles választékával 
várjuk kedves vásárlóinkat. Bútorok 
elemes kivitelben rendelhetõk és igény 
szerint összeszereljük. Manapság egyre 
népszerûbb áruhitelekkel is segíteni 
tudjuk vásárlóinkat.
Elérhetõségünk:
Móricz Zsolt cégvezetõ helyettes
8230 Balatonfüred, Arácsi u. 16. 
SYLVER üzletház 
Tel./fax: +36-87-789-580
Székhely: 9761 Táplánszentkereszt, 
Kisfaludy u. 3. • Tel.: +36-94-377-606 
E-mail: nivobutorstudio@t-online.hu
Mobil: +36-30-4061892
Bõvebb információkkal várjuk honla-
punkon: www.nivobutorstudio.hu

Könyvtár, teleház zárva
Állományellenőrzés, frissítés miatt a 

könyvtár és a teleház 2008. június 30. és 
augusztus 11. között zárva tart.

Nyitás 2008. augusztus 11-én, 12 órakor.

Szíves megértésüket köszönöm.
Továbbá kérem, hogy a kikölcsönzött 

állományt legkésőbb június 26-ig visszaszol-
gáltatni szíveskedjenek.

A Kistelepülési Sportverseny sorozat-
ban május 3-án a férfi kosárlabdadöntőn 
versenyzőink 5. helyezést értek el.

A csapat tagjai: Perl Zoltán, Dávid 
Ákos, Sákovits László, Mester Károly, 
Maczek András, Maczek János, Borbás 
Tamás, László Balázs, Pék Miklós, Kovács 
László, Kovács Gábor, Móricz Attila.

A május 17-én megrendezett tenisz-
versenyen egy női és két férfi csapattal 
vettünk részt.

Női csapatunk az 1. helyezést, férfi csapa-
taink a 2. és 4. helyezést szerezték meg.

A csapat tagjai: Csendesné Kóbor Ildi-
kó, Bereczky Júlia, Csendes Tamás, Kiss 
Tibor, Kiss Attila és Kiss Ádám.

Gratulálunk mindannyiuknak!
Női labdarúgócsapatunk május 10-én 

részt vett a Pünkösd Kupán, Pecölben. 
Lelkiismeretes, sportszerű játékkal a 2. 
helyet szerezték meg. A csapat tagjai: Dr. 
Skribanek Anna, Gaálné Pados Krisztina, 
Németh Edina, Berta Diána, Keresi Szi-
monetta, Jobb Szilvia.

Nekik is gratulálunk, és ilyen vagy ennél 
jobb eredményt kívánunk a júniusi nagy 
megmérettetésen.

Következő sportágak:  női - férfi kispá-
lyás labdarúgás – június, atlétika – szep-
tember, röplabda – október, november, 
teke – november,  kézilabda – december

Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
lehet: 06/20/424-5635, valamint a molist-
van@chello.hu e-mail címen.

 Molnár István

Kistelepülések Vas megyei versenye 
összesített állása – 2008. 05. 20.

 1. Táplánszentkereszt 84 pont
 2. Vép 62 pont
 3. Vasszécseny 58 pont
 4. Káld 35 pont
 5. Egervölgy 30 pont
 6. Sé 26 pont
 7. Zsira 20 pont
 8. Torony 19 pont
 9. Lukácsháza 17 pont
10. Bő 15 pont
11. Püspökmolnári 13 pont
        Nárai 13 pont
13. Bucsu 12 pont
14. Egyházashetye 11 pont
15. Vasalja 9 pont
16. Bögöte 8 pont
17. Pankasz 7 pont
18. Tanakajd 6 pont      
19. Gencsapáti 5 pont
20. Csákánydoroszló 4 pont
21. Szeleste, Jánosháza, Nemeskeresztúr, 
    Mesteri, Boba, Nagygeresd, Dozmat,  
    Sajtoskál, Karakó, Viszák 1 pont

Egészségügy
Állandó Baba Börze a könyvtár melletti 

helyiségben minden szombaton 14 és 15 
óra között! Alig használt babakocsik, 
járókák, kisruhák. Várunk minden érdek-
lődő vásárlót és eladni kívánó anyukát is. 
További információ a védőnőnél.

 
Szülőszoba látogatás minden hónap 

első keddjén 16 órakor. Bejelentkezni a 
védőnőn keresztül lehet. A steril ruhát 
meg kell vásárolni: ára 1000 Ft/fő.

Tőke Monika

Tûzoltó Hírek
Először is szeretném megköszönni 

mindenkinek azt a segítséget, amit lomta-
lanításkor a Táplánszenkereszti Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület számára nyújtott. Nem 
kevés időt és munkát igényelt, de úgy 
érezzük megérte a fáradságot.

Célunk, hogy minél előbb autója legyen 
a községnek, az egyesületünknek. Ehhez 
a vasgyűjtéssel valamivel több mint 600 
000 forintot sikerült előteremteni, mely 
összeget hozzátettük az önkormányzat 
által adott támogatáshoz.

A tűzoltóautó szükségességére jó példa 
volt a lovardában történt eset. Aki látta, 
milyen fontos a hivatásosokkal az együtt-
működés, az észrevette milyen kevés és 
gyenge felszereléssel rendelkezünk.

Dolgozunk tovább azért, hogy minél 
több védőfelszerelésünk is legyen.

Június 14-én is ennek jegyében szervez-
zük az eseményeket, kicsiknek s nagyok-
nak, ami már látható a plakátokon.

Minden felajánlást, akár pénzt, akár 
tombolatárgyat szívesen fogadunk. Ezek 
a Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület fejlesztését, gyarapítását szol-
gálják a községünk érdekében.

Elérhetőségünk: 06 30/969-3664 vagy 
este a 94/377-419-es telefonon.

Köszönettel:
Tancsics József elnök tűzoltóparancsnok
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Tápláni Fórum 
Táplánszentkereszti havilap. 

Felelős kiadó: Táplánszentkereszti Község Önkormányzata
Szerkesztõ: Móricz Eszter  Felelős kiadó: ifj. Perl János polgármester

A következő számhoz 
a cikkek leadási határideje:

2008. augusztus 24.

Karate hírek

Európa Bajnokság
2008. május 24–25-én Prágában 

rendezték meg a Korosztályos 
JKA Karate Európa Bajnokságot, 
ahova a Tápláni Karate Sport-
egyesület válogatottjai közül né-
gyen utazhattak. A versenyre 15 
ország több mint 400 versenyzője 
nevezett, így az utóbbi évek egyik 
legrangosabb küzdelme folyt a 

tatamikon. Szombaton az egyéni, míg vasárnap a csapat verseny-
számok zajlottak egyszerre öt helyszínen. A tápláni karatékák 
két első, egy második és egy negyedik helyezést értek el.

A 13-15 éves fiúknál kata 
versenyszámban Németh 
Marcell a 8-as döntőbe ju-
tásért egy cseh és egy orosz 
ellenfelet győzött le és a leg-
magasabb pontszámmal 
elsőként jutott a négy közé, 
ahol kiemelkedett a me-
zőnyből és magabiztosan 
nyert. Kumitében először egy brit, majd egy szerb ellenfelet győzött 
le, a döntőbe jutásért pedig magyar csapattársát kellett felülmúlnia. 
A döntőben egy lengyel fiúval találkozott. A rendes küzdőidőben 
nem szereztek pontot, a hosszabbításban pedig együttes találatnál 
a főbíró – erősen vitathatóan – az ellenfelének ítélte az aranyat. 
A küzdelmek során Marci lába megsérült, így másnap a csapat 
kumitében nem is tudott kiállni.

Ugyanebben a korcsoportban 
indult kumitében Koós Viktor is, 
akinek első meccsén szoros küzde-
lemben a hosszabbítás után a bírók 
2–2-es döntése után a főbíró a hazai 
pálya előnyét élvező cseh fiút hozta 
ki győztesnek.

A 16-18 évesek csoportjában ku-
mitében az Eb legnépesebb mezőnye 

jött össze, több mint negyvenen neveztek, köztük volt Németh 
Bence is. A döntőig egy cseh, egy orosz, egy grúz és egy lengyel ver-
senyzőt győzött le, az aranyért pedig magyar csapattársával küzdött. 
A hosszabbításban sem bírtak egymással, de a bírók Bencét látták 
jobbnak, neki ítélték az Eb-győzelmet. A csapat kumitében sajnos 
egy nagyon erős szerb csapattal került össze első körben, akiktől 
3–1-re kikaptak.

Ugyanebben a korcsoportban csapat kata versenyszámban 
indult Habda Zsolt, akik a négyes döntőbe simán bejutottak és 
ott csak két tized ponttal maradtak le a dobogóról.

Gratulálunk a tápláni fiúknak és edzőjüknek Németh And-
rásnak is a remek helyezésekért!

Országos Bajnokság
2008. május 17-én rendezték meg a VIII. Törökbálint Kupa 

korosztályos Ippon-Shobu JKA Karate Országos Bajnokságot, 
ahol 23 klub több mint kétszáz versenyzője mérte össze tudá-
sát.  

A TKSE sportolói közül 13-an utaztak el a versenyre. Az 
utánpótlás kategóriában a Sipos testvérek mindegyike érmet 
szerzett, bár pont fordítva, mint számítani lehetett, mert Balázs 
kumitében lett második, míg András katában kapott bronzér-
met. A haladók is jól szerepeltek az erős mezőnyben, bár többen 
is egy kategóriába kerültek. Az V. korcsoportban Habda Zsolt 
második lett, míg Németh Marci magabiztosan győzött. Kassai 
Gergő most került a kadett korcsoportba és legfiatalabbként 
jutott be a formagyakorlat négyes döntőjébe. Németh Bence 
ugyanebben a korcsoportban a kumitében lett bronzérmes. Kas-
sai Csabi mivel betöltötte a 18-at átkerült a juniorokhoz, ahol a 
világbajnok és Európa-bajnok is szerepelt, és így is harmadik lett 
katában. A lányoknál Koós Nóra a kadettoknál, míg Lovranics 
Alexandra a IV-es 
korcsoportban ért el 
harmadik helyezést 
a küzdelemben. 

A többiek is jól 
szerepeltek, leg-
többen csak a né-
gyes döntőbe jutá-
sért „véreztek el”. 
Edzőnk, Németh 
András is tatamira 
lépett a felnőtt kor-
csoportban, ahol a 
formagyakorlatban 
bronzérmes lett.

Hátul balról: Németh Bence, Habda Zsolt, Sipos András, Koós 
Nóra, Kassai Gergely, Németh András edző, Koós Viktor, elöl: 
Kassai Csaba, Horváth Benjámin, Németh Marcell, Sipos Balázs, 
Doncsecz Dániel, Kassai László, Lovranics Alexandra

Eredmények: 

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

Képaláírás:

Hátul balról: Németh Bence, Habda Zsolt, Sipos András, Koós Nóra, Kassai Gergely, Németh 

András edz , Koós Viktor 

Elöl: Kassai Csaba, Horváth Benjamin, Németh Marcell, Sipos Balázs, Doncsecz Dániel, 

Kassai László, Lovranics Alexandra 

Eredmények: 

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

Képaláírás:

Hátul balról: Németh Bence, Habda Zsolt, Sipos András, Koós Nóra, Kassai Gergely, Németh 

András edz , Koós Viktor 

Elöl: Kassai Csaba, Horváth Benjamin, Németh Marcell, Sipos Balázs, Doncsecz Dániel, 

Kassai László, Lovranics Alexandra 


